İSPANYA
ENDÜLÜS & MADRİD & BARCELONA

Malaga / Granada / Cordoba / Sevilla / Madrid / Toledo / Barcelona

03 – 08 Eylül 2019
5 gece 6 gün

03 Eylül
Salı
İSTANBUL / MALAGA / GRANADA
THY ile 08.20’de Malaga’ya uçuş ve 12.05’de varış. Endülüs döneminde Granada
Emirliği’nin önemli bir ticaret limanı, şimdi ise İspanya’nın Costa Del Sol Sahili’nin
başkenti, önemli liman kenti ve ünlü ressam Pablo Picasso’nun doğum yeri Malaga
şehir tanıtım turunda Endülüs döneminden kalma Kale, şehir yönetim merkezi Alkazaba,
liman ve önemli bulvarların görülmesinden sonra Granada’ya geliş. Elhamra Sarayı’na
nazır konumu ile muhteşem bir manzarası olan ve Endülüs döneminde şehir ahalisinin
oturduğu bölgelerden Albayzin Tepesi’ne geliş. Kiliseye çevrilmiş camiinin görülmesi ve
son dönemde inşa edilen İslam Kültür Merkezi’nin ziyareti. Otelimize yerleşme. Akşam
yemeği.
04 Eylül
Çarşamba GRANADA / CORDOBA / SEVİLLA
Kahvaltı otelimizde. İspanya Müslümanlarının son idare merkezi Elhamra Sarayı’na
geliş. Saray ve Cennet-ül Arifin bahçeleri gezilmesi. Kahvaltı sonrası Cordoba’ya
hareket. Guadalkivir nehri üzerindeki Roma köprüsünün ve Emeviler döneminden şehre
su taşıyan su dolaplarının görülmesi. İslam Mimarisinin ana eserlerinden biri olan ancak
Endülüs’ün düşmesinden sonra bir bölümü katedrale çevrilen ama hala ihtişamını
koruyan Kurtuba Camii’nin ziyareti. Sevilla’ya geliş. Otele yerleşme ve akşam yemeği.
05 Eylül
Perşembe SEVİLLA
Kahvaltıdan sonra şehir turunda 1929 İbero-Amerikan fuarında kullanılan ve her biri
katılımcı Güney Amerika Ülkeleri’nin tarih, kültür ve mimari mirasını yansıtan ülke
pavyonları ve bunların başında bir mimari harikası İspanya Pavyonu ve Plaza İspanya ile
güvercinleri ile ünlü Maria Luisa Parkı’nın görülmesi. Sevilla Ulu Camii iken kiliseye
çevrilerek yüzyıllar boyu süren ilavelerle bugün İspanya’nın en büyük katedrali haline
gelen, cami döneminden avlu müştemilatı ise hala ayakta olan Sevilla Katedrali’nin ve
caminin minaresi iken çan kulesi yapılan Hiralda ve Müslüman ustalar
tarafından Hıristiyan krallara İslam Sanatı kullanılarak yapılan Alkazar Sarayı gezilmesi.
Guadalkivir nehrindeki gezi esnasında şehrin nehirden tanınması, 1992 Expo fuarı alanı
Cartjua adası, Flamenko Dansçıları’nın yetiştiği Triana Bölgesi, Emevi Dönemi’nden
kalma şehir surlarının nehir kıyısındaki uzantısı olan ve Güney Amerika’dan İspanyol
istilacılarının getirdikleri altınların saklanma yeri olması dolayısı ile adına altın ilave
edilen Altınkule’nin tekneden görülmesi. Akşam yemeği otelimizde.

06 Eylül
Cuma
SEVİLLA / MADRİD
Erken kahvaltıdan sonra Sevilla Santa Justa Tren İstasyonu’na geliş. Hızlı tren ile
Madrid’e hareket. 2 saat 20 dakikalık bir yolculuk sonrası Madrid’e varış. Toledo’ya
hareket. İspanya’nın ilk başkenti olan ve Unesco tarafından açık hava müzesi olarak ilan edilen
Toledo’ya geliş. Emevi döneminden kalan Alkantara köprüsü, şehir surları, Bab Merdum Camii
ve katedrale çevrilen Ulu Camii’nin görülmesi. Madrid’e geliş. Avrupa’nın en yeşil başkenti

Madrid şehir turumuzda önemli bulvarlar olan Grand Via, Castillana, Serrano ile Alkala,
Toledo ve Avrupa Kapıları, Plaza Mayor, Plaza İspanya ve Puerto Del Sol ve Sibeles
Meydanları, Kraliyet Sarayı (dışarıdan) görülmesi ve panoramik olarak şehrin tanınması.
Otelimize yerleşme. Akşam yemeği.
07 Eylül
Cumartesi MADRİD / BARCELONA
Kahvaltının ardından Attocha Tren İstasyonuna hareket. Hızlı tren ile Barcelona’ya
hareket. Barcelona’ya varışta şehir turumuzda Katalunya ve İspanya meydanları, Paseo
de Gracia Bulvarı, Sagrada Familia kilisesi ünlü İspanyol Mimarı Gaudi’nin eseri Guell
Parkı, Mont Juic Tepesi, Kristof Kolomb Heykeli, Barcelona’nın en canlı turistik yeri
Rambla yaya bölgesi, ünlü manav Bocceria Hal’i ile Gotik Mahalleri görülecek yerler
arasında. Otelimize yerleşme.
08 Eylül
Pazar
BARCELONA / ISTANBUL
Kahvaltı sonrası şehir merkezine transfer. Alışverişleriniz ve kişisel tercihleriniz için
serbest vakitler. Havalimanına transfer. THY ile saat 19.00’da İstanbul’a uçuş. 23.30’da
varış.
Fiyatlar

:

(Turumuzun hareket sayısı minimum 20 kişidir)

İki kişilik odalarda kişi başına
Tek kişilik oda farkı

1575 Euro
275 Euro

- THY ile İstanbul / Malaga – Barcelona/ İstanbul arası uçak bileti,
- Zorunlu seyahat sigortası
- 4 yıldızlı merkezi otellerde konaklama
- Açık büfe kahvaltılar,
- Granada (1), Sevilla (2) ve Madrid’de (1) akşam yemeği
- Yemeklerde kişi başına 1 adet su.
- Otobüsde her gün kişi başına 2 adet su,
- Sevilla / Madrid / Barcelona hızlı tren ücreti,
- Programdaki ziyaret ve geziler
- Giriş ücretleri
- Yerel rehberlik
- Yurt dışı çıkış harcı
- Bölgenin tarihine hakim tecrübeli Figura Tur liderliği hizmeti.

