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ΣΕΒΙΛΛΗ – ΜΑΛΑΓΑ – ΓΡΑΝΑΔΑ – ΚΟΡΔΟΒΑ 

            

ME TON OΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΗ ΣΕΒΙΛΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΗ BETIS FC 
 

26 – 30 Νοεμβρίου 2018 

5ήμερη αεροπορική εκδρομή 

από € 680,00 

Ημέρα 1 (26/11/2018) 

ΑΘΗΝΑ, ΜΑΛΑΓΑ, ΣΕΒΙΛΛΗ 

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για Μάλαγα με ενδιάμεσο σταθμό (μέσω 

Κωνσταντινούπολης). Άφιξη, παραλαβή αποσκευών, συνάντηση με τον τοπικό συνεργάτη-ξεναγό και άμεση ξενάγηση 

της πόλης. Για τη Μάλαγα οι Ισπανοί λένε ότι είναι η πόλη με την ιδανικότερη θερμοκρασία για να ζει κανείς όλο το 

χρόνο. Όμορφη και ανθρώπινη! Ένα κομμάτι της πόλης θα το δούμε πανοραμικά από το λεωφορείο, αλλά θα 

περπατήσουμε κιόλας στα στενά της ώστε να δούμε το σχεδόν 2000 ετών Ρωμαϊκό Αμφιθέατρο, το επιβλητικό 

Alcazaba, το κάστρο των Αράβων χτισμένο από τα πρώτα κιόλας χρόνια της άφιξής τους στην Ιβηρική (8ος αιώνας), και 

θα συνεχίσουμε τη βόλτα στα γραφικά στενά ώσπου θα δώσουμε χρόνο για καφέ, σουβενίρ ή για όποιον το επιθυμεί, 

χρόνο για να επισκεφθεί το Μουσείο Πικάσο της γενέτειρας πόλης του ζωγράφου. Το απόγευμα μεταφορά στο 

ξενοδοχείο στη Σεβίλλη, τακτοποίηση και διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 2 (27/11/2018) 

ΣΕΒΙΛΛΗ 

Πρωινό και έναρξη της ξενάγησής μας στην πόλη με τα «μαύρα μάτια». Εκτός από Όμορφη και Ερωτική, είναι και 

Οξύμωρη πόλη η Σεβίλλη! Πόλη του νότου, φτωχή, λαϊκή, τόπος που πολλά από τα παιδιά του μοναδική περιουσία 

είχαν και έχουν τα χέρια τους, αλλά και πρωταγωνίστρια στο Λυρικό Θέατρο... πρωταγωνίστρια στην Όπερα! Η 

«Κάρμεν» στο Καπνεργοστάσιο της Σεβίλλης χτίζει τη γιάφκα της Ελευθερίας της, ο «Κουρέας» είναι της Σεβίλλης, ούτε 

της Γρανάδας ούτε της Κόρδοβας, είναι κι ο «Ντον Χουάν» ή Δον Ζουάν πιο γνωστός στη φαντασία των γυναικών, εδώ 

στη Σεβίλλη βρίσκεται το Σπέρμα του Μύθου αυτού του καρδιοκατακτητή που αιώνες μετά θα τον κάνει ο Μότσαρτ 

όπερα. 
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Στην πρωινή μας ξενάγηση θα κινηθούμε αρχικά ανάμεσα στα σπουδαία έργα που έγιναν στην πόλη με αφορμή την 

Έκθεση του 1929. Θα δούμε περίπτερα-μέγαρα πρώην αποικιών, θα δούμε και την Πλατεία Αμερικής, θα πάμε και 

στην περίφημη, ίσως την ωραιότερη της χώρας, την Πλατεία Ισπανίας της Σεβίλλης κι ύστερα θα κινηθούμε προς την 

παλιά-παλιά πόλη, το Ιστορικό της Κέντρο με τη Santa Cruz, έναν ερωτικό λαβύρινθο με patios (καταφύγια), κάθε 

εσωτερική αυλή ένα κόσμημα. Θα δούμε και τον Καθεδρικό Ναό, τον τρίτο σε μέγεθος παγκοσμίως και θα 

ολοκληρώσουμε την περιήγησή μας με επίσκεψη στο Alcazar, το Βασιλικό Ανάκτορο της πόλης που παρά την 

ομοιότητα, στέκεται με αυτοπεποίθηση μπροστά στην περίφημη ομορφιά της Alhambra.  

Το βράδυ, για όποιον το επιθυμεί, έξοδος για Φλαμένκο: Τρόπος να Ερωτεύεσαι!. 

 

Ημέρα 3 (28/11/2018) 

ΣΕΒΙΛΛΗ, ΓΡΑΝΑΔΑ 

Πρωινό κι αναχώρηση για Γρανάδα διασχίζοντας την περιοχή με τα περίφημα Pueblos blancos, τα Άσπρα Χωριά της 

Ανδαλουσίας, ώσπου φτάνουμε τελικά στην πόλη του ποιητή Federico García Lorca! Λίγες ώρες μόνο στη Γρανάδα… 

Λίγες ώρες έχουμε εκεί, να αξιοποιηθεί ο χρόνος, να αξιοποιηθεί έως και το τελευταίο δευτερόλεπτο… Αλάμπρα, 

Λόρκα, Σιέρα Νεβάδα, Τσιγγάνοι, Ιδρώτας, Χιόνι, Νύφη, Γιέρμα, Μπερνάρντα Άλμπα, Μάνα, Ματωμένος Γάμος, 

Ισαβέλα-Μποαμπντίλ, Αΐσά-Φερνάντο, Γάμος Ματωμένος, Λόρκα ματωμένος… Άφιξη στη Γρανάδα νωρίς το μεσημέρι. 

Ξεκινάμε με μια πρώτη περιήγηση-ξενάγηση στην Κάτω Παλιά Πόλη, γύρω από τον Καθεδρικό, ανάμεσα στα αραβικά 

σουκ, κατά μήκος της Gran Vía... Χρόνος ελεύθερος για φαγητό. Με τρεις μπύρες βαρυστομαχιάζεις από τα πιάτα που 

τις συνοδεύουν στη Γρανάδα, είναι γενναιόδωροι στα tapas (μεζέδες) οι Γραναδίνοι… Κι ύστερα μια σπουδαία 

επίσκεψη. Θα ξεναγηθούμε στο Τελευταίο Οχυρό του Ισλάμ επί Ιβηρικής Χερσονήσου: Alcazaba, Παλάτι Carlos V, 

Θερινά Ανάκτορα μαζί με τους μαγικούς Κήπους Χενεραλίφε, κήπους χαλάρωσης κι ανάπαυσης κάποτε, αντικείμενο 

μοναδικής φωτογράφισης σήμερα, «Με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί»… Πάνω ψηλά, από τα Οχυρά 

του Alcazaba, αγναντεύουμε την Ισπανία, φαίνονται σαν κουκκίδα τα χρόνια... 500 χρόνια πίσω, στο 1492 κι από κει, 

πιο πίσω, άλλα 800, στο 711 το βλέμμα... κι ακόμα πιο πίσω εκεί που θολώνει η ματιά, στο 570, τη χρονιά που 

γεννήθηκε ο Προφήτης, εκείνος που έφερε Μήνυμα καινούριου πάλι θεού... Παγκοσμίως σπουδαίο παράδειγμα 

συνάντησης πολιτισμών η Ισπανία. Αναχώρηση και επιστροφή στη Σεβίλλη. Βράδυ ελεύθερο..  

 

Ημέρα 4 (29/11/2018) 

ΣΕΒΙΛΛΗ, (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΔΟΒΑ) 

Πρωινό και ημέρα ελεύθερη να απολαύσετε την υπέροχη αυτή πόλη. Εμείς προτείνουμε –προαιρετικά, αλλά 

ανεπιφύλακτα– μιας και φτάσαμε ως εδώ, προκειμένου να μην υπάρχει ούτε μια στιγμή η αίσθηση πως δεν 
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αξιοποιείται ο χρόνος στο έπακρον, σε όσους πραγματικά διψούν να γνωρίσουν όσο πιο πολλά μπορούν από αυτόν 

τον τόπο, μια σπουδαία εκδρομή, στην πάλαι ποτέ Πρωτεύουσα του Χαλιφάτου, τη θρυλική Κόρδοβα. Μετά το πρωινό 

λοιπόν, αναχώρηση για όποιον το επιθυμεί για πνευματικό προσκύνημα-ξενάγηση στο ασύγκριτο Τζαμί της Κόρδοβας, 

τη La Mezquita, ένα από τα κορυφαία σημεία αυτού του ταξιδιού γιατί είναι από τα κορυφαία κληροδοτήματα του 

αραβικού περάσματος από την Ιβηρική! Κόρδοβα και Κωνσταντινούπολη κρατούσαν κάποτε τα «κλειδιά» του 

πολιτισμένου κόσμου. Στη συνέχεια περιήγηση στο ξακουστό Ιστορικό Κέντρο της Κόρδοβας, την εβραϊκή και την 

αραβική της συνοικία, χρόνος για φαγητό, ουρά ταύρου είναι η σπεσιαλιτέ αυτή της πόλης… Νωρίς το απόγευμα 

επιστροφή στη Σεβίλλη. Το βράδυ μεταφορά στο Estadio Benito Villamarin για να παρακολουθήσουμε τον 

ποδοσφαιρικό αγώνα BETIS FC – ΟLYMPIACOS CFP. Με το τέλος του αγώνα επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

 

Ημέρα 5 (30/11/2018) 

ΣΕΒΙΛΛΗ, ΜΑΛΑΓΑ, ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό και παράδοση δωματίων. Νωρίς το μεσημέρι μεταφορά για το αεροδρόμιο της Μάλαγα. Πτήση για την Αθήνα 

με ενδιάμεσο σταθμό (μέσω Κωνσταντινούπολης). Άφιξη στο Ελ. Βενιζέλος αργά το βράδυ. 

 

ΤΙΜΗ/ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ/ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

€ 680,00 

ΤΙΜΗ/ΑΤΟΜΟ ΣΕ MONOKΛINO 

€ 840,00 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  

1. Αεροπορικά εισιτήρια με Turkish Airlines 

2. Όλοι οι φόροι αεροδρομίων 

3. Μία (1) αποσκευή έως 20 kgs και (1) χειραποσκευή έως 8kgs ανά άτομο 

4. Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Sevilla Centre (4) [www.hotelescenter.es/hotel-sevilla-center] 

5. Πρωινό καθημερινά 

6. Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Μάλαγας (περίπου 200 χλμ) 

7. Π ε ρ ι ή γ η σ η - Ξ ενάγηση στη Σεβίλλη με Έλληνα ξεναγό 

8. Περιήγηση - Ξενάγηση στη Μάλαγα με Έλληνα ξεναγός 

9. Εκδρομή με ξενάγηση στη Γρανάδα με Έλληνα ξεναγό 

10. Μεταφορές από και προς το Estadio Benito Villamarin 

11. Αρχηγός-Συνοδός του γραφείου μας 

12. Ενημερωτικά έντυπα 

13. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης 
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

1. Εισιτήριο αγώνα  

2. Συμμετοχή στη βραδιά Φλαμένκο 

3. Προαιρετική εκδρομή στην Κόρδοβα 

4. Δημοτικός φόρος (εάν και εφόσον ζητηθεί, πληρώνεται απευθείας στο ξενοδοχείο) 

5. Είσοδοι σε χώρους και μουσεία (όπου και αν αυτό απαιτείται) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σειρά των εκδρομών ενδέχεται να αλλάξει, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, χωρίς όμως να παραληφθεί 

καμία. 

 

Πτήσεις 

ATHIST  26NOV   TK1842     05:35-08:00 

ISTAGP  26NOV   TK1305    09:30-12:15 

AGPIST  30NOV   TK1304    17:45-00:05 

ISTATH  01NOV   TK1841     01:15-01:45 

 

 

Η ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ €200,00/ΑΤΟΜΟ 

ΚΑΙ Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ ΤΙΣ 14/11/2018 
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