
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΜΑΔΡΙΤΗ - SANTIAGO BERNABEU - PUERTA DE EUROPA 
PLAZA DE TOROS ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΚΟ RETIRO ΤΟΛΕΔΟ

1 ΗΜΕΡΑ1 ΗΜΕΡΑ1 ΗΜΕΡΑ

09/02, 16/02,
02/03, 09/03

ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ 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 προαιρετικά 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 του γραφείου μας γνωρίστε τη Μαδρίτη των Βουρβόνων, 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.

4 ΗΜΕΡΕΣ

Μαδρίτη

Τολέδο

Μαδρίτη

Τολέδο

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.

2 ΗΜΕΡΑ2 ΗΜΕΡΑ2 ΗΜΕΡΑ



Madrid
 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 Ελ Γκρέκο , αμύθητης αξίας ,όπως το Expolio και τη συλλογή
Αποστόλων.
Στη συνέχεια , την εκκλησία του Santo Tome, 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 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.

3 ΗΜΕΡΑ3 ΗΜΕΡΑ3 ΗΜΕΡΑ
ΜΑΔΡΙΤΗ – ΤΟΛΕΔΟ

Σήμερα τελειώνει το ταξίδι μας αφήνοντας όμορφες αναμνήσεις και μια υπόσχεση ότι θα ξαναγυρίσουμε.

4 ΗΜΕΡΑ4 ΗΜΕΡΑ4 ΗΜΕΡΑ
ΜΑΔΡΙΤΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛIΝΟ/ΤΡΙΚΛΙΝΟ

ΤΙΜΗ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΟΚΛ.

ΠΤΗΣΕΙΣ

4ΗΜΕΡΕΣ
 

9 & 16 Φεβρουαρίου
 

2 & 9  Μαρτίου

GRAND
VERSAILLES

4****
495 445 635

AEGEAN AIRLINES 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ 
06.20-07.15

ΑΘΗΝΑ-ΜΑΔΡΙΤΗ
 09.15-12.20

 
ΜΑΔΡΙΤΗ - ΑΘΗΝΑ

16.45-21.15
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 23.15-00.10

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ +220€

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :
Αεροπορικά εισιτήρια  με απευθείας πτήσεις  της  AEGEAN AIRLINES  
Αποσκευές :  Στις  πτήσεις  με AEGEAN μπορείτε να  έχετε μαζί  σας μια  χειραποσκευή μέχρι
8κιλά και  μια  βαλίτσα μέχρι  23κιλά ανά άτομο 
Διαμονή για  3  διαν/σεις  στο ξενοδοχείο  GRAND VERSAILLES 4*
Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
Μεταφορές -  περιηγήσεις  με πολυτελές λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα εφόσον
επιλέξετε το πρόγραμμα ξεναγήσεων
Συνοδός εκδρομής 
Ταξιδιωτική ασφάλιση

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Εισιτήρια  εισόδων σε αξιοθέατα και  προαιρετικές εκδρομές


