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8ήμερη ΕΚΔΡΟΜΗ
στην «καρδιά της τέχνης»

ΜΑΔΡΙΤΗ
ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ
ΜΕ ΠΤΗΣΗ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΜΑΔΡΙΤΗ – ΓΡΑΝΑΔΑ – ΣΕΒΙΛΛΗ
ΚΟΡΔΟΒΑ – ΤΟΛΕΔΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : ΠΕΜ

7 ΙΟΥΛ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ : ΠΕΜ

14 ΙΟΥΛ 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
κ. ΙΩΣΗΦ ΒΕΡΝΑΡΔΗ

ΤΗΛ/ΝΑ : 2 6 6 1 0 – 44466, 46110 // 6932476667

***********************************
1η μέρα: ΚΕΡΚΥΡΑ – ΜΑΔΡΙΤΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας και πτήση για την εντυπωσιακή πρωτεύουσα της
Ισπανίας. Χτισμένη σε υψόμετρο 650 μέτρων δεσπόζει στο κεντρικό οροπέδιο της Ιβηρικής
Χερσονήσου, στην Καστίλλη. Από το 1562 πρωτεύουσα της χώρας με 4.000.000 πληθυσμό. Άφιξη και
με την συνοδεία του έμπειρου αρχηγού μας, θα κάνουμε πανοραμική γνωριμία της Μαδρίτης των
Βουρβόνων, με τις βόρειες συνοικίες της με το εντυπωσιακό στάδιο της Real, το Santiago Bernabeu
και την Puerta de Europa, την Plaza de Toros, την Αρένα της πόλης, την Plaza Colón με το
Αρχαιολογικό Μουσείο αλλά και τα κομψά καταστήματα του Barrio de Salamanca, την πλατεία
Ισπανίας με το γιγάντιο γλυπτό του Μιγκέλ Ντε Θερβάντες, το περίφημο Αιγυπτιακό μνημείο Debod,
το πάρκο Retiro και μεταξύ άλλων πολλών την ιστορικότερη πλατεία της πόλης, την Plaza Mayor.
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο – διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ - ΓΡΑΝΑΔΑ
Μετά το πρωινό διασχίζοντας το οροπέδιο της θρυλικής La Mancha όπου έζησε και έκανε τα
ανδραγαθήματά του ο Δον Κιχώτης θα καταλήξουμε στην ενδοχώρα της Ανδαλουσίας και συγκεκριμένα
στη Γρανάδα, χτισμένη στους πρόποδες της Σιέρα Νεβάδα, της χιονισμένης οροσειράς. Το απόγευμα
θα επισκεφθούμε τον εντυπωσιακό λόφο της Αλάμπρα (το κόκκινο κάστρο στην Αραβική γλώσσα).
Η ακμή του Σουλτανάτου της Γρανάδα σε όλο της το μεγαλείο, ένα αριστούργημα ισλαμικής
αρχιτεκτονικής του 14ου αιώνα με αφάνταστη λεπτομέρεια στην διακόσμηση, με τα απίθανα σιντριβάνια,
με τις επικλήσεις στον Αλλάχ , στον παράδεισο και τον αιώνιο έρωτα. Δίπλα στην Αλάμπρα θα βρούμε
τους υπέροχους κήπους Χεναραλίφε με δέντρα, λουλούδια και νερά που θα μας παρασύρουν σε ένα
κόσμο στοχασμού, χαλάρωσης και φαντασίας από την εποχή των Σουλτάνων, των Χαρεμιών, του

αισθησιασμού και των ευνούχων ….στη δύναμη των Αράβων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ
(προαιρετικά) θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την Θάμπρα Μόρα (Zambra mora) την
αρχική τσιγγάνικη εκδοχή του χορού που στην συνέχεια έδωσε την βάση για την γέννηση του Φλαμένκο.
Flamengo: Τρόπος να ερωτεύεσαι! …. Δείπνο – διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΓΡΑΝΑΔΑ - ΣΕΒΙΛΛΗ
Μετά το πρωινό θα ολοκληρώσουμε την ξενάγηση μας στη Γρανάδα με την επίσκεψη του ενδιαφέροντος
κέντρου της πόλεως με τους πεζόδρομους, δίπλα στον καθεδρικό ναό, το άγαλμα της Ισαβέλλας και του
Χριστόφορου Κολόμβου και την πλατεία Bib Rambla (Πλατεία του εμπορίου). Στη συνέχεια
αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ανδαλουσίας, τη Σεβίλλη. Χτισμένη στις όχθες του ποταμού
Γουαδαλκιβίρ, γοητεύει με την ομορφιά της. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Λίγη ξεκούραση
και με τον αρχηγό μας θα κάνουμε μια πρώτη εντυπωσιακή επίσκεψη στην πλατεία Ισπανίας. Εδώ,
έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε μια ρομαντική βόλτα, με άμαξες ή να απολαύσουμε ένα ποτό στην
πλατεία. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΣΕΒΙΛΛΗ
Μετά το πρωινό ξεκινάει η ξενάγησή μας στην πόλη της όπερας όπου “έζησαν’’ η Κάρμεν, ο Δον Ζουάν
και ο Φίγκαρο, ο κουρέας της Σεβίλλης. Αρχίζοντας από το Πάρκο της Μαρίας Λουίζα και την
Πλατεία Αμερικής φτάνουμε στην εντυπωσιακή και παραμυθένια Πλατεία Ισπανίας, όπου θα δούμε
κτίρια αντιπροσωπευτικά των ρυθμών αρχιτεκτονικής της πόλης. Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε στην
πρώην Εβραϊκή συνοικία με στενά σοκάκια και τυπικά “πάτιος’’. Σήμερα ονομάζεται Σάντα Κρούθ και
είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Ουνέσκο. Θα επισκεφτούμε το κτιριακό συγκρότημα του
Αλκαζάρ (οχυρωμένο παλάτι στην Αραβική γλώσσα ) όπου δεσπόζει το Αραβικό Παλάτι, κλασσικής
αρχιτεκτονικής Μουδέχαρ με τα εντυπωσιακά επίσημα σαλόνια, το μικρό χαρέμι και τους ιδιωτικούς
χώρους των Σουλτάνων. Στην ίδια περιοχή θα δούμε τον καθεδρικό ναό Χιράλδα με το μιναρέ –
καμπαναριό που είναι και η “επίσημη’’ φωτογραφία της Σεβίλλης. Εδώ βρίσκεται ο τάφος του Κολόμβου,
το χρυσοποίκιλτο κεντρικό παρεκκλήσι και σημαντικοί πίνακες του μεγάλου Σεβιλιανού ζωγράφου του
Μουρίλιο. Η Σεβίλλη όμως δεν είναι (μόνο ) αυτό. Στενά σοκάκια, μεσαιωνικά κτίρια, πανέμορφες
πλατείες, νεραντζιές, μανόλιες αιωνόβιες και ο Γουαδαλκιβίρ όπου λουζόταν η αγάπη του Λόρκα …… η
πόλη του έρωτα. Και για το βράδυ (προαιρετικά) ο αρχηγός ακούραστος μας περιμένει για μια ρομαντική
κρουαζιέρα στον ποταμό Γουαδαλκιβίρ για να απολαύσουμε φωταγωγημένη την πόλη, με άφθονη
σανγκρία και μουσική. Δείπνο – διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΣΕΒΙΛΛΗ - ΚΟΡΔΟΒΑ – ΜΑΔΡΙΤΗ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την Μαδρίτη. Περνώντας τη Σιέρα Μορένα θα καταλήξουμε στην
πασίγνωστη Κορδούη των Ρωμαίων, την μετέπειτα Κορδούβα των Αράβων, την σημερινή Κόρδοβα.
Στη πάλαι ποτέ πρωτεύουσα του σημαντικότερου χαλιφάτου της Δύσης θα περιπλανηθούμε στα γραφικά
στενά της Εβραϊκής συνοικίας με τα υπέροχα πάτιος που θα μας οδηγήσουν στο μεγαλύτερο Τζαμί
της Δύσης, την περίφημη Μεθκίτα. Πάνω από 800 κολώνες (πολλές εξ αυτών των ελληνιστικών
χρόνων ) κρατούν πάνω στις αψίδες τους ένα έργο τέχνης απαράμιλλης ομορφιάς του 9ου και 10ου
αιώνα. Εδώ έζησαν ο Αβερρόης, ο Μωχάμετ Αλ Γκαφέκι, ο Μπεν Μαϊμόνιδες σημαντικότατοι λόγιοι
Άραβες οι οποίοι μετέφρασαν σχεδόν όλα τα αρχαία Ελληνικά συγγράμματα σε τοπικές γλώσσες. Το
απόγευμα άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της Μαδρίτης. Δείπνο – διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ
Η πρωινή μας ξενάγηση θα μας αποκαλύψει ένα μικρό μέρος του πλούτου της σημαντικότερης
Πινακοθήκης στον κόσμο (ΠΡΑΔΟ). Τα πάνω από 10.000 έργα που ανήκουν στην συλλογή του,
προσφέρουν ένα μοναδικό ταξίδι στο Χρόνο και στο Χρώμα. Θα απολαύσουμε τα αριστουργήματα των
Ελ Γκρέκο, Βελάθκεθ, Γκόγια να “στέκονται” δίπλα σε άλλους εξ’ ίσου σημαντικούς ζωγράφους. Θα
ολοκληρώσουμε την ξενάγηση μας με την επίσκεψη στο Παλάθιο Ρεάλ, τα Ανάκτορα των Βουρβόνων
με τα 2800 δωμάτια. Ένα κολοσσιαίο κτήριο ιταλικού Μπαρόκ, όπου έζησε και δημιούργησε ο Γκόγια
ως ζωγράφος του παλατιού. Στην συνέχεια θα περπατήσουμε στα στενά δρομάκια του κέντρου της
Μαδρίτης. Στο περίφημο Barrio de la letras, μιά απ' τις πιο μποέμ συνοικίες όλης της Ευρώπης, όπου
έζησαν και δημιούργησαν πολλοί απ' τους σπουδαίους ζωγράφους και λογοτέχνες της Ισπανίας, όπως ο
Lope de Vega, ο Cervantes και άλλοι. Η περιήγηση μας θα τελειώσει στο μεσαιωνικό κομμάτι της
πόλης, στην Μαδρίτη των Αψβούργων. Για τον ελεύθερο χρόνο …. χίλιες ιδέες και προτάσεις. Δείπνο
– διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ – ΤΟΛΕΔΟ
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για την “Πόλη των Τριών Πολιτισμών”, το Τολέδο, μία πόλη με σπουδαία
ιστορική, καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά. Θα περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια της
μεσαιωνικής πόλης και θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό, ένα μοναδικό κτίσμα μεγάλων καλλιτεχνών

και μείγμα πολλών αρχιτεκτονικών στυλ, όπου θα δούμε πίνακες του El Greco, αμύθητης αξίας, όπως το
Expolio και τη συλλογή Αποστόλων. Στην συνέχεια, την εκκλησία του Santo Tomé, θα θαυμάσουμε το
αριστουργηματικό έργο του Ελ Γκρέκο “Η Ταφή του Κόμητα Οργκάθ”. Στη συνέχεια, επίσκεψη στο
καλύτερο εργαστήριο με ‘’Damasquinad’’, γνωστή Τολεδανική τέχνη που προέρχεται απο την εποχή
των Αράβων. Επιστροφή στην Μαδρίτη. Για το απόγευμα σας προτείνουμε μια τελευταία βόλτα για
ψώνια στην κομψότερη συνοικία της πόλης το Μπάριο Ντε Σαλαμάνκα, ένα καφέ στην ατμοσφαιρική
Πλάθα Ντε Οριέντε με θέα το παλάτι ή απλώς περιπλανηθείτε στα στενά της παλιάς πόλης
καταλήγοντας στην εντυπωσιακή Πλάθα Μαγιόρ για μια ζεστή σοκολάτα. Αποχαιρετιστήριο δείπνο –
διανυκτέρευση.

8η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ – ΚΕΡΚΥΡΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα τελειώνει το ταξίδι μας με πολύτιμες αποσκευές, τις ποιό όμορφες
αναμνήσεις και μια υπόσχεση ότι θα ξαναγυρίσουμε. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για
Κέρκυρα.

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ κατ’ άτομο σε δίκλινο :
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ :

1320 €

(με όλους τους φόρους)

300 € (με τη δήλωση συμμετοχής) μέχρι ΔΕΥ 23 ΜΑΙ 2022

Η πληρωμή πρέπει να γίνει με μεταφορά από / προς Τραπεζικό λογαριασμό (για τη σωστή
λογιστική τακτοποίηση προσκομίζετε στο γραφείο φωτοτυπία τραπεζικής πράξης και
φωτοτυπία ταξιδιωτικού εγγράφου σας).
ΕΞΟΦΛΗΣΗ : απαραίτητα 20 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
- ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ : Διαβατήριο νέου τύπου ή αστυνομική ταυτότητα νέου τύπου
(της τελευταίας 15ετίας).
- Για τα εγκαίρως ζητούμενα μονόκλινα δωμάτια, καθώς και όταν για τον μεμονωμένο εκδρομέα δεν
βρεθεί άλλο άτομο ώστε να σχηματίζουν δίκλινο δωμάτιο, θα υπάρχει επιβάρυνση (+ 310 €).
- Το τρίκλινο δωμάτιο είναι – συνήθως – δίκλινο με πρόσθετο βοηθητικό κρεβάτι (ίσως ράντσο),
οπότε και δεν παρέχεται για 3 ενήλικα άτομα.
- Οι παραπάνω τιμές είναι υπολογισμένες τις 01/03/2022 με τους εν ισχύ (τρέχοντες) ναύλους, τις σημερινές τιμές του
πετρελαίου, καθώς επίσης και τις ισχύουσες συν/κές ισοτιμίες ΕΥΡΩ/ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ. Σε περίπτωση ανατροπής κάτι εκ των
ανωτέρων ή οποιασδήποτε άλλης ή έκτακτης αύξησης των αρχικών κοστολογίων, θα επηρεαστούν και οι τιμές αναλόγως
(χωρίς αυτό να αποτελεί και λόγο ακύρωσης της συμμετοχής).

- Οι ασφαλιστικές καλύψεις δεν καλύπτουν περιπτώσεις επιδείνωσης χρόνιων ασθενειών.
- ΒΑΣΙΚΟΤΑΤΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ : Συνιστάται να έχουμε μαζί μας την ‘’Κάρτα Ευρωπαϊκής
Ασφαλιστικής Κάλυψης’’ Ε-111 (το ζητάμε από τον ασφαλιστικό μας φορέα στην Ελλάδα).
- ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ (με οδηγίες ταξιδιού κ.λ.π. λεπτομέρειες) καθώς και η ενδεχόμενη
τροποποίηση / αλλαγή ωραρίων των πτήσεων της IBERIA θα δοθεί 5 ημέρες περίπου πριν την
αναχώρηση.

Λόγω ιδιαιτερότητας της εκδρομής και αριθμού θέσεων
συνιστάται ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
Στην παρούσα ΕΚΔΡΟΜΗ είναι πιθανόν, για διάφορους λόγους, ο
αρχηγός να τροποποιήσει την σειρά του προγράμματος, χωρίς βεβαίως
να παραλείψει τίποτα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :
# Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομικής θέσης) των πτήσεων της IBERIA, ΚΕΡΚΥΡΑ – ΜΑΔΡΙΤΗ
και ΜΑΔΡΙΤΗ – ΚΕΡΚΥΡΑ.
# Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
# Προπληρωμένο δικαίωμα (1) αποσκευής έως 18 κιλά (κατ’ άτομο) + (1) χειραποσκευή.
# Μεταφορές (transfers) από/προς : Αεροδρόμιο ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ξενοδοχεία και ξενοδοχείααεροδρόμιο.
# ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, με τακτοποίηση σε δωμάτια δίκλινα.



07-08//07 MADRID HOTEL GRAN VERSALLES 4*



08-09/07 GRANADA HOTEL GRAN LUNA 4*



09-11/07 HOTEL SEVILLA CENTER 4*



11-14/07 MADRID HOTEL GRAN VERSALLES 4*

# Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο σε buffet.
# (7) δείπνα (ημιδιατροφή).
# Πούλμαν G.T. κλιματιζόμενο (νέας τεχνολογίας) πλήρη κομφόρ για όλες τις μετακινήσεις,
εκδρομές, μεταφορές του προγράμματος με άριστο και έμπειρο τοπικό οδηγό.
# Ακουστικά για όλες τις ξεναγήσεις.
# Ενημερωτικά έντυπα – φυλλάδια, φπα, τέλη group.
# Επίσημοι ελληνόφωνες ξεναγοί σε όλα τα προβλεπόμενα σημεία ξεναγήσεων.
# Επιπλέον έμπειρος επαγγελματίας αρχηγός εκδρομής.
# Συνοδός εκδρομής γραφείου μας (κος Βερνάρδης Ιωσήφ).
# Ασφάλεια αστικής ευθύνης (βάσει ΕΟΚ).
# Πρόσθετη ταξιδιωτική προσωπική ασφαλιστική κάλυψη.
# Ασφάλεια Covid-19.
Δεν περιλαμβάνονται : Oι είσοδοι σε μουσεία/μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, πάρκα θεαμάτων ή σε
χώρους που δεν αναφέρονται στο πρόγραμμα, εισιτήρια άλλων μέσων (συγκοινωνίας ή αναψυχής), extra
περιηγήσεις ή πρόσθετες αμοιβές ξεναγών, έξοδα για ‘’extra’’ προγράμματα διασκέδασης, φιλοδωρήματα,
αχθοφορικά,
επιπλέον γεύματα, ποτά, καθώς και ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή
αναγράφεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΠΤΗΣΕΙΣ

IBERIA αναχωρήσεις / αφίξεις (σε τοπικές ώρες)

07/07 ΙΒ3355 ΚΕΡΚΥΡΑ – ΜΑΔΡΙΤΗ 14.10 – 16.35
14/07 ΙΒ3354 ΜΑΔΡΙΤΗ – ΚΕΡΚΥΡΑ 09.15 – 13.30

Η παρούσα εκδρομή πραγματοποιείται με την συνεργασία του μακροχρόνια πιο
έμπειρου ταξιδιωτικού γραφείου για όλη την ΙΒΗΡΙΚΗ:

KYKLOS TRAVEL SERVICES

