
 
 

ΜΑΔΡΙΣΗ  
5 ΗΜΕΡΕ 

ΜΑΔΡΙΤΗ- ΤΟΛΕΔΟ -ΣΕΓΚΟΒΙΑ  

 Εξαςφαλιςμζνθ είςοδοσ ςτο μουςείο Pradoκαι ελλθνόφωνθ ξενάγθςθ  
 Δϊρο θ εκδρομι ςτο Σολζδο και επίςκεψθ ςτον Κακεδρικό ναό τθσ πόλθσ 
 Δϊρο θ εκδρομι ςτθν εγκόβια  
 Επίςθμοσ ελλθνόφωνοσ ξεναγόσ 
 Απευκείασ πτιςεισ τθσ AegeanAirlines 

1θ μζρα Ακινα- Μαδρίτθ  

υγκζντρωςθ 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. Προαιρετικά, 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  

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και αναχϊρθςθ για τθν πρωινι μασ ξενάγθςθ ςτθν Μαδρίτθ. 
Θα επιςκεφτοφμε ίςωσ τθνςθμαντικότερθ Πινακοκικθ ςτον κόςμο (MuseodePrado). 
Σα 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. τθν 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 ααβζδρα (Miguel de Cervantes Saavedra) , ο 
Λόπε δε Βζγα (Lope de Vega) και ο Φεδερίκο Γκαρκία Λόρκα (Federico García 
Lorca).Σα βράδια είναι θ γειτονιά που χτυπάει θ νυχτερινι ηωι τθσ πόλθσ με 
cervecerias (μπυραρίεσ), tapas, Jazzclub κτλ. Η 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 – Σολζδο  

Μετά το πρωινό, αναχϊρθςθ για να γνωρίςουμε τθν πιο ιςτορικι πόλθ τθσ Ιςπανίασ, 
το μεςαιωνικό Σολζδο. Ζνα φυςικό απόρκθτο οχυρό (λόγω του ποταμοφ Σάγου) που 
υπάρχει από τθν εποχι των Ρωμαίων. Η πόλθ των τριϊν πολιτιςμϊν ( Άραβεσ-
Εβραίοι- Χριςτιανοί) και θ πόλθ του Δον Κιχϊτθ και των Caballeros του Cervantes . Σο 
διαμάντι ςτο ςτζμμα τθσ Ιςπανικισ αυτοκρατορίασ του 15ου και 16ου αιϊνα όταν ο 
ιλιοσ δεν ζδυε ποτζ ςτο imperio . Σθν 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. τθ ςυνζχεια ,ςτθν εκκλθςία του Santo Tome (Αγίου 
Θωμά), κα καυμάςουμε το ςθμαντικότερο και μεγαλφτερο ζργο του Ελ Γκρζκο “Η 
Σαφι 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 . Πριν πάρουμε τον δρόμο τθσ επιςτροφισ 
για τθν Μαδρίτθ κα επιςκεφκοφμε ζνα εργοςτάςιο τθσ περίφθμθσ Σολεδανικισ 
τζχνθσ «Damasquinadο», μια τζχνθ που προζρχεται από τθν μακρινι Δαμαςκό και 
βαςίηεται ςτθν εργαςία επάνω ςε ατςάλι . Επιςτροφι ςτθν Μαδρίτθ. Διανυκτζρευςθ.  

4θ μζρα Μαδρίτθ -Εκδρομι εγκόβια  

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και ςιμερα κα εκμεταλλευτοφμε τθν θμζρα ςασ κάνοντασ μια 
εκδρομι ςτο άλλο ςτολίδι τθσ Καςτίλλθσ τθν εγκόβια. Παλιά πρωτεφουςα των 
βαςιλείων του κζντρου και μνθμείο παγκόςμιασ κλθρονομιάσ \τθσ UNESCO από το 
1985. Μζςα από μία καταπράςινθ διαδρομι και βόρεια τθσ Μαδρίτθσ, κα 
προςεγγίςουμε (ςτα 100xμ) τθν πόλθ όπου κα δοφμε το περίφθμο Ρωμαϊκό 



 
υδραγωγείο (ςιμα κατατεκζν τθσ εγκόβια) από τον 1ομ.χ. αιϊνα που παρείχε νερό 
ςτθν πόλθ μζχρι και τον 19ο αιϊνα . Σο AlcazardeSegovia είναι από τα ομορφότερα 
και πιο καλοδιατθρθμζνα οχυρά παλάτια του 13ου αιϊνα. Θα επιςκεφτοφμε τθν 
εβραϊκι ςυνοικία με τισ πρϊθν ιςτορικζσ ςυναγωγζσ που ςιμερα είναι εκκλθςίεσ , 
τον κακεδρικό ναό ζνα αριςτοφργθμα τθσ Βαςκό-Καςτιλιανισ Γοτκικισ εποχισ. Αλλά, 
θ εγκόβια δεν είναι μόνο μνθμεία. Είναι θ γαςτρονομικι πρωτεφουςα τθσ Καςτίλλθσ 
, παςίγνωςτθ για το αρνάκι ςτον φοφρνο και το cochinillo (γουρουνάκι θμερϊν ) όπωσ 
και το JamonIberico.Επιςτροφι αργά το απόγευμα ςτθ Μαδρίτθ.Διανυκτζρευςθ. 

5θ μζρα Μαδρίτθ – Ακινα  

ιμερα τελειϊνει το ταξίδι μασ αφινοντασ όμορφεσ αναμνιςεισ και μια υπόςχεςθ 
ότι κα ξαναγυρίςουμε. 

 

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

διαφοροποιθκεί χωρίσ όμωσ να παραλειφκεί κάτι. 

 

 

Περιλαμβάνονται:  

 Αεροπορικά ειςιτιρια οικονομικισ κζςθσ Ακινα – Μαδρίτθ – Ακινα  με 
απευκείασ πτιςεισ τθσ AegeanAirlines 

 1 αποςκευι 23 κιλϊν και 1 χειραποςκευι 8 κιλϊν ανά επιβάτθ  
 Διαμονι ςε επιλεγμζνο ξενοδοχείο 4 αςτζρων 
 Πρωινό μπουφζ κακθμερινά  
 Δϊρο θ εκδρομι ςτο Σολζδο 
 Δϊρο θ εκδρομι ςτθ εγκόβια  
 Μεταφορζσ, περιθγιςεισ και εκδρομζσ με κλιματιηόμενο τουριςτικό 

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

Δεν περιλαμβάνονται : 

 Είςοδοι ςε μουςεία, μνθμεία και λοιπά αξιοκζατα 



 
 Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοσ καυςίμων 

 Ότι ρθτά δεν αναφζρεται ςτο πρόγραμμα ι αναφζρεται ωσ προαιρετικό. 

 


