Μαδρίτη - Τολέδο | Καλοκαίρι - Νοέµβριος 2017
∆ιάρκεια: 5 ΗΜΕΡΕΣ
τιµή από 429€

Travel Identity
Ατµόσφαιρα εποχής µε µεγαλόπρεπα κτίρια και αναφορές στους µεγάλους βασιλιάδες της χρυσής
εποχής της Ισπανίας, µια σύγχρονη πρωτεύουσα που γοητεύει τον επισκέπτη µε τη µεσογειακή
ζωντάνια της, έστω και αν βρίσκεται στο κέντρο της Ιβηρικής Χερσονήσου. Αν και δεν βλέπει
θάλασσα, κρατάει κάτι από το άρωµα της Μεσογείου. Πόλη ζωηρή, µε κατοίκους ζωντανούς, που
µιλούν και γελούν πολύ και ξέρουν να διασκεδάζουν ακόµα και στη διάρκεια των σύντοµων
διαλειµµάτων από τη δουλειά, τα µεσηµέρια, οπότε γεµίζουν µε τις φωνές τους τις µπιραρίες,
απολαµβάνοντας jamon, αλλά και πολλές άλλες παραδοσιακές και µη νοστιµιές.
Με πληθυσµό που ξεπερνά τα 3 εκατοµµύρια είναι χτισµένη στο κέντρο της Ιβηρικής Χερσονήσου,
στις όχθες του ποταµού Μανθανάρες και σε υψόµετρο 646 µέτρων.
Απολαύστε την!

Το ταξίδι σε λίγες γραµµές
Ένα πρόγραµµα µε το οποίο επισκεπτόµαστε την υπέροχη πρωτεύουσα της Ισπανίας, τη Μαδρίτη, σε
µια εκτενή ξενάγησή της στα σηµαντικά αξιοθέατά της, στα σπουδαία µουσεία της, στο Μουσείο του
Πράδο αλλά και στο ιστορικό της κέντρο. Και ολοκληρώνουµε µε το µοναδικό Τολέδο, µε τη
σπουδαία ιστορική, καλλιτεχνική και πολιτιστική του κληρονοµιά.

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ - ΜΑ∆ΡΙΤΗ (ΠΤΗΣΗ, ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ
ΞΕΝΑΓΗΣΗ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για την πρωτεύουσα και µεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας, τη
Μαδρίτη, µία από τις ωραιότερες ευρωπαϊκές πόλεις. Άφιξη και πανοραµική ξενάγηση στην
εντυπωσιακή πρωτεύουσα της Ισπανίας που θα µας αποκαλύψει µερικά από τα µυστικά αυτής της
µεγαλοπρεπούς πρωτεύουσας. Θα περιηγηθούµε στις µεγάλες λεωφόρους και τις πλατείες µε τα
αγάλµατα και τα µνηµεία (Πλάθα Σιµπέλες, Πασέο ντελ Πράδο, Γκραν Βία, Πλάθα Μαγιόρ, και τα
ανάκτορα Palcio Real. κ.ά.). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: ΜΑ∆ΡΙΤΗ - ΤΟΛΕ∆Ο - ΜΑ∆ΡΙΤΗ (ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ)
Πρωινή αναχώρηση για το µοναδικό Τολέδο, Πρωτεύουσα της επαρχίας του Τολέδου, είναι
παράλληλα και µια αυτόνοµη κοινότητα της Castilla - La Mancha µε σπουδαία ιστορική, καλλιτεχνική
και πολιτιστική κληρονοµιά. Θα περιπλανηθούµε στα στενά δροµάκια της µεσαιωνικής πόλης και θα
επισκεφτούµε τον καθεδρικό ναό της, ένα µοναδικό κτίσµα µεγάλων καλλιτεχνών και µίγµα πολλών
αρχιτεκτονικών στιλ, καθώς επίσης και την Εκκλησία του Αγίου Θωµά, όπου θα θαυµάσουµε το
αριστουργηµατικό έργο του Ελ Γκρέκο «Η Ταφή του Κόµητα Οργκάθ». Επιστροφή στη Μαδρίτη. Για
το βράδυ σας προτείνουµε µια βόλτα για ψώνια στην κοµψότερη συνοικία της πόλης, το Μπάριο Ντε
Σαλαµάνκα, ένα καφέ στην ατµοσφαιρική Πλάθα Ντε Οριέντε µε θέα το παλάτι ή απλώς να
περιπλανηθείτε στα στενά της παλιάς πόλης καταλήγοντας στην εντυπωσιακή Πλάθα Μαγιόρ για έναν
καφέ. ∆ιανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ: ΜΑ∆ΡΙΤΗ (ΠΕΖΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ- ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΡΑ∆Ο)
Για τη σηµερινή ηµέρα έχουµε προγραµµατίσει τη 2η περιπατητική ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της
πόλης και τα σοκάκια της, στην Πλάθα Μαγιόρ, στην Πλάθα ντ’ Εσπάνια κ.ά. Θα αναχωρήσουµε µε
τον αρχηγό µας για να επισκεφθούµε το Μουσείο Πράδο (δηµαντικό µουσείο και µεγάλη πινακοθήκη
της Ισπανίας), στο οποίο θα δούµε εντυπωσιακές συλλογές διάσηµων ζωγράφων (Βελάσκεθ, Ελ
Γκρέκο, Γκόγια, Ριµπείρα, Μουρίλο, Τιτσιάνο, Ραφαήλ κ.α.)- ένα µοναδικό ταξίδι «στο χρόνο και στο
χρώµα». Επίσης µπορείτε να επισκεφτείτε το Παλάθιο Ρεάλ, το ανάκτορο των Βουρβόνων, παλαιά
κατοικία της βασιλικής οικογένειας µε τα 2.800 δωµάτια -ένα κολοσσιαίο νεοκλασικό κτίριο του 18ου
αιώνα, όπου έζησε και δηµιούργησε ο Γκόγια ως ζωγράφος του παλατιού-, στο οποίο θα θαυµάσουµε
ορισµένους από τους εσωτερικούς του χώρους. Στο ελεύθερο υπόλοιπο της ηµέρας σας, το απόγευµα,
σας προτείνουµε να γνωρίσετε την «άλλη Μαδρίτη» (Στάδιο S. Bernabeu, Σταθµός Atocha, Μνηµείο

Debod, Πάρκο Ρετίρο κ.ά.) και φυσικά τα διάσηµα καταστήµατα και την πλούσια αγορά της πόλης.
∆ιανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ: ΜΑ∆ΡΙΤΗ (ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ)
Ελεύθερη ηµέρα για επισκέψεις σε µουσεία και άλλα σηµεία ενδιαφέροντος, καθώς και στην πλούσια
αγορά της πόλης, που η πληθώρα εµπορικών κέντρων κάνουν τις αγορές ενδιαφέρουσες για τα
ελληνικά δεδοµένα. Οι βόλτες στους δρόµους της Μαδρίτης µε τα δεκάδες µνηµεία, τα παλάτια και τα
µέγαρα της πόλης εντυπωσιάζουν, τόσο την ηµέρα όσο και τη νύχτα. ∆ιανυκτέρευση.
5η ΗΜΕΡΑ: ΜΑ∆ΡΙΤΗ - ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ

Μετάβαση στο αεροδρόµιο της Μαδρίτης για την πτήση της επιστροφής µας.
Το παραπάνω πρόγραµµα είναι ενδεικτικό.
Το τελικό ενηµερωτικό αποστέλλεται περίπου 3-5 ηµέρες πριν από την εκάστοτε αναχώρηση.

Highlights
•
•
•
•
•
•

Περιηγηθείτε στη «βασίλισσα της Ισπανίας», τη Μαδρίτη.
Απολαύστε µια πανοραµική ξενάγηση της πόλης.
Περπατήστε στο ιστορικό κέντρο της.
∆είτε τα δεκάδες µνηµεία, τις µεγάλες λεωφόρους και τις πλατείες µε τα αγάλµατα και τα παλάτια.
Επισκεφτείτε το σηµαντικότατο Μουσείο του Πράδο µε τις εντυπωσιακές συλλογές διάσηµων
ζωγράφων.
Εξερευνήστε το µοναδικό Τολέδο.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 28/9/2017 - Αναχώρηση από Αθήνα - Τιµή από 519€
Ξενοδοχείο

Τύπος ∆ωµατίου

Κόστος

Φόροι

-

Double Room

519 €

190 €

Twin Room

519 €

190 €

Triple Room

519 €

190 €

Single Room

699 €

190 €

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 25/10/2017 - Αναχώρηση από Αθήνα - Τιµή από 529€
Ξενοδοχείο

Τύπος ∆ωµατίου

Κόστος

Φόροι

-

Double Room

529 €

190 €

Twin Room

529 €

190 €

Triple Room

529 €

190 €

Single Room

709 €

190 €

ΠΤΗΣΕΙΣ
Αριθµός
Πτήσης

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Από - Προς

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα
Άφιξης

A3 686

ΑΘΗΝΑ – ΜΑ∆ΡΙΤΗ

09:05

12:00

Α3 687

ΜΑ∆ΡΙΤΗ - ΑΘΗΝΑ

12:55

17:35

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης.
∆ιανυκτερεύσεις στο Ξενοδοχείο Gran Versalles 4*.
Τοπικοί φόροι στα ξενοδοχεία*.
Πρωινό καθηµερινά.
Ολοήµερη εκδροµή (7ώρη) στο Τολέδο.
Προσοχή: Οι φόροι των πόλεων και των ξενοδοχείων καθώς και τα φιλοδωρήµατα περιλαµβάνονται
στην τελική τιµή και δεν πληρώνονται τοπικά, όπως συµβαίνει συνήθως
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, εκδροµές όπως αναγράφονται στο πρόγραµµα.
Έλληνας έµπειρος αρχηγός, γνώστης της Ισπανικής κουλτούρας και Ιστορίας που θα είναι µαζί σας
κατά τις ξεναγήσεις-εκδροµές που αναφέρονται στο πρόγραµµα.
Ταξιδιωτικός οδηγός στα Ελληνικά
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
* ΟΙ ΦΟΡΟΙ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
(CITY TAXES) περιλαµβάνονται στο τελικό κόστος του προγράµµατός µας και δεν πληρώνονται
επιτόπου από τους ταξιδιώτες, όπως σε άλλα προγράµµατα

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
(δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την Κύπρο)
• Φόροι, επιβάρυνση καυσίµων, φιλοδωρήµατα, check points και επιπλέον ασφάλεια ατυχήµατος,
απώλειας αποσκευών και έξτρα καλύψεων (ενηµερωθείτε από το τµήµα κρατήσεων), τα οποία
καταβάλλονται υποχρεωτικά στην Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας (ατυχήµατος, απώλειας
αποσκευών, δαπάνες επαναπατρισµού λόγω ατυχήµατος ή ασθένειας, δαπάνες για έξοδα επέκτασης
ταξιδιού λόγω ατυχήµατος, δαπάνες για έξοδα επίσκεψης συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες για
επείγουσα επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα καλύψεων όπως
ιατροφαρµακευτικές και νοσοκοµειακές δαπάνες, ασφάλεια προκαταβολής κ.ά.). Ζητήστε
πληροφορίες από το τµήµα κρατήσεων για την ακριβή περιγραφή των καλύψεων, το ύψος για την
κάθε µια κάλυψη και τους όρους των καλύψεων για αποφυγή παρεξηγήσεων: 190 €.
• Είσοδοι σε µουσεία και αξιοθέατα.

- Τολέδο

