ΜΑΔΡΙΤΗ –ΤΟΛΕΔΟ
5 ΗΜΕΡΕΣ
15 - 19/02/18
1η μέρα ΗΡΑΚΛΔΙΟ - ΑΘΗΝΑ – ΜΑΓΡΙΣΗ
πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ εληππσζηαθή πξσηεύνπζα ηεο Ιζπαλίαο.
Χηηζκέλε ζε πςόκεηξν 650 κέηξσλ δεζπόδεη ζην θεληξηθό νξνπέδην ηεο Ιβεξηθήο Χεξζνλήζνπ, ζηελ Καζηίιιε.
Από ην 1561 πξσηεύνπζα ηεο ρώξαο κε 4.000.000 πιεζπζκό. Άθημε κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην
μελνδνρείν. Χξόλνο γηα μεθνύξαζε ή κηα πξώηε βόιηα.Γηα ην απόγεπκα ζαο πξνηείλνπκε λα εθκεηαιιεπηείηε ην
ειεύζεξν ρξόλν γλσξίδνληαο θάπνηα απ’ ηα πάκπνιια ελδηαθέξνληα ζεκεία ηεο Μαδξίηεο, (πέξαλ όζσλ ζα
γλσξίζνπκε ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε μελάγεζε καο καδί κε ηα Μνπζεία ηεο). ε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξρεγό ηνπ
γξαθείνπ καο γλσξίζηε ηε Μαδξίηε ησλ Βνπξβόλσλ, ηηο βόξεηεο ζπλνηθίεο ηεο κε ην εληππσζηαθό ζηάδην ηεο
Real, ην Santiago Bernabeu θαη ηελ Puerta de Europa, ηελ Plaza de Toros, ηελ Αξέλα ηεο πόιεο, ηελ Plaza
Colón κε ην Αξραηνινγηθό Μνπζείν αιιά θαη ηα θνκςά θαηαζηήκαηα ηνπ Barrio de Salamanca, ηελ πλαηεία
Ιζπανίας κε ην γηγάληην γιππηό ηνπ Μηγθέι Νηε Θεξβάληεο, ην πεξίθεκν Αηγππηηαθό μνημείο Debod,
ην πάρκο Retiro θαη κεηαμύ άιισλ πνιιώλ ηελ ηζηνξηθόηεξε πιαηεία ηεο πόιεο, ηελ Plaza Mayor.

2η μέρα ΜΑΓΡΙΣΗ
Η πξσηλή καο μελάγεζε ζα καο απνθαιύςεη έλα κηθξό κέξνο ηνπ πινύηνπ ηεο ζημανηικόηερης Πινακοθήκης
ζηον κόζμο (ΠΡΑΓΟ). Σα πάλσ από 10.000 έξγα πνπ αλήθνπλ ζηελ ζπιινγή ηνπ, πξνζθέξνπλ έλα κνλαδηθό
ηαμίδη ζην Χξόλν θαη ζην Χξώκα. Θα απνιαύζνπκε ηα αξηζηνπξγήκαηα ησλ Δι Γθξέθν, Βειάζθεζ, Γθόγηα λα
“ζηέθνληαη” δίπια ζε άιινπο εμ’ ίζνπ ζεκαληηθνύο δσγξάθνπο. ηελ ζπλέρεηα ζα πεξπαηήζνπκε ζηα ζηελά
δξνκάθηα ηεο θαξδηάο ηεο Μαδξίηεο. ην πεξίθεκν Barrio de la letras, κηά απ’ ηηο πην κπνέκ ζπλνηθίεο όιεο ηεο
Δπξώπεο, όπνπ έδεζαλ θαη δεκηνύξγεζαλ πνιινί απ’ ηνπο ζπνπδαίνπο δσγξάθνπο θαη ινγνηέρλεο ηεο
Ιζπαλίαο.Η μελάγεζή καο ζα ηειεηώζεη κε ην κεζαησληθό θνκκάηη ηεο πόιεο, ζηην Μαδρίηη ηων Αψβούργων.
Απόγεπκα ειεύζεξν.

3η μέρα ΜΑΓΡΙΣΗ – ΣΟΛΔΓΟ
Μεηά ην πξσηλό αλαρώξεζε γηα ηελ “Πόιε ησλ Σξηώλ Πνιηηηζκώλ”, ην Σολέδο, κία πόιε κε ζπνπδαία ηζηνξηθή,
θαιιηηερληθή θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. Θα πεξηπιαλεζνύκε ζηα ζηελά δξνκάθηα ηεο κεζαησληθήο πόιεο θαη ζα
επηζθεθζνύκε ηνλ Καθεδρικό Ναό, έλα κνλαδηθό θηίζκα κεγάισλ θαιιηηερλώλ θαη κείγκα πνιιώλ
αξρηηεθηνληθώλ ζηπι , όπνπ ζα δνύκε πίλαθεο ηνπ Δι Γθξέθν , ακύζεηεο αμίαο ,όπσο ην Expolio θαη ηε ζπιινγή
Απνζηόισλ. ηε ζπλέρεηα , ηελ εκκληζία ηοσ Santo Tome, ζα ζαπκάζνπκε ην αξηζηνπξγεκαηηθό έξγν ηνπ Δι
Γθξέθν “Η Σαθή ηοσ Κόμηηα Οργκάθ”. ηε ζπλέρεηα επίζθεςε ζε έλα εξγνζηάζην κε «Damasquinad», γλσζηή
Σνιεδαληθή ηέρλε πνπ πξνέξρεηαη απν ηελ επνρή ησλ Αξάβσλ. Δπηζηξνθή ζηελ Μαδξίηε.Γηα ην απόγεπκα 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 πεξηπιαλεζείηε ζηα ζηελά ηεο παιηάο πόιεο
θαηαιήγνληαο ζηελ εληππσζηαθή Πιάζα Μαγηόξ γηα κηα δεζηή ζνθνιάηα.

4η μέρα ΜΑΓΡΙΣΗ
Ηκέξα ειεύζεξε. αο πξνηείλνπκε λα εθκεηαιιεπηείηε ηελ εκέξα ζαο θάλνληαο κηα πξναηξεηηθή εθδξνκή
ζηε εγκόβια,
ηελ
πόιε
ηεο
Βαζίιηζζαο
Ιζακπέι
παιηά
πξσηεύνπζα
ηεο
Καζηίιεο.
Η εγθόβηα βξίζθεηαη ζηελ πην εληππσζηαθή ηνπνζεζία ηεο Ιζπαλίαο .Η παιηά πόιε είλαη ρηηζκέλε πάλσ ζε έλα
βξαρώδεο
ύςσκα
θαη
πεξηβάιιεηαη
από
ηνπο
πνηακνύο
Δξέζκα
θαη
Κιακόξεο.
Από καθξηά κνηάδεη κε πινίν , κε ην κεζαησληθό θξνύξην λα ζρεκαηίδεη ηελ πιώξε , ηνπο ππξγίζθνπο ηνπ
γνηζηθνύ λανύ λα πςώλνληαη ζαλ θαηάξηηα θαη ην πδξαγσγείν ζην πίζσ κέξνο λα ζπκίδεη πεδάιην.
Σν ειηνβαζίιεκα, ε ζέα ζηελ παιηά πόιε από ηελ θνηιάδα είλαη καγεπηηθή. ηε εγθόβηα ππάξρνπλ πνιιέο
εθθιεζίεο ,θαζεδξηθόο λαόο από ην 1525, κνπζείν ηεο εγθόβηα κε έξγα ραξαθηηθήο από ηε Λίζηλε επνρή θαζώο
θαη εξγαιεία ,θαηαζθεπέο , λνκίζκαηα θιπ. Αθόκα κπνξείηε λα δείηε ην πδξαγσγείν θαη ην ALCAZAR πνπ
πςώλεηαη ζαλ παξακπζέλην θάζηξν.Δπηζηξνθή αξγά ην απόγεπκα ζηε Μαδξίηε.

5η μέρα ΜΑΓΡΙΣΗ – ΑΘΗΝΑ - ΗΡΑΚΛΔΙΟ
ήκεξα ηειεηώλεη ην ηαμίδη καο αθήλνληαο όκνξθεο αλακλήζεηο θαη κηα ππόζρεζε όηη ζα μαλαγπξίζνπκε.
Αλαρώξεζε γηα ην αεξνδξόκην γηα ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο καο.

Τιμή κατά άτομο ςε δίκλινο
675 €
Τιμή κατά άτομο ςε μονόκλινο 795 €
Τιμή παιδικοφ
615 €
(ζωσ 11 χρόνων εφόςον μοιράηεται το δωμάτιο των γονιών)

Φόροι αεροδρομίου

145 €

ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ:




Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο ΑΘΗΝΑ-ΜΑΓΡΙΣΗ-ΑΘΗΝΑ
Γηακνλή ζε επηιεγκέλν μελνδνρείν 4 αζηέξσλ
Πξσηλό κπνπθέ θαζεκεξηλά








Μεηαθνξέο από / πξνο αεξνδξόκην θαη μελνδνρείν Μαδξίηεο
Ξελαγήζεηο ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα
Δλεκεξσηηθά έληππα / ράξηεο
Αξρεγόο / ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο
Φ.Π.Α.
Αζθάιεηα ηαμηδηνύ (αζηηθήο επζύλεο)

ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ:




Ό,ηη δελ αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα
Δίζνδνη ζηα Μνπζεία
Φόξνη αεξνδξνκίσλ

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

