
 
 

ΚΛΑΣΣΙΚΘ ΙΣΡΑΝΙΑ 
10 ΘΜΕΕΣ 

MAΔΡΙΤΗ – ΤΟΛΕΔΟ – ΚΟΡΔΟΒΑ – ΣΕΒΙΛΛΗ – ΡΟΝΤΑ – 

ΓΡΑΝΑΔΑ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ – ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 

 

 Εξαςφαλιςμζνθ είςοδοσ ςτο παλάτι τθσ Alhambra, το ςθμαντικότερο αραβικό 

μνθμείο τθσ Ιςπανίασ!  

 Ξενάγθςθ ςτθν πόλθ τθσ Μαδρίτθσ και ςτο Μουςείο Ρράδο με επίςθμο 
ελλθνόφωνο ξεναγό!  

 Ξενάγθςθ ςτο  Τολζδο, τθν πόλθ Μνθμείο Ραγκόςμιασ Ρολιτιςτικισ 
Κλθρονομιάσ τθσ Unesco 

 Εξαςφαλιςμζνθ είςοδοσ ςτο βαςιλικό ανάκτορο τθσ Σεβίλλθσ, το Αλκάκαρ 
 Ξενάγθςθ ςτθν Σεβίλλθ με επίςθμο ελλθνόφωνο ξεναγό!  
 Δϊρο 3 δείπνα ςε μπουφζ 

 Δϊρο θ εκδρομι ςτθν όντα, ζνα από τα λευκά χωριά τθσ Ανδαλουςίασ 

 Επίςθμοσ ελλθνόφωνοσ ξεναγόσ 

 Απευκείασ πτιςεισ τθσ AegeanAirlines 

 

1θ μζρα Ακινα Μαδρίτθ  

Συγκζντρωςθ ςτο αεροδρόμιο και πτιςθ για τθν εντυπωςιακι πρωτεφουςα τθσ 
Ιςπανίασ. Μια πόλθ χτιςμζνθ ςε υψόμετρο 650 μζτρων δεςπόηει ςτο κεντρικό 
οροπζδιο τθσ Ιβθρικισ Χερςονιςου, ςτθν Καςτίλλθ. Από το 1561 πρωτεφουςα τθσ 
χϊρασ με 4.000.000 πλθκυςμό.  Άφιξθ, μεταφορά και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. 
Απόγευμα ελεφκερο για μια πρϊτθ γνωριμία με τθν πόλθ περπατϊντασ ςτθν GranVia, 
τθν PlazaMayor, τθν PuertadelSol κτλ. Ρροαιρετικά, ςε ςυνεργαςία με τον αρχθγό του 
γραφείου μασ , προτείνεται μία προαιρετικι ξενάγθςθ-περιιγθςθ ςτα πιο 
ενδιαφζροντα ςθμεία τθσ πόλθσ (πζραν των όςων κα γνωρίςουμε ςτθν 
προγραμματιςμζνθ ξενάγθςθ ) για να γνωρίςετε τθν Μαδρίτθ των Βουρβόνων,τισ 
βόρειεσ ςυνοικίεσ τθσ με το εντυπωςιακό ςτάδιο τθσ Real, το Santiago Bernabeu και 
τθν Puerta de Europa, τθν Plaza de Toros, τθν Αρζνα τθσ πόλθσ, τθν Plaza Colón με το 
Αρχαιολογικό Μουςείο, τθν πλατεία Ιςπανίασ με το γιγάντιο γλυπτό του Μιγκζλ Ντε 



 
Θερβάντεσ, το περίφθμο Αιγυπτιακό μνθμείο Debod, το πάρκο Retiro και μεταξφ 
άλλων πολλϊν τθν ιςτορικότερθ πλατεία τθσ πόλθσ, τθν Plaza Mayor.Διανυκτζρευςθ . 

2θ μζρα Μαδρίτθ  

Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο και αναχϊρθςθ για τθν πρωινι μασ ξενάγθςθ ςτθν Μαδρίτθ. 
Θα επιςκεφτοφμε ίςωσ τθνςθμαντικότερθ Ρινακοκικθ ςτον κόςμο (MuseodePrado). 
Τα πάνω από 10.000 ζργα που ανικουν ςτθν ςυλλογι του, προςφζρουν ζνα 
μοναδικό ταξίδι ςτο Χρόνο και ςτο Χρϊμα. Θα απολαφςουμε τα αριςτουργιματα των 
Ελ Γκρζκο, Βελάκκεκ, Γκόγια να “ςτζκονται” δίπλα ςε άλλουσ εξ’ ίςου ςθμαντικοφσ 
ηωγράφουσ. Στθν ςυνζχεια κα περπατιςουμε ςτθν πιο μποζμ ςυνοικία ςτθν καρδιά 
τθσ Μαδρίτθσ, τθν περίφθμθ Barrio de laletras, ,τθν γειτονιά των τεχνϊν όπου ζηθςαν 
και δθμιοφργθςαν πολλοί απ’ τουσ ςπουδαίουσ ηωγράφουσ και λογοτζχνεσ τθσ 
Ιςπανίασ όπωσ ο Μιγκζλ ντε Θερβάντεσ Σααβζδρα (Miguel de Cervantes Saavedra) , ο 
Λόπε δε Βζγα (Lope de Vega) και ο Φεδερίκο Γκαρκία Λόρκα (Federico García 
Lorca).Τα βράδια είναι θ γειτονιά που χτυπάει θ νυχτερινι ηωι τθσ πόλθσ με 
cervecerias (μπυραρίεσ), tapas, Jazzclub κτλ. Θ ξενάγθςθ μασ κα τελειϊςει ςτθν 
καρδιά τθσ Μαδρίτθσ των Αψβοφργων, ιςτορικό και εμπορικό κζντρο τθσ πόλθσ .Για 
το απόγευμα ςασ προτείνουμε να επιςκεφτείτε τθν αριςτοκρατικι ςυνοικίαSalamanca 
με τα κομψά καταςτιματα. Απολαφςτε τον καφζ ςασ ςτθν PlazaOriente, με κζα το 
Βαςιλικό παλάτι ι περιπλανθκείτε ςτα ςοκάκια τθσ παλιάσ πόλθσ καταλιγοντασ ςτθν 
κεντρικι πλατεία τθσ Μαδρίτθσ τθν PlazaMayor και απολαφςτε μια ηεςτι ςοκολάτα 
ςτθν φθμιςμζνθ Chocolatería San Ginés . Διανυκτζρευςθ.  

3θ μζρα Μαδρίτθ- Τολζδο 

Μετά το πρωινό, αναχϊρθςθ για να γνωρίςουμε τθν πιο ιςτορικι πόλθ τθσ Ιςπανίασ, 
το μεςαιωνικό Τολζδο. Ζνα φυςικό απόρκθτο οχυρό (λόγω του ποταμοφ Τάγου) που 
υπάρχει από τθν εποχι των ωμαίων. Θ πόλθ των τριϊν πολιτιςμϊν ( Άραβεσ-
Εβραίοι- Χριςτιανοί) και θ πόλθ του Δον Κιχϊτθ και των Caballeros του Cervantes . Το 
διαμάντι ςτο ςτζμμα τθσ Ιςπανικισ αυτοκρατορίασ του 15ου και 16ου αιϊνα όταν ο 
ιλιοσ δεν ζδυε ποτζ ςτο imperio . Τθν πόλθ όπου ζηθςε και μεγαλοφργθςε ο ElGreco. 
Ζνα μουςείο από μόνο του. Θα επιςκεφτοφμε τον ιςτορικότερο και ςθμαντικότερο 
Γοτκικό ναό τθσ Ιςπανίασ με τθν κλαςικι Γοτκικι Αρχιτεκτονικι του 13ου αιϊνα. 
Εςωτερικά ςτον ναό, κα δοφμε πίνακεσ ηωγραφικισ  αμφκθτθσ αξίασ του ElGreco 
,όπωσ το Expolio και τθ ςυλλογι Αποςτόλων κακϊσ και πίνακεσ του Tiziano, του 
Rafaello  και του Caravaggio. Στθ ςυνζχεια ,ςτθν εκκλθςία του Santo Tome (Αγίου 
Θωμά), κα καυμάςουμε το ςθμαντικότερο και μεγαλφτερο ζργο του Ελ Γκρζκο “Θ 
Ταφι του Κόμθτα Οργκάκ” ,ζνα αριςτοφργθμα που αποτυπϊνει όλεσ τισ επιρροζσ και 
τεχνοτροπίεσ του περίφθμου Κρθτικοφ ηωγράφου. Κατθφορίηοντασ προσ τθν εβραϊκι 
ςυνοικία κα ςυναντιςουμε το ςπίτι του ElGrecoόπου ζηθςε με τθν γυναίκα του 



 
Ιερωνφμθ και τον γιο του Γιϊργο-Μανϊλθ . Ρριν πάρουμε τον δρόμο τθσ επιςτροφισ 
για τθν Μαδρίτθ κα επιςκεφκοφμε ζνα εργοςτάςιο τθσ περίφθμθσ Τολεδανικισ 
τζχνθσ «Damasquinadο», μια τζχνθ που προζρχεται από τθν μακρινι Δαμαςκό και 
βαςίηεται ςτθν εργαςία επάνω ςε ατςάλι . Επιςτροφι ςτθν Μαδρίτθ. Διανυκτζρευςθ.  

4θ μζρα Μαδρίτθ- Κόρδοβα- Σεβίλλθ  

Μετά το πρωινό αρχίηει θ οδικι μασ εκδρομι για τθν Ανδαλουςία . Διαςχίηοντασ το 
οροπζδιο τθσ κρυλικισ Manchas, όπου ζηθςε και ζκανε τα ανδραγακιματά του ο Δον 
Κιχϊτθσ κα κάνουμε μία ςτάςθ ςε κάποιο από τα πανζμορφα χωριά τθσ διαδρομισ. 
Μετά τθ Σιζρα Μορζνα κα καταλιξουμε ςτθν παςίγνωςτθ Κορδοφθ των ωμαίων , 
τθν μετζπειτα Κορδοφβα των Αράβων , τθν Κόρδοβα των Χριςτιανϊν. Στα χρόνια τθσ 
ακμισ του χαλιφάτου ιταν θ πρωτεφουςα των Αράβων ςτθν Ιςπανία και 
αποκαλοφνταν θ Μζκκα τθσ Δφςθσ. Εδϊ ζηθςαν ο Αβερρόθσ, ο Μωχάμετ Αλ Γκαφζκι, 
ο Μπεν Μαϊμόνιδεσ  ςθμαντικότατοι λόγιοι Άραβεσ οι οποίοι μετζφραςαν ςχεδόν 
όλα τα αρχαίο Ελλθνικά ςυγγράμματα ςε τοπικζσ γλϊςςεσ. Στο κζντρο τθσ παλιάσ 
πόλθσ κα δοφμε το περίφθμο Mezquita de Cordoba, το τηαμί τθσ Cordoba. Σε ζνα 
εμβαδόν 12.000 τ.μ. εκτείνεται ζνα μνθμείο αςφγκριτθσ αρχιτεκτονικισ και 
διακόςμθςθσ ςτθριγμζνο ςε ζνα δάςοσ από μαρμαροκολϊνεσ, 850 ςτον αρικμό, 
όπου πολλζσ από αυτζσ είναι με κιονόκρανα ελλθνιςτικά (αμφκθτθσ ιςτορικισ αξίασ ) 
.Επιβίβαςθ ςτο ποφλμαν και τελικόσ προοριςμόσ τθσ ςθμερινισ θμζρασ θ Σεβίλλθ τθν 
πρωτεφουςα του Al Andalus. Άφιξθ και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτζρευςθ.  

 

5θ μζρα Σεβίλλθ 

Μετά το πρωινό ξεκινάει θ ξενάγθςι μασ ςτθν πόλθ τθσ όπερασ όπου “ζηθςαν’’ θ 
Κάρμεν , ο Δον Ηουάν και ο Φιγκαρω, ο κουρζασ τθσ Σεβίλλθσ.Θ πόλθ του Θρακλι 
όπου ωμαίοι, Βθςιγότκοι, Άραβεσ και Χριςτιανοί άφθςαν βακιά ςθμάδια ςτθν 
αρχιτεκτονικι και τθν κουλτοφρα τθσ πόλθσ. Μετά τθν πλατεία Αμερικισ και τθν 
πλατεία Ιςπανίασ και ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ κα επιςκεφκοφμε το Αλκαηάρ 
(Alcazar) το Αραβοχριςτιανικό παλάτι του 9ου αιϊνα με πανζμορφα  patios και 
χϊρουσ διακοςμθμζνουσ με τον μοναδικό τρόπο των Αράβων. Δίπλα ςτο Alcazar 
δεςπόηει ο μεγαλφτεροσ Γοτκικόσ του κόςμου θ Giralda. Στο 14ο αιϊνα και ςτα 
κεμζλια του παλιοφ τηαμιοφ ςτινεται το γοτκικό αυτό καφμα που ςτουσ επόμενουσ 
καιροφσ κα αποτελζςει το κζντρο του κακολικιςμοφσ όλθσ τθσ Ιςπανικισ 
Αυτοκρατορίασ, εδϊ βρίςκεται και ο τάφοσ του Χριςτόφορου Κολόμβου . Δεςπόηει 
του Ναοφ, θ περίφθμθ Giralda, το καμπαναριό φψουσ 90 μζτρων, το μόνο ςθμείο 
που ςϊηεται από το παλιό τηαμί. Στθν ςυνζχεια, κα περπατιςουμε ςτθν ςυνοικία 



 
SantaCruz με τα γραφικά ςοκάκια τθσ, τα περίφθμα patios, με τα μεςαιωνικά κτιρια 
και τα ανκοςτολιςμζνα μπαλκόνια.  Για το βράδυ ςασ προτείνουμε να 
παρακολουκιςετε ζνα φλαμζνκο  (flamenco ) ςτθν πόλθ που γεννικθκε, και να 
αφεκείτε ςτον γεμάτο πάκοσ ρυκμό του. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ. 

6θ μζρα Σεβίλλθ- όντα- ΡουζμπλοσΜπλάνκοσ- Γρανάδα  

 Μετά το πρωινό αναχϊρθςθ για τθ Γρανάδα. Ρριν όμωσ κα ςταματιςουμε ςε μία 
από τισ ομορφότερεσ τοποκεςίεσ του νότου, τθν όντα(PueblosBlancos). Μία 
πανζμορφθ μεςαιωνικι πόλθ χτιςμζνθ επάνω ςε ζνα εντυπωςιακό φαράγγι, κα 
δοφμε τθν πιο παλιά και ιςτορικότερθ αρζνα τθσ Ιςπανίασ ‘’ PlazadeToros’’, και κα 
περιπλανθκοφμε ςτα ςτενά δρομάκια όπου εμπνεφςτθκαν οι ρομαντικοί ποιθτζσ του 
19ου αιϊνα και ο Χεμινβουζθ ςτο ‘’ Για ποιον χτυπά θ καμπάνα ‘’ . Συνεχίηουμε προσ 
τθν ενδοχϊρα για να καταλιξουμε ςτουσ πρόποδεεσ τθσ Σιζρα Νεβάδα 
(SierraNevada), όπου είναι χτιςμζνθ θ Γρανάδα. Άφιξθ και τακτοποίθςθ ςτο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.  

 

7θ μζρα Γρανάδα- Βαλζνκια 

Στθν ςθμερινι μασ ξενάγθςθ κα δοφμε το ςθμαντικότερο αραβικό μνθμείο τθσ 
Ιςπανίασ ςτο εντυπωςιακό λόφο του Alhambra. Θ ακμι του Σουλτανάτου τθσ 
Γρανάδασ ςε όλο τθσ το μεγαλείο.  Ζνα αριςτοφργθμα ιςλαμικισ τζχνθσ του 14ου 
αιϊνα με αφάνταςτθ λεπτομζρεια ςτθν διακόςμθςθ, με αραβουργιματα επίκλθςθσ 
ςτον Αλλάχ και με πανζμορφα ςιντριβάνια. Δίπλα ςτθν Alhambra είναι το Generalife, 
ο παράδειςοσ του Σουλτάνου. Δζντρα, λουλοφδια και νερά που κα μασ παραςφρουν 
ςτο κόςμο τθσ χαλάρωςθσ και τθσ φανταςίασ ςτθν εποχι του Σουλτάνων. Αναχϊρθςθ 
για τθν πιο τυπικι μεςογειακι πόλθ τθσ Ιςπανίασ τθ Βαλζνκια. Ρρωτεφουςα του 
Λεβάντε, όπωσ λζγεται ςτα Ιςπανικά θ ανατολικι πλευρά τθσ Ιςπανίασ. Άφιξθ νωρίσ 
το απόγευμα και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο.Διανυκτζρευςθ. 

8θ μζρα Βαλζνκια- Βαρκελϊνθ  

Μετά το πρωινό κα κάνουμε μια πανοραμικι περιιγθςθ τθσ πόλθσ, που κουβαλάει 
τθν αρχιτεκτονικι και πολιτιςμικι παράδοςθ των χιλίων χρόνων τθσ ιςτορίασ τθσ. 
Σιμερα θ Βαλζνκια κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί ωσ μια από τισ πιο μοντζρνεσ 
πόλεισ τθσ Ευρϊπθσ. Θα περάςουμε από τθν παλιά πόλθ και κα δοφμε το δθμαρχείο 
τθσ πόλθσ που προςδίδει ζνα ςτυλ αναγεννθςιακοφ μπαρόκ και ιταν ζδρα των 
επουμπλικάνων τθν εποχι του εμφυλίου. Στθ ςυνζχεια κα δοφμε το παλάτι του 
Marques de dosAguas, ςθμερινό μουςείο κεραμικισ με τθν καυμάςια αλαβάςτρινθ  



 
πρόςοψι του. Θα περπατιςουμε επίςθσ ςτθν αγορά με το παλιό χρθματιςτιριο και 
κα καταλιξουμε ςτον κακεδρικό ναό με τον πφργο Mikelet, που κεωρείται ςφμβολο 
τθσ πόλθσ. Στθν ςυνζχεια, αναχϊρθςθ για Βαρκελϊνθ. Άφιξθ και τακτοποίθςθ ςτο 
ξενοδοχείο . Διανυκτζρευςθ 

 

9θ μζρα Βαρκελϊνθ  

Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο και ςιμερα κα περπατιςουμε ςτθν ομορφότερθ και 
ακριβότερθ λεωφόρο τθσ Βαρκελϊνθσ τθν PaseodeGracia. Θα δοφμε τα καλφτερα 
ξενοδοχεία τθσ πόλθσ με τα εςτιατόρια τουσ μζχρι 3 αςτζρια michelin για τουσ 
λάτρεισ τθσ γαςτρονομίασ, τισ ακριβότερεσ φίρμεσ ροφχων των διαςθμότερων οίκων 
μόδασ τουσ κόςμου αλλά πάνω απ’ όλα κα καυμάςουμε τα δφο διαςθμότερα ςπίτια 
του μεγάλου αρχιτζκτονα AntonioGaudi, το CasaBattlo και το CasaMila, όπωσ επίςθσ 
και τα ςπίτια των καλφτερων αρχιτεκτόνων τθσ εποχισ όπωσ του 
LluisDomenechIMontaner, του PuigICadafalch , του EnricSagnier και πολλϊν άλλων. 
Θα ςταματιςουμε και κα δοφμε από κοντά το αριςτοφργθμά του AntonioGaudi , τον 
επιβλθτικό ναό τθσ SagradaFamilia, που είναι και το πιο επιςκζψιμο μνθμείο τθσ 
Βαρκελϊνθσ. Θα ςυνεχίςουμε προσ το Ολυμπιακό χωριό, το Ολυμπιακό λιμάνι και 
τθν Barceloneta , το παλιό ψαροχϊρι με τισ πανζμορφεσ παραλίεσ του. Θα 
περάςουμε από τθν μεγαλφτερθ και εμπορικότερθ πλατεία τθν PlazaCataluna και 
ςτθν ςυνζχεια κα κατθφορίςουμε τον παςίγνωςτο πεηόδρομο LasRamblas, με τθν 
αγορά των λουλουδιϊν τθσ, με τουσ υπαίκριουσ καλλιτζχνεσ και ηωγράφουσ, με τθν 
αςτείρευτθ ηωντάνια τθσ. Συνεχίηοντασ, κα δοφμε τθν βρφςθ καναλζτασ, να πιείτε 
νερό για να ξανά επιςτρζψετε ςτθν Βαρκελϊνθ ςφμφωνα με μία τοπικι παράδοςθ 
και είναι επίςθσ το ςθμείο ςυνάντθςθσ των οπαδϊν τθσ πιο επιτυχθμζνθσ ομάδασ 
του 21 αιϊνα, τθσ Μπαρτςελόνα. Ρερπατϊντασ, κα δοφμε τθν  PlazaReal και ςτο 
τζλοσ του πεηόδρομου δεςπόηει το πελϊριο άγαλμα του Κολόμβου. Θα 
ανθφοριςουμε προσ το Montjuik (λόφο των Εβραίων) και κα δοφμε το Ολυμπιακό 
ςτάδιο με ςχεδόν όλεσ οι εγκαταςτάςεισ τθσ Ολυμπιάδασ του 1992. Θ επόμενθ 
ςτάςθ μασ είναι το Ιςπανικό χωριό, μια μικρογραφία τθσ Ιςπανίασ, που 
καταςκευάςτθκε για τθν παγκόςμια ζκκεςθ του 1929. Διανυκτζρευςθ. 

10θ μζρα Βαρκελϊνθ - Ακινα 

Τελευταία μζρα τθσ εκδρομισ μασ ςιμερα. Μεταφορά ςτο αεροδρόμιο για τθν 
πτιςθ τθσ επιςτροφισ. 

Σθμείωςθ:Για τθν καλφτερθ εκτζλεςθ του προγράμματοσ θ ροι μπορεί να 

διαφοροποιθκεί χωρίσ όμωσ να παραλειφκεί κάτι. 

 



 
 

 

Ρεριλαμβάνονται :  

 Αεροπορικά ειςιτιρια οικονομικισ κζςθσ Ακινα-Μαδρίτθ και Βαρκελϊνθ-
Ακινα με απευκείασ πτιςεισ τθσ AegeanAirlines 

 1 αποςκευι 23 κιλϊν και 1 χειραποςκευι 8 κιλϊν ανά επιβάτθ  
 Διαμονι ςε επιλεγμζνα ξενοδοχεία 4* αςτζρων  
 Ρρωινό μπουφζ κακθμερινά  
 Δϊρο3 δείπνα ςε μπουφζ ςτο ςφνολο (2 ςτθ Σεβίλλθ και 1 ςτθ Γρανάδα) 
 Δϊρο θ εκδρομι ςτθν όντα , ζνα από τα λευκά χωριά τθσ Ανδαλουςίασ 
 Μεταφορζσ, περιθγιςεισ και εκδρομζσ με κλιματιηόμενο τουριςτικό 

λεωφορείο, ςφμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα. 
 Επίςθμοσ ελλθνόφωνοσ ξεναγόσ /ςυνοδόσ του γραφείου μασ 
 Ενθμερωτικά ζντυπα / χάρτεσ  
 Φ.Ρ.Α. 
 Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ  

Δεν περιλαμβάνονται : 

 Είςοδοι ςε μουςεία, μνθμεία και λοιπά αξιοκζατα 

 Επιπλζον γεφματα, ποτά ςτα δείπνα. 

 Ο δθμοτικόσ φόροσ ςτα ξενοδοχεία 

 Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοσ καυςίμων 

 Πτι ρθτά δεν αναφζρεται ςτο πρόγραμμα ι αναφζρεται ωσ προαιρετικό. 

 

 


