ΓΥΡΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ & ΜΑ∆ΡΙΤΗ
ΣΑΛΑΜΑΝΚΑ – ΠΟΡΤΟ – ΚΟΙΜΠΡΑ – ΦΑΤΙΜΑ – ΛΙΣΑΒΟΝΑ – ΣΙΝΤΡΑ – ΚΑΜΠΟ ΝΤΑ
ΡΟΚΑ - ΚΑΣΚΑΙΣ – ΕΣΤΟΡΙΛ – ΚΑΘΕΡΕΣ – ΜΑ∆ΡΙΤΗ
8 Ηµέρες

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΜΑ∆ΡΙΤΗ
Συγκέντρωση στο Αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για Μαδρίτη. Πανοραµική περιήγηση, µεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Μετά το δείπνο θα έχετε χρόνο ελεύθερο στη διάθεσή σας, για µια πρώτη
γνωριµία µε την πρωτεύουσα τις Ισπανίας. ∆ιανυκτέρευση.
2η ΗΜΕΡΑ: ΜΑ∆ΡΙΤΗ – ΣΑΛΑΜΑΝΚΑ – ΠΟΡΤΟ
Πρωινό και άµεση αναχώρηση για τον πρώτο σταθµό µας, την όµορφη πόλη της Σαλαµάνκας. 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. Μετά από µια σύντοµη περιήγηση,
αναχωρούµε µέσω µιας όµορφης διαδροµής και µικρών στάσεων, για την πασίγνωστη πόλη του Πόρτο. Η
πόλη 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. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.
3η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΡΤΟ – ΚΟΪΜΠΡΑ – ΦΑΤΙΜΑ – ΛΙΣΑΒΟΝΑ
Πρωινό και αναχωρούµε µε κατεύθυνση νότια. Στη διαδροµή θα επισκεφθούµε την Κοϊµπρα, 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. Τελευταίος µας σταθµός το κέντρο του
καθολικισµού, η Φάτιµα. Πήρε το όνοµα της από την εµφάνιση της Παρθένου Μαρίας το 1917 σε τρία παιδιά
αγροτών στην κοιλάδα “Cova Da Iria” και από τότε αναδείχθηκε ως η τοποθεσία µε τη µεγαλύτερη
προσέλευση προσκυνήµατος παγκοσµίως. 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.
4η ΗΜΕΡΑ: ΛΙΣΑΒΟΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την περιήγηση 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.
5η ΗΜΕΡΑ: ΛΙΣΑΒΟΝΑ–
ΛΙΣΑΒΟΝΑ–ΣΙΝΤΡΑ–
ΣΙΝΤΡΑ–ΚΑΜΠΟ ΝΤΑ ΡΟΚΑ–
ΡΟΚΑ–ΚΑΣΚΑΙΣ–
ΚΑΣΚΑΙΣ–ΕΣΤΟΡΙΛ–
ΕΣΤΟΡΙΛ–ΛΙΣΑΒΟΝΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
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.
6η ΗΜΕΡΑ: ΛΙΣΑΒΟΝΑ
ΛΙΣΑΒΟΝΑ – ΚΑΘΕΡΕΣ – ΜΑ∆ΡΙΤΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο µας και αναχώρηση για την πόλη Κάθερες (Caceres). Η πόλη που έχει χαρακτηριστεί
πολιτιστικό µνηµείο τις Unesco το 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 πιο διάσηµο τον Torre del Bujaco.
Αναχώρηση για τη Μαδρίτη και στη συνέχεια αρχίζουµε την περιήγηση 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.

7η ΗΜΕΡΑ: ΜΑ∆ΡΙΤΗ –ΤΟΛΕ∆Ο – ΜΑ∆ΡΙΤΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
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. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.
8η ΗΜΕΡΑ: ΜΑ∆ΡΙΤΗ – ΑΘΗΝΑ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το αεροδρόµιο για την πτήση της επιστροφής µας στην Αθήνα.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
 Αεροπορικά εισιτήρια µετ’ επιστροφής Αθήνα – Μαδρίτη – Αθήνα.
 Μεταφορές από και προς τα αεροδρόµια εξωτερικού και µετακινήσεις µε κλιµατιζόµενα, πολυτελή
πούλµαν όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα.
 ∆ιαµονή σε ξενοδοχεία 4* σε δίκλινο δωµάτιο µε πρωινό.
 1 διανυκτέρευση στο Πόρτο,
 3 διανυκτερεύσεις στη Λισαβόνα,.
 3 διανυκτερεύσεις στη Μαδρίτη,
 Εκδροµές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραµµα.
 Έµπειρος Αρχηγός-Συνοδός του γραφείου µας. Ταξιδιωτική ασφάλεια. Φ.Π.Α.
∆εν Περιλαµβάνονται:






Φόροι αεροδροµίων & επίναυλος καυσίµων.
Είσοδοι σε µουσεία, ιστορικούς-αρχαιολογικούς χώρους, θεµατικά πάρκα και γενικά όπου απαιτείται.
Επιπλέον γεύµατα, ποτά στα γεύµατα, αχθοφορικά, φιλοδωρήµατα.
Ότι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραµµα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόµενο.
∆ηµοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία όπου απαιτείται.

ΠΤΗΣΕΙΣ IBERIA AIRLINES :
ΑΘΗΝΑ – MA∆ΡΙΤΗ

IB3151

16:05-19:00

ΜΑ∆ΡΙΤΗ – ΑΘΗΝΑ

IB 3150

10:50-15:20

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ:
•

ΣΙΝΤΡΑ–ΚΑΜΠΟ ΝΤΑ ΡΟΚΑ–ΚΑΣΚΑΙΣ–ΕΣΤΟΡΙΛ: 40€ το άτοµο

•

ΤΟΛΕ∆Ο: 40€ το άτοµο

ΗΜ.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ

∆ΙΑΤΡΟΦΗ

8

21/10 , 2/11 ,
9/11

ΜΑ∆ΡΙΤΗ : AVANT AEROPUERTO 4*
ΠΟΡΤΟ :BETA PORTO 4*
ΛΙΣΑΒΟΝΑ : PRAIA MAR 4*

ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

∆ΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

735 €

885 €

ΠΑΙ∆ΙΚΟ
ΦΟΡΟΙ
2-12
ΑΕΡ/ΜΙΩΝ

685 €

150 €

ΑΕΡ/ΚΗ

IBERIA

Σηµείωση:
Όλες οι ανωτέρω τιµές είναι κατ' άτοµο. Τα τρίκλινα δωµάτια είναι δίκλινα µε προσθήκη µιας κλίνης. Οι
παραπάνω εκδροµές έχουν κοστολογηθεί σε συγκεκριµένο αριθµό ατόµων. Η µη πληρότητα αυτής µπορεί να
επιφέρει αλλαγή στην τιµή. Οι τιµές EARLY BOOKING ισχύουν για κρατήσεις εντός των προθεσµιών και
ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα. Οι παιδικές τιµές ισχύουν όταν τα παιδιά (κάτω των 12 ετών) µοιράζονται το
δίκλινο δωµάτιο µε δυο ενήλικες. Τα ξενοδοχεία δεν είναι δεσµευτικά και µπορούν να αντικατασταθούν µε
εφάµιλλα ίδιας κατηγορίας.

