Γύρος Ανδαλουσίας & Μαδρίτη
6 µέρες Σεβίλλη - Μάλαγα - Γρανάδα - Κόρδοβα - Μαδρίτη σε επιλεγµένα
ξενοδοχεία 4* µε πρωινό µπουφέ.

Πρόγραµµα (6 µέρες)
Ηµέρα 1

Ηµέρα 2

Ηµέρα 3

Ηµέρα 4

Μαδρίτη - Κόρδοβα - Σεβίλλη
Συγκέντρωση στο Αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για Μαδρίτη.
Πρώτος 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. Θα επισκεφθούµε το
κέντρο της πόλης, το θαυµαστό Τζαµί Μεσκίτα, σιωπηλό τέµενος
σήµερα µε 850 ασπροκόκκινες κολόνες, µεγαλόπρεπο αποµεινάρι του
ισχυρού χαλιφάτου της Κόρδοβας και στην καρδιά του οποίου δεσπόζει
ένας χριστιανικός ναός. Στη συνέχεια επόµενος προορισµός µας για
σήµερα, είναι η Σεβίλλη. ∆ιανυκτέρευση.
Σεβίλλη ξενάγηση πόλης
Με τη σηµερινή πρωινή µας ξενάγηση θα αφεθούµε στη γοητεία της
πόλης της Κάρµεν και του ∆ον Κιχώτη. Θα επισκεφθούµε το ιστορικό
κέντρο της πόλης. Θα περιπλανηθούµε σε µία από τις πιο διάσηµες
εβραϊκές συνοικίες, τη Σάντα Κρουζ και θα απολαύσουµε τον 3ο
µεγαλύτερο σε µέγεθος Καθεδρικό ναό. Πολύ κοντά βρίσκεται ένα από
τα πιο εντυπωσιακά µνηµεία, το βασιλικό παλάτι Αλκαζάρ. Αµέτρητα
δωµάτια, πάτιος και µοναδικής οµορφιάς κήποι, συνθέτουν την εικόνα
του παλατιού. Η ξενάγησή µας ολοκληρώνεται µε την επίσκεψή µας σε
δύο από τους πιο εντυπωσιακούς δηµόσιους χώρους της Ισπανίας, την
Πλατεία Ισπανίας και την Πλατεία Αµερικής. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. ∆είπνο. Για το βράδυ σας προτείνουµε να παρακολουθήσετε
ένα Φλαµένκο στην πατρίδα του και να αφεθείτε στον έντονο και γεµάτο
πάθος ρυθµό του. ∆ιανυκτέρευση.
Σεβίλλη - Μάλαγα - Γρανάδα
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη Μάλαγα. Η περιήγησή µας θα
ξεκινήσει από τον Καθεδρικό ναό του 16ου αιώνα, κεντρικές πλατείες
Πλάζα ντε Οµπίσπο και Πλάζα ντε Μερσεντ, το µουσείο του Πικάσο και
την Αλκαζάµπα, παλάτι – φρούριο των µουσουλµάνων κυβερνητών της
Μάλαγα που χρονολογείται το 1057. Στη συνέχεια αναχωρούµε για την
πόλη της Γρανάδας Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆είπνο, διαν/ση.
Γρανάδα
Η Γρανάδα µε την αραβική, εβραϊκή και τσιγγάνικη συνοικία, καθώς και
τα πολυάριθµα αξιοθέατα µε την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική τους
κυριολεκτικά θα σας µαγέψει. Πρωινό και ξεκινάµε την περιήγηση µας
από την Πλάθα Ισαµπέλ λα Κατόλικα για να δούµε το άγαλµα του
Κολόµβου που υπογράφει δίπλα στη Βασίλισσα Ισαβέλλα τους όρους
του πρώτου ταξιδιού του για την Αµερική και συνεχίζουµε µε το πρώην
κεντρικό τζαµί της πόλης που µετατράπηκε σε Καθεδρικό ναό του 16ου
αιώνα. Αναγεννησιακό στυλ και Μπαρόκ αρχιτεκτονική είναι ένα από τα
σηµαντικότερα κτίρια της Γρανάδα. Ακολουθεί η Πλάθα Νουέβα, η
παλαιότερη πλατεία και η καρδιά της τουριστικής ζωής της πόλης που
βρίσκεται ακριβώς κάτω από το Ανάκτορο της Αλάµπρα και αποτελεί
είσοδο για την Αράβικη γειτονιά. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό στα

Ηµέρα 5

Ηµέρα 6

πολλά εστιατόρια και τάπας µπάρ και για να επισκεφτείτε την Εκκλησία
Σάντα Άνα. Στη συνέχεια θα ανέβουµε την οδό ντελ Ντάρο κατά µήκος
του ποταµού, έναν πολύ όµορφο δρόµο στη σκιά του ανακτόρου της
Αλάµπρα και γεµάτος µε πραµατευτές και ζογκλέρ, θα δούµε το κτίριο
που στεγάζονταν τα λουτρά της πόλης και θα περιπλανηθούµε στα
λιθόστρωτα δροµάκια της Εβραϊκής συνοικίας (Αλµπαϊσίν) µε τα
γραφικά σπιτάκια και τα αραβικά µαγαζιά. Χρόνος ελεύθερος και
επίσκεψη στην παγκοσµίου φήµης Αλάµπρα.( ατοµικά έξοδα )
Κατασκευασµένη µετά την κατάληψη της Ισπανίας από τους
Μουσουλµάνους βασιλείς η Αλάµπρα είναι η ζωντανή απεικόνιση του
Μουσουλµανικού πολιτισµού στη ∆υτική Ευρώπη. Μνηµείο
πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ουνέσκο, αποτελείται από την
Αλκαζάµπα που είναι το φρούριο, το Παλάθιο Ναζάριες που είναι το
κυρίως παλάτι, το παλάτι του Ρωµαίου αυτοκράτορα Καρόλου του 5ου
που περιέχει το Μουσείο της Αλάµπρα και το Μουσείο Καλών Τεχνών,
καθώς και από το Χενεραλιφέ που είναι οι απαράµιλλής οµορφιάς κήποι.
Ένα αριστούργηµα τέχνης και αφάνταστης λεπτοµέρειας υπό των ήχο
των αηδονιών και του τρεχούµενου νερού από τα πολυάριθµα
σιντριβάνια και τους καταρράκτες, η Αλάµπρα είναι από µόνη της ένας
λόγος για να επισκεφτεί κανείς την Ισπανία. Μεταφορά στο ξενοδοχείο.
∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.
Γρανάδα - Μαδρίτη
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη Μαδρίτη και στη συνέχεια αρχίζουµε
την ξενάγησή µας, 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, όπου βρίσκεται το άγαλµα σύµβολο της πόλης. Θα δούµε
επίσης την πλατεία της Θεάς Κυβέλης, την πύλη του Αλκαλά και το
πάρκο Ρετίρο. Το βράδυ σας προτείνουµε βραδινή διασκέδαση µε
Flamenco. ∆ιανυκτέρευση.
Μαδρίτη
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. Χρόνος ελεύθερος στην διάθεση µας . Στην συνέχεια αναχώρηση
για το αεροδρόµιο για την πτήση της επιστροφής µας στην Αθήνα.

Τιµοκατάλογοι
Ξενοδοχείο: 4* HOTELS IN SPAIN (TOUR)
05/08/2017 12/08/2017 19/08/2017
εώς
εώς
εώς
10/08/2017 17/08/2017 24/08/2017
€ 695.00 € 695.00 € 695.00

∆ίκλινο
3ο άτοµο
€ 645.00
1-12 ετών
Μονόκλινο € 815.00

€ 645.00

€ 645.00

€ 815.00

€ 815.00

Περιλαµβάνονται
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Μαδρίτη – Αθήνα.
∆ιαµονή σε επιλεγµένα ξενοδοχεία 4 αστέρων.
Πρωινό µπουφέ καθηµερινά.
Πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν για όλες τις µετακινήσεις όπως
αναφέρει το πρόγραµµα.
Ξεναγήσεις - περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
Έµπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου µας , Φ.Π.Α. , Ασφάλεια
ταξιδιού (αστικής ευθύνης).

∆εν περιλαµβάνονται
•

Φόροι Αεροδροµίων και επίναυλος καυσίµων 150€, Είσοδοι
µουσείων & αρχαιολογικών χώρων. Ότι ρητώς δεν αναφέρεται στο
πρόγραµµα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόµενο.

