
 
 

ΜΑΔΡΙΤΗ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ 
8 ΗΜΕΡΕΣ 

ΜΑΔΡΙΤΗ ΚΟΡΔΟΒΑ – ΣΕΒΙΛΛΗ – ΡΟΝΤΑ (PUEBLOS BLANCOS) – ΓΡΑΝΑΔΑ – ΤΟΛΕΔΟ 

 Εξασφαλισμένη είσοδος στο παλάτι της Alhambra, το σημαντικότερο αραβικό 

μνημείο της Ισπανίας!  

 Ξενάγηση στην πόλη της Μαδρίτης και στο Μουσείο Πράδο με επίσημο 
ελληνόφωνο ξεναγό!  

 Ξενάγηση στο  Τολέδο, την πόλη Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της Unesco 

 Εξασφαλισμένη είσοδος στο βασιλικό ανάκτορο της Σεβίλλης, το Αλκάθαρ  
 Ξενάγηση στην Σεβίλλη με επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό!  
 Δώρο 3 δείπνα σε μπουφέ 

 Δώρο η εκδρομή στην Ρόντα, ένα από τα λευκά χωριά της Ανδαλουσίας 

 Επίσημος ελληνόφωνος ξεναγός 

 Απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines  

 

1η μέρα Αθήνα – Μαδρίτη  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την εντυπωσιακή πρωτεύουσα της 
Ισπανίας. Μια πόλη χτισμένη σε υψόμετρο 650 μέτρων δεσπόζει στο κεντρικό 
οροπέδιο της Ιβηρικής Χερσονήσου, στην Καστίλλη. Από το 1561 πρωτεύουσα της 
χώρας με 4.000.000 πληθυσμό.  Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Απόγευμα ελεύθερο για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη περπατώντας στην Gran Via, 
την Plaza Mayor, την Puerta del Sol κτλ. Προαιρετικά, σε συνεργασία με τον αρχηγό 
του γραφείου μας , προτείνεται μία προαιρετική ξενάγηση-περιήγηση στα πιο 
ενδιαφέροντα σημεία της πόλης (πέραν των όσων θα γνωρίσουμε στην 
προγραμματισμένη ξενάγηση ) για να γνωρίσετε την Μαδρίτη των Βουρβόνων, τις 
βόρειες συνοικίες της με το εντυπωσιακό στάδιο της Real,  το Santiago Bernabeu και 
την Puerta de Europa, την Plaza de Toros, την Αρένα της πόλης, την Plaza Colón με το 
Αρχαιολογικό Μουσείο, την πλατεία Ισπανίας με το γιγάντιο γλυπτό του Μιγκέλ Ντε 
Θερβάντες, το περίφημο Αιγυπτιακό μνημείο Debod, το πάρκο Retiro και μεταξύ 
άλλων πολλών την ιστορικότερη πλατεία της πόλης, την Plaza Mayor.Διανυκτέρευση . 



 
2η μέρα Μαδρίτη- Κόρδοβα-Σεβίλλη  

Μετά το πρωινό αρχίζει η οδική μας εκδρομή για την Ανδαλουσία . Διασχίζοντας το 
οροπέδιο της θρυλικής Manchas, όπου έζησε και έκανε τα ανδραγαθήματά του ο Δον 
Κιχώτης θα κάνουμε μία στάση σε κάποιο από τα πανέμορφα χωριά της διαδρομής. 
Μετά τη Σιέρα Μορένα θα καταλήξουμε στην πασίγνωστη Κορδούη των Ρωμαίων , την 
μετέπειτα Κορδούβα των Αράβων , την Κόρδοβα των Χριστιανών . Στα χρόνια της 
ακμής του χαλιφάτου ήταν η πρωτεύουσα των Αράβων στην Ισπανία και 
αποκαλούνταν η Μέκκα της Δύσης. Εδώ έζησαν ο Αβερρόης, ο Μωχάμετ Αλ Γκαφέκι, 
ο Μπεν Μαϊμόνιδες  σημαντικότατοι λόγιοι Άραβες οι οποίοι μετέφρασαν σχεδόν όλα 
τα αρχαία Ελληνικά συγγράμματα σε τοπικές γλώσσες. Στο κέντρο της παλιάς πόλης 
θα δούμε το περίφημο Mezquita de Cordoba, το τζαμί της Cordoba. Σε ένα εμβαδόν 
12.000 τ.μ. εκτείνεται ένα μνημείο ασύγκριτης αρχιτεκτονικής και διακόσμησης 
στηριγμένο σε ένα δάσος από μαρμαροκολώνες, 850 στον αριθμό, όπου πολλές από 
αυτές είναι με κιονόκρανα ελληνιστικά (αμύθητης ιστορικής αξίας ) . Επιβίβαση στο 
πούλμαν και τελικός προορισμός της σημερινής ημέρας η Σεβίλλη την πρωτεύουσα 
του Al Andalus. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  

3η μέρα Σεβίλλη  

Μετά το πρωινό ξεκινάει η ξενάγησή μας στην πόλη της όπερας όπου “έζησαν’’ η 
Κάρμεν , ο Δον Ζουάν και ο Φιγκαρω, ο κουρέας της Σεβίλλης.Η πόλη του Ηρακλή όπου 
Ρωμαίοι, Βησιγότθοι, Άραβες και Χριστιανοί άφησαν βαθιά σημάδια στην 
αρχιτεκτονική και την κουλτούρα της πόλης. Μετά την πλατεία Αμερικής και την 
πλατεία Ισπανίας και στο ιστορικό κέντρο της πόλης θα επισκεφθούμε το Αλκάθαρ 
(Alcazar) το Αραβοχριστιανικό παλάτι του 9ου αιώνα με πανέμορφα  patios και χώρους 
διακοσμημένους με τον μοναδικό τρόπο των Αράβων. Δίπλα στο Alcazar δεσπόζει ο 
μεγαλύτερος Γοτθικός του κόσμου η Giralda. Στο 14ο αιώνα και στα θεμέλια του 
παλιού τζαμιού στήνεται το γοτθικό αυτό θαύμα που στους επόμενους καιρούς θα 
αποτελέσει το κέντρο του καθολικισμού όλης της Ισπανικής Αυτοκρατορίας, εδώ 
βρίσκεται και ο τάφος του Χριστόφορου Κολόμβου . Δεσπόζει του Ναού, η περίφημη 
Giralda, το καμπαναριό ύψους 90 μέτρων, το μόνο σημείο που σώζεται από το παλιό 
τζαμί. Στην συνέχεια, θα περπατήσουμε στην συνοικία Santa Cruz με τα γραφικά 
σοκάκια της, τα περίφημα patios, με τα μεσαιωνικά κτήρια και τα ανθοστολισμένα 
μπαλκόνια.  Για το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε ένα φλαμένκο  
(flamenco ) στην πόλη που γεννήθηκε, και να αφεθείτε στον γεμάτο πάθος ρυθμό του. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα Σεβίλλη – Πουέμπλος Μπλάνκος -Ρόντα – Γρανάδα  

Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη Γρανάδα. Πριν όμως θα σταματήσουμε σε μία από 
τις ομορφότερες τοποθεσίες του νότου, την Ρόντα (Pueblos Blancos ). Μία πανέμορφη 



 
μεσαιωνική πόλη χτισμένη επάνω σε ένα εντυπωσιακό φαράγγι, θα δούμε την πιο 
παλιά και ιστορικότερη αρένα της Ισπανίας ‘’ Plaza de Toros’’, και θα περιπλανηθούμε 
στα στενά δρομάκια όπου εμπνεύστηκαν οι ρομαντικοί ποιητές του 19ου αιώνα και ο 
Χεμινγουέη στο ‘’ Για ποιον χτυπά η καμπάνα ‘’ . Συνεχίζουμε προς την ενδοχώρα για 
να καταλήξουμε στους πρόποδεες της Σιέρα Νεβάδα (Sierra Nevada), όπου είναι 
χτισμένη η Γρανάδα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  

5η μέρα Γρανάδα-Μαδρίτη  

Στην σημερινή μας ξενάγηση θα δούμε το σημαντικότερο αραβικό μνημείο της 
Ισπανίας στο εντυπωσιακό λόφο του ‘’Alhambra’’. Η ακμή του Σουλτανάτου της 
Γρανάδας σε όλο της το μεγαλείο.  Ένα αριστούργημα ισλαμικής τέχνης του 14ου αιώνα 
με αφάνταστη λεπτομέρια στην διακόσμηση, με αραβουργήματα επίκλησης στον 
Αλλάχ και με πανέμορφα σιντριβάνια. Δίπλα στην Alhambra είναι το Generalife, ο 
παράδεισος του Σουλτάνου. Δέντρα, λουλούδια και νερά που θα μας παρασύρουν στο 
κόσμο της χαλάρωσης και της φαντασίας στην εποχή του Σουλτάνων. Στην συνέχεια 
θα ανηφορήσουμε προς την περιοχή της Καστίλλης για να φτάσουμε στην Μαδρίτη. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα Μαδρίτη  

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πρωινή μας ξενάγηση στην Μαδρίτη. 
Θα επισκεφτούμε ίσως την σημαντικότερη Πινακοθήκη στον κόσμο (Museo de Prado). 
Τα πάνω από 10.000 έργα που ανήκουν στην συλλογή του, προσφέρουν ένα μοναδικό 
ταξίδι στο Χρόνο και στο Χρώμα. Θα απολαύσουμε τα αριστουργήματα των Ελ Γκρέκο, 
Βελάθκεθ, Γκόγια να “στέκονται” δίπλα σε άλλους εξ’ ίσου σημαντικούς ζωγράφους. 
Στην συνέχεια θα περπατήσουμε στην πιο μποέμ συνοικία στην καρδιά της Μαδρίτης, 
την περίφημη Barrio de la letras, ,την γειτονιά των τεχνών όπου έζησαν και 
δημιούργησαν πολλοί απ’ τους σπουδαίους ζωγράφους και λογοτέχνες της Ισπανίας 
όπως ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες Σααβέδρα (Miguel de Cervantes Saavedra) , ο Λόπε δε 
Βέγα (Lope de Vega) και ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα (Federico García Lorca).Τα βράδια 
είναι η γειτονιά που χτυπάει η νυχτερινή ζωή της πόλης με cervecerias (μπυραρίες), 
tapas, Jazz club κτλ. Η ξενάγηση μας θα τελειώσει στην καρδιά της Μαδρίτης των 
Αψβούργων, ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης. Για το απόγευμα σας  
προτείνουμε μια προαιρετική εκδρομή στο άλλο στολίδι της Καστίλλης την Σεγκόβια. 
Παλιά πρωτεύουσα των βασιλείων του κέντρου και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς 
της UNESCO από το 1985. Μέσα από μία καταπράσινη διαδρομή και βόρεια της 
Μαδρίτης, θα προσεγγίσουμε (στα 100xμ) την πόλη όπου θα δούμε το περίφημο 
Ρωμαικό υδραγωγείο (σήμα κατατεθέν της Σεγκόβια) από τον 1ο μ.χ. αιώνα που 
παρείχε νερό στην πόλη μέχρι και τον 19ο αιώνα . Το Alcazar de Segovia είναι από τα 
ομορφότερα και πιο καλοδιατηρημένα οχυρά παλάτια του 13ου αιώνα. Θα 
επισκεφτούμε την εβραϊκή συνοικία με τις πρώην ιστορικές συναγωγές που σήμερα 



 
είναι εκκλησίες , τον καθεδρικό ναό ένα αριστούργημα της Βασκό-Καστιλιανής 
Γοτθικής εποχής. Αλλά, η Σεγκόβια δεν είναι μόνο μνημεία. Είναι η γαστρονομική 
πρωτεύουσα της Καστίλλης , πασίγνωστη για το αρνάκι στον φούρνο και το cochinillo 
(γουρουνάκι ημερών ) όπως και το Jamon Iberico. Διανυκτέρευση 

7η μέρα Μαδρίτη - Τολέδο  

Μετά το πρωινό, αναχώρηση για να γνωρίσουμε την πιο ιστορική πόλη της Ισπανίας, 
το μεσαιωνικό Τολέδο. Ένα φυσικό απόρθητο οχυρό (λόγω του ποταμού Τάγου) που 
υπάρχει από την εποχή των Ρωμαίων. Η πόλη των τριών πολιτισμών ( Άραβες-Εβραίοι- 
Χριστιανοί) και η πόλη του Δον Κιχώτη και των Caballeros του Cervantes . Το διαμάντι 
στο στέμμα της Ισπανικής αυτοκρατορίας του 15ου και 16ου αιώνα όταν ο ήλιος δεν 
έδυε ποτέ στο imperio . Την πόλη όπου έζησε και μεγαλούργησε ο El Greco. Ένα 
μουσείο από μόνο του. Θα επισκεφτούμε τον ιστορικότερο και σημαντικότερο Γοτθικό 
ναό της Ισπανίας με την κλασική Γοτθική Αρχιτεκτονική του 13ου αιώνα. Εσωτερικά 
στον ναό, θα δούμε πίνακες ζωγραφικής  αμύθητης αξίας του El Greco ,όπως το Expolio 
και τη συλλογή Αποστόλων καθώς και πίνακες του Tiziano, του Rafaello  και του 
Caravaggio. Στη συνέχεια ,στην εκκλησία του Santo Tome (Αγίου Θωμά), θα 
θαυμάσουμε το σημαντικότερο και μεγαλύτερο έργο του Ελ Γκρέκο “Η Ταφή του 
Κόμητα Οργκάθ” ,ένα αριστούργημα που αποτυπώνει όλες τις επιρροές και 
τεχνοτροπίες του περίφημου Κρητικού ζωγράφου. Κατηφορίζοντας προς την εβραϊκή 
συνοικία θα συναντήσουμε το σπίτι του El Greco όπου έζησε με την γυναίκα του 
Ιερωνύμη και τον γιο του Γιώργο-Μανώλη . Πριν πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής 
για την Μαδρίτη θα επισκεφθούμε ένα εργοστάσιο της περίφημης Τολεδανικής τέχνης 
«Damasquinadο», μια τέχνη που προέρχεται από την μακρινή Δαμασκό και βασίζεται 
στην εργασία επάνω σε ατσάλι . Επιστροφή στην Μαδρίτη. Για το απόγευμα σας 
προτείνουμε να επισκεφτείτε την αριστοκρατική συνοικία Salamanca με τα κομψά 
καταστήματα. Απολαύστε τον καφέ σας στην Plaza Oriente, με θέα το Βασιλικό παλάτι 
ή περιπλανηθείτε στα σοκάκια της παλιάς πόλης καταλήγοντας στην κεντρική πλατεία 
της Μαδρίτης την Plaza Mayor και απολαύστε μια ζεστή σοκολάτα στην φημισμένη 
Chocolatería San Ginés.  Διανυκτέρευση 

8η μέρα Μαδρίτη - Αθήνα 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και λίγος χρόνος ελεύθερος στη διάθεση σας. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα. 

Σημείωση: Για την καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος η ροή μπορεί να 

διαφοροποιηθεί χωρίς όμως να παραλειφθεί κάτι. 

 



 
Περιλαμβάνονται :  

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΑΘΗΝΑ-ΜΑΔΡΙΤΗ-ΑΘΗΝΑ με 
απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines  

• 1 αποσκευή 23 κιλών και 1 χειραποσκευή 8 κιλών ανά επιβάτη  
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* αστέρων  
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά  
• Δώρο 3 δείπνα σε μπουφέ στο σύνολο (2 στη Σεβίλλη και 1 στη Γρανάδα) 
• Δώρο η εκδρομή στην Ρόντα-Pueblos Blancos  
• Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές με κλιματιζόμενο τουριστικό 

λεωφορείο, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα. 
• Επίσημος ελληνόφωνος ξεναγός /συνοδός του γραφείου μας 
• Ενημερωτικά έντυπα / χάρτες  
• Φ.Π.Α. 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

Δεν περιλαμβάνονται : 

• Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα 

• Επιπλέον γεύματα, ποτά στα δείπνα. 

• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 

• Ότι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό. 

 

 

 

 


