
Μαδρίτη – Τολέδο 4,5ημ  

κάθε εβδομάδα από Αθήνα 
Prive μεταφορές – ξεναγήσεις σε mini groups 

 
Ημέρα 1η: Πτήση για Μαδρίτη – Τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο  

 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την εντυπωσιακή 

πρωτεύουσα της Ισπανίας.Χτισμένη σε υψόμετρο 650 μέτρων δεσπόζει 

στο κεντρικό οροπέδιο της Ιβηρικής Χερσονήσου, στην Καστίλλη. Από 

το 1561 πρωτεύουσα της χώρας με 4.000.000 πληθυσμό. Άφιξη, 

μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος για ξεκούραση ή μια 

πρώτη βόλτα. Για το απόγευμα σας προτείνουμε να εκμεταλλευτείτε τον 

ελεύθερο χρόνο γνωρίζοντας κάποια απ' τα πάμπολλα ενδιαφέροντα 

σημεία της Μαδρίτης (πέραν όσων θα γνωρίσουμε στην 

προγραμματισμένη ξενάγησή μας μαζί με τα μουσεία της). Γνωρίστε τη 

Μαδρίτη των Βουρβόνων, 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. 

 

Ημέρα 2η: Μαδρίτη – Ξενάγηση πόλης  

 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πρωινή μας ξενάγηση 

στην Μαδρίτη. Θα επισκεφτούμε ίσως την σημαντικότερη Πινακοθήκη 

στον κόσμο (Museo de Prado). 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. Στην συνέχεια θα περπατήσουμε στην πιο μποέμ συνοικία 

στην καρδιά της Μαδρίτης, την περίφημη Barrio de la letras, ,την γειτονιά 

των τεχνών όπου έζησαν και δημιούργησαν πολλοί απ’ τους 

σπουδαίους ζωγράφους και λογοτέχνες της Ισπανίας όπως ο Μιγκέλ 

ντε Θερβάντες Σααβέδρα (Miguel de Cervantes Saavedra) , ο Λόπε δε 

Βέγα (Lope de Vega) και ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα (Federico García 

Lorca).Τα βράδια είναι η γειτονιά που χτυπάει η νυχτερινή ζωή της πόλης 

με cervecerias (μπυραρίες), tapas, Jazz club κτλ. Η ξενάγηση μας θα 

τελειώσει στην καρδιά της Μαδρίτης των Αψβούργων, ιστορικό και 

εμπορικό κέντρο της πόλης .Για το απόγευμα σας προτείνουμε να 

επισκεφτείτε την αριστοκρατική συνοικία Salamanca με τα κομψά 

καταστήματα. Απολαύστε τον καφέ σας στην Plaza Oriente, με θέα το 

Βασιλικό παλάτι ή περιπλανηθείτε στα σοκάκια της παλιάς πόλης 



καταλήγοντας στην κεντρική πλατεία της Μαδρίτης την Plaza Mayor και 

απολαύστε μια ζεστή σοκολάτα στην φημισμένη Chocolatería San 

Ginés . Διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 3η: Μαδρίτη – προαιρετική εκδρομή στο Τολέδο 

 

Μετά το πρωινό, αναχώρηση για να γνωρίσουμε (προαιρετικά) την πιο 

ιστορική πόλη της Ισπανίας, το μεσαιωνικό Τολέδο. Ένα φυσικό 

απόρθητο οχυρό (λόγω του ποταμού Τάγου) που υπάρχει από την 

εποχή των Ρωμαίων. Η πόλη των τριών πολιτισμών ( Άραβες-Εβραίοι- 

Χριστιανοί) και η πόλη του Δον Κιχώτη και των Caballeros του Cervantes 

. Το διαμάντι στο στέμμα της Ισπανικής αυτοκρατορίας του 15ου και 

16ου αιώνα όταν ο ήλιος δεν έδυε ποτέ στο imperio . Την πόλη όπου 

έζησε και μεγαλούργησε ο El Greco. Ένα μουσείο από μόνο του. Θα 

επισκεφτούμε τον ιστορικότερο και σημαντικότερο Γοτθικό ναό της 

Ισπανίας με την κλασική Γοτθική Αρχιτεκτονική του 13ου αιώνα. 

Εσωτερικά στον ναό, θα δούμε πίνακες ζωγραφικής αμύθητης αξίας 

του El Greco ,όπως το Expolio και τη συλλογή Αποστόλων καθώς και 

πίνακες του Tiziano, του Rafaello και του Caravaggio. Στη συνέχεια ,στην 

εκκλησία του Santo Tome (Αγίου Θωμά), θα θαυμάσουμε το 

σημαντικότερο και μεγαλύτερο έργο του Ελ Γκρέκο “Η Ταφή του Κόμητα 

Οργκάθ” ,ένα αριστούργημα που αποτυπώνει όλες τις επιρροές και 

τεχνοτροπίες του περίφημου Κρητικού ζωγράφου. Κατηφορίζοντας 

προς την εβραϊκή συνοικία θα συναντήσουμε το σπίτι του El Greco 

όπου έζησε με την γυναίκα του Ιερωνύμη και τον γιο του Γιώργο-

Μανώλη Επιστροφή στην Μαδρίτη. Διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 4η: Μαδρίτη – Ελεύθερη ημέρα 

 

Ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε να εκμεταλλευτείτε την ημέρα σας 

κάνοντας μια προαιρετική εκδρομή στη Σεγκόβια, την πόλη της 

Βασίλισσας Ισαμπέλ παλιά πρωτεύουσα της Καστίλης. Η Σεγκόβια 

βρίσκεται στην πιο εντυπωσιακή τοποθεσία της Ισπανίας. Η παλιά πόλη 

είναι χτισμένη πάνω σε ένα βραχώδες ύψωμα και περιβάλλεται από τους 

ποταμούς Ερέσμα και Κλαμόρες. Από μακριά μοιάζει με πλοίο, με το 

μεσαιωνικό φρούριο να σχηματίζει την πλώρη, τους πυργίσκους του 

γοτθικού ναού να υψώνονται σαν κατάρτια και το υδραγωγείο στο πίσω 

μέρος να θυμίζει πηδάλιο. Το ηλιοβασίλεμα, η θέα στην παλιά πόλη από 

την κοιλάδα είναι μαγευτική. Στη Σεγκόβια υπάρχουν πολλές εκκλησίες, 

καθεδρικός ναός από το 1525, μουσείο της Σεγκόβια με έργα χαρακτικής 

από τη λίθινη εποχή καθώς και εργαλεία, κατασκευές, νομίσματα κ.λπ. 

Ακόμα μπορείτε να δείτε το υδραγωγείο και το ALCAZAR που υψώνεται 

σαν παραμυθένιο κάστρο. Επιστροφή αργά το απόγευμα στη Μαδρίτη. 

 

Ημέρα 5η: Μαδρίτη – Πτήση επιστροφής  

 Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην 

Ελλάδα. 



 

 
Σημειώσεις : Στο 4ήμερο πρόγραμμα, δεν πραγματοποιείται η 4η μέρα του 

προγράμματος. Οι προαιρετικές εκδρομές πραγματοποιούνται με ελάχιστη 

συμμετοχή 4. 

 

 

ΜΑΔΡΙΤΗ 4ημ. & 5ημ. 

με πτήσεις της Αegean Airlines & της Iberia 

Αναχωρήσεις : Κάθε Κυριακή 4ημ. & κάθε Τετάρτη 5ημ. 

Ξενοδοχεία  4ημέρες 5ημέρες 
Παιδί 

 2-12 

Φόροι αερ & επίναυλοι 

καυσίμων : 145 €  

Rincon de Gran 

Via 3*plus 

κεντρικό 
269 € 305 € 199€ Aegean Airlines 

Αθήνα-Μαδρίτη 

09.15-12.20 

Μαδρίτη-Αθήνα  

13.15-17.50 

 

 

Iberia 
Αθήνα-Μαδρίτη 

15.50-18.45 

Μαδρίτη-Αθήνα  

10.40-15.15 

 

 

Επιβάρυνση 

μονοκλίνου 40%  

Meninas 4* 

Κεντρικό 
299 € 345 € 219€ 

Petit Plaza 

Mayor / Petit 

Palace Rosana 

Del Peine 4*plus 

Κεντρικά 

319 € 375 € 235€ 

Liabeny 4*plus 

Κεντρικό 
339 € 399 € 249€ 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε ατομικό πρόγραμμα , 

οι παραπάνω τιμές μειώνονται κατά 130€ το άτομο 

 

Οι τιμές περιλαμβάνουν:  
• Αεροπορικά εισιτήρια με την AEGEAN AIRLINES ή με την IBERIA για 

το δρομολόγιο Αθήνα – Mαδρίτη – Αθήνα. 
• Mία Χειραποσκευή έως 8 κιλά,ανά άτομο. 

• Μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο της Μαδρίτης. 

•  Ξενάγηση πόλης με επίσημο ελληνόφωνο τοπικό ξεναγό. 

• Διαμονή  στο ξενοδοχείο με πρωινό καθημερινά 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

 

 



 

Δεν Περιλαμβάνονται: 

 

• Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό  
•  Είσοδοι σε μουσεία και πάρκα, τρένα , Κρουαζιέρες  
•  Δημοτικοί φόροι  
•  Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (+145€) 

 

 

 
Σημειώσεις :  

 

1)Το κόστος των προαιρετικών διαμορφώνεται σύμφωνα με τη 

συμμετοχή ! 

2)Οι αναχωρήσεις που αναγράφονται δεν είναι δεσμευτικές και μπορείτε 

να επιλέξετε όποια ημέρα της εβδομάδας επιθυμείτε και υπάρχουν 

πτήσεις  

3)Στις περιόδους υψηλής ζήτησης , αργιών ,εκθέσεων και events 

ενδέχεται οι τιμές να είναι αυξημένες  

 

 

 

 

 


