ΓΥΡΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ – ΓΡΑΝΑ∆Α – ΡΟΝΤΑ – ΣΕΒΙΛΛΗ –
ΚΟΡ∆ΟΒΑ – ΤΟΛΕ∆Ο – ΜΑ∆ΡΙΤΗ
(10 ΗΜΕΡΕΣ / 9 ΝΥΧΤΕΣ)

1η µέρα ΑΘΗΝΑ – ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Καταλονίας, την
Βαρκελώνη. Άφιξη, µεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος
για µια πρώτη γνωριµία µε την πόλη.
2η µέρα ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Η ξενάγηση µας αρχίζει από την κεντρική πλατεία της Βαρκελώνης την Plaza
Catalunia. Θα διασχίσουµε την περίφηµη λεωφόρο Paseo de gracia µε τα πιο ακριβά
καταστήµατα της πόλης και τα ωραιότερα σπίτια από την εποχή του µοντερνισµού
διασήµων αρχιτεκτόνων µε γνωστότερα την Casa Batllo και Casa Mila του µεγάλου
Antonio Gaudi. Θα σταµατήσουµε και θα δούµε από κοντά το αριστούργηµά του, την
περίφηµη εκκλησία Sagrada Familia. Συνεχίζουµε την ξενάγηση µας περνώντας από
το Porto Olympico,λιµάνι στην περίοδο των ολυµπιακών αγώνων, το Ολυµπιακό
χωριό και την Barceloneta,παλιά γειτονιά των ψαράδων. Θα περάσουµε από την άλλη
πλευρά της πόλης και θα ανηφορήσουµε στο λόφο Montjuik όπου βρίσκεται το
ολυµπιακό στάδιο και όλες τις εγκαταστάσεις της ολυµπιάδας του 1992. Η επόµενη
στάση µας στο Ισπανικό χωριό, που κατασκευάστηκε για την παγκόσµια έκθεση του
1929. Η ξενάγηση µας θα τελειώσει στο ιστορικό κέντρο της πόλης, την περίφηµη

γοτθική συνοικία όπου βρίσκονται και τα περισσότερα διοικητικά κτήρια, το παλάτι
των καθολικών βασιλιάδων και ο καθεδρικός ναός.
3η µέρα ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την πιο τυπική µεσογειακή πόλη της Ισπανίας τη
Βαλένθια. Πρωτεύουσα του Λεβάντε, όπως λέγεται στα Ισπανικά η ανατολική
πλευρά της Ισπανίας. Νωρίς το απόγευµα θα κάνουµε µια πανοραµική περιήγηση της
πόλης, που κουβαλάει την αρχιτεκτονική και πολιτισµική παράδοση των χιλίων
χρόνων της ιστορίας της. Σήµερα η Βαλένθια θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως µια
από τις πιο µοντέρνες πόλεις της Ευρώπης. Θα περάσουµε από την παλιά πόλη και θα
δούµε το δηµαρχείο της πόλης που προσδίδει ένα στυλ αναγεννησιακού µπαρόκ και
ήταν έδρα των Ρεπουµπλικάνων την εποχή του εµφυλίου. Στη συνέχεια θα δούµε το
παλάτι του Marques de dos Aguas, σηµερινό µουσείο κεραµικής µε την θαυµάσια
αλαβάστρινη πρόσοψή του. Θα περπατήσουµε επίσης στην αγορά µε το παλιό
χρηµατιστήριο και θα καταλήξουµε στον καθεδρικό ναό µε τον πύργο Mikelet, που
θεωρείται σύµβολο της πόλης.
4η µέρα ΒΑΛΕΝΘΙΑ – ΓΡΑΝΑ∆Α
Μετά το πρωινό αρχίζει η οδική µας εκδροµή στη γοητευτική Ανδαλουσία καθώς
κατευθυνόµαστε προς την Γρανάδα, ένα όνειρο ήχων και χρωµάτων, στους πρόποδες
της ολόλευκης Sierra Nevada. Άφιξη νωρίς το µεσηµέρι και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Το απόγευµα ξεκινάει η ξενάγηση πόλης που κυριαρχείται από την
πληθωρική οµορφιά της Αλάµπρας – ένα αριστούργηµα τέχνης και αφάνταστης
λεπτοµέρειας στη διακόσµηση, φτιαγµένο από γύψο, µάρµαρο και τούβλο, της οποίας
το όνοµά έχει αραβική ρίζα και σηµαίνει «κόκκινο κάστρο». Χτισµένη σε έναν
πέτρινο λόφο, στις εκβολές του ποταµού Darro, προστατευµένη από βουνά και
περικυκλωµένη από δάσος, ανάµεσα στις παλαιότερες συνοικίες της πόλης, η
Αλάµπρα ήταν αρχικά σχεδιασµένη για στρατιωτική περιοχή από τα µέσα όµως του
13ου αιώνα έγινε και η κατοικία βασιλέων. Επίσης, θα επισκεφθούµε τους υπέροχους
κήπους του Generalife, ενός ανεξάρτητου παλατιού, το οποίο βρίσκεται ακριβώς
δίπλα από την Αλάµπρα και αποτελούσε τόπο χαλάρωσης των βασιλέων. ∆είπνο στο
ξενοδοχείο.
5η µέρα ΓΡΑΝΑ∆Α – ΡΟΝΤΑ – ΠΟΥΕΜΠΛΟΣ ΜΠΛΑΝΚΟΣ – ΣΕΒΙΛΛΗ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη Σεβίλλη διασχίζοντας την περιοχή µε τα Pueblos
blancos (Άσπρα Χωριά).
Θα σταµατήσουµε στη Ρόντα µια πανέµορφη µεσαιωνική πόλη χτισµένη στο χείλος
ενός εντυπωσιακού φαραγγιού. Θα απολαύσουµε τη µοναδική θέα , θα δούµε την
παλαιότερη αρένα της Ισπανίας και θα περιπλανηθούµε στα στενά δροµάκια που
ενέπνευσαν τους ποιητές του Ροµαντισµού …… και τον Χεµινγουέη στο “Για ποιόν
χτυπά η καµπάνα’’.
Συνεχίζοντας προς την ενδοχώρα της Ανδαλουσίας θα καταλήξουµε στη Σεβίλλη.
∆είπνο στο ξενοδοχείο.
6η µέρα ΣΕΒΙΛΛΗ
Στη σηµερινή πρωινή µας ξενάγηση θα αφεθούµε στη γοητεία της πόλης της Κάρµεν
χτισµένη στις όχθες του πολυτραγουδισµένου Γουαδαλκιβίρ. Θα περιπλανηθούµε στο
ιστορικό κέντρο της πόλης, την περίφηµη Σάντα Κρουθ µε τα γραφικά στενά, τα
ανθοστόλιστα µπαλκόνια και τα πλέον καλαίσθητα Πάτιος σε όλη την Ισπανία. Θα

επισκεφθούµε τον Καθεδρικό Ναό της πόλης, 3ο σε µέγεθος παγκοσµίως, και θα
συνεχίσουµε µε την επίσκεψη στο Αλκάθαρ, το βασιλικό ανάκτορο στην Σεβίλλη που
είχε κάποτε την πρόθεση να ανταγωνιστεί σε οµορφιά την περίφηµη Αλάµπρα. Η
ξενάγησή µας θα ολοκληρωθεί µε την επίσκεψη σε δύο από τις εντυπωσιακότερες
πλατείες σε όλη την χώρα. Την Πλατεία της Ισπανίας και την Πλατεία της Αµερικής.
Για το βράδυ σας προτείνουµε να παρακολουθήσετε Φλαµένγκο στην πατρίδα του
και να αφεθείτε στον έντονο και γεµάτο πάθος ρυθµό του.
7η µέρα ΣΕΒΙΛΛΗ – ΚΟΡ∆ΟΒΑ – ΜΑ∆ΡΙΤΗ
Σήµερα αναχωρούµε για την ιστορική πρωτεύουσα της Ισπανίας, στο κέντρο της
Ιβηρικής χερσονήσου, τη Μαδρίτη. Σταθµός στη διαδροµή µας η Κόρδοβα, η πόλη
που ήταν κάποτε πρωτεύουσα του πιο δυνατού βασιλείου του Ισλάµ, πνευµατικό και
διοικητικό κέντρο, η πιο πολιτισµένη πρωτεύουσα στην Ευρώπη. Θα περιπλανηθούµε
στα γραφικά στενά της Εβραϊκής συνοικίας όπου βρίσκεται η ψυχή της
παραδοσιακής Κόρδοβας µε τα υπέροχα Πάτιος. Θα επισκεφθούµε το κέντρο της
πόλης, το θαυµαστό Τζαµί Μεσκίτα, σιωπηλό τέµενος σήµερα, µε 850
ασπροκόκκινες κολόνες, αψίδες από µάρµαρο και ψιλοδουλεµένο ξύλο, µεγαλόπρεπο
αποµεινάρι του ισχυρού χαλιφάτου της Κόρδοβας και στην καρδιά του οποίου
δεσπόζει ένας χριστιανικός ναός. Άφιξη το απόγευµα στη Μαδρίτη και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο.
8η µέρα ΜΑ∆ΡΙΤΗ
Η πρωινή µας ξενάγηση θα µας αποκαλύψει ένα µικρό µέρος του πλούτου της
σηµαντικότερης Πινακοθήκης στον κόσµο (ΠΡΑ∆Ο). 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, Βελάθκεθ, Γκόγια να
“στέκονται” δίπλα σε άλλους εξ’ ίσου 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. Το ελεύθερο απόγευµα, σας προτείνουµε να το
εκµεταλλευτείτε κάνοντας µια προαιρετική εκδροµή στην Σεγκόβια, την πόλη της
βασίλισσας Ισαµπέλ, την παλιά πρωτεύουσα της Καστίλης.
9η µέρα ΜΑ∆ΡΙΤΗ – ΤΟΛΕ∆Ο
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 Κόµητα Οργκάθ».
Επιστροφή στην Μαδρίτη. Για το απόγευµα σας προτείνουµε µια τελευταία 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 περιπλανηθείτε
στα στενά της παλιάς πόλης καταλήγοντας στην εντυπωσιακή Πλάθα Μαγιόρ για µια
ζεστή σοκολάτα.

10η µέρα ΜΑ∆ΡΙΤΗ – ΑΘΗΝΑ
Εντυπώσεις ικανές να γεµίσουν µε αναµνήσεις µια ζωή ήταν τούτο το ταξίδι µας στην
Ισπανία. Θα το συνειδητοποιήσετε σήµερα που τελειώνει, καθώς πετάµε πίσω στην
Αθήνα. Αντίος Εσπάνια.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης ΑΘΗΝΑ – ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ και
ΜΑ∆ΡΙΤΗ – ΑΘΗΝΑ
• ∆ιαµονή σε επιλεγµένα ξενοδοχεία 4 αστέρων
• Πρωινό µπουφέ καθηµερινά
• 3 γεύµατα στο σύνολο (2 στη Σεβίλλη και 1 στη Γρανάδα)
• Μεταφορές από / προς αεροδρόµια / ξενοδοχεία εξωτερικού
• Πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν για όλες τις µετακινήσεις όπως αναφέρει το
πρόγραµµα
• Ξεναγήσεις / περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
• Έµπειρος αρχηγός / συνοδός του γραφείου µας
• Ενηµερωτικά έντυπα / χάρτες
• Φ.Π.Α. / Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης)
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραµµα
• Είσοδοι στα µουσεία
• Φόροι αεροδροµίων
Σηµείωση:
H σειρά των ξεναγήσεων µπορεί να αλλάξει για την καλύτερη εκτέλεση του
προγράµµατος χωρίς να παραληφθεί καµία από αυτές. Σε ορισµένες αναχωρήσεις το
πρόγραµµα πραγµατοποιείται και αντίστροφα.

