
Λόφος Αλάμπρα - Γρανάδα

8
ημέρες

Σεβίλλη

13

1η ημέρα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗΓΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗ - ΠΡΩΤΗΓΝΩΡΙΜΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα
της Ισπανίας, τη Μαδρίτη, Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Στη συνέχεια πρώτη γνωριμία με την πανέμορφη
πόλη με τη βοήθεια του αρχηγού μας.

2η ημέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΠΟΛΗΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και στη σημερινή περιήγησή μας
θα θαυμάσουμε τα εντυπωσιακά μνημεία και τ ις 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,
την Πλάθα Μαγιόρ, το πάρκο Ρετ ίρο, το μοναδικό Μουσείο
Πράδο, στο οποίο στεγάζονται 3.0 0 0 πίνακες και μία από
τ ις πιο σημαντ ικές συλλογές Ισπανών ζωγράφων, το ξακουστό
Βασιλικό Παλάτ ι, Παλάθο Ρεάλ και τα μοναδικά ποδοσφαιρικά
γήπεδα Santiago Bernabeu της Ρεάλ Μαδρίτης καιVicente Cal-
deron της Ατλέτ ικο Μαδρίτης. Για το βράδυ σας προτείνουμε
να περπατήσετε στα γραφικά στενά της περίφημης συνοικίας
Barrio de la Letras, μία απ’ τ ις πιο μποέμ συνοικίες της Ευρώπης,
όπου έζησαν και δημιούργησαν πολλοί απ’ τους σπουδαίους
ζωγράφους και λογοτέχνες της Ισπανίας, όπως ο Λόπεθ Ντε
Βέγκα και Θερβάντες.

3η ημέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ - ΤΟΛΕΔΟ(72 ΧΛΜ.) - ΓΡΑΝΑΔΑ (360ΧΛΜ)
Πρωινό και αναχώρηση για το Τολέδο, την «πόλη των τριών
πολιτ ισμών» (Χριστ ιανών, Εβραίων και Αράβων), χτ ισμένη
στις όχθες του ποταμού Τάγου, που διατηρεί αναλλοίωτη
τη μεσαιωνική φυσιογνωμία της και έχει συμπεριληφθεί στον
κατάλογο της Unesco σαν Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτ ιστ ικής
Κληρονομιάς. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε
τον Καθεδρικό Ναό, που κυριαρχεί στον κέντρο της πόλης και
αντ ικατοπτρίζει την ιστορική σημασία του, το σπίτ ι μουσείο
του Ελ Γκρέκο (Δομήνικου Θεοτοκόπουλου) και την εκκλησία
του Αγίου Θωμά, όπου βρίσκεται το αριστούργημά του Ελ
Γκρέκο, «Η ταφή του κόμη Οργκάθ» (1586- 1588). Συνεχίζουμε
για τη Γρανάδα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και πρώτη
γνωριμία με τη πόλη

4η ημέρα: ΓΡΑΝΑΔΑ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΠΟΛΗΣ)
Πρωινό και η μέρα μας είναι αφιερωμένη στη δεύτερη πόλη
του Ισπανικού Νότου, που αποτέλεσε το τελευταίο οχυρό της
Αραβικής επιρροής στην Ισπανία, την μοναδική Γρανάδα. Η
πόλη κυριαρχείται από την πληθωρική ομορφιά της Αλάμπρας,
ένα αριστούργημα τέχνης και αφάνταστης λεπτομέρειας
στη διακόσμηση, φτ ιαγμένο από γύψο, μάρμαρο και τούβλο,
της οποίας το όνομά έχει αραβική ρίζα και σημαίνει “ κόκκινο
κάστρο” . Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία, να επισκεφθούμε
τους υπέροχους κήπους του Generalife, ενός ανεξάρτητου
παλατ ιού, το οποίο βρίσκεταιακριβώς δίπλα από την Αλάμπρα
και αποτελούσε τόπο χαλάρωσης των βασιλέων.

5η ημέρα: ΓΡΑΝΑΔΑ - ΚΟΡΔΟΒΑ (200ΧΛΜ) - ΣΕΒΙΛΛΗ (140ΧΛΜ)
Πρωινό και αναχώρηση για την Κόρδοβα. Θα επισκεφθούμε το κέντρο της πόλης, το
θαυμαστό Τζαμί Μεσκίτα, σιωπηλό τέμενος σήμερα, στην καρδιά του οποίου δεσπόζει
ένας χριστ ιανικός ναός. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Ανδαλουσίας την
εκπληκτ ική Σεβίλλη.Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα: ΣΕΒΙΛΛΗ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΠΟΛΗΣ)
Στη σημερινή πρωινή μας πανοραμική περιήγηση θα περιπλανηθούμε στο ιστορικό κέντρο
της πόλης, την περίφημη Σάντα Κρουθ με τα γραφικά στενά, τα ανθοστόλιστα μπαλκόνια
και τα πλέον καλαίσθητα Πάτ ιος σε όλη την Ισπανία.Θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό
της πόλης, 3ο σε μέγεθος παγκοσμίως, καιθα συνεχίσουμε με την επίσκεψηστο Αλκάθαρ,
το βασιλικό ανάκτορο στην Σεβίλλη που είχε κάποτε την πρόθεση να ανταγωνιστεί σε
ομορφιά την περίφημηΑλάμπρα.Ηπεριήγησημας θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψησε δύο
από τις εντυπωσιακότερες πλατείες σε όλη την χώρα. Την Πλατεία της Ισπανίας και την
Πλατεία της Αμερικής. Για το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε Φλαμένγκο
στην πατρίδα του και να αφεθείτε στον έντονο και γεμάτο πάθος ρυθμό του.

7η ημέρα: ΣΕΒΙΛΛΗ - ΛΙΣΑΒΟΝΑ (445 ΧΛΜ.)
Πρωινό και αφήνουμε πίσω μας την Ανδαλουσία για την πανέμορφη Λισαβόνα, Μετά
από σύντομες στάσεις στη διαδρομή θα φτάσουμε στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας,
τη Λισαβόνα. Άφιξη και πρώτη γνωριμία με την πόλη με τη βοήθεια του αρχηγού μας. Στη
συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

8η ημέρα: ΛΙΣΑΒΟΝΑ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΠΟΛΗΣ) - ΠΤΗΣΗΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Ησημερινή μας μέρα είναι αφιερωμένη στην γραφική και φιλόξενη πόλη, που παρόλο τ ις
συνεχόμενες επιδρομές των βαρβαρικών λαών για πολλούς αιώνες, διατηρεί έως και
σήμερα το λατ ινικό ένδοξο χαρακτήρα της.Θα θαυμάσουμε το Μουσείο με τ ις Βασιλικές
Άμαξες, το μοναστήρι των Ιερωνυμιτών, το πιο εντυπωσιακό σύμβολο της πορτογαλικής
δύναμης και πλούτου, που χτ ίστηκε το 150 2 κατόπιν εντολής του βασιλιά Manuel I για να
τ ιμήσει τη μνήμη του Vasco da Gama για την επιτυχή επιστροφή του από την Ινδία. Στη
συνέχεια θα επισκεφθούμε το μνημείο των Ανακαλύψεων καθώς και τον χαρακτηριστ ικό
Πύργο του Μπελέμ, απ’ όπου ξεκίνησαν οι Πορτογάλοι θαλασσοπόροι για τα πέρατα
της γής. Αυτός ο περίφημος πύργος που φαντάζει περισσότερο σαν ένα μικροσκοπικό
κάστρο, χτ ίστηκε το 1515 κοντά στ ις όχθεις του ποταμού Tagus για να προστατεύσει τ ις
εκβολές του ποταμού και έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας
κληρονομιάς. Στη συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Λισαβόνας απ’όπου θα
πάρουμε την πτήση της επιστροφής μας

Λισαβόνα

Αναχ. Ξενοδοχείo
Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή
Παιδιού

Tιμή Μονοκλ Φόροι Αερ. Πτήσεις

1/8 Μαδρίτη: WEARE CHAMARTIN 4*

Γρανάδα: MACIA REAL DE LA
ALHAMDRA 4*

Σεβίλλη: EXE MACARENA 4*

Λισαβόνα: HF FENIX URBAN 4*

715 480 1015 145

ELLINAIR
ΘΕΣ-ΜΑΔΡΙΤΗ 16.40-19.25
ΛΙΣΑΒΟΝΑ-ΘΕΣ 20.10-02.00

8/8
ELLINAIR

ΘΕΣ-ΛΙΣΑΒΟΝΑ 17.00-19.45
ΜΑΔΡΙΤΗ-ΘΕΣ 20.45-01.15

15/8
ELLINAIR

ΘΕΣ-ΜΑΔΡΙΤΗ 17.00-19.45
ΛΙΣΑΒΟΝΑ-ΘΕΣ 20.10-02.00

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά. - Περιλαμβάνεται μια χειραποσκευή 8κ & 1 αποσκευή 20κ


