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ΙΣΠΑΝΙΑ 

MUTUA MADRID OPEN 

4ήμερη αεροπορική εκδρομή/3 διανυκτερεύσεις 

από € 579,00 

 

Ζήστε μια μοναδική αθλητική εμπειρία.  

Δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας αθλητές τένις σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά Open! 

 

Ημέρα 1 

ΑΘΗΝΑ, ΜΑΔΡΙΤΗ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για την ισπανική πρωτεύουσα με ενδιάμεσο σταθμό. 

Άφιξη, παραλαβή αποσκευών και συνάντηση με τον ξεναγό. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, παραλαβή 

δωματίων και τακτοποίηση. Απόγευμα ελεύθερο για να παρακολουθήσουμε τους αγώνες ATP: Quarter-

Finals και WTA: Semi-Finals.  

 

Ημέρα 2 

ΜΑΔΡΙΤΗ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 

Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας στην αρχοντική ισπανική πρωτεύουσα. Θα περάσουμε 

αρχικά από τη Μοντέρνα Μαδρίτη, ανάμεσα στους Γυάλινους Πύργους, την Puerta de Europa έως και το 

εντυπωσιακό Santiago Bernabeu. Συνεχίζουμε διασχίζοντας όλη τη Λεωφόρο Castellana, θα δούμε την Plaza 

Colón, το Barrio de Salamanca, το Parque Retiro, το Σταθμό Atocha, θα περάσουμε κι από τις τρεις γωνίες 

του Τριγώνου της Τέχνης με το Prado, το Reina Sofía και το Thyssen -Bornemisza, θα δούμε την Plaza 

Cibeles, την Plaza de Toros, την Plaza de Oriente, την Plaza Mayor ως την Puerta del Sol, και το Templo 
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Debod. Θα καταλήξουμε στο Mercado San Miguel, την Αγορά-Έργο Τέχνης της Μαδρίτης, με παράλληλη 

δυνατότητα να πάρουμε μια πρώτη γεύση της τοπικής γαστρονομίας (Τapas). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Βράδυ ελεύθερο. 

 

Ημέρα 3 

ΜΑΔΡΙΤΗ, ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΤΟΛΕΔΟ Ή ΣΤΗ ΣΕΓΚΟΒΙΑ) 

Ημέρα ελεύθερη να περιηγηθείτε στην πόλη όπως εσείς επιθυμείτε. Εναλλακτικά, σας προτείνουμε δύο  

πολύ ενδιαφέρουσες εκδρομές. Εκδρομή στο Τολέδο με ξενάγηση στην πόλη και επίσκεψη στον περίφημο 

καθεδρικό του Ναό-Πινακοθήκη με πάμπολλα έργα του Ελ Γκρέκο, καθώς και επίσκεψη στο Santo Tomé για 

να θαυμάσουμε το αριστούργημά του, την «Ταφή του Κόμητος του Οργκάθ». Εναλλακτικά, εκδρομή στη 

Σεγκόβια, την παλιά πρωτεύουσα της Καστίλης. Πρόκειται για μια πόλη-κόσμημα, πόλη της γαστρονομίας, 

μια πόλη βγαλμένη από  τα παραμύθια (Πόλη της Ισαβέλλας). 

 

Ημέρα 4 

ΜΑΔΡΙΤΗ, ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό και παράδοση των δωματίων έως τις 12:00. Χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα στη 

Μαδρίτη. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα.  

 

Κατόπιν συνεννόησης με τον αρχηγό της εκδρομής υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθήσετε τους 

αγώνες του Σαββάτου και της Κυριακής. 

 

Περιλαμβάνονται: 

1. Αεροπορικά εισιτήρια με Alitalia 

2. Όλοι οι φόροι αεροδρομίων 

3. Mία (1) αποσκευή έως 22kgs και μία (1) χειραποσκευή έως 8kgs 

4. Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Novotel Centrum 4* 

5. Πρωινό καθημερινά 

6. Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Μαδρίτης 

7. Ξενάγηση στη Μαδρίτη με Έλληνα ξεναγό  
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8. Εισιτήρια αγώνων για Night ATP: Quarter-Finals και WTA: Semi-Finals 

9. Ενημερωτικά έντυπα 

10. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης  

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

1. Εισιτήρια εισόδου σε χώρους και μουσεία (όπου και εάν αυτό απαιτείται) 

2. Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό η προτεινόμενο και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα 

περιλαμβανόμενα  

3. Δημοτικός φόρος (πληρώνεται στο ξενοδοχείο) 

 

Σημειώσεις: 

 Η ροή και το πρόγραμμα των ξεναγήσεων οριστικοποιείται το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την 

αναχώρηση με την παραλαβή του αναλυτικού ημερήσιου προγράμματος (ενημερωτικό εκδρομής) 

 Η σειρά των ξεναγήσεων ενδέχεται να αλλάξει χωρίς όμως να παραληφθεί καμία επίσκεψη 

 Προκειμένου να ταξιδέψετε φροντίστε να έχετε μαζί σας διαβατήριο εν ισχύ και νέου τύπου (με 

ημερομηνία έκδοσης μετά την 1/1/2007) ή ταυτότητα νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες 

 

ΠΤΗΣΕΙΣ 

ΑΤΗFCO     11MAY    AZ717      05:55-07:00 

FCOMAD     11MAY    AZ58Q      08:10-10:45 

MADFCO     14MAY    AZ61Q      11:35-14:05 

FCOATH      14MAY   AZ718      15:30-18:35 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΔΙΚΛΙΝΟ/ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 

Hotel Novotel Centrum 4* € 579 € 679 
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