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MΑΔΡΙΣΗ – ΑΝΔΑΛΟΤΙΑ 
Κόπδοβα – εβίλλη – Ρόνηα – Pueblos Blancos – Γπανάδα – Σολέδο 

 
 

Αηκόζθαηξα επνρήο, κε κεγαιόπξεπα θηίξηα θαη αλαθνξέο ζηνπο κεγάινπο βαζηιηάδεο ηεο 

ρξπζήο επνρήο ηεο Ιζπαλίαο, ζε κηα ζύγρξνλε πξσηεύνπζα πνπ γνεηεύεη ηνλ επηζθέπηε κε 
ηε κεζνγεηαθή δσληάληα ηεο, έζησ θη αλ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο Ιβεξηθήο Χεξζνλήζνπ. 

Αλ θαη δελ βιέπεη ζάιαζζα, θξαηάεη θάηη από ην άξσκα ηεο Μεζνγείνπ. Πόιε δσεξή, κε 
θαηνίθνπο δσληαλνύο, πνπ κηινύλ θαη γεινύλ πνιύ θαη μέξνπλ λα δηαζθεδάδνπλ αθόκα θαη 
ζηε δηάξθεηα ησλ ζύληνκσλ δηαιεηκκάησλ από ηε δνπιεηά, ηα κεζεκέξηα γεκίδνπλ κε ηηο 

θσλέο ηνπο ηηο κππξαξίεο, απνιακβάλνληαο jamon, αιιά θαη πνιιέο άιιεο παξαδνζηαθέο 
θαη κε λνζηηκηέο. Επίζεο ζα ηαμηδέςνπκε ζηελ Αλδαινπζία, πεξηνρή  μαθνπζηή γηα ηνλ 

ήιην, ηηο παξαδόζεηο, ην θνιθιόξ  θαη ηελ ππέξνρε θιεξνλνκηά ησλ Αξάβσλ. 

 Εξαζθαλιζμένη είζοδορ  

    ζην παιάηη ηεο Alhambra, ην ζεκαληηθόηεξν αξαβηθό κλεκείν ηεο Ηζπαλίαο! 

 
Ππόγπαμμα Eκδπομήρ 

 
1η ημέπα: Αθήνα – Μαδπίηη  

πλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδξίηε, πνπ από ην 1561 είλαη ε 
πξσηεύνπζα ηεο Ηζπαλίαο. Ζ εληππσζηαθή απηή πόιε κε πιεζπζκό ζρεδόλ 4.000.000 
θαηνίθσλ είλαη θηηζκέλε ζε πςόκεηξν 650 κέηξσλ θαη δεζπόδεη ζην θεληξηθό νξνπέδην ηεο 

Ηβεξηθήο Χεξζνλήζνπ, ηελ «κεζέηα» ηεο Θαζηίιεο. Κεηά ηελ 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 

κεγαινύπνιεο (πέξαλ όζσλ ζα δνύκε ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε μελάγεζε), γηα λα 
γλσξίζεηε θαιύηεξα ηελ Καδξίηε ησλ Βνπξβόλσλ, ηηο βόξεηεο ζπλνηθίεο ηεο κε ην 
εληππσζηαθό ζηάδην ηεο Real Madrid, ην Santiago Bernabeu, ηελ Puerta de Europa κε ηνπο 

θεθιηκέλνπο δίδπκνπο πύξγνπο, ηελ Plaza de Toros, ηελ αξέλα ηεο πόιεο, ηελ Plaza Colón 
κε ην αξραηνινγηθό κνπζείν, ηελ Πιαηεία ηεο Ηζπαλίαο κε ην ηεξάζηην κλεκείν ηνπ 

Θεξβάληεο, ηνλ πεξίθεκν Αηγππηηαθό Λαό Debod κε ηελ εμαηξεηηθή παλνξακηθή ζέα, ην 
κεγαιηώδεο Πάξθν Retiro θαη ηελ ηζηνξηθή πιαηεία ηεο πόιεο, ηελ Πιάζα ληε Οξηέληε 
(Plaza de Oriente) κε ην Βαζηιηθό Παιάηη θαη ηελ Όπεξα. Γηαλπθηέξεπζε. 

 



 
 

 

 

2η ημέπα: Μαδπίηη- Ξενάγηζη Πόληρ  

(Απογεςμαηινή πποαιπεηική εκδπομή ζηη εγκόβια) 
Πξσηλή μελάγεζε ζηελ ζεκαληηθόηεξε ίζσο Πηλαθνζήθε ηνπ θόζκνπ, ην Πξάδν (Museo del 

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. 

ηελ ζπλέρεηα ζα πεξπαηήζνπκε ζηελ πην κπνέκ ζπλνηθία ηνπ θέληξνπ ηεο Καδξίηεο, ζην 
πεξίθεκν Barrio de las Letras, ηελ γεηηνληά ησλ γξακκάησλ, όπνπ έδεζαλ θαη 

δεκηνύξγεζαλ πνιινί από ηνπο ζπνπδαίνπο δσγξάθνπο θαη ινγνηέρλεο ηεο Ηζπαλίαο, όπσο 
ν Κηγθέι ληε Θεξβάληεο (Miguel de Cervantes), ν Ιόπε δε Βέγα (Lope de Vega) θαη ν 
Φεδεξίθν Γθαξζία Ιόξθα (Federico García Lorca). Δδώ ρηππάεη ε λπρηεξηλή δσή ηεο πόιεο 

κε cervecerias (κππξαξίεο), tapas bars, jazz clubs θ.a.. Ζ μελάγεζή καο νινθιεξώλεηαη 
ζηελ θαξδηά ηεο Καδξίηεο ησλ Αςβνύξγσλ, ην ηζηνξηθό θαη εκπνξηθό θέληξν ηεο πόιεο. 

Γηα ην απόγεπκα ζαο πξνηείλνπκε κηα πξναηξεηηθή εθδξνκή ζην άιιν ζηνιίδη ηεο Θαζηίιεο, 
ηελ εγθόβηα, παιηά πξσηεύνπζα ησλ ρξηζηηαληθώλ βαζηιείσλ ηνπ θέληξνπ θαη κλεκείν 
παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO από ην 1985. Κέζα 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 Θαζεδξηθό λαό, έλα αξηζηνύξγεκα ηεο Βαζθν-

θαζηηιηαλήο γνηζηθήο επνρήο. Αιιά ε εγθόβηα δελ είλαη κόλν κλεκεία. Δίλαη θαη ε 
γαζηξνλνκηθή πξσηεύνπζα ηεο Θαζηίιεο, παζίγλσζηε γηα ην αξλάθη ζηνλ θνύξλν, ην 

cochinillo (γνπξνπλάθη γάιαθηνο) θαη ην πεξίθεκν γιπθό Ponche (πόληζε) Segoviano. 
Δπηζηξνθή αξγά ην απόγεπκα ζηελ Καδξίηε. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
3η ημέπα: Μαδπίηη – Κόπδοβα - εβίλλη  
Αξρίδεη ζήκεξα ε νδηθή καο εθδξνκή ζηελ Αλδαινπζία. Γηαζρίδνληαο ην νξνπέδην ηεο 

ζξπιηθήο Manchas, όπνπ έθαλε ηα αλδξαγαζήκαηά ηνπ ν Γνλ Θηρώηεο, ζα θάλνπκε κία 
ζηάζε ζην ρσξηνπδάθη Puerto Lapice κε ηα κεζαησληθά ράληα, κάξηπξεο ηεο ηζηνξηθή 

δηαδξνκήο πξνο ηνλ λόην πνπ ζα πάξνπκε θαη εκείο. Κεηά ηε ηέξα Κνξέλα ζα 
θαηαιήμνπκε ζηελ παζίγλσζηε Θνξδνύε ησλ Ρσκαίσλ, ηελ κεηέπεηηα Θνξδνύβα ησλ 
Αξάβσλ, ηελ Θόξδνβα ησλ Χξηζηηαλώλ. ηα ρξόληα ηεο αθκήο ηνπ ραιηθάηνπ ήηαλ ε 

πξσηεύνπζα ησλ Αξάβσλ ηεο Ηζπαλίαο θαη ηελ απνθαινύζαλ "Κέθθα ηεο Γύζεο". Δδώ 
έδεζαλ ν Αβεξξόεο, ν Κσράκεη Αι Γθαθέθη, ν Κπελ Κατκνλίδεο θαη ζεκαληηθόηαηνη Άξαβεο 

ιόγηνη, νη νπνίνη κεηέθξαζαλ ζπνπδαία αξραία ειιεληθά ζπγγξάκκαηα ζηε γιώζζα ηνπο. 
ην θέληξν ηεο παιηάο πόιεο ζα δνύκε ην πεξίθεκν ηδακί Mezquita-Catedral de Cordoba, 
έλα κλεκείν αζύγθξηηεο αξρηηεθηνληθήο θαη δηαθόζκεζεο, πνπ έρεη εκβαδόλ 12.000 

ηεηξαγσληθά κέηξα θαη είλαη ζηεξηγκέλν ζε έλα δάζνο από 850 καξκαξνθνιόλεο, κε 
εληππσζηαθή πνηθηιία ζε θηνλόθξαλα κεγάιεο ηζηνξηθήο αμίαο. Αθνύ δνπκέ θαη ηελ 

Ρσκαηθή Γέθπξα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη θαη ζήκεξα, ζπλερίδνπκε γηα ηε εβίιιε, ηελ 
πξσηεύνπζα ηεο Αλδαινπζίαο, ηελ πόιε ηεο όπεξαο, όπνπ "έδεζαλ" ε Θάξκελ, ν Γνλ 
Ενπάλ, ν Θνπξέαο ηεο εβίιιεο θαη ν Φίγθαξν. ηελ πόιε πνπ ζύκθσλα κε ηελ ειιεληθή 

κπζνινγία ηδξύζεθε από ηνλ Ζξαθιή, νη Ρσκαίνη, νη Βεζηγόηζνη, νη Καπξηηαλνί θαη νη 
Χξηζηηαλνί άθεζαλ βαζηά ζεκάδηα ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηελ θνπιηνύξα ηεο. Άθημε θαη 

ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 
 

 



 
 

 

 

4η ημέπα: εβίλλη -  Ξενάγηζη πόληρ   

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεκεξηλήο καο μελάγεζεο ζα δνύκε ηηο πεξίθεκεο πιαηείεο Ακεξηθήο 
θαη Ηζπαλίαο θαη ζα επηζθεθζνύκε ην Αιθάζαξ (Alcazar), ην ηζιακηθήο - θαη όρη κόλν - 

επηξξνήο παιαηηαθό ζπγθξόηεκα κε ηελ εμαηξεηηθή αξρηηεθηνληθή Κνπδέραξ, ηα παλέκνξθα 
«πάηηνο» (αίζξηα) θαη ηελ αλάκηθηε δηαθόζκεζε πνπ ζπλδπάδεη ηελ Γύζε κε ηελ Αλαηνιή. 
Γίπια δεζπόδεη ν ηεξάζηηνο γνηζηθόο Θαζεδξηθόο λαόο. Σνλ 15ν αηώλα ζηα ζεκέιηα ηνπ 

παιηνύ ηδακηνύ ζηήλεηαη ην γνηζηθό απηό ζαύκα, πνπ ζα απνηειέζεη ην θέληξν ηνπ 
Θαζνιηθηζκνύ νιόθιεξεο ηεο Ηζπαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Δδώ βξίζθεηαη θαη ν ηάθνο ηνπ 

Χξηζηόθνξνπ Θνιόκβνπ θαη ην ύςνπο 97 κέηξσλ θακπαλαξηό θαη πξώελ κηλαξέο, ε 
Χηξάιδα (Giralda), έλα από ηα ηκήκαηα ηνπ παιηνύ κνπζνπικαληθνύ ηεκέλνπο πνπ ζώδεηαη 
αθόκε. ηελ ζπλέρεηα ζα πεξπαηήζνπκε ζηε ζπλνηθία Santa Cruz κε ηα γξαθηθά ζνθάθηα, 

ηελ κεζαησληθή πνιενδνκία θαη ηα αλζνζηόιηζηα κπαιθόληα. Θα νινθιεξώζνπκε ηελ βόιηα 
καο ζηνλ Χξπζό Πύξγν (Torre del Oro), ζηελ όρζε ηνπ πνηακνύ Γνπαδαιθηβίξ κε ζέα ζε 

κηα από ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο γεηηνληέο ηεο πόιεο, ηελ Σξηάλα. Γηα ην βξάδπ ζαο 
πξνηείλνπκε λα παξαθνινπζήζεηε ηελ ηέρλε ηνπ θιακέλθνπ ζηελ πόιε πνπ γελλήζεθε θαη 
λα αθεζείηε ζηνλ γεκάην πάζνο ξπζκό ηνπ. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
5η ημέπα εβίλλη - Ρόνηα - Λεςκά Υωπιά/Pueblos Blancos - Γπανάδα 

Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ Γξαλάδα, δηαζρίδνληαο ηελ πεξηνρή ησλ Pueblos Blancos. Θα 
ζηακαηήζνπκε ζηελ Ρόληα, κία παλέκνξθε κεζαησληθή πόιε, θηηζκέλε πάλσ ζε έλα 
εληππσζηαθό θαξάγγη, όπνπ ζα απνιαύζνπκε ηε κνλαδηθή ζέα, ζα δνύκε ηελ παιαηόηεξε 

αξέλα ηεο Ηζπαλίαο, ηελ Plaza de Toros θαη ζα πεξηπιαλεζνύκε ζηα ζηελά δξνκάθηα πνπ 
ελέπλεπζαλ ηνπο ξνκαληηθνύο πνηεηέο ηνπ 19νπ αηώλα, αιιά θαη ηνλ Χέκηλγνπετ ζην έξγν 

ηνπ "Γηα πνηνλ ρηππά ε θακπάλα". πλερίδνπκε πξνο ηελ ελδνρώξα γηα λα θαηαιήμνπκε 
ζηνπο πξόπνδεο ηεο ηέξα Λεβάδα (Sierra Nevada), όπνπ είλαη θηηζκέλε ε Γξαλάδα, ην 

"Ρόδν ηεο Αλδαινπζίαο", όπσο ηελ απνθαινύζαλ νη Καπξηηαλνί. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε 
ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

6η ημέπα: Γπανάδα - Ξενάγηζη - Μαδπίηη 
ήκεξα ην πξσί ζα δνύκε ην ζεκαληηθόηεξν αξαβηθό κλεκείν ηεο Ηζπαλίαο, ηελ Αιάκπξα, 

έλα αξηζηνύξγεκα ηζιακηθήο ηέρλεο ηνπ 14νπ αηώλα κε αθάληαζηε ιεπηνκέξεηα ζηε 
δηαθόζκεζε, κε αξαβνπξγήκαηα επίθιεζεο ζηνλ Αιιάρ θαη κε παλέκνξθα ζηληξηβάληα. Ζ 
αθκή ηνπ νπιηαλάηνπ ηεο Γξαλάδαο ζε όιν ηεο ην κεγαιείν. Γίπια ηεο βξίζθνληαη νη 

ππέξνρνη Θήπνη Χελεξαιίθε, νη "Θήπνη ηνπ Παξαδείζνπ", κε δέληξα, ινπινύδηα θαη λεξά, 
πνπ ζα καο παξαζύξνπλ ζε έλαλ θόζκν ζηνραζκνύ θαη ραιάξσζεο. ηε ζπλέρεηα θαη αθνύ 

πάξνπκε κηα γεύζε ηνπ ηζηνξηθόπ θέληξνπ ηεο Γξαλάδαο, ζα αλεθνξήζνπκε πξνο ηελ 
πεξηνρή ηεο Θαζηίιεο Ια Κάληζα γηα λα θαηαιήμνπκε ζηελ Μαδπίηη. Άθημε θαη 
ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
7η ημέπα: Μαδπίηη - Σολέδο -Μαδπίηη 

ήκεξα ην πξσί ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ πην ηζηνξηθή πόιε ηεο Ηζπαλίαο, ην κεζαησληθό 
Σνιέδν. Έλα θπζηθό απόξζεην νρπξό (ιόγσ ηνπ πνηακνύ Σάγνπ), πνπ δεζπόδεη από ηελ 
επνρή ησλ Ρσκαίσλ. Ζ πόιε ησλ ηξηώλ πνιηηηζκώλ (Άξαβεο-Δβξαίνη-Χξηζηηαλνί) θαη ε πόιε 

ηνπ Γνλ Θηρώηε θαη ησλ Caballeros ηνπ Θεξβάληεο. Σν δηακάληη ζην ζηέκκα ηεο Ηζπαληθήο 
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 Θαζεδξηθό 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, Raffaello θαη Caravaggio. ηε ζπλέρεηα, ζηελ εθθιεζία ηνπ 
Santo Tomé (Αγίνπ Θσκά), ζα ζαπκάζνπκε ην ζεκαληηθόηεξν θαη κεγαιύηεξν έξγν ηνπ 

Γθξέθν "Ζ Σαθή ηνπ Θόκε ηνπ Οξγθάζ", έλα αξηζηνύξγεκα πνπ απνηππώλεη όιεο ηηο 
επηξξνέο θαη ηερλνηξνπίεο ηνπ πεξίθεκνπ Θξεηηθνύ δσγξάθνπ. Θαηεθνξίδνληαο πξνο ηελ 
εβξατθή ζπλνηθία ζα ζπλαληήζνπκε ην ζπίηη ηνπ Γθξέθν, όπνπ έδεζε κε ηελ γπλαίθα ηνπ 

Ηεξσλύκε θαη ηνλ γην ηνπ Γηώξγν-Καλώιε. Αθνινπζεί επίζθεςε ζε κία παξαδνζηαθή 
βηνηερλία Γακαζθηλάδσλ (Damasquinadν), ηεο πεξίθεκεο Σνιεδαληθήο ηέρλεο πνπ 

πξνέξρεηαη από ηελ καθξηλή Γακαζθό θαη βαζίδεηαη ζηελ εξγαζία επάλσ ζε αηζάιη. 
Δπηζηξνθή ζηελ Καδξίηε. Γηα ην απόγεπκα ζαο πξνηείλνπκε λα επηζθεθζείηε ηελ 
αξηζηνθξαηηθή ζπλνηθία Κπάξην Ληε 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 Καγηόξ (Plaza Mayor) θαη δνθηκάζηε κηα δεζηή ζνθνιάηα ζηελ 
θεκηζκέλε Chocolatería San Ginés. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

8η ημέπα Μαδπίηη - Αθήνα 
Ιίγνο ρξόλνο ειεύζεξνο ην πξσί, κέρξη ηελ ώξα ηεο κεηάβαζήο καο ζην αεξνδξόκην θαη 

ηελ επηβίβαζή καο ζηελ πηήζε γηα ηελ Αζήλα. 
 

 
Πεπιλαμβάνονηαι :  

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο ΑΘΖΛΑ-ΚΑΓΡΗΣΖ-ΑΘΖΛΑ κε απεπζείαο 

πηήζεηο ηεο Iberia  
 1 απνζθεπή 23 θηιώλ θαη 1 πξνζσπηθό αληηθείκελν αλά επηβάηε  

 Γηακνλή ζε επηιεγκέλα κενηπικά μελνδνρεία 4* αζηέξσλ  
 Πξσηλό κπνπθέ θαζεκεξηλά  
 Δώπο 3 δείπνα ζε μποςθέ ζην ζύλνιν (2 ζηε εβίιιε θαη 1 ζηε Γξαλάδα) 

 Δώπο η εκδπομή ζηην Ρόνηα/Pueblos Blancos  
 Κεηαθνξέο, 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 & BASIC ηαμηδησηηθή αζθάιεηα covid γηα ηαμηδηώηεο εσο 

75 εηώλ 
 
Δεν πεπιλαμβάνονηαι : 

 Δίζνδνη ζε κνπζεία, κλεκεία θαη ινηπά αμηνζέαηα 
 Δπηπιένλ γεύκαηα, πνηά ζηα δείπλα. 

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινη θαπζίκσλ : 185€ 
 Πξναηξεηηθή ΔXTRA αζθάιεηα covid   γηα ηαμηδηώηεο έσο 75 εηώλ : +15 επξώ  
 Όηη ξεηά δελ αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό. 

Σιμή ζςμμεηοσήρ Καη’ άηομο  

Ξενοδοσεία  2κλινο 1κλινο Παιδική ηιμή 

Καδξίηε: Hotel Mayorazgo 4* 
εβίιιε:  Silken Al Andalus Palace 4*  

Γξαλάδα: Gran Luna 4*  

€ 895 € 1155 € 835 



 
 

 

 

 

 
 

Πηήζειρ με IBERIA   

Διαδπομή Ανασώπηζη  Άθιξη  

 Αζήλα – Καδξίηε IB 3151 15.55 18.55 

            Καδξίηε – Αζήλα  IB 3150     10.35   15.15 

 

ημείωζη: 
H ζεηξά ησλ μελαγήζεσλ κπνξεί λα αιιάμεη γηα ηελ θαιύηεξε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ρσξίο λα παξαιεθζεί θακία από απηέο. 
 


