ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΓΑΛΙΚΙΑ & ΣΑΛΑΜΑΝΚΑ
8 ΗΜΕΡΕΣ
από 745€
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
14/10/2017,
11/11/2017 &
25/11/2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΗΜΕΡΑ 1η: ΑΘΗΝΑ - ΜΑ∆ΡΙΤΗ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) – ΣΑΛΑΜΑΝΚΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για τη Μαδρίτη. Άφιξη και ξεκινάµε την περιήγηση µας στη
Μαδρίτη. 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. Μεταφορά στο ξενοδοχείο µας στη Σαλαµάνκα. ∆ιανυκτέρευση.

ΗΜΕΡΑ 2η: ΣΑΛΑΜΑΝΚΑ – ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΝΤΕ ΚΟΜΠΟΣΤΕΛΑ
Πρωινό και ξεκινάµε την περιήγηση µας στην πόλη. Η Σαλαµάνκα είναι µια υπέροχη, νεανική και σοφή
πόλη. Το ιστορικό κέντρο της έχει χαρακτηριστεί ως Μνηµείο Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς από
την UNESCO, ενώ το πανεπιστήµιο της πόλης ήταν το πρώτο που ιδρύθηκε στην Ισπανία και είναι επίσης
ένα από τα παλαιότερα στην Ευρώπη. Η Σαλαµάνκα έχει έναν πλούτο ιστορίας, αλλά είναι επίσης µοντέρνα,
διασκεδαστική και δυναµική, ενώ ο φοιτητικός πληθυσµός φροντίζει να δίνει ζωή και ατµόσφαιρα σε αυτή
την πόλη 24 ώρες την ηµέρα. Η Plaza Mayor, ένας πρώην χώρος ταυροµαχίας, είναι όχι µόνο η µεγαλύτερη,
αλλά και η οµορφότερη πλατεία στην Ισπανία και καταλαµβάνει χώρο 4.400 τετραγωνικών µέτρων. Η Casa
Lis, ένα κτίριο της Art Nouveau, απέναντι από το Μουσείο Αυτοκινήτων, στεγάζει ένα µουσείο µε
περισσότερα από 2.000 διαφορετικά διακοσµητικά αντικείµενα (τέχνη Nouveau και τέχνη Deco).
Συνεχίζουµε µε το παλάτι La Casa de las Conchas (σπίτι των κοχυλιών) που είναι διακοσµηµένο µε
περισσότερα από 300 πέτρινα κοχύλια και χτίστηκε στο τέλος του 15ου αιώνα από τον Rodrigo Arias de
Maldonado, έναν ιππότη της στρατιωτικής δύναµης του Σαντιάγο, η οποία είχε ένα κοχύλι για έµβληµά της.
Θα θαυµάσουµε τους Καθεδρικούς Ναούς, που τόσο ο παλιός όσο και ο νέος Καθεδρικός ναός της
Σαλαµάνκα είναι λαµπρά δείγµατα του αναγεννησιακού και γοτθικού ρυθµού. Στην συνέχεια αναχώρηση
για το Σαντιάγκο ντε Κοµποστέλα. Άφιξη στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

ΗΜΕΡΑ 3η: ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΝΤΕ ΚΟΜΠΟΣΤΕΛΑ – ΒΙΓΚΟ – ΠΟΡΤΟ
Πρωινό και η περιήγηση µας στο Σαντιάγο ντε Κοµποστέλα ξεκινάει . Ο Καθεδρικός Ναός της πόλης, που
είναι αφιερωµένος στον Άγιο Ιάκωβο (Santiago) είναι ο προορισµός ενός από τους πιο σηµαντικούς
δρόµους προσκυνήµατος, γνωστός ήδη από τον 9ο αιώνα ως ο ∆ρόµος του Αγίου Ιακώβου. Το 1985 όλη
αυτή η διαδροµή αναγνωρίστηκε ως Μνηµείο Παγκόσµιας Κληρονοµιάς από την UNESCO. Μετά την
ξενάγηση µας θα έχουµε χρόνο ελεύθερο για βόλτα στο υπέροχο µεσαιωνικό κέντρο της πόλης. Στην
συνέχεια και µέσα από µια όµορφη διαδροµή το Βίγκο είναι ο επόµενος σταθµός µας. Άφιξη και περιήγηση
στην παλιά πόλη που µοιάζει µε µικρό χωριό στο κέντρο της πολύβουης πόλης. Όµορφοι δρόµοι και

µονοπάτια που καταλήγουν στη θάλασσα, καταστήµατα, ψάρια, θαλασσινά, τάπας και κρασί συνθέτουν την
εικόνα της όµορφης µικρής πόλης. Ελεύθερος χρόνος στην πλατεία Συντάγµατος. Αναχώρηση για το Πόρτο
, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διαν/ση.

ΗΜΕΡΑ 4η: ΠΟΡΤΑ – ΚΟΙΜΠΡΑ – ΛΙΣΑΒΟΝΑ
Η πόλη του Πόρτο είναι τοποθετηµένη κατά µήκος των εκβολών του ποταµού Douro, στα βόρεια της
χώρας, είναι ένα από τα παλαιότερα Ευρωπαϊκά κέντρα και έχει ενταχθεί στη λίστα των Μνηµείων
Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της Ουνέσκο το 1996. Θα ξεκινήσουµε από την περιοχή Ριµπέιρα,
στις όχθες του ποταµού Douro, όπου βρίσκονται τα παλιά κτίσµατα και οι αποβάθρες απ’ όπου
φορτώνονταν στις χαρακτηριστικές βάρκες το κρασί. Συνεχίζουµε µε την άνω πόλη, όπου θα περιηγηθούµε
στην περιοχή του Καθεδρικού Ναού και το παλιό κτίριο των σιδηροδρόµων. Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε
τον χρυσοποίκιλτο ναό του Άγιου Φραγκίσκου και το Παλάτι Μπόλσα, όπου στεγάζεται το Εµπορικό
Επιµελητήριο και παλαιότερα το χρηµατιστήριο. Αναχωρούµε µε κατεύθυνση νότια. Στη διαδροµή θα
επισκεφθούµε την Κοΐµπρα, που είναι η πρώτη Πανεπιστηµιούπολη της Πορτογαλίας και µια από τις πιο
παλιές πόλεις του κόσµου. Θα δούµε την εκκλησία της Σάντα Κλάρα Νόβα, το χώρο του Πανεπιστηµίου και
θα περιηγηθούµε στους δρόµους της πόλης των ποιητών, µε το πολυτραγουδισµένο της ποτάµι Μοντέγκο.
Μετά την περιήγηση θα συνεχίσουµε για τη Λισαβόνα, τη µνηµειακή πρωτεύουσα της Πορτογαλίας και µία
από τις ωραιότερες πόλεις της Ευρώπης. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για µία
πρώτη γνωριµία µε την πόλη, που το ιστορικό κέντρο της βρίσκεται κτισµένο επάνω σε επτά λόφους. Η
δυτική πλευρά της πόλης καταλαµβάνεται κυρίως από το δασικό πάρκο Monsanto, ένα από τα µεγαλύτερα
αστικά πάρκα στην Ευρώπη, µε έκταση κοντά στα 10 τετραγωνικά χιλιόµετρα, µε πολλές πλούσιες
επαύλεις. Για το βράδυ σας προτείνουµε διασκέδαση σε κάποια παραδοσιακή ταβέρνα, µε νοσταλγικά
φάντος. ∆ιανυκτέρευση.

ΗΜΕΡΑ 5η: ΛΙΣΑΒΟΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την ξενάγηση στην πόλη. Η πόλη της Λισαβόνας είναι πλούσια σε γοτθική και
µπαρόκ αρχιτεκτονική καθώς και σε µεταµοντέρνες κατασκευές. Θα περάσουµε από τις µεγάλες λεωφόρους
και θα ανηφορίσουµε στο Κάστρο του Αγίου Γεωργίου, απ’ όπου θα θαυµάσουµε τη θέα της πόλης και θα
συνεχίσουµε µε το πιο φηµισµένο αξιοθέατο της πόλης, το Εθνικό Μουσείο βασιλικών αµαξών, που
περιέχει τη µεγαλύτερη συλλογή των βασιλικών αµαξών στον κόσµο. Θα επισκεφθούµε το Μοναστήρι των
Ιερωνυµιτών που χτίστηκε το 1502 προς τιµή του Βάσκο ντε Γκάµα, όταν ανακάλυψε τον δρόµο των Ινδιών
και θα φωτογραφηθούµε µπροστά στο µνηµείο των Πορτογάλων θαλασσοπόρων, τον Πύργο της Μπελέµ.
Χτίστηκε το 1515 στις όχθες του ποταµού Τάγου και έχει χαρακτηριστεί από την Ουνέσκο ως µνηµείο
παγκόσµιας κληρονοµιάς. Απόγευµα ελεύθερο. ∆ιανυκτέρευση.

ΗΜΕΡΑ 6η: ΛΙΣΑΒΟΝΑ–ΣΙΝΤΡΑ–ΚΑΜΠΟ ΝΤΑ ΡΟΚΑ–ΚΑΣΚΑΙΣ–
ΕΣΤΟΡΙΛ–ΛΙΣΑΒΟΝΑ (110 χλµ.) (Προαιρετικά)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάµε για την ολοήµερη εκδροµή µας στα προάστια της Λισαβόνας. Πρώτος
σταθµός το όµορφο βουνό της Σίντρα όπου θα έχουµε την ευκαιρία να επισκεφθούµε το Βασιλικό Παλάτι,
το οποίο στέγασε τις βασιλικές οικογένειες κατά τη διάρκεια του 15ου/16ου και 17ου αιώνα. Στάση για
µεσηµεριανό γεύµα (προαιρετικά). Μετά το γεύµα κατευθυνόµαστε προς την παραλία Guincho περνώντας
από την περιοχή Cape Roca, το πιο δυτικό σηµείο στην Ηπειρωτική Ευρώπη. Θα επισκεφθούµε επίσης το
γραφικό ψαροχώρι Κασκαΐς, µε το παραδοσιακό λιµάνι και τις πολύχρωµες βάρκες. Στη συνέχεια θα έχουµε
την ευκαιρία να γνωρίσουµε το κοσµοπολίτικο Εστορίλ µε τις πολυτελείς επαύλεις και το διάσηµο καζίνο.
Επιστροφή στη Λισαβόνα το απογευµατάκι. ∆ιανυκτέρευση.

ΗΜΕΡΑ 7η: ΛΙΣΑΒΟΝΑ – ΚΑΘΕΡΕΣ – ΜΑ∆ΡΙΤΗ /ΞΕΝΑΓΗΣΗ (620 χλµ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο µας και αναχώρηση για την πόλη Κάθερες (Caceres). Η πόλη που έχει
χαρακτηριστεί πολιτιστικό µνηµείο τις Unesco to 1986. Έχοντας ένα µείγµα Ρωµαϊκής, Μαυριτανικής,
Βορειογοτθικής και Ιταλικής αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής, το Κάθερες είναι µια πόλη που σε καθηλώνει.
Τριάντα πύργοι από την ισλαµική περίοδο δεσπόζουν στην πόλη, µε χαρακτηριστικό και ποιο διάσηµο τον
Torre del Bujaco. Αναχώρηση για τη Μαδρίτη και στη συνέχεια αρχίζουµε την πανοραµική µας περιήγηση,
η οποία θα µας αποκαλύψει τα πλούσια αξιοθέατα της ισπανικής πρωτεύουσας. Θα δούµε τα εντυπωσιακά
µνηµεία και τις πλατείες, αρχίζοντας µε το κεντρικότατο σηµείο της πόλης, την Πουέρτα Ντελ Σολ.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Το βράδυ σας προτείνουµε βραδινή διασκέδαση µε Flamenco.
∆ιανυκτέρευση.

ΗΜΕΡΑ 8η: ΜΑ∆ΡΙΤΗ –ΤΟΛΕ∆Ο – ΜΑ∆ΡΙΤΗ (Προαιρετικά)
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 Οργκάθ.” Τελευταία µας στάση το σπίτι
στο οποίο έζησε και µεγαλούργησε ο µεγάλος ζωγράφος Ελ Γκρέκο. Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση
για Αθήνα.
Σηµειώσεις :
To ξενοδοχείο στην Λισαβόνα είναι σε απόσταση 25 λεπτών από το κέντρο
Την τελευταία ηµέρα όποιος πελάτης δεν επιλέξει την προαιρετική εκδροµή θα έχει ελεύθερο χρόνο και
στην συνέχεια µεταφορά στο αεροδρόµιο

Προαιρετικές εκδροµές:
• ΛΙΣΑΒΟΝΑ–ΣΙΝΤΡΑ–ΚΑΜΠΟ ΝΤΑ ΡΟΚΑ–ΚΑΣΚΑΙΣ–ΕΣΤΟΡΙΛ: 40€ το άτοµο
• ΜΑ∆ΡΙΤΗ –ΤΟΛΕ∆Ο : 40€ το άτοµο
• Προαγορά 2 εκδροµών από Ελλάδα : 60 € το άτοµο

ΠΤΗΣΕΙΣ
AZ 717 Αθήνα–Ρώµη: 05.55-07.00
AZ 58 Ρώµη–Μαδρίτη: 08.00–10.35
AZ 63 Μαδρίτη–Ρώµη: 17.55-20.20
AZ 722 Ρώµη–Αθήνα: 21.50-00.45

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
•

Αεροπορικά εισιτήρια µετ’ επιστροφής Αθήνα – Μαδρίτη – Αθήνα

•

Μεταφορές από και προς τα αεροδρόµια εξωτερικού

•

1 διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* στην Σαλαµάνκα µε πρωινό

•

1 διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* στο Σαντιάγκο Ντε Κοµποστέλα µε πρωινό

•

1 διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* στο Πόρτο µε ηµιδιατροφή

•

3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στην Λισαβόνα µε ηµιδιατροφή

•

1 διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* στη Μαδρίτη µε ηµιδιατροφή

•

Εκδροµές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραµµα

•

Έµπειρος Αρχηγός-Συνοδός του γραφείου µας. Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης. Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
•

Φόροι αεροδροµίων & επίναυλος καυσίµων

•

Είσοδοι σε µουσεία, ιστορικούς-αρχαιολογικούς χώρους, θεµατικά πάρκα και γενικά όπου απαιτείται

•

Επιπλέον γεύµατα, ποτά στα γεύµατα, αχθοφορικά, φιλοδωρήµατα

•

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

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 14/10/2017, 11/11/2017 & 25/11/2017

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ

∆ΙΑΤΡΟΦΗ

∆ΙΚΛΙΝΟ
ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

ΠΑΙ∆ΙΚΟ
2-12

ΦΟΡΟΙ

4*

ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

745€

995€

700€

150€

