
                Μαδρίτη – Ανδαλουσία   8 ΜΕΡΕΣ 
 

Αναχωρήσεις:  

13/7, 20/7, 27/7 και 3/8, 10/8, 17/8, 24/8 

 

Με απευθείας πτήσεις της Cobalt για Μαδρίτη 

Πτήσεις 

DATE FROM TO CARRIER FLIGHT TIME 

6, 13, 20, 27/7 και 3, 10, 
17, 24/8 

ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΑΔΡΙΤΗ COBALT   11:10 - 15:10 

13, 20, 27/7 και 3, 10, 17, 
24, 31/8 

ΜΑΔΡΙΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ COBALT   16:10 - 21:40 
 

Πρόγραμμα 
 
 
 1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΜΑΔΡΙΤΗ-ΤΟΛΕΔΟ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ισπανίας, την όμορφη Μαδρίτη. 
Άφιξη, παραλαβή από τους αντιπροσώπους μας και άμεση αναχώρηση για την «πόλη των τριών θρησκειών» το 
Τολέδο, πρωτεύουσα των Ρωμαίων, των Βησιγότθων, των Αράβων, του Βασιλείου της Καστίλης και αργότερα των 
Ισπανών Βασιλιάδων μέχρι το 1560. Άφιξη και τακτοποίηση δωματίων. Το απόγευμα θα περιπλανηθούμε στα στενά 
δρομάκια της Μεσαιωνικής πόλης και μια πρώτη γνωριμία. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

 
 
 2η μέρα: ΤΟΛΕΔΟ-ΚΟΡΔΟΒΑ-ΣΕΒΙΛΛΗ 
Μετά το πρόγευμα θα επισκεφτούμε τον Γοτθικό Καθεδρικό Ναό, που άρχισε από το 1226 και ολοκληρώθηκε το 1492 
και όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και έργα του μεγάλου έλληνα ζωγράφου Δομίνικου Θεοτοκόπουλου, «Ελ 
Γρέκο» όπως τον ονόμασαν οι Ισπανοί. Θα επισκεφθούμε το παρεκκλήσι του Αγίου Θωμά που στεγάζει το 
αριστούργημα του Ελ Γκρέκο «Ο ενταφιασμός του Κόμη Οργκάθ». Αναχωρούμε οδικώς για την Ανδαλουσία, με 
προορισμό μας την μεγαλύτερη πόλη της Νότιας Ισπανίας και πρωτεύουσά της, την Σεβίλλη. Κατά την διαδρομή μας 
θα σταματήσουμε στην ιστορική Κόρδοβα, η πόλη που κάποτε ήταν πνευματικό και διοικητικό κέντρο. Θα 
επισκεφθούμε το θαυμαστό και ξακουστό Τέμενος Μεσκίτα. Μοναδικότητά του, η ύπαρξη ενός χριστιανικού ναού στο 
εσωτερικό του και η στήριξή του από 850 ασπροκόκκινες κολόνες, αψίδες από χρωματιστό μάρμαρο και 
λεπτοδουλεμένο ξύλο, μεγαλόπρεπο απομεινάρι του ισχυρού χαλιφάτου της Κόρδοβας. Στη συνεχεία θα 
περιπλανηθούμε στα γραφικά στενά του ιστορικού κέντρου, όπου βρίσκεται η ψυχή της παραδοσιακής Κόρδοβας με 
τα υπέροχα Πάτιος. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας με άφιξη στη Σεβίλλη. Άφιξη στο ξενοδοχείο, δείπνο και 
διανυκτέρευση. 

 

 
 
 3η μέρα: ΣΕΒΙΛΛΗ  
Πρόγευμα και στην σημερινή μας ξενάγηση θα αφεθούμε στην γοητεία της πόλης της Κάρμεν, χτισμένη στις όχθες του 
Γουαδαλκιβίρ. Θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό με το φημισμένο καμπαναριό Χιράλδα, τον τάφο του Κολόμβου μέσα 
στον ναό, το πάρκο της Μαρίας Λουίζας, την Πλάθα ντε Εσπάνια και το ιστορικό κέντρο της πόλης, με την περίφημη 
συνοικία Σάντα Κρούζ και τα γραφικά της στενά. Υπόλοιπη μέρα ελεύθερη. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

 
 
 4η μέρα: ΣΕΒΙΛΛΗ-ΓΡΑΝΑΔΑ  
Εντυπωσιακή η σημερινή διαδρομή για την φημισμένη Γρανάδα, ένα από τα μαργαριτάρια της Ισπανίας, κτισμένη 
στους πρόποδες της οροσειράς Σιέρα Νεβάδα. Φτάνοντας θα ξεναγηθούμε στην Αλάμπρα, ένα αριστούργημα τέχνης 
και διακόσμησης, φτιαγμένο από γύψο, μάρμαρο και τούβλο, ένα σύμπλεγμα φρουρίων και ανακτόρων των 
Μαυριτανών βασιλέων. Βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου, στις εκβολές του ποταμού Ντάρο, προστατευμένη από 
βουνά και περικυκλωμένη από δάσος, ανάμεσα στις παλαιότερες συνοικίες της πόλης. Είναι από τα πιο μεγαλόπρεπα 
δημιουργήματα του Αραβικού πολιτισμού. Από τα μέσα του 13ου αιώνα έγινε η κατοικία βασιλέων. Επίσης θα 
επισκεφθούμε τους κήπους Χενεραλίφε, ενός άλλου παλατιού που βρίσκεται δίπλα από την Αλάμπρα. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο και τακτοποίηση δωματίων.  
Το βράδυ προτείνουμε βόλτα σε δύο από τις ιστορικές γειτονιές της πόλης, του Albaicin και Sacromonte. Σας 
ταξιδεύουν πίσω στις ρίζες της Γρανάδας. Μάθετε για την αρχιτεκτονική των Μαυριτανών, και το μίγμα των 
πολιτισμών που έζησαν στην περιοχή στο πέρασμα των αιώνων.  
Περπατώντας στη γειτονιά των τσιγγάνων, την Sacromonte, θα ανακαλύψετε τις σπηλιές σκαμμένες στις πλευρές του 
βουνού, όπου ακόμα οι τσιγγάνοι χoρεύουν το δικό τους χορό, Θάμπρα Χιτάνα. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

 
 
 5η μέρα: ΓΡΑΝΑΔΑ-ΜΑΔΡΙΤΗ  
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος. Αναχώρηση γύρω στο μεσημέρι για τη Μαδρίτη με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και 
ελαφρύ γεύμα (προαιρετικά). Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση δωματίων και υπόλοιπη μέρα 
ελεύθερη. Το βράδυ προτείνουμε να διασκεδάσετε σε ρυθμούς φλαμένκο. 
 
 
 
 
 

 



 
 
 6η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ  
Μετά το πρόγευμα ακολουθεί περιήγηση όπου και θα γνωρίσουμε την πανέμορφη Μαδρίτη. Θα επισκεφτούμε το 
Παλάθιο Ρεάλ, το παλάτι - κατοικία των Ισπανών Βασιλιάδων μέχρι το 1931. Θα δούμε την κεντρική 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. 

 

 
 
 7η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ-ΕΣΚΟΡΙΑΛ (προαιρετικό) 
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη για βόλτες. Εμείς προτείνουμε επίσκεψη στην περίφημη λιθόστρωτη Πλάθα Μαγιόρ, 
ίσως την πιο όμορφη πλατεία της Ισπανίας, με τα γεμάτα επισκέπτες μπαρ και εστιατόρια. Μπορείτε ακόμη να 
πάρετε μέρος σε μια προαιρετική εκδρομή στο Εσκοριάλ. Το βράδυ προτείνουμε να διασκεδάσετε σε ρυθμούς 
φλαμένκο. Διανυκτέρευση. 

 

 
 
 8η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ-ΛΑΡΝΑΚΑ  
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος μέχρι την μεταφορά μας στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση της 
επιστροφής.  
 

Τιμοκατάλογος 

DATES DOUBLE SINGLE TRIPLE 
CHILD 

(Under 12) 

6/7, 13/7, 20/7, 27/7, 
24/8 

€1069 €1295 €1069 €929 

3/8, 10/8, 17/8 €1099 €1335 €1099 €959 
 

 

Περιλαμβάνονται 
 Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα–Μαδρίτη-Λάρνακα. 

 Φόροι Αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 

 Μια αποσκευή μέχρι 20 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 10 κιλά. 

 Διαμονή για 7 βράδια σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* με μπουφέ πρόγευμα. 

 Τέσσερα (4) δείπνα στα ξενοδοχεία σύμφωνα στο πρόγραμμα. 

 Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

 Εισιτήριο εισόδου στο ανάκτορο Αλάμπρα και Χενεραλίφε. 

 Τοπικοί ελληνόφωνοι ξεναγοί στη Μαδρίτη και Τολέδο και Αγγλόφωνοι στη Σεβίλλη, Κόρδοβα και Γρανάδα. 

 Έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός / συνοδός καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής. 

 Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας. 

 Φ.Π.Α 
 

Δεν Περιλαμβάνονται 
 Φαγητό στο αεροπλάνο. 

 Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων. 

 Ποτά στα φαγητά. 

 Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα. 

 Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 

 Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας. 

Όροι και Πολιτική Ακύρωσης 
 Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 45 μέρες πριν την αναχώρηση παρακράτηση ποσού 50 Ευρώ για λειτουργικά 

έξοδα. 

 Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ 44 και 30 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 30% της αξίας του 
ταξιδιού. 

 Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ 29 και 21 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 50% της αξίας του 
ταξιδιού. 

 Ακύρωση συμμετοχής 20 μέρες και μέχρι την αναχώρηση, παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας του 
ταξιδιού. 

 Σε περίπτωση μη παρουσίασης (no show), παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας του ταξιδιού. 

 Για τα μέσα ολικής ναύλωσης (charter), κρουαζιέρες , σκι, εκθέσεις, συνέδρια και παρεμφερείς διεθνείς 
εκδηλώσεις, τα ακυρωτικά φθάνουν μέχρι 100% της αξίας τους ασχέτως της ημερομηνίας γνωστοποίησης της 
ακύρωσης. 

 

 

 

 
 


