
 

Μαδρίτη – Τολέδο                          5 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 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ισπανίας, την όμορφη Μαδρίτη. 
Άφιξη, παραλαβή από τους αντιπροσώπους μας και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Υπόλοιπη μέρα ελεύθερη για μια 
πρώτη γνωριμία με την όμορφη πρωτεύουσα της Ισπανίας. 
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. Απόγευμα ελεύθερο και 
διανυκτέρευση.  
 

 

 
 
 3η 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 όπου θα δείτε το παλάτι του Φίλιππου Β’, το μνημείο των νεκρών 
του εμφυλίου πολέμου και τον τάσφο του Φράνκο. Για το βράδυ σας προτείνουμε διασκέδαση σε ρυθμούς φλαμέγκο. 
Διανυκτέρευση. 
 

 

 
 
 4η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ-ΤΟΛΕΔΟ 
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. Κατά τη διάρκεια της 
ξενάγησης 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 Γρέκο όπως 
τον ονόμασαν οι Ισπανοί. Πριν φύγουμε θα επισκεφθούμε και το παρεκκλήσι της εκκλησίας του Αγίου Θωμά που 
στεγάζει το αριστούργημα του Ελ Γκρέκο «Ο ενταφιασμός του Κόμη Οργκάθ». Επιστροφή στη Μαδρίτη και το 
υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο. 
Για το βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε ένα γιορτινό δείπνο σε ένα από τα τοπικά εστιατόρια.  
 

 

 
 
 5η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ-ΛΑΡΝΑΚΑ  
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος μέχρι την μεταφορά μας στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση της 
επιστροφής.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Τιμοκατάλογος 
 

 

HOTEL DATES CAT DOUBLE SINGLE TRIPLE 
CHILD 

(Under 12) 

RAFAEL ATOCHA 
HOTEL 

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

4* €659 €805 €659 €579 

Ημικεντρικό 3/8, 10/8, 17/8   €689 €835 €689 €609 

              

GRAN HOTEL 
CONDE DUQUE 

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

4* €729 
€930 

€729 €499 

Ημικεντρικό 3/8, 10/8, 17/8   €759 €960 €759 €529 

 

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

 Τοπικοί ελληνόφωνοι ξεναγοί στη Μαδρίτη και Τολέδο. 

 Δημοτικός φόρος ξενοδοχείων. 

 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. 
 
 
 

Σημαντικές Πληροφορίες 
 Οι προαιρετικές εκδρομές οργανώνονται από τον αντιπρόσωπο μας και γίνονται μόνο εάν υπάρξει 

ικανοποιητικός αριθμός συμμετοχών με επιτόπου πληρωμή. 
 

 
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. 

 

 

 


