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Αγαπητές / Αγαπητοί συνάδελφοι, 
βρισκόµαστε στην τελευταία φάση της προετοιµασίας για την πραγµατοποίηση 
του Τέταρτου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών της 
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών. 
Σας ευχαριστώ για την έως σήµερα καλή συνεργασία µας στο πλαίσιο αυτό. 
1. Διαµονή 
Ανεξαιρέτως όλοι οι σύνεδροι, όσοι έχουν κάνει κράτηση στους δύο 
πανεπιστηµιακούς ξενώνες στη Γρανάδα (µε τους οποίους συνεργάζεται η 
ΕΕΝΣ), έχουν ήδη από την πλευρά µου ενηµερωθεί, µε προσωπικό ηλεκτρονικό 
µήνυµα, σε ποιον ξενώνα έχει γίνει η κράτηση, όπως και για την ακριβή 
ηµεροµηνία άφιξης και αναχώρησής τους από τον ξενώνα. Τα στοιχεία των δύο 
ξενώνων, (ηλεκτρονική) διεύθυνση κλπ., βρίσκονται πάντα στην αναρτηµένη 
Δεύτερη εγκύκλιο, της 15ης Μαρτίου 2010, στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΝΣ.  
(Δηµιουγήσαµε στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΝΣ ξεχωριστό Τµήµα για το 
Τέταρτο Συνέδριο: «Ηλεκτρονικός Μαντατοφόρος» / Τέταρτο Συνέδριο ΕΕΝΣ. 
Εκεί έχει αναρτηθεί ήδη το πρόγραµµα του Συνεδρίου µαζί µε τις περιλήψεις· 
στην ίδια θέση έχουν συγκεντρωθεί οι τρεις εγκύκλιοι µε όλες τις πληροφορίες· 
βλ. και παρακάτω εδάφιο 7.) 
Συνεπής, εξάλλου, η ΕΕΝΣ στην τακτική που ακολούθησε από το Α΄ Συνέδριό 
της στο Βερολίνο το 1998, προκειµένου να µπορέσουν να πάρουν µέρος στο 
Τέταρτο Συνέδριο µε ανακοίνωση νέοι, κατά κύριο λόγο, συνάδελφοι, οι οποίοι 
δεν κατέχουν ακόµα επαγγελµατική θέση εργασίας, φρόντισε να διευκολύνει τη 
συµµετοχή τους, καλύπτοντας τα έξοδα διαµονής τους. 
2. Τόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου 
Οι εργασίες του Συνεδρίου θα πραγµατοποιηθούν στις αίθουσες της 
Φιλοσοφικής Σχολής (Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 



Granada) και στις αίθουσες της Σχολής Βιβλιοθηκονοµίας και Τεκµηρίωσης 
(Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Granada). 
Οι δύο Σχολές είναι ακριβώς η µία δίπλα στην άλλη (σε απόσταση περίπου 70 
µέτρων). Διεύθυνση: Campus Universitario de Cartuja. 
3. Ανακοινώσεις 
Στο Τέταρτο Συνέδριο της ΕΕΝΣ έχουν προγραµµατιστεί να πραγµατοποιηθούν 
331 ανακοινώσεις σε 13 συνεδρίες. Κάθε συνεδρία περιλαµβάνει οκτώ (8) 
παράλληλες συνεδριάσεις κάθε µέρα, εκτός από την Κυριακή, τελευταία ηµέρα 
του Συνεδρίου, και από ώρα 12:00 έως 13:30, οπότε το πρόγραµµα προβλέπει 
να πραγµατοποιηθούν επτά (7) παράλληλες συνεδριάσεις. 
Οι εργασίες του Συνεδρίου, σύµφωνα µε το πρόγραµµα, λήγουν την Κυριακή, 
12 Σεπτεµβρίου, ώρα 14:00. 
4. Διάρκεια κάθε ανακοίνωσης 
Επισηµαίνεται ότι ο διαθέσιµος χρόνος για κάθε ανακοίνωση είναι ανυπερθέτως 
20 λεπτά. Στο τέλος κάθε συνεδρίασης προβλέπεται χρόνος για συζήτηση. 
Παρακαλούνται όλοι οι σύνεδροι να φροντίσουν για την τήρηση του χρόνου 
που έχουν στη διάθεσή τους, όχι διαβάζοντας την ανακοίνωσή τους µε 
εξαιρετικά ταχύ ρυθµό (σε αυτή την περίπτωση το ακροατήριο αδυνατεί να τους 
παρακολουθήσει και να κατανοήσει το περιεχόµενο της ανακοίνωσης), αλλά 
χρονοµετρώντας εκ των προτέρων την ανακοίνωση και περικόπτοντας ανάλογα 
ό,τι είναι περιττό. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη, προκειµένου να µη 
διαταραχθεί η ενότητα του Συνεδρίου και η οµαλή εξέλιξη των εργασιών του. 
Η ΕΕΝΣ, όπως και στα προηγούµενα Συνέδριά της, θα προχωρήσει αµέσως 
µετά τη λήξη του Τέταρτου Συνεδρίου στη δηµοσίευση των Πρακτικών. Εκεί, οι 
σύνεδροι θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν την ολοκληρωµένη σε 
έκταση µορφή της ανακοίνωσης. 
Επίσης, κάθε ανακοίνωση πρέπει να αρχίζει στον καθορισµένο από το 
αναλυτικό πρόγραµµα χρόνο. Εάν µαταιωθεί, για οποιονδήποτε λόγο, µια 
προγραµµατισµένη ανακοίνωση, δεν επιτρέπεται η σύµπτυξη της συνεδρίασης. 
Συνεπώς, ο χρόνος των 20 λεπτών που µεσολαβεί ως την επόµενη ανακοίνωση 
θα µένει κενός και η συνεδρίαση θα συνεχίζει µε την επόµενη ανακοίνωση στην 
ώρα που προβλέπει το αναλυτικό πρόγραµµα. Είναι ευνόητο ότι µόνο µε τον 
τρόπο αυτό µπορεί ένας σύνεδρος να προγραµµατίσει ποιες ανακοινώσεις θα 
παρακολουθήσει, εφόσον στο Συνέδριο θα εφαρµοστεί αναγκαστικά το 
σύστηµα των παράλληλων συνεδριάσεων. 
5. Εκφώνηση ανακοινώσεων µε τη βοήθεια PowerPoint 
Όσοι σύνεδροι θα παρουσιάσουν την ανακοίνωσή τους µε τη βοήθεια 
PowerPoint πρέπει να έχουν υπόψη ότι οι υπολογιστές που διαθέτουν οι δύο 
Σχολές, όπου θα πραγµατοποιηθούν οι συνεδριάσεις, είναι PC. Για τον λόγο 
αυτό, οι σύνεδροι που θα χρησιµοποιήσουν PowerPoint παρακαλούνται να 



ελέγξουν εγκαίρως, δηλαδή πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, αν η 
PowerPoint παρουσίασή τους προβάλλεται αποτελεσµατικά. 
Πανεπιστηµιακός τεχνικός, αρµόδιος για το θέµα αυτό, δεν διατίθεται. Ωστόσο, 
η Οργανωτική Επιτροπή θα φροντίσει να υπάρχουν δύο πρόσωπα, τα οποία θα 
µπορούσαν να βοηθήσουν, µολονότι οι σύνεδροι πρέπει να λάβουν υπόψη ότι 
θα διεξάγονται συγχρόνως οκτώ (8) παράλληλες συνεδριάσεις. 
Τέλος, οι σύνεδροι που θα παρουσιάσουν την ανακοίνωσή τους µε τη βοήθεια 
PowerPoint πρέπει να το δηλώσουν και στις δύο παρακάτω ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις έως τις 20 Ιουνίου 2010: 
cebnch@gmail.com 
Konstantinos Dimadis <dimadis@zedat.fu-berlin.de> 
6. Πρόεδροι των συνεδριάσεων 
103 σύνεδροι θα αναλάβουν τον δύσκολο και αποφασιστικό για την επιτυχία 
του Συνεδρίου ρόλο του προέδρου σε µια από τις 103 συνολικά συνεδριάσεις. 
Είναι αυτονόητο ότι επίσης από τους προέδρους κάθε συνεδρίασης εξαρτάται σε 
µέγιστο βαθµό η οµαλή πορεία των εργασιών του Συνεδρίου. Καθυστέρηση 
στην έναρξη των συνεδριάσεων, ιδιαιτέρως των πρώτων πρωινών και των 
πρώτων απογευµατινών, έχει καταστρεπτικές συνέπειες για τον συγχρονισµό 
των συνεδριάσεων που θα ακολουθήσουν. 
Οι πρόεδροι των συνεδριάσεων είναι επιφορτισµένοι µε την τήρηση του 
προβλεπόµενου χρόνου των 20 λεπτών για κάθε ανακοίνωση και είναι 
υποχρεωµένοι να διακόπτουν αναγκαστικά όσους συνέδρους δεν φροντίσουν 
από µόνοι τους για την τήρηση του χρόνου αυτού. Στην ηλεκτρονική µορφή του 
προγράµµατος του Συνεδρίου (µε την έναρξη του Συνεδρίου και στην έντυπη 
µορφή) είναι πολύ εύκολο να εξακριβώσετε ποιος σύνεδρος έχει τοποθετηθεί 
πρόεδρος σε ποια συνεδρίαση. 
Επειδή πρόκειται για ένα µεγάλο διεθνές συνέδριο µε συµµετοχές από χώρες 
της Ευρώπης, από την Αυστραλία, από τον Καναδά, από τις Ηνωµένες 
Πολιτείες και από τη Νότια Αµερική, η Οργανωτική Επιτροπή έχει την 
υποχρέωση να τονίσει ότι η επιτυχία του Συνεδρίου µας εξαρτάται από τη 
συνέπεια µε την οποία θα τηρηθεί το πρόγραµµα, τόσο από τους συνέδρους όσο 
και από τους 103 προέδρους των επιµέρους συνεδριάσεων. 
Πρόεδροι που δεν δέχονται να προεδρεύσουν για οποιονδήποτε λόγο 
παρακαλούνται να το δηλώσουν έως τις 20 Ιουνίου 2010: 
Konstantinos Dimadis <dimadis@zedat.fu-berlin.de> 
Ας σηµειωθεί ότι δεν επιτρέπονται αλλαγές µεταξύ των προέδρων. 
7. Ηλεκτρονικό πρόγραµµα του Συνεδρίου 
Το ηλεκτρονικό πρόγραµµα του συνεδρίου, σε πλήρη µορφή συνοπτικής 
επισκόπησης, βρίσκεται αναρτηµένο στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΝΣ. Ο 
σύνδεσµος είναι: 



http://www.eens.org/Granada2010.html 

Στο αναρτηµένο ηλεκτρονικό πρόγραµµα κάθε τίτλος ανακοίνωσης λειτουργεί 
και ως σύνδεσµος που οδηγεί στην περίληψη της ανακοίνωσης. 

8. Εγγραφή στο Συνέδριο 
Η εγγραφή στο Συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί το πρωί της Πέµπτης, 9 
Σεπτεµβρίου, στον χώρο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου της 
Γρανάδας. Ώρα έναρξης 08:00. 
9. Έκταση και µορφή των ανακοινώσεων προς δηµοσίευση 
Τα Πρακτικά του Τέταρτου Συνεδρίου της ΕΕΝΣ θα δηµοσιευθούν µόνο σε 
ηλεκτρονική µορφή και θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΝΣ ως 
αρχείο PDF. 
Οι ανακοινώσεις που θα δηµοσιευθούν στα Πρακτικά του Τέταρτου Συνεδρίου 
της ΕΕΝΣ θα αποσταλούν σε οριστική µορφή, ως ηλεκτρονικό αρχείο, το 
αργότερο έως τις 30 Νοεµβρίου 2010 στην ακόλουθη διεύθυνση: 
synedrio2010@eens.org 
Ανακοινώσεις που θα αποσταλούν µετά τις 30 Νοεµβρίου δεν θα περιληφθούν 
στα Πρακτικά. 
Για την ηλεκτρονική µορφή των ανακοινώσεων πρέπει να χρησιµοποιήσετε 
συστήµατα συµβατά µε τα τρέχοντα πρότυπα· το ίδιο ισχύει και για τις 
γραµµατοσειρές, οι οποίες πρέπει απαραιτήτως να ακολουθούν το πρότυπο 
Unicode. 
Υπογραµµίζεται ότι οι σύνεδροι, µετά την κατάθεση της ανακοίνωσής τους 
προς δηµοσίευση, δεν θα έχουν την ευκαιρία να επιφέρουν αλλαγές στο κείµενό 
τους. 
Η έκταση του τελικού κειµένου κάθε ανακοίνωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 
5.000 λέξεις (µαζί µε τις υποσηµειώσεις, αλλά χωρίς τη βιβλιογραφία). 
Στο κείµενο της ανακοίνωσής σας πρέπει να ακολουθήσετε τις εξής απλές 
οδηγίες: 
α) Ο τίτλος της ανακοίνωσης θα βρίσκεται στο κέντρο, µε πεζά, έντονα 
στοιχεία (όχι πλάγια). 
β) Κάτω από τον τίτλο, στο κέντρο, µε διπλό διάστιχο, το όνοµα του 
συγγραφέα, µε πεζά απλά στοιχεία (όχι έντονα ούτε πλάγια). Προσοχή: πρώτα 
το µικρό όνοµα και έπειτα το επίθετο. Δεν σηµειώνεται απολύτως κανένας 
τίτλος (Dr., M. A., καθηγητής κλπ.). Δεν σηµειώνεται πανεπιστήµιο ή τόπος. 
γ) Αν στον τίτλο της ανακοίνωσης παρατίθεται τίτλος λογοτεχνικού ή άλλου 
βιβλίου, ο τίτλος αυτός πρέπει να δοθεί µε απλά πλάγια στοιχεία (όχι έντονα // 
χωρίς εισαγωγικά). 
δ) Οι υποσηµειώσεις θα είναι υποσελίδιες. 



ε) Αποστέλλετε το κείµενο ως αρχείο RTF. 
Τέλος, δεν είναι αυτονόητο ότι θα δηµοσιευτούν στα Πρακτικά όλες οι 
ανακοινώσεις που θα πραγµατοποιηθούν στη Γρανάδα. Αυτό θα εξαρτηθεί από 
καθαρά επιστηµονικά κριτήρια, αν δηλαδή η επιστηµονική συµβολή της 
ανακοίνωσης την καθιστά δηµοσιεύσιµη, αλλά και από τεχνικούς παράγοντες. 
10. Επικοινωνία 
Προς επίλυση θεµάτων σχετικά µε το Συνέδριο πρέπει να επικοινωνήσετε, το 
αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2010, τόσο µε το Κέντρο Νεοελληνικών, 
Βυζαντινών και Κυπριακών Σπουδών της Γρανάδας: 
cebnch@gmail.com 
όσο και µε την ΕΕΝΣ: 
dimadis@zedat.fu-berlin.de 
Για πληροφορίες σχετικά µε τα δροµολόγια λεωφορείων και τρένων για τη 
µετάβασή σας από τη Μαδρίτη και τη Μάλαγα προς τη Γρανάδα, από το 
αεροδρόµιο της Γρανάδας και τον Σταθµό λεωφορείων προς τους Ξενώνες και 
άλλα συναφή θέµατα µπορείτε να συµβουλευτείτε τα Παραρτήµατα 1-5. 
Σας εύχοµαι καλό καλοκαίρι και καλή αντάµωση τον Σεπτέµβρη στο Συνέδριο. 
Με εγκάρδιους χαιρετισµούς  
εκ µέρους της Οργανωτικής και της Επιστηµονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, 

 
(Κωνσταντίνος Α. Δηµάδης) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΜΑΛΑΓΑ 
ΜΑΛΑΓΑ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΚΑΙ 
ΜΑΛΑΓΑ - ΓΡΑΝΑΔΑ  /  ΓΡΑΝΑΔΑ - ΜΑΛΑΓΑ 

Αεροδρόµιο – Μάλαγα (γραµµή 19) *: 
Ώρες αναχώρησης: από ώρα 7:00 έως ώρα 24:00. 
Συχνότητα δροµολογίων κάθε µισή ώρα. 
Μάλαγα – Αεροδρόµιο (γραµµή 19): 
Ώρες αναχώρησης: από ώρα 6:30 έως ώρα 23:35. 
Συχνότητα δροµολογίων κάθε µισή ώρα. 
* Η στάση των λεωφορείων είναι δίπλα στην έξοδο του τερµατικού σταθµού 2. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 0034 95235 0061. 



Δροµολόγιο: ΜΑΛΑΓΑ – ΓΡΑΝΑΔΑ  
07:00         13:00       18:30 
08:00         14:00       19:00 
09:00         15:00       20:00 
10:00         16:00       21:30 
11:00         17:00       22:00 
12:00         17:30 
12:15         18:00 

Δροµολόγιο: ΓΡΑΝΑΔΑ – ΜΑΛΑΓΑ  
07:00        11:00       18:00 
07:25        12:00       19:00 
08:00        14:00       20:00 
09:00        15:00       21:00 
09:30        16:00       21:30 
10:00        17:00       22:00 

* Το εισιτήριο κοστίζει περίπου 9,77 ευρώ. Διάρκεια διαδροµής: περίπου 1 ώρα 
και 45 λεπτά έως 2 ώρες. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 

ΜΑΔΡΙΤΗ - ΓΡΑΝΑΔΑ 
ΚΑΙ 

ΓΡΑΝΑΔΑ - ΜΑΔΡΙΤΗ 

Λεωφορεία* 
Μετ’ επιστροφής: Τιµή 35,- Ευρώ 

• Μαδρίτη – Γρανάδα→ αναχώρησεις: 01:00 - 01:30 - 07:00 - 07:30 - 
08:00 - 08:30 - 09:30 - 10:30 - 11:30 - 13:30 - 14:00 - 14:30 - 15:30 - 
16:30 - 17:00 - 17:30 - 18:30 - 19:30 - 21:30 - 23:30 

• Γρανάδα – Μαδρίτη→ αναχωρήσεις: 1:30 - 7:00 - 8:00 - 9:00 - 10:00 - 
11:00 - 13:00 - 14:00 - 15:00 - 17:00 - 18:00 - 19:00 - 21:00 - 23:00  
Παρασκευή και Κυριακή επιπλέον: 16:00 

Διεύθυνση Σταθµού Λεωφορείων:  
Αvenida de América 9, 28002, Mαδρίτη (µε λεωφορείο κατευθείαν από το 
αεροδρόµιο: Νο 200 και Νο 204*) 

Tρένα* 
Αγορά εισιτηρίου από τον Σταθµό: Τιµή 67,30 Ευρώ (απλή µετάβαση) 
Αγορά εισιτηρίου από το Διαδίκτυο: οι τιµές κυµαίνονται από 26,- έως 66,80 
Ευρώ (απλή µετάβαση)  



• Μαδρίτη – Γρανάδα→ αναχώρηση: 09.05 άφιξη: 13.30  
          Μαδρίτη – Γρανάδα→ αναχώρηση: 17.05 άφιξη: 21.30  

• Γρανάδα – Μαδρίτη→ αναχώρηση: 09.45 άφιξη: 14.10  
          Γρανάδα – Μαδρίτη→ αναχώρηση: 18.05 άφιξη: 22.52 
*Πάντα υπάρχει ενδεχόµενο αλλαγών στα δροµολόγια. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
Σταθµός υπεραστικών λεωφορείων 

Estación de Autobuses de Granada 
Διεύθυνση: Carretera de Jaén, χ.α., 18014 
Tηλ. 0034 958 18 54 80 

Σταθµός υπεραστικών λεωφορείων - Ξενώνες (Α και Β) 
1) Επιβίβαση στο λεωφορείο Νο 3 ή στο λεωφορείο Νο 33 (η στάση 
βρίσκεται στην κεντρική είσοδο/έξοδο του σταθµού). 
2) Αποβίβαση στη στάση Jardines de Triunfo. 
3) Στην αντίθετη κατεύθυνση και µπροστά στην πλατεία Jardines de Triunfo 
επιβίβαση στο λεωφορείο 8 ή στο λεωφορείο C.  
4) Αποβίβαση στη στάση των ξενώνων (Ρεσιντένθια Κάρλος Κίντο). 

Ξενώνες - Σταθµός υπεραστικών λεωφορείων 
1) Επίβαση στο λεωφορείο 8 ή στο λεωφορείο C (στάση Ρεσιντένθια Κάρλος 
Κίντο). 
2) Αποβίβαση στη στάση Jardines de Triunfo. 
3) Στην αντίθετη κατεύθυνση και µπροστά στην πλατεία Jardines de Triunfo 
επιβίβαση στο λεωφορείο 3 ή στο λεωφορείο 33. 
4) Αποβίβαση στη στάση του σταθµού. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΓΡΑΝΑΔΑΣ - ΞΕΝΩΝΕΣ (Α και Β) 

Λεωφορεία 
• Aεροδρόµιο – Γρανάδα → Με την άφιξη κάθε πτήσης αναχωρεί ένα 
λεωφορείο για την πόλη της Γρανάδας. (Αφού παραλάβετε τις αποσκευές 
σας, θα κατευθυνθείτε προς τη δεξιά έξοδο του κτηρίου και µπροστά σας, 
στα 10 µέτρα, βρίσκεται η αφετηρία των λεωφορείων). 

• Το εισιτήριο κοστίζει 3 Ευρώ (αυτή τη στιγµή). 
• Θα κατεβείτε στη στάση Jardines de Triunfo. 
• Θα περάσετε απέναντι και θα κατευθυνθείτε προς τη στάση που είναι 

µπροστά στην πλατεία Jardines de Triunfo. Εκεί θα πάρετε το λεωφορείο 
Νο 8 ή το λεωφορείο C. 



• Για τους µη ισπανόφωνους: θα πείτε στο οδηγό σε άπταιστα Ισπανικά: 
“εν λα παράδα παρά λα ρεσιντένθια Κάρλος Κίντο”. 

• Κατεβαίνοντας από το λεωφορείο, για τον Ξενώνα Α θα κατευθυνθείτε 
προς τα αριστερά και για τον Ξενώνα Β προς τα δεξιά. 

• Γρανάδα – Aεροδρόµιο → Ωράριο: 05:20, 06:25, 07:45, 09:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 από την 
αφετηρία. (Στη στάση, όπου θα περιµένετε, το λεωφορείο θα φτάσει περί 
τα 7-10 λεπτά αργότερα). 

• Θα πάρετε το λεωφορείο 8 ή το λεωφορείο C από τη στάση των ξενώνων. 
• Θα κατεβείτε στη στάση Jardines de Triunfo. 
• Θα περάσετε απέναντι και θα κατευθυνθείτε προς τη στάση που είναι 

µπροστά στην πλατεία Jardines de Triunfo. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 
Όσοι επιθυµούν να επισκεφθούν την Αλάµπρα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα 
εισιτήρια εξαντλούνται µερικούς µήνες πριν από την ηµεροµηνία επίσκεψης. 
Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν τα εισιτήρια για την 
ηµεροµηνία που θέλουν να προγραµµατίσουν την επίσκεψή τους από δύο 
επίσηµα γραφεία προπώλησης εισιτηρίων, µε τα οποία συνεργάζεται ο 
τουριστικός οργανισµός της Αλάµπρα. 
Ακολουθούν οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις για περαιτέρω πληροφορίες: 
www.alhambra-tickets.es 
http://www.alhambra-patronato.es 
www.alhambra.org 
reservas.pag@juntadeandalucia.es (χωρίς ξενάγηση). Tηλ.: 0034 958 027973 
reservas@guiasgranada.org (µε οργανωµένη ξενάγηση). Tηλ.: 0034 958 229936 
Οι δύο τελευταίες διευθύνσεις απευθύνονται κυρίως σε οµάδες.  
Πολύ χρήσιµες για µεµονωµένα άτοµα είναι οι δύο πρώτες επίσηµες 
ιστοσελίδες· ενηµερωτική είναι και η τρίτη ιστοσελίδα. 
Σηµειώνεται ότι όσοι το επιθυµούν έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν την 
Αλάµπρα µετά τις 8 το βράδυ. 


