
 

 

 

 
 

Γιάπκεια: 5 εκέξεο 
Ανασυπήζειρ: 11/02 

 

ΜΑΓΡΙΣΗ – ΣΟΛΔΓΟ – ΔΓΚΟΒΙΑ  
 

 Δξαζθαλιζμένη είζοδορ ζην κνπζείν Prado και ελληνόθυνη ξενάγηζη  
 Γώπο η εκδπομή ζηο Σολέδο και επίζκετη ζηον Καθεδπικό ναό ηηρ πόληρ 

 Γώπο η εκδπομή ζηην εγκόβια  
 

Ππόγπαμμα εκδπομήρ 

 
1η μέπα Αθήνα- Μαδπίηη  

πλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Μαδξίηε, πνπ από ην 1561 είλαη πξσηεύνπζα 
ηεο Ιζπαλίαο. Η εληππσζηαθή απηή πόιε κε πιεζπζκό 4.000.000 θαηνίθσλ είλαη θηηζκέλε 
ζε πςόκεηξν 650 κέηξσλ θαη δεζπόδεη ζην θεληξηθό νξνπέδην ηεο Ιβεξηθήο Χεξζνλήζνπ, 

ηελ Καζηίιε. Άθημε, κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Απόγεπκα ειεύζεξν γηα 
κηα πξώηε γλσξηκία κε ηελ πόιε, πεξπαηώληαο ζηελ Gran Via, ηελ Plaza Mayor, ηελ Puerta 

del Sol θιπ. Πξναηξεηηθά, πξνηείλεηαη κία μελάγεζε-πεξηήγεζε κε ηνλ αξρεγό καο ζηα πην 
ελδηαθέξνληα ζεκεία ηεο πόιεο (πέξαλ όζσλ ζα δνύκε ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε 
μελάγεζε), γηα λα γλσξίζεηε ηελ Μαδξίηε ησλ Βνπξβόλσλ, ηηο βόξεηεο ζπλνηθίεο ηεο κε ην 

εληππσζηαθό ζηάδην ηεο Real, ην Santiago Bernabeu, ηελ Puerta de Europa, ηελ Plaza de 
Toros, ηελ Αξέλα ηεο πόιεο, ηελ Plaza Colón κε ην αξραηνινγηθό κνπζείν, ηελ πιαηεία ηεο 

Ιζπαλίαο κε ην ηεξάζηην κλεκείν ηνπ Θεξβάληεο, ην πεξίθεκν Αηγππηηαθό κλεκείν Debod, 
ην πάξθν Retiro θαη ηελ ηζηνξηθόηεξε πιαηεία ηεο πόιεο, ηελ Πιάζα Μαγηόξ (Plaza Mayor). 
Γηαλπθηέξεπζε. 

 
2η μέπα Μαδπίηη -Ξενάγηζη 

Πξσηλή μελάγεζε ζηελ ζεκαληηθόηεξε ίζσο Πηλαθνζήθε ηνπ θόζκνπ, ην Πξάδν (Museo de 
Prado). Σα πεξηζζόηεξα από 10.000 έξγα ηεο ζπιινγήο ηνπ, πξνζθέξνπλ έλα κνλαδηθό 
ηαμίδη ζηνλ ρξόλν θαη ζην ρξώκα. Δδώ ζα ζαπκάζνπκε ηα αξηζηνπξγήκαηα ησλ Δι Γθξέθν, 

Βειάζθεζ θαη Γθόγηα, πνπ "ζηέθνληαη" δίπια ζε άιινπο εμ ίζνπ ζεκαληηθνύο δσγξάθνπο. 
ηε ζπλέρεηα ζα πεξπαηήζνπκε ζηελ πην κπνέκ ζπλνηθία ηνπ θέληξνπ ηεο Μαδξίηεο, ζην 

πεξίθεκν Barrio de las Letras, ηελ γεηηνληά ησλ ηερλώλ, όπνπ έδεζαλ θαη δεκηνύξγεζαλ 
πνιινί από ηνπο ζπνπδαίνπο δσγξάθνπο θαη ινγνηέρλεο ηεο Ιζπαλίαο, όπσο ν Μηγθέι ληε 

Θεξβάληεο ααβέδξα (Miguel de Cervantes Saavedra), ν Λόπε δε Βέγα (Lope de Vega) θαη 
ν Φεδεξίθν Γθαξζία Λόξθα (Federico García Lorca). Δδώ ρηππάεη ε λπρηεξηλή δσή ηεο 
πόιεο κε cervecerias (κππξαξίεο), tapas, Jazz clubs θηι. Η μελάγεζή καο νινθιεξώλεηαη 

ζηελ θαξδηά ηεο Μαδξίηεο ησλ Αςβνύξγσλ, ην ηζηνξηθό θαη εκπνξηθό θέληξν ηεο πόιεο. 
Γηα ην απόγεπκα ζαο πξνηείλνπκε λα επηζθεθζείηε ηελ αξηζηνθξαηηθή ζπλνηθία Μπάξην Νηε 

αιακάλθα (Salamanca) κε ηα θνκςά θαηαζηήκαηα. Απνιαύζηε ηνλ θαθέ ζαο ζηελ 



 

 

αηκνζθαηξηθή Πιάζα Οξηέληε (Plaza Oriente) κε ζέα ην παιάηη, πεξηπιαλεζείηε ζηα 

ζνθάθηα ηεο παιηάο πόιεο θαηαιήγνληαο ζηελ θεληξηθή πιαηεία, ηελ Πιάζα Μαγηόξ (Plaza 
Mayor) θαη δνθηκάζηε κηα δεζηή ζνθνιάηα ζηελ θεκηζκέλε Chocolatería San Ginés. 

Γηαλπθηέξεπζε. 
 
3η μέπα Μαδπίηη – Σολέδο -Μαδπίηη 

Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ πην ηζηνξηθή πόιε ηεο Ιζπαλίαο, ην κεζαησληθό Σνιέδν. Έλα 
θπζηθό απόξζεην νρπξό (ιόγσ ηνπ πνηακνύ Σάγνπ), πνπ ππάξρεη από ηελ επνρή ησλ 

Ρσκαίσλ. Η πόιε ησλ ηξηώλ πνιηηηζκώλ (Άξαβεο-Δβξαίνη-Χξηζηηαλνί) θαη ε πόιε ηνπ Γνλ 
Κηρώηε θαη ησλ Caballeros ηνπ Θεξβάληεο. Σν δηακάληη ζην ζηέκκα ηεο Ιζπαληθήο 
απηνθξαηνξίαο ηνπ 15νπ θαη 16νπ αηώλα, όπνπ ν ήιηνο δελ έδπε πνηέ. Σελ πόιε όπνπ 

έδεζε θαη κεγαινύξγεζε ν Δι Γθξέθν. Έλα κνπζείν από κόλν ηεο. Θα πεξηπιαλεζνύκε ζηα 
ζηελά δξνκάθηα ηεο κεζαησληθήο πόιεο κε ηελ ζπνπδαία ηζηνξηθή, θαιιηηερληθή θαη 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ζα επηζθεθζνύκε ηνλ Καζεδξηθό λαό, έλα κνλαδηθό θηίζκα 
κεγάισλ θαιιηηερλώλ θαη κείγκα πνιιώλ αξρηηεθηνληθώλ ξπζκώλ, όπνπ ζα δνύκε 
ακύζεηεο αμίαο πίλαθεο ηνπ El Greco, όπσο ην Expolio θαη ηελ ζπιινγή ησλ Απνζηόισλ, 

θαζώο θαη πίλαθεο ησλ Tiziano, Rafaello θαη Caravaggio. ηε ζπλέρεηα, ζηελ εθθιεζία ηνπ 
Santo Tomé (Αγίνπ Θσκά), ζα ζαπκάζνπκε ην ζεκαληηθόηεξν θαη κεγαιύηεξν έξγν ηνπ 

Γθξέθν "Η Σαθή ηνπ Κόκεηα Οξγθάζ", έλα αξηζηνύξγεκα πνπ απνηππώλεη όιεο ηηο 
επηξξνέο θαη ηερλνηξνπίεο ηνπ πεξίθεκνπ Κξεηηθνύ δσγξάθνπ. Καηεθνξίδνληαο πξνο ηελ 

εβξατθή ζπλνηθία ζα ζπλαληήζνπκε ην ζπίηη ηνπ Γθξέθν, όπνπ έδεζε κε ηελ γπλαίθα ηνπ 
Ιεξσλύκε θαη ηνλ γην ηνπ Γηώξγν-Μαλώιε. Αθνινπζεί επίζθεςε ζε έλα εξγνζηάζην κε 
"Damasquinadν", ηεο πεξίθεκεο Σνιεδαληθήο ηέρλεο πνπ πξνέξρεηαη από ηελ καθξηλή 

Γακαζθό θαη βαζίδεηαη ζηελ εξγαζία επάλσ ζε αηζάιη. Δπηζηξνθή ζηελ Μαδξίηε. 
Γηαλπθηέξεπζε.  

 
4η μέπα Μαδπίηη - εγκόβια -Μαδπίηη 
ήκεξα ην πξσί ζα εθδξάκνπκε ζην άιιν ζηνιίδη ηεο Καζηίιεο, ηελ εγθόβηα, παιηά 

πξσηεύνπζα ησλ βαζηιείσλ ηνπ θέληξνπ θαη κλεκείν παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO 
από ην 1985. Μέζα από κία θαηαπξάζηλε δηαδξνκή ζα πξνζεγγίζνπκε ηελ πόιε, όπνπ ζα 

δνύκε ην ζήκα θαηαηεζέλ ηεο, ην πεξίθεκν Ρσκατθό πδξαγσγείν ηνπ 1νπ κ.Χ. αηώλα, πνπ 
παξείρε λεξό ζηελ πόιε κέρξη θαη ηνλ 19ν αηώλα. Σν Alcazar de Segovia είλαη από ηα 
νκνξθόηεξα θαη πην θαινδηαηεξεκέλα νρπξά παιάηηα ηνπ 13νπ αηώλα. Θα επηζθεθζνύκε 

ηελ εβξατθή ζπλνηθία κε ηηο πξώελ ηζηνξηθέο ζπλαγσγέο, πνπ ζήκεξα είλαη εθθιεζίεο, 
θαζώο θαη ηνλ Καζεδξηθό λαό, έλα αξηζηνύξγεκα ηεο Βαζθν-θαζηηιηαλήο γνηζηθήο επνρήο. 

Αιιά ε εγθόβηα δελ είλαη κόλν κλεκεία. Δίλαη θαη ε γαζηξνλνκηθή πξσηεύνπζα ηεο 
Καζηίιεο, παζίγλσζηε γηα ην αξλάθη ζηνλ θνύξλν, ην cochinillo (γνπξνπλάθη εκεξώλ) θαη 
ην Jamon Iberico. Δπηζηξνθή αξγά ην απόγεπκα ζηελ Μαδξίηε. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
5η μέπα Μαδπίηη – Αθήνα  

ήκεξα ηειεηώλεη ην ηαμίδη καο αθήλνληαο όκνξθεο αλακλήζεηο θαη κηα ππόζρεζε όηη ζα 
μαλαγπξίζνπκε. 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 
Πεπιλαμβάνονηαι:  

Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο Αζήλα – Μαδξίηε – Αζήλα  κε απεπζείαο πηήζεηο 
ηεο Aegean Airlines 
1 απνζθεπή 23 θηιώλ θαη 1 ρεηξαπνζθεπή 8 θηιώλ αλά επηβάηε  

Γηακνλή ζε επηιεγκέλν μελνδνρείν 4 αζηέξσλ 
Πξσηλό κπνπθέ θαζεκεξηλά  

Γώξν ε εθδξνκή ζην Σνιέδν 
Γώξν ε εθδξνκή ζηε εγθόβηα  
Μεηαθνξέο, πεξηεγήζεηο θαη εθδξνκέο κε θιηκαηηδόκελν ηνπξηζηηθό ιεσθνξείν, ζύκθσλα 

κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα. 
Δπίζεκνο ειιελόθσλνο μελαγόο /ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο 

Δλεκεξσηηθά έληππα / ράξηεο  
Φ.Π.Α. 
Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο θαη ηαμηδησηηθή γηα ηνπο εθδξνκείο σο 75 εηώλ κε θαιύςεηο 

covid 
 

Γεν πεπιλαμβάνονηαι : 
Δίζνδνη ζε κνπζεία, κλεκεία θαη ινηπά αμηνζέαηα 
Φόξνη αεξνδξνκίσλ & επίλαπινο θαπζίκσλ ( € 145) 

Όηη ξεηά δελ αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό. 
 

 
ημείυζη: Γηα ηελ θαιύηεξε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ε ξνή κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί 

ρσξίο όκσο λα παξαιεηθζεί θάηη. 
 

Σιμή ζςμμεηοσήρ καη’ άηομο 

Ημ/νία Ημέπερ Ξενοδοσείο 2κλινο 1κλινο Παιδική ηιμή 

11/02 
 

5 Mayorazgo 4*  € 395 € 535 € 335 


