Μαδρίτη / Τολέδο
MA∆ΡΙΤΗ – ΤΟΛΕ∆Ο – ΚΟΡ∆ΟΒΑ – ΣΕΒΙΛΛΗ – ΡΟΝΤΑ – ΓΡΑΝΑ∆Α –
ΒΑΛΕΝΘΙΑ – ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
(5 ΗΜΕΡΕΣ)

1η µέρα ΑΘΗΝΑ – ΜΑ∆ΡΙΤΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για την εντυπωσιακή πρωτεύουσα
της Ισπανίας.
Χτισµένη σε υψόµετρο 650 µέτρων δεσπόζει στο κεντρικό οροπέδιο της
Ιβηρικής Χερσονήσου, στην Καστίλλη. Από το 1561 πρωτεύουσα της χώρας
µε 4.000.000 πληθυσµό. Άφιξη µεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Χρόνος για ξεκούραση ή µια πρώτη βόλτα.
Για το απόγευµα σας προτείνουµε να εκµεταλλευτείτε το ελεύθερο χρόνο
γνωρίζοντας κάποια απ’ τα πάµπολλα ενδιαφέροντα σηµεία της Μαδρίτης,
(πέραν όσων θα γνωρίσουµε στην προγραµµατισµένη ξενάγηση µας µαζί µε
τα Μουσεία της). Σε συνεργασία µε τον αρχηγό του γραφείου µας γνωρίστε τη
Μαδρίτη των Βουρβόνων, τις βόρειες συνοικίες της µε το εντυπωσιακό στάδιο
της Real, το Santiago Bernabeu και την Puerta de Europa, την Plaza de
Toros, την Αρένα της πόλης, την Plaza Colón µε το Αρχαιολογικό Μουσείο
αλλά και τα κοµψά καταστήµατα του Barrio de Salamanca, την πλατεία
Ισπανίας µε το γιγάντιο γλυπτό του Μιγκέλ Ντε Θερβάντες, το περίφηµο
Αιγυπτιακό µνηµείο Debod, το πάρκο Retiro και µεταξύ άλλων πολλών την
ιστορικότερη πλατεία της πόλης, την Plaza Mayor.

2η 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. Απόγευµα ελεύθερο.
3η 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 , όπου θα δούµε πίνακες
του Ελ Γκρέκο , αµύθητης αξίας, όπως το Expolio και τη συλλογή Αποστόλων.
Στη συνέχεια , την εκκλησία του Santo Tome, θα θαυµάσουµε το
αριστουργηµατικό έργο του Ελ Γκρέκο “Η Ταφή του Κόµητα Οργκάθ”. Στη
συνέχεια επίσκεψη σε ένα εργοστάσιο µε «Damasquinad», γνωστή
Τολεδανική τέχνη που προέρχεται απο την εποχή των Αράβων. Επιστροφή
στην Μαδρίτη.
Για το απόγευµα 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 περιπλανηθείτε στα στενά της
παλιάς πόλης καταλήγοντας στην εντυπωσιακή Πλάθα Μαγιόρ για µια ζεστή
σοκολάτα.
4η µέρα ΜΑ∆ΡΙΤΗ
Ηµέρα ελεύθερη. Σας προτείνουµε να εκµεταλλευτείτε την ηµέρα σας
κάνοντας µια προαιρετική εκδροµή στη Σεγκόβια, την πόλη της Βασίλισσας
Ισαµπέλ παλιά πρωτεύουσα της Καστίλης.
Η Σεγκόβια βρίσκεται στην πιο εντυπωσιακή τοποθεσία της Ισπανίας .Η παλιά
πόλη είναι χτισµένη
πάνω σε ένα βραχώδες ύψωµα και περιβάλλεται από τους ποταµούς Ερέσµα
και Κλαµόρες.
Από µακριά µοιάζει µε πλοίο, µε το µεσαιωνικό φρούριο να σχηµατίζει την
πλώρη , τους πυργίσκους του γοτθικού ναού να υψώνονται σαν κατάρτια και
το υδραγωγείο στο πίσω µέρος να θυµίζει πηδάλιο.
Το ηλιοβασίλεµα, η θέα στην παλιά πόλη από την κοιλάδα είναι µαγευτική.
Στη Σεγκόβια υπάρχουν πολλές εκκλησίες ,καθεδρικός ναός από το 1525,
µουσείο της Σεγκόβια µε έργα χαρακτικής από τη Λίθινη εποχή καθώς και
εργαλεία, κατασκευές, νοµίσµατα κλπ. Ακόµα µπορείτε να δείτε το

υδραγωγείο και το ALCAZAR που υψώνεται σαν παραµυθένιο κάστρο.
Επιστροφή αργά το απόγευµα στη Μαδρίτη.
5η µέρα ΜΑ∆ΡΙΤΗ – ΑΘΗΝΑ
Σήµερα τελειώνει το ταξίδι µας αφήνοντας όµορφες αναµνήσεις και µια
υπόσχεση ότι θα ξαναγυρίσουµε.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης ΑΘΗΝΑ-ΜΑ∆ΡΙΤΗ-ΑΘΗΝΑ
• ∆ιαµονή σε επιλεγµένο ξενοδοχείο 4 αστέρων
• Πρωινό µπουφέ καθηµερινά
• Μεταφορές από / προς αεροδρόµιο και ξενοδοχείο Μαδρίτης
• Ξεναγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
• Ενηµερωτικά έντυπα / χάρτες
• Αρχηγός / συνοδός του γραφείου µας
• 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.

