
 
   

Ανδαλουσια – Ακτη του Ηλιου 
 

1η μέρα Αθήνα- Μάλαγα – Γρανάδα 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Μάλαγα, την πόλη που γεννήθηκε ο Πάμπλο Πικάσο. Θα 
ακολουθήσει μια πανοραμική ξενάγηση της πόλης, κατά την διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ των άλλων 
το επιβλητικό κάστρο Αλκαζάμπα του 8ου αιώνα, το πιο καλοδιατηρημένο σε όλη την χώρα και τον καθεδρικό 
ναό. Αναχώρηση για Γρανάδα, χτισμένη στους πρόποδες της οροσειράς SierraNevada. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο σε μπουφέ. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα Γρανάδα 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την σημερινή μας ξενάγηση όπου θα δούμε το σημαντικότερο 
αραβικό μνημείο της Ισπανίας στο εντυπωσιακό λόφο του ‘’Alhambra’’. Η ακμή του Σουλτανάτου της 
Γρανάδας σε όλο της το μεγαλείο. Ένα αριστούργημα ισλαμικής τέχνης του 14ου αιώνα με αφάνταστη 
λεπτομέρεια στην διακόσμηση, με αραβουργήματα επίκλησης στον Αλλάχ και με πανέμορφα σιντριβάνια. 
Δίπλα στην Alhambra είναι το Generalife, ο παράδεισος του Σουλτάνου. Δέντρα, λουλούδια και νερά που θα 
μας παρασύρουν στο κόσμο της χαλάρωσης και της φαντασίας στην εποχή του Σουλτάνων.  Δείπνο σε 
μπουφέ, διανυκτέρευση. 

3η μέρα Γρανάδα- Κόρδοβα- Σεβίλλη  

Μετά το πρωινό αναχώρηση για την  Κόρδοβα .  Μέσα από μια όμορφη διαδρομή θα καταλήξουμε στην 
πασίγνωστη Κορδούη των Ρωμαίων , την μετέπειτα Κορδούβα των Αράβων , την Κόρδοβα των Χριστιανών. 
Στα χρόνια της ακμής του χαλιφάτου ήταν η πρωτεύουσα των Αράβων στην Ισπανία και αποκαλούνταν η 
Μέκκα της Δύσης. Εδώ έζησαν ο Αβερρόης, ο Μωχάμετ Αλ Γκαφέκι, ο Μπεν Μαϊμόνιδες  σημαντικότατοι 
λόγιοι Άραβες οι οποίοι μετέφρασαν σχεδόν όλα τα αρχαία Ελληνικά συγγράμματα σε τοπικές γλώσσες. Στο 
κέντρο της παλιάς πόλης θα δούμε το περίφημο Mezquita de Cordoba, το τζαμί της Cordoba. Σε ένα εμβαδόν 
12.000 τ.μ. εκτείνεται ένα μνημείο ασύγκριτης αρχιτεκτονικής και διακόσμησης στηριγμένο σε ένα δάσος από 
μαρμαροκολώνες, 850 στον αριθμό, όπου πολλές από αυτές είναι με κιονόκρανα ελληνιστικά (αμύθητης 
ιστορικής αξίας ) .Επιβίβαση στο πούλμαν και τελικός προορισμός της σημερινής ημέρας η Σεβίλλη την 

πρωτεύουσα του AlAndalus. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο σε μπουφέ, διανυκτέρευση. 

4η μέρα Σεβίλλη 

Μετά το πρωινό ξεκινάει η ξενάγησή μας στην πόλη της όπερας όπου “έζησαν’’ η Κάρμεν , ο Δον Ζουάν και ο 
Φίγκαρω, ο κουρέας της Σεβίλλης.Η πόλη του Ηρακλή όπου Ρωμαίοι, Βησιγότθοι, Άραβες και Χριστιανοί 
άφησαν βαθιά σημάδια στην αρχιτεκτονική και την κουλτούρα της πόλης. Μετά την πλατεία Αμερικής και την 
πλατεία Ισπανίας και στο ιστορικό κέντρο της πόλης θα επισκεφθούμε το Αλκαζάρ (Alcazar) το 
Αραβοχριστιανικό παλάτι του 9ου αιώνα με πανέμορφα  patios και χώρους διακοσμημένους με τον μοναδικό 
τρόπο των Αράβων.  

 



 

 

Δίπλα στο Alcazar δεσπόζει ο μεγαλύτερος Γοτθικός του κόσμου η Giralda. Στο 14ο αιώνα και στα θεμέλια του 
παλιού τζαμιού στήνεται το γοτθικό αυτό θαύμα που στους επόμενους καιρούς θα αποτελέσει το κέντρο του 
καθολικισμού όλης της Ισπανικής Αυτοκρατορίας, εδώ βρίσκεται και ο τάφος του Χριστόφορου Κολόμβου .  

Δεσπόζει του Ναού, η περίφημη Giralda, το καμπαναριό ύψους 90 μέτρων, το μόνο σημείο που σώζεται από 
το παλιό τζαμί. Στην συνέχεια, θα περπατήσουμε στην συνοικία SantaCruz με τα γραφικά σοκάκια της, τα 
περίφημα patios, με τα μεσαιωνικά κτήρια και τα ανθοστολισμένα μπαλκόνια.  Για το βράδυ σας προτείνουμε 
να παρακολουθήσετε ένα φλαμένκο  (flamenco ) στην πόλη που γεννήθηκε, και να αφεθείτε στον γεμάτο 
πάθος ρυθμό του. Δείπνο. Δείπνο σε μπουφέ, διανυκτέρευση. 

 

5η μέρα Σεβίλλη- Χέρεθ Ντε Λα Φροντέρα – Κάντιθ – Γιβραλτάρ – Αλγκεθίρας 

Μετά το πρωινό αναχώρηση για την καρδιά της Ανδαλουσίας. Πρώτη μας στάση στο Χέρεθ .  Η περιοχή είναι 
κυρίως γνωστή για τα κεράσια και το μπράντι και ειδικότερα το παγκοσμίως γνωστό Sherry. Και αυτή όπως 
όλες οι πόλεις της Ανδαλουσίας είναι έντονα επηρεασμένες από την Αραβική περίοδο. Η πόλη διαθέτει ένα 
πανέμορφο ιστορικό κέντρο και ένα καλοδιατηρημένο αραβικό φρούριο του 11ου αιώνα. Συνεχίζουμε για την 
μεσογειακή ακτή  και φθάνουμε στο “Κάντιθ” μια από τις αρχαιότερες πόλεις της Ιβηρικής χερσονήσου , με 
πολλές πολιτισμικές επιρροές (αραβική, εβραϊκή, χριστιανική). Πάλλευκα κτίσματα, στενά γραφικά  σοκάκια 
που οδηγούν σε πλατείες και καταπράσινα πάρκα, επιβλητικά αγάλματα  αλλά και εντυπωσιακά κτήρια με 
έντονη την επιρροή από τη μαυριτανική αρχιτεκτονική συνθέτουν τη σύγχρονη εικόνα της. Στη συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε για το “Γιβραλτάρ”  . Ο Βράχος της Τζιμπεράλτα, όπως τον ονομάζουν οι Έλληνες ναυτικοί 
είναι γνωστός σε όλο τον κόσμο για το εντυπωσιακό του ύψος και τη μικρή αποικία των περίπου 200 
πιθήκων, που η ιστορία τους θέλει να πέρασαν το Στενό το 711 μ.Χ. μαζί με τους Μαυριτανούς. Αφού 
περάσουμε τα σύνορα, χρόνος ελεύθερος για ψώνια ή προαιρετικά για όσους επιθυμούν ανάβαση στην 
κορυφή του βράχου όπου ζουν οι πίθηκοι (ApesDen) του Βράχου , η μοναδική ράτσα πιθήκων στην 
ευρωπαϊκή ήπειρο, που σύμφωνα με την παράδοση των Άγγλων θα είναι η τελευταία τους άμυνα εναντίων 
των Ισπανών. Στο διπλανό λιμάνι, την πόλη του Αλγεθίρας θα είναι η σημερινή μας διανυκτέρευση. Δείπνο, 
διανυκτέρευση. 

6η μέρα Αλγκεθίρας- Ρόντα – ΠουέμπλοςΜπλάνκος -Μαρμπέγια -Μάλαγα 

Πρόγευμα και αναχώρηση για τον τελικό μας προορισμό την Μάλαγα. Οδηγώντας παραλιακά κατά μήκος της 
CostaDelSol και στη συνέχεια εσωτερικά, θα ανηφορίσουμε προς το διασημότερο απ’ όλα τα Λευκά Χωριά 
(PueblosBlancos) της Ανδαλουσίας, την πανέμορφη Ρόντα, με την χαρακτηριστική αρχιτεκτονική και τα 
κατάλευκα σπίτια της. Η Ρόντα αποτελείται από δύο χωριά κτισμένα πάνω στους απόκρημνους βράχους της 
SierraGrazalema, με έναν ορμητικό χείμαρρο ανάμεσά τους και ενωμένα με την PuenteNuevo (Νέα Γέφυρα) 
του 18ου αιώνα.  Θα δούμε την παλιά πόλη  και το "Mercadillo", τη γέφυρα PuenteNuevo, απ΄ όπου μπορεί 
κανείς να θαυμάσει το φαράγγι ElTajo και την πόλη, την Plaza de Toros κ.ά. Χρόνος για βόλτα και στη 
συνέχεια θα αναχωρήσουμε με προορισμό και πάλι τα παράλια της Κόστα Ντελ Σολ. Επόμενος σταθμός μας 
η κοσμοπολίτικη παραθαλάσσια πόλη της Μαρμπέγια(Marbella) και το γραφικό λιμανάκι με τα yachts. 
Χρόνος ελεύθερος για βόλτα, καφέ, φαγητό και ψώνια. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τη Μάλαγα. Άφιξη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο σε μπουφέ, διανυκτέρευση. 

7η μέρα Μάλαγα - Αθήνα 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και  λίγος χρόνος ελεύθερος  στη διάθεση σας. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση 
για Αθήνα. 



 

Σημείωση: Για την καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος η ροή μπορεί να διαφοροποιηθεί χωρίς όμως να 
παραλειφθεί κάτι. 

 

Περιλαμβάνονται :  

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα-Μάλαγα-Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό  
 1 αποσκευή 23 κιλών και 1 χειραποσκευή 8 κιλών ανά επιβάτη  
 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* αστέρων  
 Πρωινό μπουφέ καθημερινά  
 Δώρο6 δείπνα σε μπουφέ στο σύνολο 
 Δώρο η εκδρομή Ρόντα -ΠουέμπλοςΜπλάνκος 
 Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές με κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο, σύμφωνα με το 

αναλυτικό πρόγραμμα. 
 Επίσημος ελληνόφωνος ξεναγός /συνοδός του γραφείου μας 
 Ενημερωτικά έντυπα / χάρτες  
 Φ.Π.Α. 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

Δεν περιλαμβάνονται : 

 Είσοδοι σε μουσεία, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους 
 Επιπλέον γεύματα, ποτά/αναψυκτικά στα δείπνα. 

 Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 

 Ότι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό. 

 
 
 

 
 
 Δίκλινο Μονόκλινο Παιδί Φόροι 

635€ (Early Booking) 

685€ (Normal Booking) 
885€ 625€ 

145€ 


