Fado & Flamengo
7 ηµέρες Μάλαγα - Σεβίλλη - Λισαβόνα - Γρανάδα. ∆ιαµονή σε επιλεγµένα
ξενοδοχεία 4* µε πρωινό και ∆ΩΡΟ 3 γεύµατα!!

Πρόγραµµα (7 µέρες)
Ηµέρα 1

Ηµέρα 2

Ηµέρα 3

Αθήνα - Μάλαγα - Σεβίλλη
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για τη Μάλαγα. Άφιξη και
µεταφορά στην καρδιά της Ανδαλουσίας που χτυπάει στον ρυθµό του
φλαµένγκο, την ξακουστή Σεβίλλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο
και διανυκτέρευση.
Σεβίλλη - περιήγηση πόλης
Πρωινό και ξεκινάµε την περιήγηση µας από το κέντρο της πόλης. Θα
θαυµάσουµε τον Καθεδρικό Ναό που φιλοξενεί καλλιτεχνικούς
θησαυρούς µεγάλης αξίας αλλά και τα οστά του Χριστόφορου
Κολόµβου, καθώς και τον πύργο της Τζιράλντα σύµβολο της πόλης.
Συνεχίζουµε µε το ανάκτορο Αλκαζάρ την πεµπτουσία της αραβικής
τέχνης. Απέραντες πολυτελείς αίθουσες, αυλές, κατάφυτοι κήποι µε
λιµνούλες και περιστύλια συνθέτουν την εικόνα του παλατιού. Θα
περιπλανηθούµε σε µία από τις πιο διάσηµες εβραϊκές συνοικίες, τη
Σάντα Κρουζ και θα θαυµάσουµε πλατείες µε σκαλιστές βρύσες,
σφυρήλατα φανάρια, εσωτερικές αυλές (πάτιος) και γλάστρες µε γεράνια
που διατηρούν αναλλοίωτη την ατµόσφαιρα άλλων εποχών. Συνεχίζουµε
στη δυτική όχθη του Γουαδαλκιβίρ, όπου βρίσκονται και τα κυριότερα
αξιοθέατα το ένα δίπλα στο άλλο. Θα θαυµάσουµε την περίφηµη αρένα
Πλάθα ντε Τόρος µε τα 200 χρόνια ιστορίας και την µπαρόκ
αρχιτεκτονική, θα δούµε τον Χρυσό Πύργο, το Νοσοκοµείο της
Καριντάτ, δεµένο µε το θρύλο του ∆ον Ζουάν και φυσικά το Μουσείο
Καλών Τεχνών. Επόµενος σταθµός η Πλατεία Ισπανίας µε τα
ασπρογάλαζα κεραµικά πλακάκια – αντιπροσωπευτικά της
ανδαλουσιανής τέχνης και το µαγευτικό πάρκο Μαρία Λουίζα.
Πρόκειται για την πιο σηµαντική πράσινη ζώνη της Σεβίλλης, µε
υπέροχα κτίσµατα σε αρχιτεκτονική µουδεχάρ (νεότερη εκδοχή της
µαυριτανικής αρχιτεκτονικής), που δηµιουργήθηκαν µε αφορµή τη
µεγάλη ιβηροαµερικανική έκθεση του 1929. Το ισπανικό περίπτερο είναι
από τα ωραιότερα που θα δείτε, µε µοναδικά, πολύχρωµα κεραµικά
αθουλέχος. Θα θαυµάσουµε το εξαιρετικό και καλύτερο ξενοδοχείο της
Σεβίλλης, το «Alfonso XIII» µε τις καταπράσινες και πολύχρωµες σε
κεραµικά αυλές του ανάµεσα σε κιγκλιδώµατα και σιδεριές, καθώς και
το τεράστιο πρώην καπνεργοστάσιο, σηµερινό τµήµα του
πανεπιστηµίου, που θυµίζει τις εποχές όπου ταπεινές γυναίκες σαν την
Κάρµεν (τη διάσηµη τσιγγάνα) δούλευαν εδώ. Χρόνος ελεύθερος.
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. ∆είπνο και διανυκτέρευση.
Σεβίλλη - Ολχάο - Φάρο - Λισαβόνα
Πρωινό και αναχώρηση από τη Σεβίλλη νωρίς το πρωί µε προορισµό τη
Λισαβόνα. Στη διαδροµή θα επισκεφθούµε το γραφικό ψαροχώρι του
Ολχάο µε τη σκεπαστή αγορά του. Ανάµεσα στο Ολχάο και το Φάρο
απλώνεται το φυσικό πάρκο Ρια Φορµόσα στο νότιο άκρο του οποίου
βρίσκεται το Cabo de Santa Maria, το νότιο µέρος της Πορτογαλίας. Στη
συνέχεια θα φθάσουµε στην πόλη του Φάρο. Έχει χαρακτηριστεί ως η
πύλη της Algarve και είναι σήµερα µια πόλη µε ανεπτυγµένους τους
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τοµείς της βιοµηχανίας, της αλιείας και του τουρισµού. Ενδιαφέρον
παρουσιάζει το ιστορικό κέντρο γύρω από τον Καθεδρικό ναό του Largo
da Se και τα µεσαιωνικά τείχη. Θα συνεχίσουµε τη διαδροµή µας για τη
Λισαβόνα την πόλη η οποία µε πείσµα και υπερηφάνεια εξακολουθεί να
συνεχίζει την πορεία της ως µια από τις πρωτεύουσες που διατηρεί τον
ανθρώπινο χαρακτήρα της. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Λισαβόνα επίσκεψη πόλης
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουµε την περιήγηση για µια πρώτη γνωριµία
µε την πόλη. Θα διασχίσουµε τη λεωφόρο της Ελευθερίας, τα
Πορτογαλικά Ιλίσια Πεδία µε τα µεγάλα παρτέρια και τους σκιερούς
βοηθητικούς δρόµους που θυµίζουν το χθες και εκφράζουν το σηµερινό
µεγαλείο της πρωτεύουσας και ακολουθεί στάση στο κοµψό πάρκο
Εντουάρντο VII όπου θα έχετε την ευκαιρία να βγάλετε πανοραµικές
φωτογραφίες. Στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Ροσίο (Rossio) και
στο Σιάδο (Chiado) θα συναντήσουµε λαχειοπώλες, λούστρους και
πλανόδιους πωλητές όπως τους παλιούς καλούς καιρούς και θα έχετε την
ευκαιρία να περπατήσετε στις περιοχές αυτές µε τα ιστορικά καφενεία –
στέκια των διανοουµένων της χώρας όπως του εθνικού ποιητή Φερνάντο
Πεσσόα (Fernando Pessoa). Συνεχίζουµε την περιήγηση µας µε την
περιοχή του Μπέλεµ (Belem). Θα επισκεφθείτε το επιβλητικό µοναστήρι
του Αγ. Ιερωνύµου (Jerominos) και τον Πύργο του Μπέλεµ (Torre De
Belem) που υπήρξε αφετηρία των σηµαντικότερων θαλασσοπόρων και
το πιο φωτογραφηµένο µνηµείο της Πορτογαλίας. Ελεύθερος χρόνος στη
διάθεσή σας για να επισκεφθείτε το Μουσείο µε τις Βασιλικές άµαξες &
το Μνηµείο των Ανακαλύψεων όπου παρουσιάζονται φιγούρες των
σηµαντικότερων ευεργετών της χώρας του 15ου & 16ου αιώνα και
αποτελούν σηµαντικά αξιοθέατα της πόλης. Επόµενος σταθµός η
Αλφάµα, µια από τις γραφικές συνοικίες που είναι σκαρφαλωµένες σε
έναν από τους επτά λόφους της πόλης και σας προτείνουµε να
χρησιµοποιήσετε το γνωστό Elevador da Santa Justa, ένα γοτθικό
ασανσέρ, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί από το 1902. Θα σας δοθεί η
δυνατότητα να απολαύσετε την εκπληκτική θέα από ψηλά και να
περπατήσετε µέχρι την γραφική συνοικία των καλλιτεχνών, την
περίφηµη Barrio Alto. Επίσης µπορείτε να χρησιµοποιήσετε κάποιο από
τα παλιά τραµ για να σας σεργιανίσει στις γραφικές γειτονιές της
Λισαβόνας. Θα εντυπωσιαστείτε από τις όµορφες πλατείες, τα γραφικά
σοκάκια, τα εντυπωσιακά κτίρια & αγάλµατα. Μεταφορά στο
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. ∆ιανυκτέρευση.
Σίντρα - Κασκαΐς - Εστορίλ - Κάπο Ντα Ρόκα (Προαιρετική Εκδροµή)
Η σηµερινή προαιρετική εκδροµή είναι αφιερωµένη στο χρυσό τρίγωνο
των εστεµµένων της Ευρώπης, µέσα από µια διαδροµή που θα σας
εντυπωσιάσει. Πρώτος µας σταθµός το όµορφο βουνό της Σίντρα όπου
θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε το Βασιλικό Παλάτι το οποίο
στέγασε τις βασιλικές οικογένειες κατά τη διάρκεια του 15/16ου και
17ου αιώνα. Συνεχίζουµε προς την περιοχή Κάπο ντα Ρόκα, το πιο
δυτικό σηµείο στην Ηπειρωτική Ευρώπη µε τον όµορφο φάρο και την
εντυπωσιακή θέα. Θα κατευθυνθούµε στο γραφικό ψαροχώρι Κασκαΐς
µε το παραδοσιακό λιµάνι και τις πολύχρωµες βάρκες και τέλος θα έχετε
την ευκαιρία να γνωρίσετε το κοσµοπολίτικο Εστορίλ µε τις πολυτελείς
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επαύλεις και το διάσηµο καζίνο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος
ελεύθερος.
Λισαβόνα - Γρανάδα
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουµε από τη Λισαβόνα για την Γρανάδα,
τη δεύτερη σηµαντική πόλη της Ανδαλουσίας µε την πλούσια ιστορία
και την έντονη Αραβική επιρροή µε σηµαντικότερο µνηµείο τα
ξακουστά ανάκτορα της Αλάµπρα. Άφιξη, δείπνο και διανυκτέρευση.
Γρανάδα - Αλάµπρα - Μάλαγα πτήση επιστροφής
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουµε την επίσκεψη της µοναδικής αυτής
πόλης, της Γρανάδας µε την αραβική, εβραϊκή και τσιγγάνικη συνοικία,
καθώς και τα πολυάριθµα αξιοθέατα µε την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική τους
που κυριολεκτικά θα σας µαγέψει. 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
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. 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 απαράµιλλης 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. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουµε για τη
Μάλαγα για την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.

Τιµοκατάλογοι
Ξενοδοχείο: 4* HOTEL(S) IN SPAIN & PORTUGAL
27/07/2017 09/08/2017
εώς
εώς
02/08/2017 15/08/2017
€ 895.00 € 895.00
∆ίκλινο
3ο άτοµο € 845.00 € 845.00
Μονόκλινο € 1130.00 € 1130.00

Περιλαµβάνονται
•
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Μάλαγα – Αθήνα µε Alitalia
Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδροµές, µε κλιµατιζόµενο τουριστικό
λεωφορείο, σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα.
2 διαν/σεις στο ξενοδοχείο VERTICE SEVILLA ALJARAFE 4* ή
εφάµιλλο στη Σεβίλλη µε ηµιδιατροφή
3 διαν/σεις στο ξενοδοχείο FENIX 4* ή εφάµιλλο στη Λισαβόνα µε
πρωινό
1 διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο GRAN LUNA DE GRANADA 4* η
εφάµιλλο στη Γρανάδα µε ηµιδιατροφή
Ταξιδιωτική ασφάλεια (Αστικής Ευθύνης) & Φ.Π.Α
Ελληνόφωνος Συνοδός - Αρχηγός του γραφείου µας καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκδροµής.
Πρωινό και ∆ΩΡΟ 3 γεύµατα!!

∆εν περιλαµβάνονται
•

Φόροι αεροδροµίου και επίναυλος καυσίµου 215 € Είσοδοι
µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και όπου απαιτείται Ποτά αναψυκτικά κατά τη διάρκεια των γευµάτων και των βραδινών
εκδηλώσεων στα ξενοδοχεία. Ότι ρητώς δεν αναφέρεται στο
πρόγραµµα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόµενο. ∆ηµοτικοί
φόροι στα ξενοδοχεία όπου απαιτείται.

