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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΑΓΡΗΣΖ - ΣΟΛΔΓΟ 5ημ.
Ανασωπήζειρ:
15/02

1η ΖΜΔΡΑ: ΑΘΖΝΑ - ΜΑΓΡΗΣΖ (ΠΣΖΖ, ΠΑΝΟΡΑΜΗΚΖ ΞΔΝΑΓΖΖ)
πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ πξσηεύνπζα θαη κεγαιύηεξε πόιε ηεο Ιζπαλίαο, ηε
Μαδξίηε, κία από ηηο σξαηόηεξεο επξσπατθέο πόιεηο. Άθημε θαη παλνξακηθή μελάγεζε ζηελ
εληππσζηαθή πξσηεύνπζα ηεο Ιζπαλίαο πνπ ζα καο απνθαιύςεη κεξηθά από ηα κπζηηθά απηήο ηεο
κεγαινπξεπνύο πόιεο. Θα πεξηεγεζνύκε ζηηο κεγάιεο ιεσθόξνπο θαη ηηο πιαηείεο κε ηα αγάικαηα
θαη ηα κλεκεία (Πιάζα ηκπέιεο, Παζέν ληει Πξάδν, Γθξαλ Βία, Πιάζα Μαγηόξ, θαη ηα αλάθηνξα
Palcio Real. θ.ά.). Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε.

2Ζ ΖΜΔΡΑ: ΜΑΓΡΗΣΖ - ΣΟΛΔΓΟ - ΜΑΓΡΗΣΖ (ΟΛΟΖΜΔΡΖ ΔΚΓΡΟΜΖ)
Πξσηεύνπζα ηεο επαξρίαο ηνπ Σνιέδνπ, είλαη παξάιιεια θαη κηα απηόλνκε θνηλόηεηα ηεο Castilla La Mancha κε ζπνπδαία ηζηνξηθή, θαιιηηερληθή θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. Θα πεξηπιαλεζνύκε ζηα
ζηελά δξνκάθηα ηεο κεζαησληθήο πόιεο θαη ζα επηζθεθζνύκε ηνλ θαζεδξηθό λαό ηεο, έλα κνλαδηθό
θηίζκα κεγάισλ θαιιηηερλώλ θαη κίγκα πνιιώλ αξρηηεθηνληθώλ ζηπι, θαζώο επίζεο θαη ηελ Δθθιεζία
ηνπ Αγίνπ Θσκά, όπνπ ζα ζαπκάζνπκε ην αξηζηνπξγεκαηηθό έξγν ηνπ Δι Γθξέθν «Η Σαθή ηνπ
Κόκεηα Οξγθάζ». Δπηζηξνθή ζηε Μαδξίηε. Γηα ην βξάδπ ζαο πξνηείλνπκε κηα βόιηα γηα ςώληα ζηελ
θνκςόηεξε ζπλνηθία ηεο πόιεο, ην Μπάξην Νηε αιακάλθα, έλα θαθέ ζηελ αηκνζθαηξηθή Πιάζα Νηε
Οξηέληε κε ζέα ην παιάηη ή απιώο λα πεξηπιαλεζείηε ζηα ζηελά ηεο παιηάο πόιεο θαηαιήγνληαο
ζηελ εληππσζηαθή Πιάζα Μαγηόξ γηα έλαλ θαθέ. Γηαλπθηέξεπζε.

3η ΖΜΔΡΑ: ΜΑΓΡΗΣΖ (ΠΔΕΖ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ- ΜΟΤΔΗΟ ΠΡΑΓΟ,
πεπιλαμβάνεηαι η ξενάγηζη)
Γηα ηε ζεκεξηλή εκέξα έρνπκε πξνγξακκαηίζεη ηε δεύηεξε πεξηπαηεηηθή μελάγεζε ζην ηζηνξηθό
θέληξν ηεο πόιεο θαη ηα ζνθάθηα ηεο, ζηελ Πιάζα Μαγηόξ, ζηελ Πιάζα λη’ Δζπάληα θ.ά. Θα
αλαρσξήζνπκε κε ηνλ αξρεγό καο γηα λα επηζθεθζνύκε ην Μνπζείν Πξάδν, ζεκαληηθό κνπζείν θαη
κεγάιε πηλαθνζήθε ηεο Ιζπαλίαο (ε είζνδνο δελ πεξηιακβάλεηαη), όπνπ ζα δνύκε εληππσζηαθέο
ζπιινγέο δηάζεκσλ δσγξάθσλ (Βειάζθεζ, Δι Γθξέθν, Γθόγηα, Ρηκπείξα, Μνπξίιν, Σηηζηάλν, Ραθαήι
θ.α.) – έλα κνλαδηθό ηαμίδη «ζην ρξόλν θαη ζην ρξώκα». Δπίζεο, κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ην
Παιάζην Ρεάι, ην αλάθηνξν ησλ Βνπξβόλσλ, παιαηά θαηνηθία ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο κε ηα 2.800
δσκάηηα –έλα θνινζζηαίν λενθιαζηθό θηίξην ηνπ 18νπ αηώλα, όπνπ έδεζε θαη δεκηνύξγεζε ν Γθόγηα

σο δσγξάθνο ηνπ παιαηηνύ–, ζην νπνίν ζα ζαπκάζνπκε νξηζκέλνπο από ηνπο εζσηεξηθνύο ηνπ
ρώξνπο. ην ειεύζεξν ππόινηπν ηεο εκέξαο ζαο, ην απόγεπκα, ζαο πξνηείλνπκε λα γλσξίζεηε ηελ
«άιιε Μαδξίηε» (ηάδην S. Bernabeu, ηαζκόο Atocha, Μλεκείν Debod, Πάξθν Ρεηίξν θ.ά.) θαη
θπζηθά ηα δηάζεκα θαηαζηήκαηα θαη ηελ πινύζηα αγνξά ηεο πόιεο. Γηαλπθηέξεπζε.

4η ΖΜΔΡΑ: ΜΑΓΡΗΣΖ (ΖΜΔΡΑ ΔΛΔΤΘΔΡΖ)
Διεύζεξε εκέξα γηα επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη άιια αμηνζέαηα, θαζώο θαη ζηελ πινύζηα αγνξά ηεο
πόιεο, πνπ ε πιεζώξα εκπνξηθώλ θέληξσλ θάλεη ηηο αγνξέο ελδηαθέξνπζεο γηα ηνπο Έιιελεο
επηζθέπηεο. Οη βόιηεο ζηνπο δξόκνπο ηεο Μαδξίηεο κε ηα δεθάδεο κλεκεία, ηα παιάηηα θαη ηα κέγαξα
ηεο πόιεο εληππσζηάδνπλ, ηόζν ηελ εκέξα όζν θαη ηε λύρηα. Γηαλπθηέξεπζε.

5η ΖΜΔΡΑ: ΜΑΓΡΗΣΖ - ΑΘΖΝΑ
Μεηάβαζε ζην αεξνδξόκην ηεο Μαδξίηεο γηα ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο καο.
Σο παπαπάνω ππόγπαμμα είναι ενδεικηικό.
Σο ηελικό ενημεπωηικό αποζηέλλεηαι πεπίπος 3-5 ημέπερ ππιν από ηην εκάζηοηε ανασώπηζη.

Απιθμόρ
Πηήζηρ

Ημεπομηνία

Από - Ππορ

Ώπα
Ανασώπηζηρ

Ώπα
Άθιξηρ

A3 686

15.02

ΑΘΗΝΑ – ΜΑΔΡΙΤΗ

09:05

12:15

Α3 687

19.02

ΜΑΔΡΙΤΗ - ΑΘΗΝΑ

13:15

17:50

ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ













Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο.
Γηαλπθηεξεύζεηο ζην Ξελνδνρείν Gran Versalles 4*.
Σνπηθνί θόξνη ζηα μελνδνρεία*.
Πξσηλό θαζεκεξηλά.
Οινήκεξε εθδξνκή (7ώξε) ζην Σνιέδν.
Πξνζνρή: Οη θόξνη ησλ πόιεσλ θαη ησλ μελνδνρείσλ θαζώο θαη ηα θηινδσξήκαηα πεξηιακβάλνληαη
ζηελ ηειηθή ηηκή θαη δελ πιεξώλνληαη ηνπηθά, όπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο.
Μεηαθηλήζεηο, μελαγήζεηο, εθδξνκέο όπσο αλαγξάθνληαη ζην πξόγξακκα.
Έιιελαο έκπεηξνο αξρεγόο, γλώζηεο ηεο Ιζπαληθήο θνπιηνύξαο θαη Ιζηνξίαο πνπ ζα είλαη καδί ζαο
θαηά ηηο μελαγήζεηο-εθδξνκέο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα.
Σαμηδησηηθόο νδεγόο ζηα Διιεληθά.
Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο.

ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ





Φόξνη, επηβάξπλζε θαπζίκσλ, θηινδσξήκαηα, check points θαη επηπιένλ αζθάιεηα αηπρήκαηνο, απώιεηαο
απνζθεπώλ θαη έμηξα θαιύςεσλ (ελεκεξσζείηε από ην ηκήκα θξαηήζεσλ), ηα νπνία θαηαβάιινληαη
ππνρξεσηηθά ζηελ Αζήλα. Δπηπιένλ παθέην αζθάιεηαο (αηπρήκαηνο, απώιεηαο απνζθεπώλ, δαπάλεο
επαλαπαηξηζκνύ ιόγσ αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο, δαπάλεο γηα έμνδα επέθηαζεο ηαμηδηνύ ιόγσ αηπρήκαηνο,
δαπάλεο γηα έμνδα επίζθεςεο ζπγγελνύο ζην εμσηεξηθό, δαπάλεο γηα επείγνπζα επηζηξνθή ζηελ Διιάδα,
απώιεηα ηαμηδησηηθώλ εγγξάθσλ θαη έμηξα θαιύςεσλ όπσο ηαηξνθαξκαθεπηηθέο θαη λνζνθνκεηαθέο
δαπάλεο, αζθάιεηα πξνθαηαβνιήο θ.ά.).
Δίζνδνη ζε κνπζεία θαη αμηνζέαηα.

ΑΝΑΧΩΡΗΗ 15/2/2018 - Ανασώπηζη από Αθήνα - Σιμή από 540€

Ξενοδοσείο

Σύπορ Δωμαηίος

Κόζηορ

Φόποι

-

Double Room

540 €

190 €

Twin Room

540 €

190 €

Triple Room

540 €

190 €

Single Room

690 €

190 €

