ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ

7 ΗΜΕΡΕΣ / 6 ΝΥΧΤΕΣ

Αναχωρήσεις 20/02, 06, 20/03
1η μέρα ΑΘΗΝΑ – ΜΑΛΑΓΑ - ΓΡΑΝΑΔΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Μάλαγα την πρωτεύουσα της πασίγνωστης Costa del Sol. Θα
ακολουθήσει μια πανοραμική ξενάγηση –περιήγηση με στάση στο εμπορικό κέντρο της πόλης όπου δεσπόζει ο
πεζόδρομος LARIOS και ο καθεδρικός ναός. Στη συνέχεια θα ανηφορίσουμε στο κάστρο ALCAZABA το πιο
αντιπροσωπευτικό μνημείο των Αράβων στη Πόλη. Αναχώρηση για Γρανάδα στους στους πρόποδες Sierra Nevada.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο σε μπουφέ , διανυκτέρευση.
2η μέρα ΓΡΑΝΑΔΑ
Mετά το πρωινό αναχώρηση για το λόφο της Αλάμπρας του «κόκκινο κάστρο» όπως είναι η Αραβική ονομασία.
Χτισμένη σ’ ένα πέτρινο λόφο, προστατευμένη από τα βουνά και περικυκλωμένη από δάσος η Alhambra ήταν αρχικά
σχεδιασμένη για στρατιωτική περιοχή, από τα μέσα όμως του 13 ου αιώνα έγινε η κατοικία βασιλέων –Σουλτάνων.
Ένα αριστούργημα ισλαμικής αρχιτεκτονικής του 14ου αιώνα με αφάνταστη λεπτομέρεια στη διακόσμηση, το οποίο
έχει ανακηρυχθεί κληρονομιά της ανθρωπότητας από την Ουνέσκο. Στο διπλανό ύψωμα οι υπέροχοι κήποι
GENERALIFE ή «κήποι του παραδείσου» όπου δεσπόζει το θερινό ανάκτορο των βασιλέων – Σουλτάνων. Για όσους
επιθυμούν ακολουθεί βραδινή βόλτα στις σπηλιές Sacromonte, Με πανοραμική θέα της φωτισμένης τη νύχτα πόλης
και παρακολούθηση τσιγγάνικου φλαμένγκο με ποτό. Δείπνο σε μπουφέ , διανυκτέρευση.
3η μέρα ΓΡΑΝΑΔΑ – ΚΟΡΔΟΒΑ - ΣΕΒΙΛΛΗ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την Κόρδοβα «μακρινή και μόνη» όπως έλεγε ο Λόρκα. Η πρωτεύουσα του
περίφημου Χαλιφάτου , πνευματικό και διοικητικό κέντρο του Ισλάμ, η πιο πολιτισμένη πρωτεύουσα στην Ευρώπη.
Θα επισκεφθούμε το περίφημο Τζαμί - Mezquita σιωπηλό τέμενος σήμερα, σε ένα δάσος από κολώνες, αψίδες,
οροφές από κέδρο Λιβάνου και αραβουργήματα αμύθητης αξίας. Σήμερα στο κέντρο του τεμένους βρίσκεται ο
Καθεδρικός ναός της Κόρδοβα. Ακολουθεί μια περιπλάνηση στα γραφικά σοκάκια της πρώην Εβραϊκής συνοικίας της
πόλης με υπέροχα πάτιος και πολλά μαγαζάκια λαϊκής τέχνης . Άφιξη στη Σεβίλλη και μεταφορά στο ξενοδοχείο.
Δείπνο σε μπουφέ , διανυκτέρευση.
4η μέρα ΣΕΒΙΛΛΗ
Η σημερινή μας πρωινή ξενάγηση θα αρχίσει από τις πασίγνωστες πλατείες της Αμερικής και της Ισπανίας , όπου θα
θαυμάσουμε την περίφημη αρχιτεκτονική Μουδέχαρ της Σεβίλλης. Θα συνεχίσουμε με το περίφημο Αλκαζάρ (
παλάτι οχυρωμένο ) και Χιράλδα το μεγαλύτερο γοτθικό ναό του κόσμου. Τέλος θα περιπλανηθούμε στα στενά
σοκάκια της Σάντα Κρούθ όπου «κυκλοφορούσαν» η Κάρμεν του Βιζεζ, ο κουρέας της Σεβίλλης και ο Δον Ζουάν
Τενόριο. Για το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε Φλαμένγκο στην πατρίδα του και να αφεθείτε στον
έντονο και γεμάτο πάθος ρυθμό του. Δείπνο σε μπουφέ , διανυκτέρευση.
5η μέρα ΣΕΒΙΛΛΗ – ΧΕΡΕΘ ΝΤΕ ΛΑ ΦΡΟΝΤΕΡΑ – ΚΑΝΤΙΘ - ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ – ΑΛΓΚΕΘΙΡΑΣ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την καρδιά της Ανδαλουσίας. Μια πρώτη στάση στο Χέρεθ πόλη που έδωσε το
όνομα της στο κρασί sherry. Ακολούθως επίσκεψη στο “Κάντιθ” μια από τις αρχαιότερες πόλεις της ανδαλουσίας με
πολλές πολιτισμικές επιρροές ( αραβική, εβραική , χριστιανική ). Στη συνέχεια θα φτάσουμε στο “Γιβραλτάρ” και
περνώντας έλεγχο συνόρων θα προσεγγίσουμε τον Βράχο που από το 1704 ανήκει στη Μ. Βρετανία. Χρόνος
ελεύθερος για ψώνια ή προαιρετικά για όσους επιθυμούν ανάβαση στην κορυφή του βράχου όπου ζουν οι πίθηκοι
που σύμφωνα με την παράδοση των Άγγλων θα είναι η τελευταία τους άμυνα εναντίων των Ισπανών. Στο διπλανό
λιμάνι, την πόλη του Αλγεθίρας θα είναι η σημερινή μας διανυκτέρευση. Δείπνο, διανυκτέρευση.
6η μέρα ΑΛΓΚΕΘΙΡΑΣ – ΡΟΝΤΑ – ΜΑΡΜΠΕΓΙΑ - ΜΑΛΑΓΑ
Η μαγεία της Ανδαλουσίας συνεχίζεται καθώς αναχωρούμε για τα λευκά χωριά Pueblos Blancos και συγκεκριμένα
την “Ρόντα” , κτισμένη πάνω σε μια χαράδρα 100 μέτρων να χωρίζει την πόλη στα δυο. Θα περπατήσουμε στην
παλιά πόλη, με τα όμορφα κτήρια – παλάτια , θα επισκευθούμε την αρένα την παλαιότερη της Ισπανίας και τέλος
από το φρούριο από όπου θα απολάυσουμε μια θέα που σου κόβει την ανάσα. Στη συνέχεια θα δούμε τα
κοσμοπολίτικα θέρετρα της ακτής του ήλιου “Costa Del Sol” την Marbella, Puerto Banus όπου συχνάζουν οι
διάσημοι jet set με τα πολυτελή τους κότερα και yacht. Xρόνος ελεύθερος για βόλτα, καφέ και ίσως ψώνια στις
πανάκριβες μπουτίκ. Στη συνέχεια αναχώρηση για Μάλαγα. Δείπνο σε μπουφέ, διανυκτέρευση.
7η μέρα ΜΑΛΑΓΑ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και λίγος χρόνος ελεύθερος στη διάθεση σας. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για
Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΑΘΗΝΑ – ΜΑΛΑΓΑ - ΑΘΗΝΑ με Αlitalia
 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4 αστέρων
 Πρωινό μπουφέ καθημερινά
 6 δείπνα στα ξενοδοχεία
 Μεταφορές από / προς αεροδρόμια / ξενοδοχεία εξωτερικού
 Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
 Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για όλες τις μετακινήσεις όπως αναφέρει το πρόγραμμα
 Έμπειρος αρχηγός / συνοδός του γραφείου μας
 Ενημερωτικά έντυπα / χάρτες
 Φ.Π.Α.
 Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης)
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
 Είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
 Φόροι αεροδρομίων145€
 Ότι ρητώς δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο: 695€
Επιβάρυνση μονόκλινου: 200€

