
 
11 ΗΜΕΡΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ – Ο∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ  

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 
 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ – Ο∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ 

 

ΜΑ∆ΡΙΤΗ – ΤΟΛΕ∆Ο – ΚΟΡ∆ΟΒΑ – ΣΕΒΙΛΛΗ – ΓΡΑΝΑ∆Α – ΑΛΙΚΑΝΤΕ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ-  
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΜΑΣΣΑΛΙΑ – ΚΑΝΝΕΣ -  ΜΟΝΑΚΟ - ΓΕΝΟΒΑ 

 
1η ΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ, 17/08/17, ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΑΘΗΝΑ – ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑ∆ΡΙΤΗ. 
     Συγκέντρωση των εκδροµέων και αναχώρηση για το αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος από 
όπου θα πάρουµε απευθείας πτήση για τη Μαδρίτη . Άφιξη στο αεροδρόµιο της Μαδρίτης 
και αναχώρηση για το ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωµάτια. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.   
    
2η ΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18/08/17,  ΜΑ∆ΡΙΤΗ – ΤΟΛΕ∆Ο  -  ΜΑ∆ΡΙΤΗ (146χλµ) 
       Πρωινό. Ξενάγηση της πόλης, όπου θα δούµε την πλατεία της Ανατολής, το πασέο 
Ντελ Πράντο µε τις φοντάνες της Κυβέλης και του Ποσειδώνα, την Καστελιάνα κ.ά. Ακόµη, 
θα επισκεφθούµε το ονοµαστό Μουσείο «Πράδο» µε τα αριστουργήµατα των Ισπανών 
ζωγράφων. Το απόγευµα αναχώρηση για εκδροµή στο Τολέδο για να δούµε την ονοµαστή 
Μητρόπολη, το σπίτι που έζησε ο Ελ Γκρέκο και την εκκλησία του Αγίου Θωµά . Επιστροφή 
στη Μαδρίτη. ∆είπνο. Το βράδυ αναχώρηση για µια πανοραµική βόλτα µε το πούλµαν, 
όπου θα θαυµάσουµε τα φωτισµένα µνηµεία της πόλης, καταλήγοντας στην ιστορικότερη 
και σηµαντικότερη πλατεία της πόλης την Πλάθα Μαγιόρ µε τα γεµάτα παραδοσιακά µπαρ 
και εµπορικά καταστήµατα. Μην χάσετε την ευκαιρία να καθίσετε στα «τραπεζάκια έξω» και 
να πιείτε µια µπύρα ή ένα κρασί µε µια ή περισσότερες «τάπας». Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
3η ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ, 19/08/17,  ΜΑ∆ΡΙΤΗ - ΚΟΡ∆ΟΒΑ – ΣΕΒΙΛΛΗ (537χλµ)  
      Πρωινό και αναχώρηση για τη νοτιοανατολική Ισπανία. Πρώτη µας στάση στην 
Κόρδοβα, που υπήρξε πρωτεύουσα για τρεις αιώνες, για να περιηγηθούµε στο Μεγάλο 
Τζαµί «Μεσκίτα» µε τις 850 κολώνες, ονοµαστό για τα αραβουργήµατά του. Στη συνέχεια 
αναχωρούµε για τη Σεβίλλη, την ωραιότερη πόλη της Ανδαλουσίας, που βρίσκεται στις 
όχθες του Γουαλδακιβίρ. Άφιξη στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωµάτια. Ελεύθερος 
χρόνος για µια πρώτη επαφή µε τα γραφικά σπιτάκια και τα λουλουδιασµένα δροµάκια της. 
∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
4η ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ, 20/08/17,  ΣΕΒΙΛΛΗ. 
     Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφθούµε τη ροµαντική Σάντα Κρουθ µε τις 
δαντελένιες σιδεριές και τα λουλουδιασµένα «πάτι», θα περπατήσουµε στους κήπους και 
στις αίθουσες του µαυριτάνικου Αλκαζάρ µίγµα µουσουλµανικής και χριστιανικής 
αρχιτεκτονικής, θα επισκεφθούµε τον Καθεδρικό µε το Καµπαναριό της Χιράλδα και το 
πάρκο της Μαρίας Λουίζας, θα διασχίσουµε την πλάθα ντ΄ Εσπάνια και θα δούµε 
εξωτερικά τον χρυσό δωδεκάπλευρο πύργο. Για αγορές στον ελεύθερο χρόνο, µπορούµε 
να επισκεφθούµε το εµπορικό κέντρο, όπου θα βρούµε κοσµήµατα, βεντάλιες και ποικιλία 
από κεραµικά. Επιστροφή  στο ξενοδοχείο . ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση 
 
5η ΜΕΡΑ, ∆ΕΥΤΕΡΑ, 21/08/17,  ΣΕΒΙΛΛΗ - ΓΡΑΝΑ∆Α (248χλµ) 
       Πρωινό και αναχώρηση για τους πρόποδες της Σιέρα Νεβάδα, όπου βρίσκεται η 
θρυλική Γρανάδα, η οποία είναι χτισµένη σε τρεις λόφους. Εκεί θα δούµε από κοντά το 
«Κόκκινο Ανάκτορο», την Αλάµπρα µε κολώνες που θυµίζουν σταλακτίτες, αυλές µε 
σιντριβάνια, καφασωτά παράθυρα και τοίχους µε κεντήµατα γλυπτικής. Θα κλείσουµε την 
περιήγηση µας µε τους κήπους Χενεραλίφε, που περιβάλλουν την Αλάµπρα. Ακόµη, 



µπορούµε να απολαύσουµε έναν καφέ στις 40 καφετέριες των οδών Πέντρο Αντονιόντι, 
Αλάρκον, Χόρνο ντε Λεπάντ και να δούµε τους τσιγγάνους του Σακροµόντε στην περιοχή 
Αλµπασαίν ή να επισκεφθούµε την όµορφη εκκλησία της Καρτούχας, η οποία είναι 
υπέροχη αλλά ελάχιστα γνωστή. Άφιξη στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωµάτια. ∆είπνο. 
∆ιανυκτέρευση. 

 
6η ΜΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, 22/08/17,  ΓΡΑΝΑ∆Α - ΑΛΙΚΑΝΤΕ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ (516χλµ) 
       Πρωινό και αναχώρηση για τη Βαλένθια, µέσω του παραλιακού Αλικάντε. Μικρή στάση 
για περιήγηση. Στην συνέχεια αναχώρηση για να γνωρίσουµε τη Βαλένθια. Θα δούµε στο 
κέντρο της πόλης το µεσαιωνικό Καθεδρικό µε το οκτάγωνο καµπαναριό, τη Λότζια, τις 
εντυπωσιακές πύλες της πόλης και  ακόµη αξίζει τον κόπο να επισκεφθούµε το 
συγκρότηµα των κτιρίων της «Πόλης των Τεχνών» δηµιούργηµα του αρχιτέκτονα 
Καλατράβα. Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωµάτια. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
7η ΜΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 23/08/17, ΒΑΛΕΝΘΙΑ -  ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ (350χλµ) 
     Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν  και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Καταλονίας 
και το µεγαλύτερο λιµάνι της Μεσογείου, τη Βαρκελώνη. Άφιξη το µεσηµέρι και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Γνωριµία µε τις οµορφιές της Βαρκελώνης. Κυρίαρχο σηµείο της 
περιήγησής µας στην πόλη είναι η θαυµάσια αρχιτεκτονική της. Η γοτθική Μητρόπολη, το 
παλιό δηµαρχείο, το ∆ιοικητήριο, το άγαλµα του Κολόµβου, το Πάρκο Γκιουελ µε τα 
αριστουργήµατα του Γκαουντί, η γοτθική συνοικία, η εκκλησία του Γκαουντί «Σακράδα 
Φαµίλα» και ο λόφος Μοντχουίτς, είναι τα πλέον αξιοπρόσεκτα αξιοθέατα της δεύτερης σε 
πληθυσµό πόλη της Ισπανίας. Επίσης θα δούµε το µουσείο Πικάσο το οποίο προσελκύει 
πάνω από 1 εκ. επισκέπτες τον χρόνο και όχι άδικα καθώς η γκαλερί αποτελεί την 
µεγαλύτερη συλλογή έργων τέχνης του διάσηµου ζωγράφου. Χρόνος ελεύθερος .  
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
8η ΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ, 24/08/17,  ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΜΑΣΣΑΛΙΑ (506χλµ) 
            Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για την αποικία των Φωκαέων και 
σπουδαίο λιµάνι της Γαλλίας στη Μεσόγειο, τη Μασσαλία.  Περιήγηση της πόλης για να 
δούµε την κεντρική λεωφόρο Λα Κανεµπιέρ που είναι ακόµα και σήµερα ένας 
πολυσύχναστος, αν και λίγο παρατηµένος δρόµος, όπου κάποτε συναντιόταν ναυτικοί από 
τη ∆ύση και την Ανατολή, ενώ τα πλοία τους έδεναν στα µουράγια. Συνεχίζουµε για το 
παλιό λιµάνι, το οποίο παραµένει ο πυρήνας της πόλης. Το παλιό φρούριο σήµερα 
βρίσκεται πάνω από µια ψαραγορά, ενώ υπάρχουν αµέτρητα εστιατόρια µε θαλασσινές 
σπεσιαλιτέ. Στα βόρεια του λιµανιού βρίσκεται η παλιά συνοικία Λε Πανιέ, η οποία υπέστη 
σοβαρές καταστροφές κατά το Β΄ παγκόσµιο πόλεµο. Τα ιστορικά κτίρια που σώζονται 
στην περιοχή αυτή  είναι το νοσοκοµείο του 17ου αιώνα Λα Βιέιγ Σαριτέ και ο καθεδρικός 
ναός Λα Μαζόρ του 19ου  αιώνα. Ακόµη το Μουσείο των Ρωµαικών Μόλων περιέχει 
ευρήµατα από τις ανασκαφές στο παλιό ρωµαϊκό λιµάνι. Ανατολικά του λιµανιού, βρίσκεται 
το Ανάκτορο Λονγκσάµ που στεγάζει το Μουσείο Καλών Τεχνών. Στα νότια βρίσκεται η 
αρχαιότερη εκκλησία της πόλης, η βασιλική Σεν Βικτόρ . Ο ναός όµως που δεσπόζει πάνω 
από την πόλη  είναι  η εκκλησία Νοτρ Νταµ ντε λα Γκαρντ, µια βυζαντινού ρυθµού βασιλική 
του 19ου  αιώνα, στο πάνω µέρος της οποίας βρίσκεται ένα χρυσό άγαλµα της Παναγίας. 
Αναχώρηση για το ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωµάτια. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.  
 
9η ΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 25/08/17, ΜΑΣΣΑΛΙΑ – ΚΑΝΝΕΣ - ΜΟΝΑΚΟ - 
ΓΕΝΟΒΑ(407χλµ) 
     Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για επίσκεψη στις Κάννες, παγκόσµιο 
θέρετρο µε τα πολυτελή ξενοδοχεία, το Μέγαρο του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου και την 
φηµισµένη παραλιακή λεωφόρο µε τους Φοίνικες, την γνωστή ΄΄Κρουαζέτ΄΄. Συνεχίζουµε το 
οδοιπορικό µας .Αναχώρηση για το Πριγκιπάτο  του Μονακό. Θα δούµε το παλάτι των 
Γκριµάλντι, τον καθεδρικό ναό µε τον τάφο της Πριγκίπισσας Γκρέις Κέλν και το 
Ωκεανογραφικό Μουσείο µε το ενυδρείο του Ζάκ Υβ Κουστώ.  Επιβίβαση στο πούλµαν και 
αναχώρηση για Γένοβα. Άφιξη στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωµάτια. ∆είπνο. 
∆ιανυκτέρευση. 

 
 
 



 
 

10η ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ, 26/08/17,   ΓΕΝΟΒΑ – ΑΝΚΟΝΑ (515χλµ) 
      Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση µε προορισµό το λιµάνι της Ανκόνα. 
Επιβίβαση στο πλοίο και τακτοποίηση στις καµπίνες. ∆ιανυκτέρευση εν πλω.  
 
11η ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ, 27/08/17,   ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ (80χλµ) 
      Άφιξη το πρωί στο λιµάνι της Ηγουµενίτσας. Επιβίβαση στο πούλµαν και επιστροφή 
στην πόλη µας γεµάτοι µε όµορφες εντυπώσεις και αναµνήσεις από την εκδροµή µας 
 

ΤΕΛΟΣ  ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 
 

** Για την έγκυρη κράτησή σας, θα πρέπει να δηλώσετε συµµετοχή έγκαιρα και να 

συνοδεύεται µε προκαταβολή 300   ευρώ  κατά άτοµο. ∆ηλώσεις συµµετοχής 10 ηµέρες 
πριν την αναχώρηση της εκδροµής δε θα γίνονται δεκτές από το πρακτορείο. Αυτό 

γίνεται προς όφελος των πελατών οι οποίοι είναι συνεπείς στην εγγραφή τους, έτσι ώστε 
να είναι έγκαιρη η ενηµέρωσή τους για την πραγµατοποίηση της εκδροµής. 

 
ΤΙΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 

 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Μεταφορά µε πολυτελές, υπερυψωµένο, άνετο, κλιµατιζόµενο πούλµαν του γραφείου µας 
από Ιωάννινα – αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος . 
- Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Μαδρίτη µε απευθείας πτήση. 
- Φόρους αεροδροµίων. 
- Μεταφορά µε πολυτελές, υπερυψωµένο, άνετο, κλιµατιζόµενο πούλµαν του γραφείου µας 
µε την πολυετή εµπειρία του οδηγού µας, από Μαδρίτη και σε όλη  τη διάρκεια της 
εκδροµής µε επιστροφή. 
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ανκόνα - Ηγουµενίτσα, σε ΑΒ4 (τετράκλινες καµπίνες µε w/c και 
ντουζ). 
-∆ύο (2) διανυκτερεύσεις στη Μαδρίτη, δύο (2) διανυκτερεύσεις στη Σεβίλλη, µία (1) 
διανυκτέρευση στη Γρανάδα, µία (1) διανυκτέρευση στη Βαλένθια, µία (1) διανυκτέρευση 
στη Βαρκελώνη, µία (1) διανυκτέρευση στη Μασσαλία και µία (1) διανυκτέρευση στην 
Γένοβα, σε επιλεγµένα ξενοδοχεία του γραφείου µας 3* / 4*. 
- Τοπικούς φόρους πόλεων .  
- Εννέα (9) πρωινά - µπουφέ. 
- Εννέα (9) δείπνα. 
- Έµπειρο ξεναγό του γραφείου µας. 
- Ξεναγήσεις - περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα. 
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης (Π.∆. 339/11-9-96), σύµφωνα µε τους νόµους της Ε.Ε. 
- Φ.Π.Α. 
 
∆ΕΝ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  
- Είσοδοι σε µουσεία ,  αρχαιολογικούς χώρους και κέντρα διασκέδασης. 
- Τα ποτά στα δείπνα. 
- Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα «περιλαµβάνει» .  

 
Προσοχή !  Χρειάζεται η καινούρια αστυνοµική ταυτότητα (µε τους λατινικούς 
χαρακτήρες) ή το διαβατήριο σας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ . 

 
* Το πρόγραµµα ενδέχεται να πραγµατοποιηθεί µε διαφορετική  σειρά χωρίς να  

παραλειφθεί τίποτα, προς όφελος των πελατών. 

 

   

       PAMVOTIS TRAVEL -   Γραφείο Γενικού Τουρισµού        
                               Ν. Ζέρβα 7-9 , 45332   Ιωάννινα  Τηλ.: 26510-34774 

Fax: 26510-37779      Τηλ. Οικίας: 26510-33512 
www.pamvotistravel.gr         pamvoioa@otenet.gr 


