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ΜΑΔΡΙΤΗ - ΤΟΛΕΔΟ

XRMAD1

5 Μέρες
Αναχωρήσεις: 13/7, 20/7, 27/7, 3/8 10/8, 17/8, 24/8
Με απευθείας πτήσεις της Cobalt
Λάρνακα – Μαδρίτη
CO 438
11:10 – 15:10
Μαδρίτη – Λάρνακα
CO 439
16:10 – 21:40
1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΜΑΔΡΙΤΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ισπανίας, την
όμορφη Μαδρίτη. Άφιξη, παραλαβή από τους αντιπροσώπους μας και μεταφορά στο ξενοδοχείο.
Στο ελεύθερο απόγευμα σας προτείνουμε μια βόλτα προς την περίφημη λιθόστρωτη Πλάθα
Μαγιόρ, ίσως την πιο όμορφη πλατεία της Ισπανίας, με τα γεμάτα επισκέπτες μπαρ και
εστιατόρια. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ-ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Μετά το πρόγευμα ακολουθεί η ξενάγηση της πόλης. Θα επισκεφθούμε το ξακουστό Παλάθιο
Ρεάλ, το παλάτι-κατοικία των Ισπανών βασιλιάδων μέχρι το 1931. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει
η πανοραμική ξενάγηση της πόλης όπου θα θαυμάσουμε τα κυριότερα αξιοθέατα της Μαδρίτης,
όπως την πλατεία Πουέρτα ντελ Σολ, διάφορα κυβερνητικά μέγαρα μεταξύ των οποίων και τη
Βουλή των Ισπανών, τα κτίρια όπου στεγάζεται το μουσείο Πράδο, η σπουδαιότερη πινακοθήκη
της Ισπανίας, και τον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό Ατότσα. Υπόλοιπη μέρα ελεύθερη.
Περπατήστε στα στενά δρομάκια στη καρδιά της Μαδρίτης. Στο περίφημο Barrio de la letras, μια
από τις πιο μποέμ συνοικίες όλης της Ευρώπης, όπου έζησαν και δημιούργησαν πολλοί απ’ τους
σπουδαίους ζωγράφους και λογοτέχνες της Ισπανίας. Διανυκτέρευση
3η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ
Πρόγευμα και μέρα στη διάθεση σας για να γνωρίσετε, να ζήσετε και να χαρείτε όσα σας
προσφέρει η υπέροχη αυτή πόλη. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε το εντυπωσιακό στάδιο της
Ρεάλ Μαδρίτης, Σαντιάγο Μπερναμπέου, που βρίσκετε στις βόρειες συνοικίες της πόλης. Επίσης
σας προτείνουμε μια βόλτα για ψώνια στην κομψότερη συνοικία της πόλης το Μπάριο Ντε
Σαλαμάγκα και την πλατεία Ισπανίας με το γιγάντιο γλυπτό του Μιγκέλ Ντε Θερβάντες. Το
βράδυ μπορείτε να διασκεδάσετε σε ρυθμούς φλαμένκο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ-ΤΟΛΕΔΟ
Μετά το πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στο ιστορικό Τολέδο, πρωτεύουσα των
Ρωμαίων, των Βησιγότθων, των Αράβων, του Βασιλείου της Καστίλης και αργότερα των
Ισπανών Βασιλιάδων μέχρι το 1560. Θα περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια της μεσαιωνικής
πόλης και θα επισκεφθούμε τον Γοτθικό Καθεδρικό Ναό, που άρχισε από το 1226 και
ολοκληρώθηκε το 1492. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και έργα του μεγάλου έλληνα
ζωγράφου Δομίνικου Θεοτοκόπουλου, Ελ Γκρέκο όπως τον ονόμασαν οι Ισπανοί. Ακολουθεί
επίσκεψη στο παρεκκλήσι της εκκλησίας του Αγίου Θωμά που στεγάζει το αριστούργημα του Ελ
Γκρέκο «Ο ενταφιασμός του Κόμη Οργκάθ». Επιστροφή στη Μαδρίτη και χρόνος ελεύθερος.
Διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ-ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος μέχρι την μεταφορά μας στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την
πτήση της επιστροφής.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
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●
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●
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Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα–Μαδρίτη-Λάρνακα.
Φόροι Αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
Μια αποσκευή μέχρι 20 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 10 κιλά.
Διαμονή για 4 βράδια στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με μπουφέ πρόγευμα.
Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις και περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Τοπικοί ξεναγοί.
Έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός κατά τις μετακινήσεις.
Δημοτικός φόρος ξενοδοχείων.
Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας.
Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
● Φαγητό στο αεροπλάνο
● Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων.
● Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα.
● Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.
● Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ξενοδοχείο

Κατ.

RAFAEL HOTELES ATOCHA
4*
GRAN HOTEL CONDE DUQUE
4*

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΠΛΟ

ΜΟΝΟ

13/7, 24/8

€669

€815

ΠΑΙΔΙ
€629

20/7, 27/7

€689

€835

€649

3/8, 10/8, 17/8

€719

€865

€679

13/7, 24/8

€739

€945

€509

20/7, 27/7

€759

€965

€529

3/8, 10/8, 17/8

€789

€995

€559

