
             
Μητροπόλεως 26-28, (8ος όρ. )
Αθήνα 105 63
Τηλέφωνο: 210 3315621
Φαξ: 210 3315623 – 4
Email: info  @  grefis  .  gr   

ΜΑΔΡΙΤΗ - ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ  
ΚΟΣΤΑ ΝΤΕΛ ΣΟΛ - ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ  7ημ.

Μαδρίτη, Κόρδοβα, Σεβίλλη, Γρανάδα, Κόστα Ντελ Σολ, Γιβραλτάρ, Τολέδο.   

Αναχωρήσεις :                           19, 26 Ιουλίου ’20  
                                                      02, 09, 16, 23  Αυγούστου ’20 

                                                                          
                               
1η μέρα:  ΑΘΗΝΑ –ΜΑΔΡΙΤΗ – ΚΟΡΒΟΒΑ  
Συγκέντρωση τα ξημερώματα στο αεροδρόμιο και πτήση  για την Μαδρίτη. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν
και αναχώρηση για την χιλιοτραγουδισμένη Κόρδοβα, πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού που βρίσκεται
στις  όχθες  του  ποταμού  Γουαδαλκιβίρ.  Το  ιστορικό  της  κέντρο  ανακηρύχθηκε  το  1984  Μνημείο
παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την ΟΥΝΕΣΚΟ. Η Κόρδοβα ιδρύθηκε από τους Ρωμαίους, στη
συνέχεια κατακτήθηκε από τους  Βησιγότθους και τους Μαυριτανούς. Η πόλη γνώρισε μεγάλη ακμή από
τον 8ο αιώνα, που ήταν η πρωτεύουσα των Μαυριτανών στην Ισπανία και στη συνέχεια Χαλιφάτο των
Ουμαγιαδών. Την εποχή αυτή η Κόρδοβα ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη και πιο σημαντική πόλη, στο τότε
γνωστό κόσμο,  μετά την Κωνσταντινούπολη,  και  την αποκαλούσαν το «Κόσμημα της Δύσης».  Τον 13ο

αιώνα η Κόρδοβα περνά στα χέρια των Χριστιανών βασιλέων της Ισπανίας και αρχίζει να χάνει το παλιό
της μεγαλείο. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη
γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα :  ΚΟΡΔΟΒΑ - ΣΕΒΙΛΛΗ 
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Πολλά και σημαντικά είναι τα μνημεία της Πόλης που θα δούμε στην
περιπατητική  μας  ξενάγηση.  Θα περιπλανηθούμε  στα γραφικά  στενά της   Εβραϊκής  συνοικίας,  με  τα
παραδοσιακά σπίτια και τα υπέροχα «Πάτιος» (εσωτερικές αυλές).  Θα  επισκεφθούμε το μεγάλο Τζαμί
Μεσκίτα που στο εσωτερικό του βρίσκεται ο Καθεδρικός Ναός. Είναι το μεγαλύτερο Ισλαμικό Τέμενος της
Ευρώπης και ένα από τα μεγαλύτερα στο κόσμο, που αποτελείται από 19 νάρθηκες και ένα «δάσος»  (856)
κολώνες  με  διπλές  Καμάρες.  Αναχώρηση  για  τη  Σεβίλλη,  πατρίδα  της  Κάρμεν  και  του  Φλαμένκο,
Καλλιτεχνικό, πολιτιστικό και οικονομικό κέντρο της Νότιας Ισπανίας. Άφιξη το απόγευμα, μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα : ΣΕΒΙΛΛΗ 
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Ανδαλουσίας που είναι  χτισμένη στις 
όχθες του ποταμού Γουαλδακιβίρ, το μεγαλύτερο εσωτερικό λιμάνι της χώρας. Κατά την ελληνική 
μυθολογία η πόλη ιδρύθηκε από τον Ηρακλή. Κατακτήθηκε και αυτή από τους Ρωμαίους,  Βησιγότθους και
Μαυριτανούς. Έντονο το αραβικό στοιχείο στην αρχιτεκτονική των κτιρίων με κορυφαίο μνημείο το Παλάτι
Αλκαζάρ που από το 1987 ανακηρύχθηκε  Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την 
ΟΥΝΕΣΚΟ.  Στη Σεβίλλη βρίσκεται και ο μεγαλύτερος  καθεδρικός ναός της Ισπανίας με το επιβλητικό 
καμπαναριό, την Χιράλντα (La Giralda) .  Στην πανοραμική περιήγηση  θα διασχίσουμε μεγάλες 
λεωφόρους , θα δούμε το Χρυσό Πύργο, την Αρένα, την Πλατεία Ισπανίας,  την Πλατεία Αμερικής και  
πολλά αποικιακού ρυθμού κτίρια που κατασκευαστήκαν για την έκθεση του 1929  μεταξύ της Ισπανίας και
των χωρών της  Λατινικής Αμερικής. Τέλος στην περιπατητική  περιήγηση θα  περιπλανηθούμε στην 
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γραφική εβραϊκή συνοικία της Σάντα Κρουζ. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και απόγευμα 
ελεύθερο. Διανυκτέρευση .

4η μέρα : ΣΕΒΙΛΛΗ -  ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ – ΚΟΣΤΑ ΝΤΕΛ ΣΟΛ – ΓΡΑΝΑΔΑ  
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο.  Αναχώρηση για την Γρανάδα διασχίζοντας  τα νότια παράλια της 
Ισπανίας, την φημισμένη  Κόστα ντελ Σολ, που σημαίνει  «Ακτή του ήλιου», με πολλές  παράκτιες πόλεις 
και χωριά κατά μήκος της ακτογραμμής, που ανήκουν στην Επαρχίας της Μάλαγας στη Μεσόγειο 
Θάλασσα. Καθ’ οδών θα επικεφθούμε το Γιβραλτάρ, μια μικρή βραχώδη χερσόνησο, στο νότιο μέρος της 
Ιβηρικής που ειναι μέχρι και σήμερα Βρετανικό Υπερπόντιο Έδαφος. Είναι  γνωστό και ως στενό του 
Γιβραλτάρ που ενώνονται η Μεσόγειος Θάλασσα με τον Ατλαντικό ωκεανό, αποτελώντας έτσι τη δυτική 
είσοδο στη λεκάνη της Μεσογείου. Άφιξη αργά το απόγευμα στη Γρανάδα. Μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα :  ΓΡΑΝΑΔΑ  - ΜΑΔΡΙΤΗ  
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση. Η πόλη της Γρανάδα είναι μία από τις 
ωραιότερες  και ιστορικότητες πόλεις της Ισπανίας, κτισμένη πάνω σε τρείς λόφους,  στους πρόποδες της 
οροσειράς Σιέρα Νεβάδα.  Το όνομα της οφείλεται στις πολλές ροδιές που καλλιεργούνται στην περιοχή 
και η ισπανική ονομασία τους  είναι «γκρανάδα». Η πόλη διατηρεί το παλιό αραβικό χαρακτήρα της 
καθώς έχει πολλά και  με μεγάλη καλλιτεχνική αξία κτίρια,  μεταξύ των οποίων είναι ο καθεδρικός Ναός 
και  ξεχωριστή θέση έχει η Αλάμπρα (το κόκκινο φρούριο)  με το Παλάτι της και την μαυριτανική  
ακρόπολη που κάνει την πόλη ένα πολιτιστικό και τουριστικό κέντρο της Ισπανίας. Το 1984 η Αλάμπρα  
αναγνωρίστηκε ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την ΟΥΝΕΣΚΟ. Αναχώρηση για 
την πρωτεύουσα  της Ισπανίας τη Μαδρίτη, που είναι χτισμένη στο κέντρο της Ιβηρικής Χερσονήσου, σε 
υψόμετρο 667 μ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, στις όχθες του ποταμού Μανθανάρες. Άφιξη 
νωρίς το απόγευμα, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη 
γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ - ΤΟΛΕΔΟ. 
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή  πανοραμική ξενάγηση θα δούμε τα αναρίθμητα αξιοθέατα 
που “στολίζουν” την Μαδρίτη. Θα δούμε την μεσαιωνική πλατεία “Πλάθα Μαγιόρ”, την Πουέρτα δελ Σολ 
(την πόρτα του ήλιου) που είναι  το γεωγραφικό  κέντρο  της Ισπανίας, την Πλάθα δε Οριέντε  που την 
διακοσμούν τα αγάλματα των Ισπανών βασιλέων, το κτίριο που στεγάζει το Βασιλικό Παλάτι με τα 2.500 
δωμάτια, και τον Καθεδρικό Ναό της Αλμουδένα.  Θα διασχίσουμε μεγάλες Λεωφόρους όπως την 
Λεωφόρου Πράδο, όπου βρίσκονται μεγάλα μουσεία, όπως η Πινακοθήκη του Πράδο και Μοντέρνας 
Τέχνης Ρέϊνα Σοφία, θα δούμε τον σιδηροδρομικό σταθμό Ατότσα και το νεοκλασικό κτίριο που στεγάζει 
την Βουλή. Θα περάσουμε από τις πλατείες του Ποσειδώνα και της Θεάς Κυβέλης με το υπέροχο 
νεοκλασικό κτίριο του Ταχυδρομείου, την Πύλη του Αλκαλά και το μεγάλο Πάρκο Ρετίρο. Τέλος θα  
διασχίσουμε την μεγάλη λεωφόρο Καστελιάνα με τα μοντέρνα κτίρια, το γήπεδο του Μπερναμπέου και 
την Πλατεία του Χριστόφορου Κολόμβου. Αναχώρηση για το Τολέδο, την «πόλη των τριών πολιτισμών» 
(Χριστιανών, Εβραίων και Αράβων), χτισμένη στις όχθες του ποταμού Τάγου, που διατηρεί  αναλλοίωτη τη
μεσαιωνική φυσιογνωμία της και έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο  της Unesco σαν Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τον Καθεδρικό 
Ναό, που κυριαρχεί στον κέντρο της πόλης και αντικατοπτρίζει την ιστορική σημασία του, το σπίτι-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).

7η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ  – ΑΘΗΝΑ .
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο  και ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το Μουσείου του 
Πράδο με έργα των μεγάλων ζωγράφων, όπως του Ελ Γκρέκο, Μουρίλιο, Βελάσκεθ και Γκόγια, και το 
Βασιλικό Παλάτι.  Επίσης μπορείται να επισκεφθείτε το  Moυσείο Μοντέρνας Τέχνης Ρέϊνα Σοφία που 
εκθένονται  έργα καλλιτεχνών κυρίως του 20ού αιώνα. Το σπουδαιότερο και διασημότερο έκθεμα του 
Μουσείου είναι η περίφημη Γκερνίκα του Πικάσο. Υπάρχουν επίσης σπουδαία έργα των Χούλιο 
Γκονθάλεθ, Μιρό, Νταλί. Αργά το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα. Άφιξη στην 
Αθήνα αργά το βράδυ. 



                                                           Early Booking     
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο            545 €                  645 €                               
Τιμή σε μονόκλινο                            €                                 €      
Παιδικό (μέχρι 12 ετών)                 515 €                   615 €                       
Φόροι αεροδρομίων                       175 €                   175 €                      
& Check point

Περιλαμβάνονται : 
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα–Μαδρίτη–Αθήνα με  Air Europa.
 Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο εξωτερικού.
 Διαμονή σε  επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.
 Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
 Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης.

 Φ.Π.Α. 
 Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά 
 Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά 

Δεν περιλαμβάνονται :
 Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων & check points
 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται.
 Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Πτήσεις 
Αναχώρηση :           Αθήνα – Μαδρίτη                           02.00    04.50 
Επιστροφή   :           Μαδρίτη   – Αθήνα                         20.30     00.55
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