
                                          
 

ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ 

7 ημέρες 

17 έως 23 Μαϊου 2023 
 
1η Ημέρα: ΑΘΗΝΑ – ΜΑΔΡΙΤΗ – ΓΡΑΝΑΔΑ  
Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για Μαδρίτη. Άφιξη και αναχωρούμε για τη Γρανάδα.  
Φθάνοντας στη Γρανάδα ακολουθεί πρώτη γνωριμία με την πόλη.  Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
2η Ημέρα: ΓΡΑΝΑΔΑ  
Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στη Γρανάδα.  Ξεκινάμε την περιήγηση από τον λόφο της Αλάμπρας «κόκκινο 

κάστρο» όπως είναι η Αραβική ονομασία. Χτισμένη σε πέτρινο λόφο, προστατευμένη από τα βουνά και περικυκλωμένη 

από δάσος, η Alhambra ήταν αρχικά σχεδιασμένη για στρατιωτική περιοχή, από τα μέσα όμως του 13ου 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. Ελεύθερος χρόνος για τις επισκέψεις σας σε περισσότερα αξιοθέατα και για τις βόλτες σας.  

Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  Δείπνο και διανυκτέρευση. 

3η Ημέρα: ΓΡΑΝΑΔΑ – ΜΑΛΑΓΑ – ΣΕΒΙΛΛΗ  
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Μάλαγα.  Η περιήγησή μας θα ξεκινήσει από τον  Καθεδρικό ναό του 16ου αιώνα.  Θα 
δούμε τις 2 κεντρικές πλατείες Πλάζα ντε Ομπίσπο και Πλάζα ντε Μερσεντ, το μουσείο του Πικάσο και την Αλκαζάμπα, 
παλάτι – φρούριο των μουσουλμάνων κυβερνητών της Μάλαγα που χρονολογείται από το 1057. Συνέχεια με τελικό 
προορισμό τη Σεβίλλη.  Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
4η Ημέρα: ΣΕΒΙΛΛΗ  
Μετά το πρωινό ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης. Θα επισκεφθούμε το ιστορικό κέντρο, όπου θα περιπλανηθούμε 
σε μία από τις πιο διάσημες εβραϊκές συνοικίες, τη Σάντα Κρουζ και θα απολαύσουμε τον 3ο μεγαλύτερο σε μέγεθος 
Καθεδρικό ναό. Πολύ κοντά βρίσκεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά μνημεία, το βασιλικό παλάτι Αλκαζάρ. Αμέτρητα 
δωμάτια και μοναδικής ομορφιάς κήποι, συνθέτουν την εικόνα του παλατιού. Η περιήγησή μας ολοκληρώνεται με την 
επίσκεψή μας σε δύο από τους πιο εντυπωσιακούς δημόσιους χώρους της Ισπανίας, την Πλατεία Ισπανίας και την 
Πλατεία Αμερικής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε ένα Φλαμένκο 
(στην πατρίδα του) και να αφεθείτε στον έντονο και γεμάτο πάθος ρυθμό του.  
5η Ημέρα: ΣΕΒΙΛΛΗ – ΧΕΡΕΣ ΝΤΕ ΛΑ ΦΡΟΝΤΕΡΑ – ΚΑΝΤΙΖ– ΣΕΒΙΛΛΗ (προαιρετική εκδρομή)    

Σήμερα θα επισκεφθούμε (προαιρετικά) την παραθαλάσσια πόλη της Cadiz. Η περιήγησή μας θα ξεκινήσει από τη Νέα 

πόλη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την Πλατεία της Ισπανίας. Θα σας εντυπωσιάσουν τα επιβλητικά 

αγάλματα, τα μεγάλα κτίρια, τα καταπράσινα πάρκα με τα σιντριβάνια και τα στενά γραφικά σοκάκια με τα μαγαζιά. 

Θα μεταφερθούμε στην παλιά πόλη και θα δούμε από κοντά τα όμορφα κάστρα, καθώς και τη θέα με το απέραντο 

γαλάζιο της θάλασσας να περικυκλώνει την πόλη. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το Μουσείο του Συντάγματος, το 

Μουσείο της Cadiz με την εντυπωσιακή συλλογή από αρχαιολογικά αντικείμενα και έργα τέχνης, το Μουσείο με 

εκκλησιαστικά εκθέματα, τον Καθεδρικό ναό, το Αρχαίο Ρωμαϊκό εργοστάσιο αλατιού, το παρεκκλήσι του Αγίου 

Σπηλαίου, το Ρωμαϊκό θέατρο και τον Ναό του Αγίου Δομίνικου. Στη συνέχεια σειρά έχει μια πόλη διάσημη για τα 

άλογά της και το περίφημο cherry,Jerez de laFrontera. Θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε κελάρια κρασιών και 

φάρμες με άλογα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

6η Ημέρα: ΣΕΒΙΛΛΗ – ΚΟΡΔΟΒΑ – ΜΑΔΡΙΤΗ  

Αφού προγευματίσουμε αναχωρούμε για τη Μαδρίτη.  Σταθμός στη διαδρομή μας η Κόρδοβα, η πόλη που ήταν 

κάποτε πρωτεύουσα του πιο δυνατού βασιλείου του Ισλάμ, πνευματικό και διοικητικό κέντρο, η πιο πολιτισμένη 

πρωτεύουσα στην Ευρώπη. Θα περιπλανηθούμε στα γραφικά στενά της Εβραϊκής συνοικίας, όπου βρίσκεται η ψυχή 

της παραδοσιακής Κόρδοβας. Θα επισκεφθούμε το κέντρο της πόλης, το θαυμαστό Τζαμί Μεσκίτα, σιωπηλό τέμενος 

σήμερα με 850 ασπροκόκκινες κολόνες, μεγαλόπρεπο απομεινάρι του ισχυρού χαλιφάτου της Κόρδοβας και στην 

καρδιά του οποίου δεσπόζει ένας χριστιανικός ναός.  Συνέχεια του ταξιδιού μας και άφιξη στη Μαδρίτη.  Τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο μας, ξεκούραση και διανυκτέρευση. 

 
 

 



                                          
 
7η Ημέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ – ΑΘΗΝΑ   
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης, για την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα. 

ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ.  Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται:  
 Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΜΑΔΡΙΤΗ-ΑΘΗΝΑ με την AEGEAN AIRLINES. 
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
 Μία βαλίτσα (23 κ.), μια χειραποσκευή (8 κ.) και ένα προσωπικό αντικείμενο, ανά άτομο. 
 Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές με κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο, σύμφωνα με το αναλυτικό 

πρόγραμμα. 
 Δύο (2) διαν/σεις στη Γρανάδα, τρεις (3) διαν/σεις στη Σεβίλλη και μία (1) διαν/ση στη Μαδρίτη, σε ξενοδοχεία 

περιφερειακά των πόλεων. 
 Διαμονή σε  δίκλινο δωμάτιο.  
 Πρωινό καθημερινά στα ξενοδοχεία. 
 Αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας (ελληνόφωνος). 
 Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης. 
 Φ.Π.Α.   

 

Δεν περιλαμβάνονται:  
 Ο δημοτικός φόρος στα ξενοδοχεία (τον πληρώνετε απευθείας στα ξενοδοχεία). 
 Είσοδοι σε μουσεία, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους. 
 Επιπλέον γεύματα.  Ποτά στα γεύματα. 
 Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα.  
 Ότι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ!!! 

 

Προαιρετική ολοήμερη εκδρομή):      Χέρες ντε λα Φροντέρα – Κάντιζ  50€      (Προαγορά 40€)  

   

ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN: 

17/5 AΘΗΝΑ-ΜΑΔΡΙΤΗ A3 700  08.40 – 11.35 

23/5 ΜΑΔΡΙΤΗ-ΑΘΗΝΑ A3 701  12.30 – 16.55 

  
 

ΗΜ. ΑΝΑΧ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  ή παρόμοια ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
2-ΚΛΙΝΟ                                
3-ΚΛΙΝΟ 

1-ΚΛΙΝΟ 
ΦΟΡΟΙ 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 

7 
 

17/5 
 

HOTEL ALIXARES / ΓΡΑΝΑΔΑ 
YIT VIA SEVILLA MARIRENA / ΣΕΒΙΛΛΗ 
APTS COMPOSTELA HOTEL / ΜΑΔΡΙΤΗ 

Πρωινό 890€ +180€ Περιλαμβάνονται 

*Οι τιμές είναι κατ΄ άτομο 

*Οι ώρες των πτήσεων είναι τοπικές. 

 

 


