
 

  

  

  

ΧΧρριισσττοούύγγεενννναα  &&  ΠΠρρωωττοοχχρροοννιιάά  σσττηη  

ΜΜΑΑΔΔΡΡΙΙΤΤΗΗ  
555   ΜΜΜέέέρρρεεεςςς   

 

Αναχωρήσεις: 22/12, 29/12 

 

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΜΑΔΡΙΤΗ 

πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Λάξλαθαο θαη αλαρώξεζε γηα Σε Μαδξίηε. Άθημε, παξαιαβή από 

ηνπο αληηπξνζώπνπο καο θαη κεηαθνξά ζην μελνδνρείν. Τπόινηπε κέξα ειεύζεξε  γηα κηα πξώηε 

γλσξηκία κε ηελ όκνξθε πξσηεύνπζα ηεο Ιζπαλίαο. Γηαλπθηέξεπζε.  
 

2η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ 

Μεηά ην πξόγεπκα θαη αθνινπζεί μελάγεζε ηεο πόιεο. Θα επηζθεθζνύκε ην μαθνπζηό Παιάζην 

Ρεάι, ην παιάηη-θαηνηθία ησλ Ιζπαλώλ βαζηιηάδσλ κέρξη ην 1931. ηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη 

ε παλνξακηθή μελάγεζε  ηεο πόιεο όπνπ ζα ζαπκάζνπκε ηα θπξηόηεξα αμηνζέαηα ηεο Μαδξίηεο, 

όπσο ηελ πιαηεία Πνπέξηα ληει νι, δηάθνξα θπβεξλεηηθά κέγαξα κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ηε 

Βνπιή ησλ Ιζπαλώλ, ηα θηίξηα όπνπ ζηεγάδεηαη ην κνπζείν Πξάδν, ε ζπνπδαηόηεξε πηλαθνζήθε 

ηεο Ιζπαλίαο, θαη ηνλ ηζηνξηθό ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό Αηόηζα. Απόγεπκα ειεύζεξν ζηε δηάζεζε 

ζαο γηα λα απνιαύζεηε ηε γηνξηηλή αηκόζθαηξα. Κάληε κηα βόιηα ζηε ιηζόζηξσηε Πιάζα 

Μαγηόξ. Γηα ην βξάδπ ζαο πξνηείλνπκε δηαζθέδαζε ζε ξπζκνύο θιακέγθν. 
 

3η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ 

Πξόγεπκα θαη κέξα ειεύζεξε. αο πξνηείλνπκε  κηα πξναηξεηηθή εθδξνκή ζην ηζηνξηθό Σνιέδν, 

πξσηεύνπζα ησλ Ρσκαίσλ, ησλ Βεζηγόηζσλ, ησλ Αξάβσλ, ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Καζηίιεο θαη 

αξγόηεξα ησλ Ιζπαλώλ Βαζηιηάδσλ κέρξη ην 1560. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο μελάγεζεο ζα 

επηζθεθζνύκε ηνλ Γνηζηθό Καζεδξηθό Ναό, πνπ άξρηζε από ην 1226 θαη νινθιεξώζεθε ην 1492.  

Θα έρνπκε ηελ επθαηξία λα δνύκε θαη έξγα ηνπ κεγάινπ έιιελα δσγξάθνπ Γνκίληθνπ 

Θενηνθόπνπινπ, Δι Γξέθν όπσο ηνλ νλόκαζαλ νη Ιζπαλνί. Πξηλ θύγνπκε ζα επηζθεθζνύκε θαη 

ην παξεθθιήζη ηεο εθθιεζίαο ηνπ Αγίνπ Θσκά πνπ ζηεγάδεη ην αξηζηνύξγεκα ηνπ Δι Γθξέθν «Ο 

εληαθηαζκόο ηνπ Κόκε Οξγθάζ». Δπηζηξνθή  ζηε Μαδξίηε θαη ην ππόινηπν ηεο κέξαο ειεύζεξν. 

Γηα ην βξάδπ ζαο πξνηείλνπκε λα απνιαύζεηε έλα γηνξηηλό δείπλν ζε έλα από ηα ηνπηθά 

εζηηαηόξηα.  
 

4η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ 

Πξόγεπκα θαη αθόκε κηα κέξα ειεύζεξε. Κάληε κηα βόιηα ζηνλ παζίγλσζην θεληξηθό δξόκν 

Γθξαλ Βία θαη απνιαύζηε ηνλ θαθέ ζαο. Αθόκε απνιαύζεηε ηε γλσζηή παέγηα-paella θαη ηα 

θεκηζκέλα ηζπαληθά κεδεδάθηα ηάπαο ζηα όκνξθα εζηηαηόξηα. ην βξάδπ πάξηε ην πνηό ζαο ζε 

έλα από ηα πνιιά κπαξάθηα ηεο Μαδξίηεο.  
 

4η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ-ΛΑΡΝΑΚΑ 

Πξόγεπκα θαη ρξόλνο ειεύζεξνο. Λίγν κεηά ην κεζεκέξη κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην ηεο 

Μαδξίηεο γηα ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο. Άθημε ζηε Λάξλαθα ην βξάδπ.  

 

Περιλαμβάνονται: 
● Αεξνπνξηθό εηζηηήξην Λάξλαθα–Μαδξίηε–Λάξλαθα κε ηε Cobalt. 

● Φόξνη αεξνδξνκίσλ θαη επίλαπινο θαπζίκσλ.  

● Μηα απνζθεπή κέρξη 20 θηιά θαη κηα ρεηξαπνζθεπή κέρξη 10 θηιά. 

● Γηακνλή γηα 4 βξάδηα ζην μελνδνρείν Holiday Inn Calle Alcala 4*.  

● Μπνπθέ πξόγεπκα θαζεκεξηλά.  

● Μεηαθνξέο θαη εθδξνκέο ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα κε Διιελόθσλν μελαγό. 

● Φ.Π.Α. 
 



 

  

 
 
 

 
Δεν περιλαμβάνονται: 
● Δηζηηήξηα εηζόδσλ ζηνπο ρώξνπο επηζθέςεσλ. 

● Φηινδσξήκαηα θαη αρζνθνξηθά. 

● ηηο πηήζεηο δελ πξνζθέξεηαη θαγεηό. 

● Αζθάιεηα ηαμηδηνύ πξναηξεηηθή.  

● Οηηδήπνηε δελ αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη ζαλ πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν. 

 

Πτήσεις: 

22/12, 29/12 Λάξλαθα - Μαδξίηε CO 438 10:15 - 15:15 

26/12, 02/01 Μαδξίηε – Λάξλαθα CO 439 15:00 - 20:50 

 

 

Τιμές κατ’ άτομο: 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

HOLIDAY INN CALLE ALCALA €589 €725 €489 

 

 

Προαιρετικά: 

● Δθδξνκή ζην Σνιέδν €50 ην άηνκν θαη €35 ην παηδί. 

Οη ηηκέο ηζρύνπλ κόλν γηα πξνθξαηήζεηο πνπ ζα γίλνπλ θαη ζα πιεξσζνύλ ζην γξαθείν καο. 

Η εθδξνκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κόλν εάλ ππάξμεη ηθαλνπνηεηηθόο αξηζκόο ζπκκεηνρώλ. 

 


