İSPANYA'DA BİR HAFTASONU
Madrid & Toledo
27-30 Ağustos 2022

1. Gün / 27 Ağustos 2022, Cumartesi İstanbul - Madrid, İspanya
Gezimizin ilk günü, bilet ve gümrük işlemlerinin ardından Madrid'e hareket ederek başlıyor. Yaklaşık 4 saatlik
uçuşumuzun ardından havalimanında bizi bekleyen rehberimiz ve özel otobüsümüz ile Madrid’i keşfe çıkıyoruz.
Gerçekleştireceğimiz panoramik şehir turunda 3,5 milyon nüfuslu Avrupa’nın en kalabalık başkentlerinden Madrid’in
ana caddesi Gran Via “Bienvenido” dercesine karşılayacak bizleri, sonrasında Paseo de la Castellana’dan geçerek,
Bernabéu Stadyumu’nu, Puerta de Alcala’yı, Sibeles Anıtı’nı, Boğa Güreşi Arenası’nı (Las Ventas), Neptün Meydanı,
Atocha Tren İstasyonu’nu göreceğiz. Tur otobüsümüzden ayrıldıktan sonra ise Madrid sokaklarını arşınlamaya
başlayacağız. Madrid şehir merkezindeki gezintimizde Antik Mısır’dan İspanya topraklarına taşınmış Debod Tapınağı,
Don Kişot ile Sanço Panço’nun heykellerinin yer aldığı Plaza de Espana, Kraliyet Sarayı, Plaza de la Villa meydanı, 9
kapılı Plaza Mayor ve son olarak Madrid’in kalbi Sol Meydanı’nı gördükten sonra kısa bir serbest zamanın ardından
konaklayacağımız otelimize geçiyoruz. Akşam konaklama Madrid'de 4* yıldızlı otelimizde.

2. Gün / 28 Ağustos 2022, Pazar Toledo - Madrid
Sabah otelde alacağımız kahvaltısının ardından kısa bir yolculuk sonrası Toledo’ya varıyoruz. Tarihi kenti gezmeden
önce Tajo nehri etrafında yapacağımız panoramik gezide bizleri büyüleyecek şehir manzarası ile kuş bakışı tüm şehri
tanıma şansı bulacağız. 1560 senesinde II. Felipe imparatorluğunun Başkentini Madrid şehrine taşıyana kadar,
döneminin en önemli kültür, ticaret ve askeri merkezi olan Tajo Nehri'nin çevresinde kıvrılarak koruma altına aldığı,
UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi'ne koyduğu Toledo'da gerçekleştireceğimiz bu gezimizde, El Greco'nun eşsiz
eserleriyle ününe ve zarafetine güzel sanatları da eklemiş Toledo Kathedrali, şehrin kalbi Zocodover Meydanı, Tajo
Nehri'ni geçerek şehre bağlanan Alcantara Köprüsü, şehrin bütün tarihi olaylarına tanıklık etmiş Bisagra Kapısı ve iç içe
geçmiş Orta Çağ karakterli sokaklarını rehberimizin anlatımı eşliğinde gezeceğiz. Bizlere verilen serbest zamanın
ardından şövalyeler döneminin en önemli ekipmanları olan çelik zırh, kalkan ve kılıçların imal edildiği ve bu alanda
haklı bir unvana sahip dünyaca meşhur Toledo Çeliği'nin geleneksel yöntemlerle üretildiği bir fabrikayı ziyaret ederek,
harlanmış ateşte çelik ustalarının güçlü çekiç darbeleriyle büyük bir ustalıkla eserlerine şekil verişlerini yakından
izleyecek ve çeliğin Endülüs döneminde el işçiliği ile buluşarak Şam İşi olarak ünlenmiş çelik tabaklar üzerine 24 ayar
altın telinden telkari ustalarının incelikle çıkardığı işçilikleri göreceğiz. Dönüş yolundan önce Toledo'nun kendine has
lezzeti dünyaca bilinen acıbadem tatlısı mazapanın tadına bakmanızı da öneririz. Akşam konaklama Madrid
otelimizde.

3. Gün / 29 Ağustos 2022, Pazartesi Madrid
Sabah otelde alacağımız kahvaltısının ardından dünyanın ve İspanya’nın en önemli sanat merkezleri biri tanıyacağız.
On binden fazla esere ev sahipliği yapan müzede, ülkenin ve dünya çapında ün yapmış bir çok sanatçıyı ve eserlerini
yakından tanıma şansı elde edeceğiz. Diego Velazquez, Francisco Goya, Rubens, Del Bosco, Tiziano, El Greco gibi
sanatçıların koleksiyonları bizleri adeta asırlar öncesine götürecek. Müze gezimiz sonrasında Retiro Bahçesinde
yapacağımız kısa bir yürüyüşün ardından günümüz geri kalanını serbest olarak değerlendireceğiz. Akşam konaklama
Madrid otelimizde.

4. Gün / 30 Ağustos 2022, Salı
Sabah kahvaltımızın ardından otelimizdeki check-out işlemlerini tamamlayıp İstanbul'a dönmek için havalimanına
gidiyoruz. Bagaj, bilet ve pasaport işlemlerinin ardından Türk Hava Yolları ile Madrid-İstanbul seferini
gerçekleştiriyoruz. 4 saatlik bir uçuşun ardından İstanbul'a hoş geldiniz. Yeni seyahatlerde görüşmek üzere...

Ücretler
İki kişilik odada kişi başı: 990 Euro
Tek kişilik oda: 1190 Euro

Dahil Olan Hizmetler:
Madrid'de 3 gece, 4* otelde oda+kahvaltı konaklama
Türk Hava Yolları ile İstanbul - Madrid - İstanbul
gidiş dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti
Programda belirtilen tüm geziler
Profesyonel yerel rehberlik hizmetleri
Tam Kapsamlı İptal, Kaza ve Sağlık Sigortası
Gezi boyunca turlar esnasında kullanabileceğiniz
Özel Kulaklıklar
Yurtdışı çıkış harcı
Gezinin Elli Tonu - Rena Travel danışmanlık hizmeti

Dahil Olmayan Hizmetler:
Vize Ücreti
Öğle ve akşam yemekleri
Özel Harcamalar

NOT: Tur, minimum 15 kişinin katılımı ile gerçekleşecektir.

