ΙΣΠΑΝΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 10 ημέρες
ΜΑΔΡΙΤΗ, ΚΟΡΔΟΒΑ, ΣΕΒΙΛΛΗ, ΓΡΑΝΑΔΑ, ΤΟΛΕΔΟ, ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ,
ΣΙΝΤΡΑ , ΚΑΣΚΑΙΣ , ΕΣΤΟΡΙΛ

1η μέρα ΑΘΗΝΑ – ΜΑΔΡΙΤΗ
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 τού γραφείου μας γνωρίστε τη Μαδρίτη των Βουρβόνων, την ακόμα
παλαιότερη Μαδρίτη των Αψβούργων, 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 ΜΑΔΡΙΤΗ
Η πρωινή μας ξενάγηση θα μας αποκαλύψει ένα μικρό μέρος του πλούτου της σημαντικότερης
Πινακοθήκης στον κόσμο (ΠΡΑΔΟ). 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 ΜΑΔΡΙΤΗ - ΤΟΛΕΔΟ
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 El Greco, αμύθητης αξίας, όπως
το Expolio και τη συλλογή Αποστόλων. Στην συνέχεια, την εκκλησία του Santo Tomé, 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 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.
4η μέρα ΜΑΔΡΙΤΗ – ΓΡΑΝΑΔΑ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την ενδοχώρα της Ανδαλουσίας όπου θα καταλήξουμε στη Γρανάδα ,
χτισμένη στους πρόποδες της Σιέρα Νεβάδα , της χιονισμένης οροσειράς . Το απόγευμα θα κάνουμε
μια πρώτη ανίχνευση της πόλης στην περιοχή του Καθεδρικού ναού και την πλατεία Bib Rambla (της
πλατείας του εμπορίου).
5η μέρα ΓΡΑΝΑΔΑ – ΚΟΡΔΟΒΑ - ΣΕΒΙΛΛΗ
Μετά το πρωινό 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. Στη συνέχεια
αναχώρηση για την Σεβίλλη διασχίζοντας το οροπέδιο της θρυλικής Manchas όπου έζησε και έκανε τα
ανδραγαθήματά του ο Δον Κιχώτης .Σε κάποιο από τα χωριά θα κάνουμε την πρώτη στάση .Περνώντας
τη Σιέρα Μορένα θα καταλήξουμε στην πασίγνωστη Κορδούη των Ρωμαίων , την μετέπειτα Κορδούβα
των Αράβων , την σημερινή Κόρδοβα. Στη πάλαι ποτέ πρωτεύουσα του σημαντικότερου χαλιφάτου της
Δύσης θα περιπλανηθούμε στα γραφικά στενά της Εβραϊκής συνοικίας με τα υπέροχα πάτιος που θα
μας οδηγήσουν στο μεγαλύτερο Τζαμί της Δύσης , την περίφημη Μεθκίτα. Πάνω από 800 κολώνες
(πολλές εξ αυτών των ελληνιστικών χρόνων ) κρατούν πάνω στις αψίδες τους ένα έργο τέχνης
απαράμιλλης ομορφιάς του 9ου και 10ου αιώνα.Εδώ έζησαν ο Αβερρόης , ο Μωχάμετ Αλ Γκαφέκι , ο
Μπεν Μαϊμόνιδες σημαντικότατοι λόγιοι Άραβες οι οποίοι μετέφρασαν σχεδόν όλα τα αρχαία Ελληνικά
συγγράμματα σε τοπικές γλώσσες. Στη συνέχεια ακλουθώντας τη ροή του Γουαδαλκιβίρ (μεγάλο ποτάμι
στα Αραβικά ) θα καταλήξουμε στη Σεβίλλη την πρωτεύουσα του Al Andalus, της Ανδαλουσίας.
6η μέρα ΣΕΒΙΛΛΗ
Μετά το πρωινό ξεκινάει η ξενάγησή μας στην πόλη της όπερας όπου “έζησαν’’ η Κάρμεν , ο Δον Ζουάν
και ο Φίγκαρω ,ο κουρέας της Σεβίλλης. Αρχίζοντας από το Πάρκο της Μαρίας Λουίζα και την Πλατεία
Αμερικής φτάνουμε στην εντυπωσιακή και παραμυθένια Πλατεία Ισπανίας , όπου θα δούμε κτίρια
αντιπροσωπευτικά των ρυθμών αρχιτεκτονικής της πόλης .Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε στην
πρώην Εβραϊκή συνοικία με στενά σοκάκια και τυπικά “πάτιος’’. Σήμερα ονομάζεται Σάντα Κρούθ και
είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Ουνέσκο. Θα επισκεφτούμε το κτιριακό συγκρότημα του
Αλκαζάρ(οχυρωμένο παλάτι στην Αραβική γλώσσα ) όπου δεσπόζει το Αραβικό Παλάτι , κλασσικής
αρχιτεκτονικής Μουδέχαρ με τα εντυπωσιακά επίσημα σαλόνια , το μικρό χαρέμι και τους ιδιωτικούς
χώρους των Σουλτάνων. Στην ίδια περιοχή θα δούμε τον καθεδρικό ναό Χιράλδα με το μιναρέ –
καμπαναριό που είναι και η “επίσημη’’ φωτογραφία της Σεβίλλης. Εδώ βρίσκεται ο τάφος του Κολόμβου
, το χρυσοποίκιλτο κεντρικό παρεκκλήσι και σημαντικοί πίνακες του μεγάλου Σεβιλιανού ζωγράφου του
Μουρίλιο. Η Σεβίλλη όμως δεν είναι (μόνο ) αυτό .Στενά σοκάκια , μεσαιωνικά κτίρια , πανέμορφες
πλατείες, νεραντζιές, μανόλιες αιωνόβιες και ο Γουδαλκιβίρ όπου λουζόταν η αγάπη του Λόρκα……
η πόλη του έρωτα .Και για το βράδυ ……φλαμένκο , στην πόλη που γεννήθηκε.

7η μέρα ΣΕΒΙΛΛΗ – ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την Λισσαβώνα, την πορτογαλική πρωτεύουσα, η οποία είναι κτισμένη
στους επτά λόφους του ποταμού Tagus. Αφιξη στην γενέτειρα του fado με τα στενά, γραφικά σοκάκια,
τα σπίτια με τις κεραμοσκεπές και τις στολισμένες με πολύχρωμα πλακάκια προσόψεις. Μεταφορά,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Περπατήστε
ως την Placa Rossio, εκεί που χτυπάει δυνατά η καρδιά της Λισσαβώνας, αφεθείτε στις γαστρονομικές
απολαύσεις και παρασυρθείτε στους έντονους ρυθμούς της πόλης.
8η μέρα ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ
Η σημερινή μας ξενάγηση είναι αφιερωμένη στην γραφική και φιλόξενη πόλη, που διατηρεί έως και
σήμερα το λατινικό ένδοξο χαρακτήρα της. Ένα από τα πιο φημισμένα αξιοθέατα της πόλης είναι το
Μουσείο με τις Βασιλικές Άμαξες, όπου θα θαυμάσουμε μια μοναδική σε πολυτέλεια και πλούτο
συλλογή που χρονολογείται ανάμεσα στον 17ο και 19ο αιώνα. Επόμενος σταθμός μας είναι το
μοναστήρι των Ιερωνυμιτών, το πιο εντυπωσιακό σύμβολο της πορτογαλικής δύναμης και πλούτου. Στη
συνέχεια θα επισκεφθούμε το μνημείο των Ανακαλύψεων καθώς και τον χαρακτηριστικό Πύργο του
Μπελέμ, που χτίστηκε το 1515 κοντά στις όχθεις του ποταμού Tagus για να προστατεύσει τις εκβολές
του ποταμού και έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. απ’ όπου
ξεκίνησαν οι Πορτογάλοι θαλασσοπόροι για τα πέρατα της γης. Το απόγευμα περιπλανηθείτε στα στενά
καλντερίμια της μεσαιωνικής συνοικίας Αλφάμα ως το Κάστρο Του Αγιου Γεωργίου για να απολαύσετε
μια πανοραμική θέα της Λισσαβώνας. To βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε τα παραδοσιακά
πορτογαλικά τραγούδια fado, που έγιναν γνωστά σε όλο τον κόσμο από την φημισμένη τραγουδίστρια
Αmalia Rodrigues.

9η μέρα ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - ΣΙΝΤΡΑ - ΚΑΣΚΑΪΣ – ΕΣΤΟΡΙΛ – ΑΘΗΝΑ
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για μια ευχάριστη εκδρομή στα περίχωρα της Λισσαβώνας. Πρώτη μας
στάση η Σίντρα, θερινή κατοικία των βασιλέων, μια πόλη που αφθονεί σε φυσική ομορφιά και
χαρακτηρίζεται από την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της. Το Παλάθιο Ρεάλ, δεσπόζει στην
κορυφή ενός καταπράσινου βουνού. Στη συνέχεια θα περάσουμε από το Κασκάις, ένα παραδοσιακό
ψαροχώρι που αναπτύσσεται δίπλα στην πρωτεύουσα και το Εστορίλ, το θέρετρο όλων των εποχών, το
οποίο θεωρείται από τα πιο σημαντικά τουριστικά σημεία παγκοσμίως και παρέχει ποικίλες
δραστηριότητες όπως γήπεδο γκόλφ, αγωνιστική πίστα καθώς και ένα από τα μεγαλύτερα καζίνο της
Ευρώπης. Τελευταία μας επίσκεψη το δυτικότερο σημείο της Ευρώπης, το Cabo da Roca. Στη συνέχεια
αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση για την επιστροφή.
10η μέρα ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - ΑΘΗΝΑ
Άφιξη στην Αθήνα.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΑΘΗΝΑ-ΜΑΔΡΙΤΗ / ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ-ΑΘΗΝΑ
 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4 αστέρων
 Πρωινό μπουφέ καθημερινά 3 δείπνα 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)
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:





Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
Είσοδοι στα μουσεία (75€ περίπου)
Φόροι αεροδρομίων

Σημείωση:
H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος χωρίς να
παραληφθεί καμία από αυτές.

