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Αθήνα 105 63
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Φαξ: 210 3315623 – 4
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ΒΟΡΕΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ  
ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ – ΚΑΝΤΑΒΡΙΑ – ΑΣΤΟΥΡΙΑΣ -

ΚΑΣΤΙΛΛΗ 7ημ.
Μαδρίτη, Μπιλμπάο, Σαν Σεμπαστιάν, Σανταντέρ, Χιχόν, Οδιέδο, Λεόν, 

Σαλαμάνκα, Άβιλα, Σεγκόβια, Τολέδο.   

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

                                                                          
                               
1η μέρα:  ΑΘΗΝΑ –ΜΑΔΡΙΤΗ – ΜΠΙΛΜΠΑΟ  
Συγκέντρωση τα ξημερώματα στο αεροδρόμιο και πτήση  για την Μαδρίτη. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν
και αναχώρηση για το Μπιλμπάο, τη μεγαλύτερη πόλη στη Χώρα των Βάσκων, πρωτεύουσα της επαρχίας
της Βισκαϊκής στην Ισπανία. Η πόλη είναι το πιο σημαντικό οικονομικό και βιομηχανικό κέντρο της βόρειας
Ισπανίας. ‘Αφιξη και πανοραμική ξενάγηση. Στην είσοδο της παλιά πόλη θα δούμε την γέφυρα Αρενάλ και
το εντυπωσιακό Θέατρο Αριάγα,  την αψιδωτή Πλάθα Νουέβα (Καινούργια Πλατεία),   τον Καθεδρικό Ναό,
η Γκραν Βία (Μεγάλη Οδός) με τα κομψά καταστήματα, και θα περιπλανηθούμε στα μεσαιωνικά στενά της
παλιάς πόλης. Τέλος θα δούμε  το εντυπωσιακό κτίριο που στεγάζει το περίφημο Μουσείο Γιουγκενχάιμ.
Το μεσημέρι μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα :  ΜΠΙΛΜΠΑΟ –ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ  
Πρωινό  μπουφέ  στο  ξενοδοχείο.  Αναχώρηση  για  το  Σαν  Σεμπαστιάν  ή  Ντονόστια  στην  γλώσσα  των
Βάσκων, πρωτεύουσα της επαρχίας Γκιπούθκοα της αυτόνομης Χώρας των Βάσκων. Χαρακτηρίζεται ως η
βασίλισσα  της  Χώρας  των  Βάσκων,  λιμάνι  της  Ισπανίας  με  σημαντική  αλιεία,   μοντέρνο   τουριστικό
θέρετρο  και   διάσημο  για  τη  κουζίνα  της.  Στο  Σαν  Σεμπαστιάν  αναλογούν  τα  περισσότερα
εστιατόρια/μπαρ,  ανά  κάτοικο  στο  κόσμο.  Ιδρύθηκε  το  1524 και  η  παλαιά  πόλη  στηρίζεται  σε  έναν
αμμώδη ισθμό που συνδέει την ηπειρωτική χώρα με το δύσκολο και απότομο λόφο του  Ουρχέλ, το οποίο
περιβάλλεται από το φρούριο Mότα του 16ου αιώνα. Στην πανοραμική περιήγηση θα διασχίσουμε την
Καινούργια Λεωφόρο, την ολοκαίνουρια προκυμαία που αγκαλιάζει τον λόφο Ουρχέλ και αποτελεί μια
από τις ωραιότερες βόλτες, με θέα τη διάσημη παραλία La Concha (Λα Κόντσα). Θα περιπλανηθούμε στα
στενά γραφικά σοκάκια της Παλιάς Πόλης (Parte Vieja) για να θαυμάσουμε παλιά κτίρια γοτθικού ρυθμού
που  σήμερα  φιλοξενούν  παραδοσιακά  μπαρ  και  εστιατόρια,  που  σφύζουν  από  ζωή  όλη  μέρα.   Θα
καταλήξουμε στην Calle Mayor (μεγάλο δρόμο) για να δούμε τον Καθεδρικό Ναό σε νεογοτθικό ρυθμό και
τα υπέροχα βιτρό και  στη συνέχεια  θα δούμε την μπαρόκ  εκκλησία της Σάντα Μαρία Κόρο.  Αργά το
απόγευμα επιστροφή στο Μπιλμπάο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα : ΜΠΙΛΜΠΑΟ – ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ – ΧΙΧΟΝ – ΟΒΙΕΔΟ  
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Σανταντέρ, πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της 
αυτόνομης κοινότητας και ιστορικής περιοχής της Κανταβρίας, στις βόρειες ακτές της Ισπανίας,  
παραθαλάσσια πόλη, παλαιό επίνειο του βασιλείου της Καστίλης. Κατά τη διάρκεια του μεσαίωνα, από το 
λιμάνι αυτό γινόταν το θαλάσσιο εμπόριο της Ισπανίας, αργότερα δε, στις αρχές του 20ού αιώνα, υπήρξε 
και η θερινή διαμονή των βασιλέων, εξ ου και τα υπέροχα ανάκτορα Palacio Magdalena. Πανοραμική 
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περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης και αναχώρηση για τη Χιχόν τη μεγαλύτερη πόλης της 
Αστούριας. Το λιμάνι της Χιχόν, γνωστό και σαν  Πουέρτο ντελ Μούσελ, είναι το ένα από τα μεγαλύτερα 
της Ισπανίας με σημαντικά αξιοθέατα, πολύχρωμα κτίρια και στενά καλντερίμια. Θα επισκεφθούμε την 
συνοικία Θιμαντεβίγια, γνωστό σαν «χωριό των ψαράδων», που ειναι και μεγαλύτερη τουριστική ατραξιόν
της πόλης. Αναχώρηση για το Οβιέδο, πρωτεύουσα του Πριγκιπάτου των Αστουριών, δεύτερη μεγαλύτερη 
στις Αστούριες, μετά το Χιχόν. Άφιξη νωρίς το απόγευμα και πανοραμική περιήγηση.  Στο ιστορικό κέντρο 
της πόλης θα δούμε  τον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος, τη Βασιλική του Αγίου Ιουλιανού, το σιντριβάνι Λα 
Φονκαλάδα και  Κάμαρα Σάντα που έχουν χαρακτηριστεί  ως Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς από την UNESCO. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα : ΟΒΙΕΔΟ – ΛΕΟΝ - ΣΑΛΑΜΑΝΚΑ   
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο.  Αναχώρηση  για την Λεόν,  πρωτεύουσα της επαρχίας  Λεόν, στην 
αυτόνομη κοινότητα Καστίλλη & Λεόν, κτισμένη στο κεντρικό ιβηρικό οροπέδιο, σε υψόμετρο 840 μέτρων,
στη συμβολή των ποταμών Μπερνέσγα και Τορίο. Στην πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της 
πόλης θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό, την Βασιλική του Σαν Ισίδορο, το Μοναστήρι του Σαν Μάρκο και την 
Κάσα Μποτίνες.  Νωρίς το απόγευμα άφιξη στην μεσαιωνική Σαλαμάνκα, χτισμένη  στις όχθες του 
ποταμού Τορμές, γνωστή για το πανεπιστήμιο της που είναι ένα απο τα σημαντικότερα της Ευρώπης. Το 
ιστορικό της κέντρο έχει ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Στην πανοραμική 
περιήγηση μας στο ιστορικό κέντρο θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό που χρονολογείται απο τον 16ο αιώνα, 
το Σπίτι των Κοχυλιών που στεγάζει την δημοτική βιβλιοθήκη και  την Πλάθα Μαγιόρ ( Μεγάλη Πλατεία) 
του 18ου αιώνα που αποτελεί ένα μπαρόκ στολίδι. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 

5η μέρα :  ΣΑΛΑΜΑΝΚΑ – ΑΒΙΛΑ – ΣΕΓΚΟΒΙΑ – ΜΑΔΡΙΤΗ   
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη Μαδρίτη. Καθ οδόν θα επισκεφθούμε την ‘Άβιλα 
γνωστή για τα μεσαιωνικά της τείχη, καθώς και για μια από τις μεγαλύτερες αναλογίες εκκλησιών σε 
σχέση με τον πληθυσμό σε όλη τη χώρα. Επόμενη επίσκεψη η μεσαιωνική Σεγκόβια, χτισμένη επάνω σε 
έναν στενό λόφο που μαζί με το ρωμαϊκό υδραγωγείο έχει ανακηρυχθεί Μνημεία Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Η Σεγκόβια περιβάλλεται από τείχη από τη ρωμαϊκή εποχή 
και το πιό εντυπωσιακό κτίριο είναι το Αλκάθαρ,  Κάστρο –Παλάτι, μοναδικό σε όλη την Ισπανία,  εξαιτίας 
του σχήματός του, το οποίο μοιάζει με πλώρη πλοίου. ΘΑ περιπλανηθούμε στα γραφικά στενά της παλίας 
πόλης και θα δούμε τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό  που αποκαλείται ως «η κυρία των καθεδρικών».  Αργά
το απόγευμα άφιξη στη Μαδρίτη, πρωτεύουσα  της Ισπανίας,  χτισμένη στο κέντρο της Ιβηρικής 
Χερσονήσου, σε υψόμετρο 667 μ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, στις όχθες του ποταμού 
Μανθανάρες. 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. 

                                                        Εarly Booking   
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο             645 €                            725 €                            
Τιμή σε μονόκλινο                             895 €                            975 €              
Παιδικό (μέχρι 12 ετών)                   615 €                            695 €             
Φόροι αεροδρομίων                         185 €                            185 €              
& 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*. ( Hotel Silken Indautxu Bilbao, Hotel   Sercotel Ciudad de
Oviedo, Hotel Corona Sol Salamanca, Hotel Rafael Atocha Madrid) ή παρόμοια. 
 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   :           Mαδρίτη  – Αθήνα                         20.30      00.55
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