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ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ – ΚΟΣΤΑ ΝΤΕΛ ΣΟΛ
ΡΟΝΤΑ – ΛΕΥΚΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ 9ημ.
15 – 23 Ιουνίου ’19
1η μέρα ΑΘΗΝΑ – ΜΑΛΑΓΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Μάλαγα. Άφιξη αργά το βράδυ, μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα ΜΑΛΑΓΑ – ΜΙΧΑΣ
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο και ξενάγηση στην πόλη όπου η πολιτιστική επιρροή των μαυριτανών
είναι διάχυτη. Στο ιστορικό κέντρο της Μάλαγα θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του 16ου αιώνα, τις
κεντρικές πλατείες Πλάζα ντε Ομπίσπο και Πλάζα ντε Μερσεντ, το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Πικάσο, το
περίφημο Αλκαζάμπα, παλάτι – φρούριο των μουσουλμάνων κυβερνητών της Μάλαγα που
χρονολογείται το 1057, και τέλος το ρωμαϊκό θέατρο και το Κάστρο ντε Γκιμπραλφάρο. Χρόνος
ελεύθερος. Αναχώρηση για το γραφικό Μίχας, ένα από τα πιο διάσημα Λευκά χωριά της
Ανδαλουσίας. Χρόνος ελεύθερος να περιπλανηθείτε στα γραφικά στενά του χωριού. Επιστροφή το
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα : ΜΑΛΑΓΑ – ΚΟΣΤΑ ΝΤΕΛ ΣΟΛ - ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Διασχίζοντας τα παράλια της Κόστα ντελ Σολ θα επισκεφθούμε το
Γιβραλτάρ. Μία βραχώδη χερσόνησο στο νοτιότερο μέρος της Ιβηρικής χερσονήσου. Το στενό του
Γιβραλτάρ ενώνει τη Μεσόγειο θάλασσα με τον Ατλαντικό Ωκεανό. Λόγω της γεωγραφικής και
στρατηγικής θέσης του αποτέλεσε για πολλούς αιώνες σημείο αντιπαραθέσεων. Το αρχικό όνομα του
ήταν « Ο Βράχος του Τάρικ». Από το 1704 προσαρτήθηκε στην Αγγλία και μέχρι σήμερα ανήκει σε αυτή.
Πολύ σημαντική είναι η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής. Εδώ συναντάμε πάνω από 500
διαφορετικά είδη φυτών και φιλοξενεί τους πιθήκους Μακάκας, η μόνη άγρια μαϊμού που ζει στην
Ευρώπη. Στην πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα όπως την πλατεία
Casimate, την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα, τα ερείπια του παλιού Μαυριτανικού Κάστρου και τέλος το
Μοναστήρι & παρεκκλήσι του Βασιλιά που είναι και η επίσημη κατοικία του Κυβερνήτη. Επιστροφή
αργά τα απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

4η μέρα : ΜΑΛΑΓΑ – ΛΕΥΚΑ ΧΩΡΙΑ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ – ΡΟΝΤΑ
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Η μέρα μας είναι αφιερωμένη στα Λευκά Χωριά της Ανδαλουσίας
(Pueblos Blancos) με τα εντυπωσιακά συμπλέγματα σπιτιών σκαρφαλωμένα στα γεμάτα ελαιόδεντρα
βουνά της Ανδαλουσίας. Τα χωριά πήραν το όνομα τους από το λευκό χρώμα του ασβεστόλιθου που
χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι για το χτίσιμο των σπιτιών τους, ώστε να διατηρούνται δροσερά στο
εσωτερικό τους. Αργά το απόγευμα άφιξη στην Ρόντα, το μεγαλύτερο από τα Λευκά Χωριό της
Ανδαλουσίας, σκαρφαλωμένη στα 750 μέτρα, και χτισμένη στο χείλος του γκρεμού πάνω στο φαράγγι
του Τάγου. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη
γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.
5η μέρα : ΡΟΝΤΑ - ΣΕΒΙΛΛΗ
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση πόλης. Η Ρόντα είναι μία από τις πιο
γραφικές και πιο παλιές πόλεις της Ισπανίας. Θα δούμε τις τρεις επιβλητικές γέφυρες της πόλης, την
Νέα Γέφυρα, την παλιά και την Ρωμαϊκή, την αρχαιότερη ίσως αρένα ταυρομαχιών της Ισπανίας, την
Plaza de Torros και θα περπατήσουμε στα μεσαιωνικά στενά της πόλης για να δούμε τα πανέμορφα
μεσαιωνικά σπίτια και παλάτια που μεταφέρουν τον επισκέπτη σε άλλη εποχή. Χρόνος ελεύθερο.
Αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ανδαλουσίας τη Σεβίλλη. Άφιξη αργά το απόγευμα , μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη.
Διανυκτέρευση.
6η μέρα : ΣΕΒΙΛΛΗ
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφθούμε το ιστορικό κέντρο της Σεβίλλης, πατρίδα
της Κάρμεν και του Φλαμένκο. Καλλιτεχνικό, πολιτιστικό και οικονομικό κέντρο της Νότιας Ισπανίας.
Πρωτεύουσα της Ανδαλουσίας χτισμένη στις όχθες του ποταμού Γουαλδακιβίρ, το μεγαλύτερο
εσωτερικό λιμάνι της χώρας. Κατά την ελληνική μυθολογία η πόλη ιδρύθηκε από τον Ηρακλή.
Κατακτήθηκε και αυτή από τους Ρωμαίους, Βησιγότθους και Μαυριτανούς. Έντονο το αραβικό στοιχείο
στην αρχιτεκτονική των κτιρίων με κορυφαίο μνημείο το Παλάτι Αλκαζάρ που από το 1987
ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την ΟΥΝΕΣΚΟ. Στη Σεβίλλη
βρίσκεται και ο μεγαλύτερος καθεδρικός ναός της Ισπανίας με το επιβλητικό καμπαναριό, την
Χιράλντα (La Giralda) . Στην πανοραμική περιήγηση θα διασχίσουμε μεγάλες λεωφόρους , θα δούμε το
Χρυσό Πύργο, την Αρένα, την Πλατεία Ισπανίας, την Πλατεία Αμερικής και πολλά αποικιακού ρυθμού
κτίρια που κατασκευαστήκαν για την έκθεση του 1929 μεταξύ της Ισπανίας και των χωρών της
Λατινικής Αμερικής. Τέλος στην περιπατητική περιήγηση θα περιπλανηθούμε στην γραφική εβραϊκή
συνοικία της Σάντα Κρουζ. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο.
Διανυκτέρευση
7η μέρα : ΣΕΒΙΛΛΗ – ΚΟΡΔOΒΑ – ΓΡΑΝΑΔΑ
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο και Αναχώρηση για την χιλιο- τραγουδισμένη Κόρδοβα, πρωτεύουσα
του ομώνυμου νομού που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Γουαδαλκιβίρ. Ξενάγηση στο ιστορικό της
κέντρο που έχει ανακηρυχθεί το 1984 Μνημείο παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την
ΟΥΝΕΣΚΟ. Θα περιπλανηθούμε στα γραφικά στενά της Εβραϊκής συνοικίας , με τα παραδοσιακά σπίτια
και τα υπέροχα «Πάτιος» (εσωτερικές αυλές). Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το μεγάλο Τζαμί
Μεσκίτα που στο εσωτερικό του βρίσκεται ο Καθεδρικός Ναός. Είναι το μεγαλύτερο Ισλαμικό Τέμενος
της Ευρώπης και ένα από τα μεγαλύτερα στο κόσμο, που αποτελείται από 19 νάρθηκες και ένα
«δάσος» (856) κολώνες με διπλές Καμάρες. Χρόνος ελεύθερο. Αργά το απόγευμα άφιξη στη
Γρανάδα, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

8η μέρα : ΓΡΑΝΑΔΑ - ΜΑΛΑΓΑ
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο και ξενάγηση πόλης. Το όνομα της οφείλεται στις πολλές ροδιές που
καλλιεργούνται στην περιοχή και η ισπανική ονομασία τους είναι «γκρανάδα». Η πόλη διατηρεί το
παλιό αραβικό χαρακτήρα της καθώς έχει πολλά και με μεγάλη καλλιτεχνική αξία κτίρια, μεταξύ των
οποίων ξεχωριστή θέση έχει η Αλάμπρα ( το κόκκινο φρούριο) με το Παλάτι της και την μαυριτανική
ακρόπολη που κάνει την πόλη ένα πολιτιστικό και τουριστικό κέντρο της Ισπανίας. Το 1984 η Αλάμπρα
αναγνωρίστηκε ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την ΟΥΝΕΣΚΟ. Χρόνος
ελεύθερος. Αργά το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο της Μάλαγα για την πτήση της επιστροφής μας.
9η μέρα : ΑΘΗΝΑ
Άφιξη στην Αθήνα τα ξημερώματα.
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 695 €
Τιμή σε μονόκλινο
895 €
Φόροι αεροδρομίων
165 €

Περιλαμβάνονται :












Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα– Μάλαγα - Αθήνα με την Aegean Airlines.
Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο εξωτερικού.
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.
Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά
Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά

Δεν περιλαμβάνονται :




Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται.
Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Πτήσεις
15 Ιουνίου’19 Α3 718 Αθήνα – Μάλαγα
23 Ιουνίου’19 Α3 719 Μάλαγα – Αθήνα

22.10 01.10
01.55 06.30

