


Αεροπορικές εκδρομές
Σελ 03   Μαδρίτη - Ανδαλουσία 8 ημέρες
Σελ 04   Η χώρα των Βάσκων 9 ημέρες
Σελ 05   Κλασική Ισπανία 7 ημέρες
Σελ 06   Πανόραμα Πορτογαλίας 8 ημέρες
Σελ 07   Ισπανία - Πορτογαλλία 10 ημέρες
Σελ 08   Βαρκελώνη 5 ημέρες
Σελ 09   Βαρκελώνη 4 & 7 ημέρες
Σελ 10   Μαγιόρκα 8 ημέρες / Βαρκελώνη - Μαγιόρκα 8 ημέρες
Σελ 11   Αλσατία - Ελβετία - Κοιλάδα Ρήνου 6 ημέρες
Σελ 12   Κάννες - Μονακό - Μόντε Κάρλο 6 ημέρες
Σελ 14   Παρίσι 5 & 6 ημέρες
Σελ 16   Δαλματικές ακτές 5 & 6 ημέρες
Σελ 18   Δαλματικές ακτές - Λίμνες Πλίτβιτσε 6 ημέρες
Σελ 19   Κοστιέρα - Αμαλφιτάνα - Κάπρι - Σικελία 7 ημέρες
Σελ 20   Σικελία - Μ. Ελλάδα - Ελληνόφωνα χωριά 7 ημέρες
Σελ 22   Glamour Ιταλία 6 ημέρες
Σελ 23   Γύρος Ιταλίας 7 ημέρες
Σελ 24   Ρώμη 4 & 5 ημέρες
Σελ 25   Πράγα 4 & 5 ημέρες
Σελ 26   Κλασική Βιέννη 4 & 5 ημέρες
        Βουδαπέστη 4 & 5 ημέρες
Σελ 27   Βουδαπέστη - Βιέννη - Πράγα 8 ημέρες
Σελ 28   Βερολίνο 4 & 5 ημέρες
Σελ 29   Βαρσοβία - Κρακοβία 6 ημέρες
Σελ 30   Αγγλία - Σκωτία 10 ημέρες
Σελ 31   Λονδίνο 4 & 5 ημέρες
Σελ 32   Άμστερνταμ 4 & 5 ημέρες
Σελ 33   Μπενελούξ 6 ημέρες
Σελ 34   Χώρες Βαλτικής 7 ημέρες
Σελ 36   Σκανδιναβικές πρωτεύουσες 7,9 ημέρες
Σελ 38   Βουκουρέστι 4 & 5 ημέρες / Βελιγράδι 4 & 5 ημέρες
Σελ 39   Μόσχα - Αγ. Πετρούπολη 8 ημέρες

Μια διαδρομή αεροπορικώς & μια οδικώς
Σελ 40   Κυανή ακτή - Παρίσι 8 ημέρες
Σελ 41   Κυανή ακτή - Νίκαια 6,7 ημέρες
Σελ 42   Δαλματία - Ντουμπρόβνικ 5 ημέρες

Οδικές εκδρομές
Σελ 43   Ελβετικό πανόραμα 8 ημέρες
Σελ 44   Ιταλικό πανόραμα 7 ημέρες
Σελ 45   Special Ιταλικό πανόραμα 8 ημέρες
Σελ 46   Σλοβενία - Ίστρια - Βόρεια Δαλματία 6 ημέρες
Σελ 47   Δαλματία - Ντουμπρόβνικ 5 ημέρες
Σελ 48   Δαλματικές ακτές 7 ημέρες
Σελ 50   Μιλάνο - Κυανή ακτή 8 ημέρες
Σελ 51   Βαρσοβία - Κρακοβία 9 ημέρες
Σελ 52   Βουδαπέστη - Βιέννη 5 ημέρες
Σελ 53   Βουδαπέστη - Βιέννη - Πράγα 8 ημέρες
Σελ 54   Στα βήματα του Δράκουλα 6 ημέρες
Σελ 55   Βουκουρέστι 4 & 5 ημέρες
Σελ 56   Παράλια Μ. Ασίας 5 ημέρες
Σελ 57   Κωνσταντινούπολη 4 & 5 ημέρες
Σελ 58   Ηλιόλουστη ακτή 5 ημέρες
Σελ 59   Όροι χρήσης ΙSO  16 12 15

Σας ενημερώνουμε πως η εταιρία μας πιστοποιήθηκε 
με  ISO από Q CERT

8 λόγοι για να επιλέξετε το γραφείο μας για τις 
διακοπές σας 

- Ειδικές συμφωνίες με τους προμηθευτές (ξενοδοχεία, 
αεροπορικές-ακτοπλοϊκές εταιρίες κλπ) για χαμηλότερες τιμές
- Εξασφαλισμένη διαθεσιμότητα σε όλες τις περιόδους.
- Τα καταλύματα που σας προσφέρουμε είναι ελεγμένα 
για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις από 
«υπερβολικές»φωτογραφίες του διαδικτύου
- Κερδίστε χρόνο από άσκοπες αναζητήσεις.Το έχουμε κάνει 
εμείς για εσάς και το κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια
- Έχετε τη δική μας φροντίδα για οτιδήποτε απρόοπτο 
(καθυστερήσεις, απεργίες, ακυρώσεις, προσαρμογές, 
αναβαθμίσεις κλπ)
- Ρωτήστε μας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε για 
τον προορισμό σας
- Κάντε την κράτησή σας online
- Πληρώστε με την πιστωτική σας κάρτα σε άτοκες δώσεις



3Αεροπορικές εκδρομές

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια, 2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4 αστέρων, 3. Πρωινό μπουφέ καθημερινά 3 δείπνα στο σύνολο (2 στη Σεβίλλη και 
1 στη Γρανάδα), 4. Πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο για όλες τις μετακινήσεις όπως αναφέρει το πρόγραμμα, 5. Ξεναγήσεις / περιηγήσεις σύμφωνα με 
το πρόγραμμα, 6. Έμπειρος αρχηγός / συνοδός του γραφείου μας,7. Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης).
Δεν περιλαμβάνονται: Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα,  Είσοδοι στα μουσεία, Φόροι αεροδρομίων

H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος χωρίς να παραληφθεί καμία από αυτές. Σε ορισμένες αναχωρήσεις η πρώτη διανυκτέρευση μπορεί να γίνει στο Τολέδο.

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΑΔΡΙΤΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την εντυπωσιακή πρωτεύουσα της Ισπανίας.
Χτισμένη σε υψόμετρο 650 μέτρων δεσπόζει στο κεντρικό οροπέδιο της Ιβηρικής 
Χερσονήσου, στην Καστίλλη. Από το 1562 πρωτεύουσα της χώρας με 4.000.000 
πληθυσμό.Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Σε συνεργασία με τον αρχηγό του γραφείου 
μας για μια πρώτη γνωριμία με την Άλλη Μαδρίτη, την πλατεία Ισπανίας το περίφημο 
Αιγυπτιακό μνημείο Debot, το πάρκο Ρετίρο και την ιστορικότερη και σημαντικότερη 
πλατεία της πόλης την Πλάθα Μαγιόρ.

2η ημέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ - ΚΟΡΔΟΒΑ - ΣΕΒΙΛΛΗ
Μετά το πρωινό αρχίζει η οδική μας εκδρομή για την Ανδαλουσία διασχίζοντας 
το οροπέδιο της θρυλικής Manchas όπου έζησε και έκανε τα ανδραγαθήματά 
του ο Δον Κιχώτης .Σε κάποιο από τα χωριά θα κάνουμε την πρώτη στάση 
.Περνώντας τη Σιέρα Μορένα θα καταλήξουμε στην πασίγνωστη Κορδούη 
των Ρωμαίων, την μετέπειτα Κορδούβα των Αράβων, την σημερινή Κόρδοβα. 
Στη πάλαι ποτέ πρωτεύουσα του σημαντικότερου χαλιφάτου της Δύσης θα 
περιπλανηθούμε στα γραφικά στενά της Εβραϊκής συνοικίας με τα υπέροχα πάτιος που 
θα μας οδηγήσουν στο μεγαλύτερο Τζαμί της Δύσης , την περίφημη Μεθκίτα. Πάνω από 
800 κολώνες (πολλές εξ αυτών των ελληνιστικών χρόνων) κρατούν πάνω στις αψίδες 
τους ένα έργο τέχνης απαράμιλλης ομορφιάς του 9ου και 10ου αιώνα. 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. 
Στη συνέχεια ακλουθώντας τη ροή του Γουαδαλκιβίρ (μεγάλο ποτάμι στα Αραβικά) θα 
καταλήξουμε στη Σεβίλλη την πρωτεύουσα του Al Andalus, της Ανδαλουσίας. 

3η ημέρα: ΣΕΒΙΛΛΗ
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. Αρχίζοντας από το Πάρκο της 
Μαρίας Λουίζα και την Πλατεία Αμερικής φτάνουμε στην εντυπωσιακή και παραμυθένια 
Πλατεία Ισπανίας, όπου θα δούμε κτίρια αντιπροσωπευτικά των ρυθμών αρχιτεκτονικής 
της πόλης. Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε στην πρώην Εβραϊκή συνοικία με στενά 
σοκάκια και τυπικά “πάτιος’’. Σήμερα ονομάζεται Σάντα Κρούθ και είναι μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς της Ουνέσκο. Θα επισκεφτούμε το κτιριακό συγκρότημα του 
Αλκαζάρ (οχυρωμένο παλάτι στην Αραβική γλώσσα), όπου  δεσπόζει  το  Αραβικό Παλάτι 
, κλασσικής αρχιτεκτονικής Μουδέχαρ με τα εντυπωσιακά επίσημα σαλόνια, το μικρό 
χαρέμι και τους ιδιωτικούς χώρους των Σουλτάνων. Στην ίδια περιοχή θα δούμε τον 
καθεδρικό ναό Χιράλδα με το μιναρέ - καμπαναριό που είναι και η “επίσημη’’ φωτογραφία 
της Σεβίλλης. Εδώ βρίσκεται ο τάφος του Κολόμβου , το χρυσοποίκιλτο κεντρικό 
παρεκκλήσι και σημαντικοί πίνακες του μεγάλου Σεβιλιανού ζωγράφου του Μουρίλιο. 
Η Σεβίλλη όμως δεν είναι (μόνο) αυτό .Στενά σοκάκια, μεσαιωνικά κτίρια, πανέμορφες 
πλατείες, νεραντζιές, μανόλιες αιωνόβιες και ο Γουδαλκιβίρ όπου λουζόταν η αγάπη του 
Λόρκα…… η πόλη του έρωτα .Και για το βράδυ… φλαμένκο, στην πόλη που γεννήθηκε.

4η ημέρα: ΣΕΒΙΛΛΗ - ΡΟΝΤΑ - ΠΟΥΕΜΠΛΟΣ ΜΠΛΑΝΚΟΣ - ΓΡΑΝΑΔΑ
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. Αρχίζοντας από το Πάρκο της 
Μαρίας Λουίζα και την Πλατεία Αμερικής φτάνουμε στην εντυπωσιακή και παραμυθένια 
Πλατεία Ισπανίας, όπου θα δούμε κτίρια αντιπροσωπευτικά των ρυθμών αρχιτεκτονικής 
της πόλης. Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε στην πρώην Εβραϊκή συνοικία με στενά 
σοκάκια και τυπικά “πάτιος’’. Σήμερα ονομάζεται Σάντα Κρούθ και είναι μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς της Ουνέσκο. Θα επισκεφτούμε το κτιριακό συγκρότημα 
του Αλκαζάρ (οχυρωμένο παλάτι στην Αραβική γλώσσα), όπου  δεσπόζει  το  Αραβικό 
Παλάτι, κλασσικής αρχιτεκτονικής Μουδέχαρ με τα εντυπωσιακά επίσημα σαλόνια, το 
μικρό χαρέμι και τους ιδιωτικούς χώρους των Σουλτάνων. Στην ίδια περιοχή θα δούμε τον 
καθεδρικό ναό Χιράλδα με το μιναρέ - καμπαναριό που είναι και η “επίσημη’’ φωτογραφία 
της Σεβίλλης. Εδώ βρίσκεται ο τάφος του Κολόμβου, το χρυσοποίκιλτο κεντρικό 
παρεκκλήσι και σημαντικοί πίνακες του μεγάλου Σεβιλιανού ζωγράφου του Μουρίλιο. 
Η Σεβίλλη όμως δεν είναι (μόνο) αυτό. Στενά σοκάκια, μεσαιωνικά κτίρια, πανέμορφες 
πλατείες, νεραντζιές, μανόλιες αιωνόβιες και ο Γουδαλκιβίρ όπου λουζόταν η αγάπη του 
Λόρκα… η πόλη του έρωτα .Και για το βράδυ… φλαμένκο, στην πόλη που γεννήθηκε.

5η ημέρα: ΓΡΑΝΑΔΑ - ΜΑΔΡΙΤΗ
Γρανάδα (το ρόδι). Στη ξενάγησή μας θα δούμε το 
σημαντικότερο Αραβικό μνημείο της Ισπανίας. τον 
εντυπωσιακό λόφο της Αλάμπρα (το κόκκινο κάστρο στην 
Αραβική γλώσσα). Η ακμή του Σουλτανάτου της Γρανάδα σε όλο 
της το μεγαλείο, ένα αριστούργημα ισλαμικής αρχιτεκτονικής 
του 14ου αιώνα με αφάνταστη λεπτομέρεια στην διακόσμηση, 
με τα απίθανα σιντριβάνια, με τις επικλήσεις στον Αλλάχ, 
στον παράδεισο και τον αιώνιο έρωτα. Δίπλα στην Αλάμπρα 
θα βρούμε το Χεναραλίφε με δέντρα, λουλούδια και νερά που 
θα μας παρασύρουν σε ένα κόσμο στοχασμού, χαλάρωσης 
και φαντασίας από την εποχή των Σουλτάνων, των Χαρεμιών, 
του αισθησιασμού και των ευνούχων... στη δύναμη των 
Αράβων. Μετά από αυτήν την χαλάρωση θα ανηφορήσουμε 
πλέον προς τα οροπέδια της Μάντσας και της Καστίλλης για 
να φτάσουμε στη Μαδρίτη.

6η ημέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ
Η πρωινή μας ξενάγηση θα μας αποκαλύψει ένα μικρό μέρος 
του πλούτου της σημαντικότερης Πινακοθήκης στον κόσμο 
(ΠΡΑΔΟ). Τα πάνω από 10.000 έργα που ανήκουν στην 
συλλογή του, προσφέρουν ένα μοναδικό ταξίδι στο Χρόνο 
και στο Χρώμα. Θα απολαύσουμε τα αριστουργήματα των Ελ 
Γκρέκο, Βελάθκεθ, Γκόγια να “στέκονται” δίπλα σε άλλους εξ’ 
ίσου σημαντικούς ζωγράφους. Στην συνέχεια θα περπατήσουμε 
στα στενά δρομάκια του κέντρου της Μαδρίτης. Στο περίφημο 
Barrio de la letras, μιά απ’ τις πιο μποέμ συνοικίες όλης της 
Ευρώπης, όπου έζησαν και δημιούργησαν πολλοί απ’ τους 
σπουδαίους ζωγράφους και λογοτέχνες της Ισπανίας, όπως 
ο Lope de Vega, ο Cervantes και άλλοι. Η ξενάγησή μας θα 
τελειώσει με το μεσαιωνικό κομμάτι της πόλης, στην Μαδρίτη 
των Αψβούργων. Το ελεύθερο απόγευμα, σας προτείνουμε 
να το εκμεταλλευτείτε κάνοντας μια προαιρετική εκδρομή 
στην Σεγκόβια, την πόλη της βασίλισσας Ισαμπέλας, την παλιά 
πρωτεύουσα της Καστίλης.

7η ημέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ - ΤΟΛΕΔΟ
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για την “Πόλη των Τριών 
Πολιτισμών”, το Τολέδο, μία πόλη με σπουδαία ιστορική, 
καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά. Θα περιπλανηθούμε 
στα στενά δρομάκια της μεσαιωνικής πόλης και θα 
επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό, ένα μοναδικό κτίσμα 
μεγάλων καλλιτεχνών και μείγμα πολλών αρχιτεκτονικών 
στυλ, όπου θα δούμε πίνακες του El Greco, αμύθητης αξίας, 
όπως το Expolio και τη συλλογή Αποστόλων. Στην συνέχεια, την 
εκκλησία του Santo Tomé, θα θαυμάσουμε το αριστουργηματικό 
έργο του Ελ Γκρέκο “Η Ταφή του Κόμητα Οργκάθ”. Στη 
συνέχεια, επίσκεψη σε ένα εργοστάσιο με ‘’Damasquinad’’, 
γνωστή Τολεδανική τέχνη που προέρχεται απο την εποχή 
των Αράβων. Επιστροφή στην Μαδρίτη. Για το απόγευμα σας 
προτείνουμε μια τελευταία βόλτα για ψώνια στην κομψότερη 
συνοικία της πόλης το Μπάριο Ντε Σαλαμάνκα, ένα καφέ στην 
ατμοσφαιρική Πλάθα Ντε Οριέντε με θέα το παλάτι ή απλώς 
περιπλανηθείτε στα στενά της παλιάς πόλης καταλήγοντας 
στην εντυπωσιακή Πλάθα Μαγιόρ για μια ζεστή σοκολάτα.

8η ημέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και λίγος χρόνος ελεύθερος στη 
διάθεση σας. Μεταφορά στο αεροδρόμιο καιπτήση για 
Θεσσαλονίκη 

Μαδρίτη-Ανδαλουσία 8 ημέρες

ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

Δώρο 3 
δείπνα



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΜΠΙΛΠΜΑΟ
Πρωινή συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση μέσω 
Κωνσταντινούπολης για το Μπιλμπάο. Άφιξη, παραλαβή δωματίων και 
στην συνέχεια απογευματινή ξενάγηση στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο 
της Χώρας των Βάσκων, το Μπιλμπάο.  Θα δούμε μια βιομηχανική πόλη, 
η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αναμορφωθεί τόσο εμπνευσμένα, που η 
ανάπλασή της αποτελεί πρότυπο για όσες πόλεις θέλουν να υλοποιήσουν 
ανάλογες βελτιώσεις στην αστική τους υποδομή. Tα μοντέρνα εντυπωσιακά 
κτίρια στην όχθη του ποταμού Νερβιόν έχουν μετατρέψει το Μπιλμπάο σε 
πασαρέλα σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Το περίφημο Κάσκο Βιέχο, η παλιά 
πόλη βρίσκεται ακριβώς δίπλα από τις όχθες του ποταμού Νερβιόν. Ο 
γοτθικός Καθεδρικός Ναός του Αγίου Ιακώβου, η υπέροχη Πλάθα Nουέβα 
και ο ιερότερος ναός της πόλης αφιερωμένος στη Παναγία της Mπεγόνια, 
τη προστάτιδα της πόλης είναι τα σημαντικότερα αξιοθέατα του ιστορικού 
κέντρου. 

2η ημέρα: ΜΠΙΛΠΜΑΟ - ΒΙΤΟΡΙΑ
 Πρωινή επίσκεψη στο μνημειώδες μουσείο Γκουγκενχάιμ, κτίριο ορόσημο 
της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, που υλοποίησε ο διάσημος Φρανκ Γκέρυ 
και αποτελεί σήμα κατατεθέν της πόλης. Χρόνος ελεύθερος στην διάθεση 
σας και εκδρομή νωρίς το απόγευμα στην πρωτεύουσα της Αυτόνομης 
Επαρχίας της Χώρας των Βάσκων, τη Βιτόρια, όπου και θα περιπλανηθούμε 
στο εξαιρετικό ιστορικό της κέντρο.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο 
Μπιλμπάο.

3η ημέρα: ΜΠΙΛΠΜΑΟ (ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ, ΑΛΤΑΜΙΡΑ, ΣΑΝΤΑΓΙΑΝΑ ΔΕΛ ΜΑΡ, ΧΙΧΟΝ)
ΟΒΙΕΔΟ
Πρωινή αναχώρηση για την καρδιά της επαρχίας της Κανταβρίας, πρώτα 
στην αρχοντική της πρωτεύουσα, το Σανταντέρ, αμέσως μετά στο ιστορικό 
μεσαιωνικό χωριό της Σαντιγιάνα Δελ Μαρ και τέλος στο διάσημο για τις 
πολύχρωμες μοναδικές προϊστορικές βραχογραφίες του, Μουσείο ρέπλικα 
του Σπηλαίου της Αλταμίρα. Συνεχίζοντας ανατολικά θα περιηγηθούμε 
πανοραμικά στη Χιχόν  το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Αστούριας 
και που παρά το μοντέρνο χαρακτήρα της διατηρεί μερικά αξιοσημείωτα 
εντυπωσιακά  μεσαιωνικά τμήματα. Άφιξη το απόγευμα στο Οβιέδο στο 
ιστορικό πριγκιπάτο της Αστουρίας, διαν/ση.

4η ημέρα: ΟΒΙΕΔΟ (ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ) ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΝΤΕ ΚΟΜΠΟΣΤΕΛΛΑ 
Περιήγηση στο «ιδιαίτερο» Οβιέδο,  πρωτεύουσα του πριγκιπάτου, με μακρά 
ιστορία αφού ιδρύθηκε το 761μχ με το προνόμιο να μην έχει κατακτηθεί ποτέ 
από τους μουσουλμάνους, σε αντίθεση με τα περισσότερα άλλα ιστορικά 
μέρη της Ιβηρικής Χερσονήσου. Θα κατευθυνθούμε στο ιστορικό κέντρο με 
τον  περίφημο Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος, τη κομψότατη Βασιλική του 
Αγίου Ιουλιανού, το σιντριβάνι La Foncalada και  πολλά θαυμάσια ιστορικά 
κτίρια. Αφήνουμε το Πριγκιπάτο της Αστούρια και κατευθυνόμαστε στην 
περιοχή της Γαλικίας με πρώτη στάση την παραθαλάσσια πόλη της Λα 
Κορούνια. Χρόνος ελεύθερος για μια σύντομη βόλτα και αμέσως μετά 
αναχωρούμε για την πόλη κόσμημα, το θρυλικό Σαντιάγο Ντε Κομποστέλλα 
που θα μας φιλοξενήσει τα επόμενα δύο βράδια. Το βράδυ προτείνουμε 
δείπνο σε ταβέρνα με τυπική κουζίνα της επαρχίας της Γαλικίας.

5η ημέρα: ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΝΤΕ ΚΟΜΠΟΣΤΕΛΛΑ 
Πόλη ευλογημένη και ιερή για τους καθολικούς χριστιανούς σε παγκόσμιο 
επίπεδο, καθώς αιώνες τώρα συρρέουν οι πιστοί για να προσκυνήσουν 
τα ιερά λείψανα του Αγίου Ιακώβου. Αρχιτεκτονικά  η πόλη είναι ένα 
απαράμιλλο κομψοτέχνημα που η Unesco ενέταξε το 1985 στη λίστα 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Το ιστορικό κέντρο με την κεντρική 
πλατεία Ομπραντόιρο που στεγάζει το διάσημο Καθεδρικό Ναό της πόλης, 
οι γειτονικές πλατείες Κιντάνα, Αζαμπατσέρια & Πλατερίας με τα θαυμάσια 
και επιβλητικά δημόσια κτίρια, τα στενά σοκάκια με τα γραφικά μεσαιωνικά 
σπίτια, το κτίριο του Πανεπιστημίου που κτίστηκε το 1495 και φυσικά οι 
δεκάδες εκπληκτικές εκκλησίες χτισμένες σε κάθε ρυθμό που μπορεί να 
φανταστεί κανείς, σαν ένα υπαίθριο μουσείο της Ευρωπαϊκής εξέλιξης της 
αρχιτεκτονικής είναι αρκετά για να μας  εντυπωσιάσουν . Στη συνέχεια 
μπορείτε να περιπλανηθείτε στα στενά και τα πολλά μικρά μαγαζιά του 
κέντρου ή να μας ακολουθήσετε στην εκδρομή μας σε μια ακόμη όμορφη 
πόλη της Γαλικίας, την ιστορική Ποντεβέδρα. Επιστροφή το βράδυ στο 
Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα.

6η Ημέρα: ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΝΤΕ ΚΟΜΠΟΣΤΕΛΛΑ (ΛΟΥΓΚΟ) ΛΕΟΝ  
Ολοκληρώνουμε το οδοιπορικό μας στην περιοχή της Γαλικίας με μια 
πόλη έκπληξη. Το Λούγκο μπορεί να είναι σήμερα μία μικρή γραφική πόλη 
αλλά έχει το μέγιστο προνόμιο να είναι η μοναδική πόλη στον κόσμο που 
διατηρεί πλήρη και ανέπαφα τα Ρωμαϊκά της τείχη που ολοκληρώθηκαν 
τον 3ο αιώνα μΧ, έχουν μήκος 2117μ., ύψος 10 με 15μ. και τα προστατεύουν 
71 αμυντικοί πύργοι. Χρόνος ελεύθερος να την περπατήσουμε. Άφιξη 
νωρίς το απόγευμα στην μεσαιωνική Λεόν, από τις πρώτες πόλεις που 
εξεγέρθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ισπανικής ανεξαρτησίας και 
το 1833 έγινε πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας. Στην περιήγηση της θα 
δούμε το ιστορικό της κέντρο όπου εξέχοντα ιστορικά κτίρια αποτελούν 
ο καθεδρικός ναός, το καλύτερο δείγμα γαλλικού στυλ κλασικής γοτθικής 
αρχιτεκτονικής στην Ισπανία, η βασιλική του Σαν Ισίδορο, μία από τις 
σημαντικότερος εκκλησίες Ρομανικού ρυθμού στην Ισπανία και τόπος ταφής 
των μεσαιωνικών μοναρχών της Λεόν, το μοναστήρι του Σαν Μάρκος και η 
Κάσα Μποτίνες, μια μοντερνιστική δημιουργία του Αντόνιο Γκαουντί. 

7η ημέρα: ΛΕΟΝ (ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ, ΖΑΡΑΟΥΤΣ) ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ 
Αναχώρηση για την εξαιρετική ιστορική πόλη της Καστίλης, Μπούργκος, που 
βρίσκεται στη διαδρομή του Αγίου Ιακώβου και είναι χτισμένη σε υψόμετρο 
περίπου 800μ. Η πόλη διαθέτει πολλά ιστορικά μνημεία όπως ο Καθεδρικός 
ναός που ανακηρύχθηκε μνημείο Παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από 
την UNESCO το 1984 και η Μονή Λας Ουέλγας Ρεάλες. Ένας μεγάλος αριθμός 
εκκλησιών, παλατιών και άλλων κτιρίων από τη μεσαιωνική περίοδο σώζονται 
μέχρι σήμερα. Περιβάλλεται  από τα πάρκα Φουέντες Μπάνκας και Παθέο 
ντε λα Ίσλα. Άφιξη το απόγευμα στο Σαν Σεμπαστιάν, που στη γλώσσα των 
Bάσκων αναφέρεται ως Nτονόστια, μία πόλη διάσημη για τις παραλίες της 
στο Βισκαϊκό κόλπο, την περίφημη κουζίνα της που την έχουν τιμήσει οι 
Celebrity σεφ της περιοχής και το γλετζέδικο χαρακτήρα των κατοίκων της.  
Το απόγευμα στο Σαν Σεμπαστιάν θα ανακαλύψουμε τα σημαντικότερα 
αξιοθέατά  στην «Πάρτε Βιέχα» δηλαδή παλιά πόλη, στη περιοχή Centro Ro-
mantico με τα κομψά κτίρια και τέλος στη Λα Κόντσα, τη παραλιακή της 
λεωφόρο. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το λευκό τοπικό κρασί (txakoli) 
και ψάρι στα κάρβουνα (pescado a la brasa). Για το βράδυ σας προτείνουμε 
να κάνετε ότι και οι κάτοικοι της πόλης, να επισκεφθείτε δηλαδή κάποιο από 
τα δεκάδες Pintxos Bars, για να απολαύσετε τις ευφάνταστες μικρές αυτές 
λιχουδιές που έκαναν διάσημη τη Βασκική κουζίνα σε όλο τον κόσμο … 
άλλωστε εδώ ξεκίνησαν «μυθικά» ονόματα της σύγχρονης γαστρονομίας 
όπως ο Martin Berasategui και ο Juan Mari Arzak! 

8η ημέρα: ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ (ΧΟΝΤΕΑΡΙΜΠΙΑ ΜΑΓΙΟΝ ΜΠΙΑΡΙΤΖ)
 Ιστορικά η Χώρα των Βάσκων, σε αντίθεση με την ευρέως επικρατούσα 
αντίληψη δεν ανήκει μόνο στην Ισπανία αλλά εκτείνεται και σε Γαλλικό 
έδαφος. Έτσι σήμερα θα κάνουμε μια ολοήμερη εκδρομή για να γνωρίσουμε 
αυτά ακριβώς τα «άγνωστα» μέρη της Χώρας των Βάσκων. Πρώτα η 
γραφική Χοντεαρίμπια ακριβώς στα σύνορα Ισπανίας / Γαλλίας, με τα 
μεσαιωνικά της τείχη και το θαυμάσιο ιστορικό της κέντρο, αμέσως μετά 
εντός Γαλλικού πλέον εδάφους, η αρχοντική, παραποτάμια Μπαγιόν που 
εξιδανίκευσε ο διάσημος αμερικανός συγγραφέας Έρνεστ Χέμινγουεϊ στο 
περίφημο μυθιστόρημα του: «Ο Ήλιος θα ανατέλλει για πάντα» και αργότερα 
το κοσμοπολίτικο θέρετρο του Μπιαρίτζ, το οποίο προτιμήθηκε ανά καιρούς 
ως τόπος διακοπών για τις σημαντικότερες προσωπικότητες της Γηραιάς 
Ηπείρου . Επιστροφή αργά το απόγευμα στο Σαν Σεμπαστιάν.

9η ημέρα: ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
 Η εκδρομή μας σε αυτή τη τόσο ιδιαίτερη περιοχή της Ιβηρικής Χερσονήσου 
ολοκληρώνεται και μας αφήνει πλούσιες εικόνες. Μεταφορά στο αεροδρόμιο 
του Μπιλπάο για την επιστροφή μας μέσω Κωνσταντινούπολης. 

Ένα ταξίδι που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Αφορά μια 
πολύ ιδιαίτερη περιοχή της Ισπανίας που έχει συνδέσει 
το όνομα της με αγώνες ανεξαρτησίας και τόλμη. 
Ελάτε να γνωρίσουμε τη ζωντάνια ενός ιδιαίτερου 
λαού που θα μας γοητεύσει με την αυθεντικότητα και 
τον πολιτισμό του αλλά και έναν πανέμορφο τόπο με 
πόλεις – κοσμήματα και χρυσές παραλίες.Δώρο η είσοδος στο μουσείο Γκουγκενχάιμ & στον καθεδρικό στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα

Βάσκων
9 ημέρες

Η χώρα των

Μπιλμπάο

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*, 3. Πρωινό καθημερινά, 4. Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με 
το πρόγραμμα, 5. Είσοδοι στο μουσείο Γκουγκεκνχάιμ και στον Καθεδρικό στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα 6. Συνοδός του γραφείου, 7. Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης Επαγγελματικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, δημοτικός φόρος, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο.



5Αεροπορικές εκδρομές

1η ημέρα:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ 
Συγκέντρωση  στο αεροδρόμιο και πτήση  για την πρωτεύουσα της Καταλονίας, τη Βαρκελώνη. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τη 
Βαλένθια, πρωτεύουσα της ομώνυμης Αυτόνομης Κοινότητας και γενέτειρα του διάσημου αρχιτέκτονα Σαντιάγκο Καλατράβα, όπου στην πανοραμική μας 
περιήγηση θα δούμε το σύμπλεγμα των 3 κτηρίων που σχεδίασε «Πόλη των Τεχνών και της Επιστήμης» πάνω στο πάρκο του ποταμού Τούρια, ενώ στο 
ιστορικό κέντρο της πόλης θα δούμε το Ταχυδρομείο με τα φτερωτά αγάλματα, το Δημαρχείο, το Ιστορικό Μουσείο, τον επιβλητικό γοτθικό Καθεδρικό Ναό 
της Παναγίας των Αβοήθητων κ.λπ. Χρόνος ελεύθερος. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το ενυδρείο της πόλης που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα 
της Ευρώπης. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και διανυκτέρευση. 

2η ημέρα: ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΜΑΔΡΙΤΗ 
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση  για την πρωτεύουσα της Ισπανίας τη Μαδρίτη, που είναι χτισμένη στο κέντρο της Ιβηρικής Χερσονήσου, σε 
υψόμετρο 667 μ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, στις όχθες του ποταμού Μανθανάρες.  Άφιξη νωρίς  το απόγευμα στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση 
στα δωμάτια και  χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση. 

3η ημέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για μια πανοραμική ξενάγηση  στα αναρίθμητα μαδριλένικα αξιοθέατα, όπως τη μεσαιωνική Πλάθα Μαγιόρ, την Πουέρτα δελ Σολ, την 
Πλάθα δε Οριέντε με τα αγάλματα των Ισπανών βασιλέων, το Βασιλικό Παλάτι, τον Καθεδρικό Ναό της Αλμουδένα, τον σιδηροδρομικό σταθμό Ατότσα, 
και το νεοκλασικό κτίριο που στεγάζει την Βουλή και θα διασχίσουμε τη μεγάλη Λεωφόρο Πράδο, όπου βρίσκονται τα μεγάλα μουσεία Πράδο και Ρέινα 
Σοφία, το μεγάλο Πάρκο Ρετίρο, το γήπεδο Μπερναμπέου κ.λπ. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο. Για το ελεύθερο απόγευμα, σας προτείνουμε να 
επισκεφθείτε το Μουσείου του Πράδο με έργα των μεγάλων ζωγράφων, όπως του Ελ Γκρέκο, Μουρίλιο, Βελάσκεθ και Γκόγια, και το Βασιλικό Παλάτι.  

4η ημέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ - ΤΟΛΕΔΟ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Τολέδο, την «πόλη των τριών πολιτισμών» (Χριστιανών, 
Εβραίων και Αράβων), χτισμένη στις όχθες του ποταμού Τάγου, που διατηρώντας 
αναλλοίωτη τη μεσαιωνική φυσιογνωμία της έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο της 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco. Θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό 
Ναό, που κυριαρχεί στον ουρανό της πόλης αντικατοπτρίζοντας την ιστορική 
σημασία του, το σπίτι-μουσείο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου και την εκκλησία του 
Αγίου Θωμά, όπου βρίσκεται το αριστούργημά του «Η ταφή του κόμη Οργκάθ» (1586-
1588). Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και ζεστή σοκολάτα με τσούρος (λουκουμάδες). 
Φεύγοντας, αγοράστε ένα σπαθί για ενθύμιο. Επιστροφή στη Μαδρίτη και απόγευμα 
ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ - ΣΑΡΑΓΟΣΑ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βαρκελώνη. Καθ’ οδόν, θα επισκεφθούμε τη Σαραγόσα, την 
πολυπληθέστερη πόλη της αυτόνομης περιφέρειας της Αραγονίας, με τα χαρακτηριστικά 
κτίρια της τέχνης «μουδεχάρ» (αρχιτεκτονική και διακόσμηση επηρεασμένη από τη 
μουσουλμανική παράδοση με στοιχεία από τη χριστιανική κουλτούρα και το γοτθικό 
στιλ), όπως η Βασιλική της Πιλάρ ή ο Καθεδρικός Ναός Λα Σέο, που έχουν ανακηρυχτεί 
από την UNESCO Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το απόγευμα άφιξη 
στη Βαρκελώνη. Μεταφορά και  τακτοποίηση  στο ξενοδοχείο και  χρόνος ελεύθερος για 
μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Κάντε τη βόλτα σας στο γνωστό πεζόδρομο Ράμπλα 
και την περιοχή της Μπαρτσελονέτας στο λιμάνι. Περιπλανηθείτε μέσα στα στενά την 
γοτθικής συνοικίας με τα πολλά καταστήματα και απολαύστε τον καφέ ή την μπίρας 
σας με τάπας  στη γραφική Πλάθα Ρεάλ. 

6η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για ξενάγηση στη Βαρκελώνη. 
Διασχίζοντας μεγάλες λεωφόρους και αφού περάσουμε από την 
Πλατεία Ισπανίας με το «Μαγικό Σιντριβάνι», θα ανηφορήσουμε 
στον λόφο Μονζουίκ, όπου βρίσκεται το Ισπανικό Χωριό, μια 
μικρογραφία της χαρακτηριστικής ισπανικής αρχιτεκτονικής, 
αλλά και οι περισσότερες από τις εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 1992. Στη συνέχεια, θα κατηφορίσουμε στο Ολυμπιακό 
λιμάνι της πόλης, όπου δεσπόζει το μνημείο του Χριστόφορου 
Κολόμβου, θα διασχίσουμε τη διάσημη πεζοδρομημένη λεωφόρο 
Ράμπλα και θα καταλήξουμε στην Πλατεία της Καταλονίας, 
για να περιπλανηθούμε στα γραφικά στενά της παλιάς 
πόλης, όπου δεσπόζει ο γοτθικός Καθεδρικός Ναός του Τιμίου 
Σταυρού και της Αγίας Ευλαλίας, και θα καταλήξουμε στην 
παραλία Μπαρτσελονέτα και στο Ολυμπιακό Χωριό. Τέλος, θα 
επισκεφτούμε την αντισυμβατική εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια 
(της Αγίας Οικογένειας), έργο του μοντερνιστή Καταλανού 
αρχιτέκτονα Αντόνιο Γκαουντί. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
και απόγευμα ελεύθερο. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το 
ενυδρείο, ένα από τα πιο σημαντικά της Ευρώπης, ή το Μουσείο 
Πικάσο, ή το Μουσείο του Χουάν Μιρό και περπατήστε στην 
Πασέο Ντε Γκράθιας, τον ωραιότερο δρόμο της Βαρκελώνης και 
φωτογραφίστε τα απίστευτα κτίρια του Αντόνιο Γκαουντί, την 
Πεδρέρα και Κάσα Μίλα.. Διανυκτέρευση.

7η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΦΙΓΚΕΡΕΣ - ΧΙΡΟΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Φιγκέρες, τη γενέτειρα του 
πασίγνωστου υπερρεαλιστή ζωγράφου  Σαλβαδόρ Νταλί. 
Επίσκεψη στο Μουσείο-Θέατρο Νταλί. Αναχώρηση για επίσκεψη 
στη μεσαιωνική πόλη της Χιρόνα. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής. 

Casa Batllo - Βαρκελώνη

Τολέδο

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, 3. Πρωινό καθημερινά, 4. Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με 
το πρόγραμμα, 5. Συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης Επαγγελματικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, δημοτικοί φόροι 
πόλεων, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ισπανία
7 ημέρες

Κλασική



1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Λισσαβώνα μέσω σταθμού , 
την πορτογαλική πρωτεύουσα, η οποία είναι κτισμένη στους επτά λόφους του 
ποταμού Tagus. Αφιξη στην γενέτειρα του fado με τα στενά, γραφικά σοκάκια, 
τα σπίτια με τις κεραμοσκεπές και τις στολισμένες με πολύχρωμα πλακάκια 
προσόψεις. Μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ
Η σημερινή μας ξενάγηση είναι αφιερωμένη στην γραφική και φιλόξενη πόλη, 
που παρόλο τις συνεχόμενες επιδρομές των βαρβαρικών λαών για πολλούς 
αιώνες, διατηρεί έως και σήμερα το λατινικό ένδοξο χαρακτήρα της. Ένα από 
τα πιο φημισμένα αξιοθέατα της πόλης και ίσως το πιο όμορφο και περίτεχνο 
παγκοσμίως είναι το Μουσείο με τις Βασιλικές Άμαξες, όπου θα θαυμάσουμε 
μια μοναδική σε πολυτέλεια και πλούτο συλλογή που χρονολογείται ανάμεσα 
στον 17ο και 19ο αιώνα. Θα επισκεφθούμε το μοναστήρι των Ιερωνυμιτών, το πιο 
εντυπωσιακό σύμβολο της πορτογαλικής δύναμης και πλούτου, που χτίστηκε το 
1502 κατόπιν εντολής του βασιλιά Manuel I για να τιμήσει τη μνήμη του Vasco da 
Gama για την επιτυχή επιστροφή του από την Ινδία. Τέλος θα επισκεφθούμε το 
μνημείο των Ανακαλύψεων καθώς και τον χαρακτηριστικό Πύργο του Μπελέμ, 
απ’ όπου ξεκίνησαν οι Πορτογάλοι θαλασσοπόροι για τα πέρατα της γης. Αυτός 
ο περίφημος πύργος που φαντάζει περισσότερο σαν ένα μικροσκοπικό κάστρο, 
χτίστηκε το 1515 κοντά στις όχθεις του ποταμού TEJO για να προστατεύσει 
τις εκβολές του ποταμού και έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς. To βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε τα 
παραδοσιακά πορτογαλικά τραγούδια fado, που έγιναν γνωστά σε όλο τον 
κόσμο από την φημισμένη τραγουδίστρια Amalia Rodriguez. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΠΟΡΤΟ
Μετά το πρωινό θα ξεναγηθούμε στην εντυπωσιακή πόλη που είναι 
κτισμένη στις όχθες του ποταμού Douro και απλώνεται αρμονικά 
στους λόφους διατηρώντας ακόμη και σήμερα την μεσαιωνική της 
άποψη. Στην περιοχή Ριμπέϊρα, κατά μήκος του ποταμού, εκτείνονται 
οι παλιές συνοικίες με τα πολλά παραδοσιακά καταστήματα και την 
ανοιχτή αγορά που βρίσκεται στην αποβάθρα, από όπου παλαιότερα 
φόρτωναν στις χαρακτηριστικές βάρκες το ομώνυμο κρασί. 
Στην άνω πόλη θα περιηγηθούμε στην περιοχή του Καθεδρικού Ναού και 
το παλιό κτίριο των σιδηροδρόμων. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το 
χρυσοποίκιλτο ναό του Άγιου Φραγκίσκου και το Παλάτι Μπόλσα, όπου 
στεγάζεται το Εμπορικό Επιμελητήριο και παλαιότερα το χρηματιστήριο. 
Τέλος θα επισκεφθούμε κάποιο παλιό οινοποιείο της πόλης, όπου για 
πολλά χρόνια ωριμάζει το περίφημο κρασί “ΠΟΡΤΟ” και θα έχουμε 
τη χαρά να γευθούμε σε ειδικά κατασκευασμένο ποτήρι “calice” την 
υπέροχη γεύση του και το πλούσιο άρωμα του. Απόγευμα ελεύθερο.

6η ημέρα: ΠΟΡΤΟ - ΜΠΡΑΓΚΑ - ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή στην επαρχία 
του Μίνιου. Πρώτος σταθμός της διαδρομής μας θα είναι η Μπράγκα 
όπου θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό και το ιερό του Ιησού που 
παρουσιάζει σημαντικά δείγματα στυλ Μπαρόκ. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε το Γκιμαράες το λίκνο του Παρτογαλικού έθνους 
που ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της Πορτογαλίας. Είναι η γενέτειρα 
πόλη της Πορτογαλικής εθνικότητας καθώς και η πόλη στην οποία 
γεννήθηκε ο πρώτος βασιλιάς της Πορτογαλίας ο « Αλφόνσο Α » . 
Θα δούμε το κάστρο της περιοχής και το ιστορικό κέντρο , τα οποία 
αποτελούν μνημεία ιστορικής κληρονομιάς της Ουνέσκο. Επιστροφή 
στο Πόρτο. Διανυκτέρευση.

7η ημέρα: ΠΟΡΤΟ - ΜΠΟΥΣΑΚΟΥ - ΑΒΕΙΡΟ - ΚΟΙΜΠΡΑ
Πρωινό και αναχώρηση οδικώς για την Κοίμπρα την πρώτη 
Πανεπιστημιούπολη της Πορτογαλίας και μια από τις πιο παλιές του 
κόσμου. Πρώτη μας στάση στο δάσος Μπουσάκο το εθνικό δάσος 
των Πορτογάλων κι ένα από τα πλουσιότερα της Ευρώπης σε φυτά. 
Στη διαδρομή μας θα κάνουμε μια στάση στη πόλη των καναλιών 
,τη “Βενετία της Πορτογαλίας” το Αβέιρο, όπου θα θαυμάσουμε τις 
βάρκες που μοιάζουν με παραδοσιακές γόνδολες της Βενετίας. Άφιξη 
στην Κοίμπρα όπου θα περιηγηθούμε στο χώρο του Πανεπιστημίου και 
στους δρόμους της πόλης των ποιητών με το πολυτραγουδισμένο της 
ποτάμι Μοντέγκο επίσης θα βρεθούμε και στον προαύλιο χώρο της 
εκκλησίας της Σάντα Κλάρα Λα Νόβα όπου θα έχουμε πανοραμική θέα 
από όλη την πόλη της Κοίμπρα.

8η ημέρα: ΚΟΙΜΠΡΑ - ΝΑΖΑΡΕ - ΟΜΠΙΤΟΥΣ - ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της 
Λισσαβώνας. Σταθμοί στη διαδρομή μας , το τουριστικό ψαροχώρι 
του ατλαντικού τη Ναζαρέ. Μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη 
λόγω της εγκαρδιότητας και της ζωντάνιας που θα εισπράξετε από 
τους κατοίκους της καθώς και από την μοναδική αίσθηση που σας 
δημιουργεί ένα μικρό χωριό που εμποτίζεται με την παράδοση και 
όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε την τοπική κουζίνα. 
Επόμενη στάση το πανέμορφο μεσαιωνικό χωριό των καλλιτεχνών 
Όμπιτους. Θα περπατήσουμε στα στενά σοκάκια ανάμεσα σε λευκά 
σπιτάκια στολισμένα με πολύχρωμα λουλούδια και θα απολαύσουμε 
μια πανοραμική θέα από τα τείχη ύψους 13 μέτρων που περιστοιχίζουν 
περιμετρικά το χωριό. Άφιξη στη Λισσαβώνα. Θα τελειώσουμε την 
σημερινή μας εκδρομή στο Πάρκο των Εθνών που κατασκευάστηκε για 
την Διεθνή Έκθεση EXPO 1998 απ’ όπου θα μπορούμε να θαυμάσουμε 
μεταξύ άλλων και την γέφυρα VASCO DA GAMA. Στο ίδιο πάρκο 
υπάρχει και το ενυδρείο της Λισσαβώνας OCEANARIO. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και γεμάτοι αναμνήσεις πετάμε πίσω στην Ελλάδα. Άφιξη 
στην Θεσσαλονίκη. 

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης, 2.Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 5 αστέρων στη Λισσαβώνα και το Πόρτο και 4 αστέρων στην 
Κοίμπρα, 3. Πρωινό μπουφέ καθημερινά, 4. Πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο για όλες τις μετακινήσεις όπως αναφέρει το πρόγραμμα, 5. Ξεναγήσεις / 
περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 6. Έμπειρος αρχηγός /συνοδός του γραφείου μας, 7. Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης).
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

3η ημέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - ΣΙΝΤΡΑ - ΚΑΣΚΑΙΣ - ΕΣΤΟΡΙΛ - ΚΑΜΠΟ ΝΤΑ ΡΟΚΑ
ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για μία ιδιαίτερα απολαυστική εκδρομή 
στα περίχωρα της Λισσαβώνας, στη Σίντρα θερινή κατοικία των βασιλέων, 
το Κασκάις που είναι ένα πολύ όμορφο ψαροχώρι, το Εστορίλ το τουριστικό 
θέρετρο της Πορτογαλίας και το Cabo da Roca, το δυτικότερο σημείο της 
Ευρωπαϊκής ηπείρου και της Πορτογαλίας στον Ατλαντικό ωκεανό .Επιστροφή 
στη Λισσαβώνα. Διανυκτέρευση. 

4η ημέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - ΦΑΤΙΜΑ - ΜΠΑΤΑΛΙΑ - ΠΟΡΤΟ
Αναχώρηση το πρωί με προορισμό το Πόρτο. Πρώτη στάση το μεγάλο κέντρο 
του καθολικισμού η Φάτιμα, που βρίσκεται 142km βόρεια της Λισσαβώνας. H 
Φάτιμα πήρε το όνομα της από την εμφάνιση της Παρθένου Μαρίας το 1917 σε 
τρία παιδιά αγροτών στην κοιλάδα “Cova Da Iria” και από τότε αναδείχθηκε 
ως η τοποθεσία με τη μεγαλύτερη προσέλευση προσκυνήματος παγκοσμίως. 
Τελευταία μας στάση ο ναός της Μπατάλια, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς υπό την προστασία της UNESCO. Άφιξη αργά το απόγευμα στο 
Πόρτο και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

Λισσαβώνα

Πόρτο

Πορτογαλίας
8 ημέρες

Πανόραμα



7Αεροπορικές εκδρομές

Ισπανία
Πορτογαλία

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΑΔΡΙΤΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την εντυπωσιακή πρωτεύουσα 
της Ισπανίας. Χτισμένη σε υψόμετρο 650 μέτρων δεσπόζει στο κεντρικό 
οροπέδιο της Ιβηρικής Χερσονήσου, στην Καστίλλη. Από το 1561 
πρωτεύουσα της χώρας με 4.000.000 πληθυσμό. Άφιξη μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος για ξεκούραση ή μια πρώτη βόλτα. 
Για το απόγευμα σας προτείνουμε να εκμεταλλευτείτε το ελεύθερο χρόνο 
γνωρίζοντας κάποια απ’ τα πάμπολλα ενδιαφέροντα σημεία της Μαδρίτης, 
(πέραν όσων θα γνωρίσουμε στην προγραμματισμένη ξενάγηση μας μαζί 
με τα Μουσεία της). Σε συνεργασία με τον αρχηγό τού γραφείου μας 
γνωρίστε τη Μαδρίτη των Βουρβόνων, την ακόμα παλαιότερη Μαδρίτη 
των Αψβούργων, τις βόρειες συνοικίες της με το εντυπωσιακό στάδιο 
της Real, το Santiago Bernabeu και την Puerta de Europa, την Plaza de 
Toros, την Αρένα της πόλης, την Plaza Colσn με το Αρχαιολογικό Μουσείο 
αλλά και τα κομψά καταστήματα του Barrio de Salamanca, την πλατεία 
Ισπανίας με το γιγάντιο γλυπτό του Μιγκέλ Ντε Θερβάντες, το περίφημο 
Αιγυπτιακό μνημείο Debod, το πάρκο Retiro και μεταξύ άλλων πολλών την 
ιστορικότερη πλατεία της πόλης, την Plaza Mayor.

2η ημέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ
Η πρωινή μας ξενάγηση θα μας αποκαλύψει ένα μικρό μέρος του πλούτου 
της σημαντικότερης Πινακοθήκης στον κόσμο (ΠΡΑΔΟ). Τα πάνω από 
10.000 έργα που ανήκουν στην συλλογή του, προσφέρουν ένα μοναδικό 
ταξίδι στο Χρόνο και στο Χρώμα. Θα απολαύσουμε τα αριστουργήματα 
των Ελ Γκρέκο, Βελάθκεθ, Γκόγια να “στέκονται” δίπλα σε άλλους εξ’ 
ίσου σημαντικούς ζωγράφους. Στην συνέχεια θα περπατήσουμε στα 
στενά δρομάκια της καρδιάς της Μαδρίτης. Στο περίφημο Barrio de la le-
tras, μιά απ’ τις πιο μποέμ συνοικίες όλης της Ευρώπης, όπου έζησαν και 
δημιούργησαν πολλοί απ’ τους σπουδαίους ζωγράφους και λογοτέχνες 
της Ισπανίας.Η ξενάγησή μας θα τελειώσει με το μεσαιωνικό κομμάτι της 
πόλης, στην Μαδρίτη των Αψβούργων. Απόγευμα ελεύθερο.

3η ημέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ - ΤΟΛΕΔΟ
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για την “Πόλη των Τριών Πολιτισμών”, το 
Τολέδο, μία πόλη με σπουδαία ιστορική, καλλιτεχνική και πολιτιστική 
κληρονομιά. Θα περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια της μεσαιωνικής 
πόλης και θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό, ένα μοναδικό κτίσμα 
μεγάλων καλλιτεχνών και μείγμα πολλών αρχιτεκτονικών στυλ, όπου θα 
δούμε πίνακες του El Greco, αμύθητης αξίας, όπως το Expolio και τη συλλογή 
Αποστόλων. Στην συνέχεια, την εκκλησία του Santo Tomé, θα θαυμάσουμε 
το αριστουργηματικό έργο του Ελ Γκρέκο “Η Ταφή του Κόμητα Οργκάθ”. 
Στη συνέχεια, επίσκεψη σε ένα εργοστάσιο με ‘’Damasquinad’’, γνωστή 
Τολεδανική τέχνη που προέρχεται απο την εποχή των Αράβων. Επιστροφή 
στην Μαδρίτη. Για το απόγευμα σας προτείνουμε μια τελευταία βόλτα για 
ψώνια στην κομψότερη συνοικία της πόλης το Μπάριο Ντε Σαλαμάνκα, 
ένα καφέ στην ατμοσφαιρική Πλάθα Ντε Οριέντε με θέα το παλάτι ή 
απλώς περιπλανηθείτε στα στενά της παλιάς πόλης καταλήγοντας στην 
εντυπωσιακή Πλάθα Μαγιόρ για μια ζεστή σοκολάτα.

4η ημέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ - ΓΡΑΝΑΔΑ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την ενδοχώρα της Ανδαλουσίας όπου θα 
καταλήξουμε στη Γρανάδα , χτισμένη στους πρόποδες της Σιέρα Νεβάδα , 
της χιονισμένης οροσειράς . Το απόγευμα θα κάνουμε μια πρώτη ανίχνευση 
της πόλης στην περιοχή του Καθεδρικού ναού και την πλατεία Bib Rambla 
(της πλατείας του εμπορίου).

5η ημέρα: ΓΡΑΝΑΔΑ - ΚΟΡΔΟΒΑ - ΣΕΒΙΛΛΗ
Μετά το πρωινό ξεκινάει η ξενάγηση πόλης που κυριαρχείται από την 
πληθωρική ομορφιά της Αλάμπρας – ένα αριστούργημα τέχνης και 
αφάνταστης λεπτομέρειας στη διακόσμηση, φτιαγμένο από γύψο, μάρμαρο 
και τούβλο, της οποίας το όνομά έχει αραβική ρίζα και σημαίνει «κόκκινο 
κάστρο». Χτισμένη σε έναν πέτρινο λόφο, στις εκβολές του ποταμού Darro, 
προστατευμένη από βουνά και περικυκλωμένη από δάσος, ανάμεσα στις 
παλαιότερες συνοικίες της πόλης, η Αλάμπρα ήταν αρχικά σχεδιασμένη για 
στρατιωτική περιοχή από τα μέσα όμως του 13ου αιώνα έγινε και η κατοικία 
βασιλέων. Επίσης, θα επισκεφθούμε τους υπέροχους κήπους του Generalife, 
ενός ανεξάρτητου παλατιού, το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την 
Αλάμπρα και αποτελούσε τόπο χαλάρωσης των βασιλέων. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για την Σεβίλλη διασχίζοντας το οροπέδιο της θρυλικής Man-
chas όπου έζησε και έκανε τα ανδραγαθήματά του ο Δον Κιχώτης .Σε 
κάποιο από τα χωριά θα κάνουμε την πρώτη στάση. Περνώντας τη Σιέρα 
Μορένα θα καταλήξουμε στην πασίγνωστη Κορδούη των Ρωμαίων , την 
μετέπειτα Κορδούβα των Αράβων , την σημερινή Κόρδοβα. Στη πάλαι ποτέ 
πρωτεύουσα του σημαντικότερου χαλιφάτου της Δύσης θα περιπλανηθούμε 
στα γραφικά στενά της Εβραϊκής συνοικίας με τα υπέροχα πάτιος που θα 
μας οδηγήσουν στο μεγαλύτερο Τζαμί της Δύσης , την περίφημη Μεθκίτα. 
Πάνω από 800 κολώνες (πολλές εξ αυτών των ελληνιστικών χρόνων ) 
κρατούν πάνω στις αψίδες τους ένα έργο τέχνης απαράμιλλης ομορφιάς 
του 9ου και 10ου αιώνα.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. Στη 
συνέχεια ακλουθώντας τη ροή του Γουαδαλκιβίρ (μεγάλο ποτάμι στα 
Αραβικά ) θα καταλήξουμε στη Σεβίλλη την πρωτεύουσα του Al Andalus, 
της Ανδαλουσίας. 

6η ημέρα: ΣΕΒΙΛΛΗ
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. Αρχίζοντας 
από το Πάρκο της Μαρίας Λουίζα και την Πλατεία Αμερικής φτάνουμε 
στην εντυπωσιακή και παραμυθένια Πλατεία Ισπανίας , όπου θα δούμε κτίρια 
αντιπροσωπευτικά των ρυθμών αρχιτεκτονικής της πόλης .Στη συνέχεια θα 
περιπλανηθούμε στην πρώην Εβραϊκή συνοικία με στενά σοκάκια και τυπικά 
“πάτιος’’. Σήμερα ονομάζεται Σάντα Κρούθ και είναι μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς της Ουνέσκο. Θα επισκεφτούμε το κτιριακό συγκρότημα του 
Αλκαζάρ(οχυρωμένο παλάτι στην Αραβική γλώσσα ) όπου δεσπόζει το Αραβικό 
Παλάτι , κλασσικής αρχιτεκτονικής Μουδέχαρ με τα εντυπωσιακά επίσημα 
σαλόνια , το μικρό χαρέμι και τους ιδιωτικούς χώρους των Σουλτάνων. Στην 
ίδια περιοχή θα δούμε τον καθεδρικό ναό Χιράλδα με το μιναρέ – καμπαναριό 
που είναι και η “επίσημη’’ φωτογραφία της Σεβίλλης. Εδώ βρίσκεται ο τάφος του 
Κολόμβου , το χρυσοποίκιλτο κεντρικό παρεκκλήσι και σημαντικοί πίνακες του 
μεγάλου Σεβιλιανού ζωγράφου του Μουρίλιο. Η Σεβίλλη όμως δεν είναι (μόνο 
) αυτό .Στενά σοκάκια , μεσαιωνικά κτίρια , πανέμορφες πλατείες, νεραντζιές, 
μανόλιες αιωνόβιες και ο Γουδαλκιβίρ όπου λουζόταν η αγάπη του Λόρκα…… 
η πόλη του έρωτα .Και για το βράδυ ……φλαμένκο , στην πόλη που γεννήθηκε.

7η ημέρα: ΣΕΒΙΛΛΗ - ΠΟΥΕΜΠΛΟΣ ΜΠΛΑΝΚΟΣ - ΡΟΝΤΑ - ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την Λισσαβώνα διασχίζοντας την περιοχή με τα 
Pueblos blancos (Άσπρα Χωριά). Θα σταματήσουμε στη Ρόντα μια πανέμορφη 
μεσαιωνική πόλη χτισμένη στο χείλος ενός εντυπωσιακού φαραγγιού. Θα 
απολαύσουμε τη μοναδική θέα , θα δούμε την παλαιότερη αρένα της Ισπανίας 
και θα περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια που ενέπνευσαν τους ποιητές 
του Ρομαντισμού …… και τον Χεμινγουέη στο “Για ποιόν χτυπά η καμπάνα’’. 
Άφιξη στο ξενοδοχείο.

8η ημέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ
Η σημερινή μας ξενάγηση είναι αφιερωμένη στην γραφική και φιλόξενη πόλη, 
που διατηρεί έως και σήμερα το λατινικό ένδοξο χαρακτήρα της. Ένα από τα 
πιο φημισμένα αξιοθέατα της πόλης είναι το Μουσείο με τις Βασιλικές Άμαξες, 
όπου θα θαυμάσουμε μια μοναδική σε πολυτέλεια και πλούτο συλλογή που 
χρονολογείται ανάμεσα στον 17ο και 19ο αιώνα. Επόμενος σταθμός μας 
είναι το μοναστήρι των Ιερωνυμιτών, το πιο εντυπωσιακό σύμβολο της 
πορτογαλικής δύναμης και πλούτου. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το μνημείο 
των Ανακαλύψεων καθώς και τον χαρακτηριστικό Πύργο του Μπελέμ, που 
χτίστηκε το 1515 κοντά στις όχθεις του ποταμού Tagus για να προστατεύσει 
τις εκβολές του ποταμού και έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς. απ’ όπου ξεκίνησαν οι Πορτογάλοι θαλασσοπόροι 
για τα πέρατα της γης. Το απόγευμα περιπλανηθείτε στα στενά καλντερίμια 
της μεσαιωνικής συνοικίας Αλφάμα ως το Κάστρο Του Αγιου Γεωργίου για να 
απολαύσετε μια πανοραμική θέα της Λισσαβώνας. To βράδυ σας προτείνουμε 
να απολαύσετε τα παραδοσιακά πορτογαλικά τραγούδια fado, που έγιναν 
γνωστά σε όλο τον κόσμο από την φημισμένη τραγουδίστρια Αmalia Rodri-
gues.

9η ημέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - ΣΙΝΤΡΑ - ΚΑΣΚΑΪΣ - ΕΣΤΟΡΙΛ
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για μια ευχάριστη εκδρομή στα περίχωρα της 
Λισσαβώνας. Πρώτη μας στάση η Σίντρα, θερινή κατοικία των βασιλέων, μια 
πόλη που αφθονεί σε φυσική ομορφιά και χαρακτηρίζεται από την ιστορική 
και πολιτιστική κληρονομιά της. Το Παλάθιο Ρεάλ, δεσπόζει στην κορυφή 
ενός καταπράσινου βουνού. Στη συνέχεια θα περάσουμε από το Κασκάις, 
ένα παραδοσιακό ψαροχώρι που αναπτύσσεται δίπλα στην πρωτεύουσα 
και το Εστορίλ, το θέρετρο όλων των εποχών, το οποίο θεωρείται από 
τα πιο σημαντικά τουριστικά σημεία παγκοσμίως και παρέχει ποικίλες 
δραστηριότητες όπως γήπεδο γκόλφ, αγωνιστική πίστα καθώς και ένα από 
τα μεγαλύτερα καζίνο της Ευρώπης. Τελευταία μας επίσκεψη το δυτικότερο 
σημείο της Ευρώπης, το Cabo da Roca. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο 
και απόγευμα ελεύθερο.

10η ημέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και λίγος χρόνος ελεύθερος στη διάθεση σας. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο καιπτήση για Θεσσαλονίκη ( μέσω σταθμού) 

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΑΔΡΙΤΗ / ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ μέσω σταθμού, 2. Διαμονή σε επιλεγμένα 
ξενοδοχεία 4 αστέρων, 3. Πρωινό μπουφέ καθημερινά 3 δείπνα στο σύνολο (2 στη Σεβίλλη και 1 στη Γρανάδα), 4. Πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο 
για όλες τις μετακινήσεις όπως αναφέρει το πρόγραμμα, 5.  Ξεναγήσεις / περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 6.  Έμπειρος αρχηγός / συνοδός του 
γραφείου μας, 7.  Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης)
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

10 ημέρες

Αναχώρηση για Μαδρίτη
& επιστροφή από Λισσαβώνα

χωρίς περιττά χιλιόμετρα



Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο, 3. Πρωινό καθημερινά, 4. Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα, 5. Συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης Επαγγελματικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, δημοτικός φόρος, 
είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Casa Batllo

EUROSTARS CRISTAL PALACE 4*  
Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης δίπλα από 
την γνωστή εμπορική λεωφόρο Passeig de 
Gracia και στην Plaza de Catalunya. Διαθέτει 
αίθουσα συνεδριάσεων, wi-fi σε όλους τους 
κοινόχρηστους χώρους, cafe-bar και εστιατόριο. 
Τα  δωμάτια  είναι πλήρως ανακαινισμένα 
και εξοπλισμένα με την τελευταία λέξη της 
τεχνολογίας. Διαθετουν κλιματισμό, δορυφορική 
τηλεόραση, δωρεάν wi-fi, στεγνωτήρα μαλλιών, 
mini-bar, τηλεφωνο, χρηματοκιβωτιο.

MEDINACELI HOTEL 4*
Το ξενοδοχείο στεγάζεται στο παλιό παλάτι του 
Δούκα του Medinaceli. Βρίσκεται στην καρδιά της 
Γοτθικής συνοικίας της πόλης μόλις 10 λεπτα με 
τα ποδια από τη πασίγνωστη Ras Lamblas. Διαθέτει 
αίθουσα συνεδριάσεων, εστιατόριο, cafe-bar 
και δωρεάν wi-fi σε όλους τους κοινόχρηστους 
χώρους. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, 
δορυφορική τηλεόραση, στεγνωτήρα μαλλιών 
δωρεάν wi-fi,,τηλεφωνο,χρηματοκιβωτιο.

Βαρκελώνη 5 ημέρες

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - RAMBLAS   
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Γιρόνα. Άφιξη και μετάβαση 
στο ξενοδοχείο στη Βαρκελώνη. Το βράδυ σας προτείνουμε να περπατήσετε 
την Ράμπλας τον διασημότερο πεζόδρομο της Ισπανίας, με την αγορά 
λουλουδιών, τους υπαίθριους καλλιτέχνες, ζωγράφους και με την αστείρευτη 
ζωντάνια της. Περπατώντας την Ράπλας θα δείτε την βρύση καναλέτας, 
πιείτε νερό για να ξαναεπιστρέψετε στην Βαρκελώνη σύμφωνα με μία 
τοπική παράδοση. Είναι επίσης το σημείο συνάντησης των οπαδών της πιο 
επιτυχημένης ομάδας του 21 αιώνα, της Μπαρτσελόνα. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - CAMP NOU - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - SAGRADA FAMILIA - AQUARIUM 
Θα ξεκινήσουμε την σημερινή μας περιήγηση με το περίφημο Camp Nou 
ένα από τα ιστορικότερα γήπεδα ποδοσφαίρου της Ευρώπης και έδρα της 
ποδοσφαιρικής ομάδας της Μπαρτσελόνα. Η επίσκεψη στους εσωτερικούς 
χώρους και στο MESSI SPACE είναι μια συναρπαστική εμπειρία για φίλους 
του ποδοσφαίρου ή μη. Συνεχίζουμε με την πλατεία Ισπανίας, την λεωφόρο 
Ντιαγκονάλ, το κτίριο Λα Πεδρέρα, την πλατεία Καταλονίας, το μνημείο 
του Κολόμβου στο λιμάνι, την Μπαρτσελονέτα, την Ολυμπιακή ακτή, τους 
δίδυμους πύργους του Ολυμπιακού λιμανιού και το φημισμένο λιμάνι της 
Βαρκελώνης. Καταλήγουμε στο αριστούργημα του Καταλανού Αntony 
Gaudi την περίφημη Bασιλική της La Sagrada Familia (Άγια Οικογένεια). 
Πρόκειται για μια γιγαντιαία Βασιλική που βρίσκεται υπό κατασκευή από 
το 1882 και που δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί για πολλά χρόνια ακόμη. 
Αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ενώ το Νοέμβριο 
του 2010 εγκαινιάστηκε και καθαγιάστηκε από τον Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ΄ ώστε 
να μπορεί πλέον να τελεστεί εκεί η Θεία Λειτουργία. Θα υπάρχει χρόνος 
εφόσον επιθυμείτε να θαυμάσετε το εσωτερικό του Καθεδρικού. Έπειτα θα 
περιηγηθούμε στο μεγαλύτερο ενυδρείο της Μεσογείου, το Aquarium με 
80μ υποθαλάσσιο τούνελ και 450 είδη θαλάσσιας ζωής. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. Το απόγευμα περιπλανηθείτε στο κέντρο της πόλης στην 
περιοχή της κοσμοπολίτικης οδού Rablas.

Απευθείας Πτήσεις 3η ημέρα: ΓΙΡΟΝΑ - ΦΙΓΚΕΡΕΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ SALVADOR DALI  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μετά από μια όμορφη διαδρομή ξεκινάμε 
περιήγηση στην ιστορική πόλη της Γιρόνας.  Mία πόλη δυνατή, ζωντανή και 
πολύ ατμοσφαιρική και όπως κάθε Ισπανική πόλη διαθέτει έναν επιβλητικό 
καθεδρικό ναό, τον ναό της Σάντα Μαρία ο οποίος χτίστηκε το 1416 και είναι 
ο μεγαλύτερος ναός γοτθικού τύπου παγκοσμίως! Επόμενη επίσκεψη μας 
είναι στην εβραϊκή συνοικία El Call η οποία αποτελεί άλλο ένα συναρπαστικό 
ταξίδι στο χωρόχρονο της πόλης. Η συγκεκριμένη  είναι μια από τις καλύτερα 
διατηρημένες στην Ευρώπη. Λίγο πιο κάτω βρίσκεται το ποτάμι και γύρω τα 
μικρά καφέ και εστιατόρια, ενώ τα μπαλκόνια των πολυκατοικιών μοιάζουν 
να κρέμονται κυριολεκτικά πάνω από το ποτάμι. Στη συνέχεια αναχωρούμε 
για την πόλη Φιγκέρες, μια μικρή πόλη της Καταλονίας, κοντά στα σύνορα 
της Γαλλίας. Είναι η γενέτειρα του παγκοσμίου φήμης σουρεαλιστή ζωγράφου, 
Σαλβαντόρ Νταλί. Θα έχουμε επίσκεψη στο μαγευτικό μουσείο Νταλί, το 
οποίο στεγάζει μερικά από τα πιο σημαντικά του έργα που προκαλούν δέος. 
Επιστροφή στη Βαρκελώνη, στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - MONTSERRAT - ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ TORRES (προαιρετική)
Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε για το μοναστήρι των Βενεδικτίνων 
μοναχών. Μέσα από μια όμορφη διαδρομή θα απολαύσουμε τη θέα του 
Όρους MONTSERRAT. Η ιστορία του μοναστηριού ξεκινάει από το 880 μ.Χ., 
όπου σε ένα σπήλαιο βρέθηκε το ξύλινο άγαλμα της Παρθένου Μαρίας. 
Θαυμάστε τον Καθεδρικό Ναό, δώστε προσοχή στις ατέλειωτες εικόνες – 
αγάλματα, όπου φέρουν ελληνικά ονόματα και αφήστε το βλέμμα σας να 
περιπλανηθεί από υψόμετρο 1100 μ. Μετά την επίσκεψή μας στο μοναστήρι, 
οι τολμηροί θα έχουν χρόνο στη διάθεσή τους για μια βόλτα με το τρενάκι 
(έξοδα ατομικά). Στην επιστροφή μας προς την Βαρκελώνη θα επισκεφθούμε 
το διάσημο Torres, όπου οι υπεύθυνοι του οινοποιείου θα μας ξεναγήσουν 
στα αμπέλια και θα πάρουμε μια γεύση από τοπικά κρασιά σε συνδυασμό με 
τοπικούς μεζέδες. Επιστροφή στη Βαρκελώνη. 

5η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΓΙΡΟΝΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Girona για την 
πτήση επιστροφής.



VILLADOMAT 3*
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης 
10 λεπτά με τα πόδια από την Plaza Cataluna και 
τη διάσημη οδός Las Ramblas της Βαρκελώνης, 
ενώ ο σταθμός Hospital Clinic του μετρό απέχει 
μόλις 5 λεπτά.. Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ και 
δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους. 
Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, 
τηλέφωνο, minibar, σεσουάρ και δωρεάν Wi-Fi.

SANSI DIPUTACIO 4*
Το κομψό και μοντέρνο ξενοδοχείο Sansi Diputa-
cio βρίσκεται στο κέντρο της Βαρκελώνης δίπλα 
στην πλατεία Plaça Catalunya και κοντά στην 
πολυσύχναστη λεωφόρο Ramblas. Διαθέτει 
εστιατόριο, μπαρ, αίθουσες συνεδριάσεων, 
ιδιωτικό χώρο σταθμευσης και δωρεάν Wi-Fi. 
Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, 
τηλέφωνο, minibar, θυρίδα ασφαλείας, σεσουάρ 
και δωρεάν Wi-Fi.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 5η και η 6η ημέρα του 
προγράμματος.

“Το στολίδι
της Καταλονίας”

Απευθείας Πτήσεις

Βαρκελώνη
4 & 7 ημέρες

5 ημέρες

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΓΟΤΘΙΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ - ΛΟΦΟΣ ΜΟΝΖΟΥΙΚ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βαρκελώνη. Άφιξη και αρχίζουμε γνωριμία με την  
πόλη με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία, τον λόφο Μόνζουικ με την υπέροχη θέα. Δείτε 
το Ολυμπιακό Στάδιο που φιλοξένησε την Ολυμπιάδα το 1992 και φωτογραφηθείτε με φόντο 
όλα τα ενδιαφέροντα κτίρια της Βαρκελώνης. Ο λόφος πέρα από τα πολλά κτίρια που φιλοξενεί 
αποτελεί έναν ιδανικό τόπο για περίπατο και είναι  αναπόσπαστο κομμάτι της επίσκεψής σας στην 
Βαρκελώνη. Θα δούμε επίσης το περίφημο Ισπανικό χωριό, ένα ανοιχτό μουσείο αρχιτεκτονικού 
και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Αποτελείται από κτίρια από όλα τα μέρη της Ισπανίας με σκοπό 
να μπορεί ο επισκέπτης να θαυμάσει σε ένα μέρος το διαφορετικό στυλ, την αρχιτεκτονική και 
την κουλτούρα της κάθε τοποθεσίας, από το μεσογειακό νότο της Ανδαλουσίας στο βορρά 
της Γαλικίας, της Βασκονίας και της Καταλονίας. Αυτό που είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι 
πως δεν πρόκειται για μινιατούρες μνημείων, όπως υπάρχουν σε πολλές χώρες, αλλά κτίρια σε 
πραγματικό μέγεθος! Περιλαμβάνει 117 κτίρια σε μια έκταση 42.000 τ.μ. με δρόμους, πλατείες, 
εκκλησίες, θέατρο και εστιατόρια. Συνεχίζουμε με την πιο ιστορική περιοχή την περίφημη Γοτθική 
συνοικία. Βρίσκεται ανάμεσα στους διάσημους δρόμους  Las Ramblas και Via Laietana, την πλατεία 
Plaza Catalynya στην κορυφή και το λιμάνι της πόλης. Αποτελείται από μεσαιωνικά κτίρια, με 
τη γοτθική αρχιτεκτονική να αποτυπώνεται σε όλα τα καφέ, εστιατόρια και καταστήματα της 
περιοχής. Η Γοτθική Συνοικία μοιάζει με λαβύρινθο και έχει αρκετές ήσυχες γωνιές όπου μπορείτε 
να χαλαρώσετε. Στο κέντρο της δεσπόζει ο Καθεδρικός Ναός της Σάντα Εουλάλια που χτίστηκε 
το 1450, ενώ ένα ακόμη σημαντικό αξιοθέατο της περιοχής είναι το Ρωμαϊκό Μουσείο. Χρόνος 
ελέυθερος, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - CAMP NOU - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - SAGRADA FAMILIA - AQUARIUM 
Θα ξεκινήσουμε την σημερινή μας περιήγηση με το περίφημο Camp Nou ένα από τα ιστορικότερα 
γήπεδα ποδοσφαίρου της Ευρώπης και έδρα της ποδοσφαιρικής ομάδας της Μπαρτσελόνα. Η 
επίσκεψη στους εσωτερικούς χώρους και στο MESSI SPACE είναι μια συναρπαστική εμπειρία για 
φίλους του ποδοσφαίρου ή μη. Συνεχίζουμε με την πλατεία Ισπανίας, την λεωφόρο Ντιαγκονάλ, 
το κτίριο Λα Πεδρέρα, την πλατεία Καταλονίας, το μνημείο του Κολόμβου στο λιμάνι, την 
Μπαρτσελονέτα, την Ολυμπιακή ακτή, τους δίδυμους πύργους του Ολυμπιακού λιμανιού και 
το φημισμένο λιμάνι της Βαρκελώνης. Καταλήγουμε στο αριστούργημα του Καταλανού Αntony 
Gaudi την περίφημη Bασιλική της La Sagrada Familia (Άγια Οικογένεια). Πρόκειται για μια γιγαντιαία 
Βασιλική που βρίσκεται υπό κατασκευή από το 1882 και που δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί για 
πολλά χρόνια ακόμη. Αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ενώ το Νοέμβριο 
του 2010 εγκαινιάστηκε και καθαγιάστηκε από τον Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ΄ ώστε να μπορεί πλέον 
να τελεστεί εκεί η Θεία Λειτουργία. Θα υπάρχει χρόνος εφόσον επιθυμείτε να θαυμάσετε το 
εσωτερικό του Καθεδρικού. Έπειτα θα περιηγηθούμε στο μεγαλύτερο ενυδρείο της Μεσογείου, το 
Aquarium με 80μ υποθαλάσσιο τούνελ και 450 είδη θαλάσσιας ζωής. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
Το απόγευμα περιπλανηθείτε στο κέντρο της πόλης στην περιοχή της κοσμοπολίτικης οδού 
Rablas.

3η ημέρα: ΓΙΡΟΝΑ - ΦΙΓΚΕΡΕΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ SALVADOR DALI  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μετά από μια όμορφη διαδρομή ξεκινάμε περιήγηση στην ιστορική 
πόλη της Γιρόνας.  Mία πόλη δυνατή, ζωντανή και πολύ ατμοσφαιρική και όπως κάθε Ισπανική 
πόλη διαθέτει έναν επιβλητικό καθεδρικό ναό, τον ναό της Σάντα Μαρία ο οποίος χτίστηκε 
το 1416 και είναι ο μεγαλύτερος ναός γοτθικού τύπου παγκοσμίως! Επόμενη επίσκεψη μας 
είναι στην εβραϊκή συνοικία El Call η οποία αποτελεί άλλο ένα συναρπαστικό ταξίδι στο 
χωρόχρονο της πόλης. Η συγκεκριμένη  είναι μια από τις καλύτερα διατηρημένες στην Ευρώπη. 
Λίγο πιο κάτω βρίσκεται το ποτάμι και γύρω τα μικρά καφέ και εστιατόρια, ενώ τα μπαλκόνια 
των πολυκατοικιών μοιάζουν να κρέμονται κυριολεκτικά πάνω από το ποτάμι. Στη συνέχεια 
αναχωρούμε για την πόλη Φιγκέρες, μια μικρή πόλη της Καταλονίας, κοντά στα σύνορα της 
Γαλλίας. Είναι η γενέτειρα του παγκοσμίου φήμης σουρεαλιστή ζωγράφου, Σαλβαντόρ Νταλί. Θα 
έχουμε επίσκεψη στο μαγευτικό μουσείο Νταλί, το οποίο στεγάζει μερικά από τα πιο σημαντικά 
του έργα που προκαλούν δέος. Επιστροφή στη Βαρκελώνη, στο ξενοδοχείο

4η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - MONTSERRAT - ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ TORRES 
(προαιρετική)
Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε για το μοναστήρι 
των Βενεδικτίνων μοναχών. Μέσα από μια όμορφη 
διαδρομή θα απολαύσουμε τη θέα του Όρους MONTSER-
RAT. Η
ιστορία του μοναστηριού ξεκινάει από το 880 μ.Χ., 
όπου σε ένα σπήλαιο βρέθηκε το ξύλινο άγαλμα της 
Παρθένου Μαρίας. Θαυμάστε τον Καθεδρικό Ναό, δώστε 
προσοχή στις ατέλειωτες εικόνες - αγάλματα, όπου 
φέρουν ελληνικά ονόματα και αφήστε το βλέμμα σας να 
περιπλανηθεί από υψόμετρο 1100 μ. Μετά την επίσκεψή 
μας στο μοναστήρι, οι τολμηροί θα έχουν χρόνο 
στη διάθεσή τους για μια βόλτα με το τρενάκι (έξοδα 
ατομικά). Στην επιστροφή μας προς την Βαρκελώνη 
θα επισκεφθούμε το διάσημο Torres, όπου οι υπεύθυνοι 
του οινοποιείου θα μας ξεναγήσουν στα αμπέλια και θα 
πάρουμε μια γεύση από τοπικά κρασιά σε συνδυασμό με 
τοπικούς μεζέδες. Επιστροφή στη Βαρκελώνη. 

5η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - PORT AVENTURA PARK 
(προαιρετική)
Πρωινό και αναχώρηση για τον μεγευτικό κόσμο των 
Universal Studios ,”Port Aventura”. Ένα μεγάλο πάρκο 
διασκέδασης για μικρούς και μεγάλους με εντυπωσιακά 
παιχνίδια και θεματικά φεστιβάλ. Το εντυπωσιακό 
αυτό θεματικό πάρκο δέχεται περίπου 4 εκατομμύρια 
επισκέπτες ετησίως και είναι το μεγαλύτερο στην Ισπανία. 
Είναι χωρισμένο σε πέντε θεματικές ενότητες, βασισμένες 
σε ιστορικούς πολιτισμούς: Μεσόγειος, Πολυνησία, Κίνα, 
Μεξικό και Άγρια Δύση. Στο πάρκο θα βρείτε το Caribe 
Aquatic Park, με πισίνες, νεροτσουλήθρες και δεκάδες 
άλλα παιχνίδια μέσα στο νερό, όπου παιδιά και μεγάλοι 
μπορούν να κάνουν κανό, να περάσουν με τρενάκια 
μέσα από το νερό και να επιδοθούν σε άλλες πολλές 
διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι πιο τολμηροί 
δοκιμάστε ένα από τα γρηγορότερα roller coaster του 
κόσμου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα.

6η - 7η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Ημέρες ελεύθερες να απολαύσετε την υπέροχη πόλη 
ή κάποια από τις φημισμένες παραλίες της περιοχής. 
Μπορείτε να περιηγηθείτε στην γοτθική συνοικία, να 
επισκεφτείτε το μουσείο του PICASO, το πανέμορφο 
Παλάτι της Μουσικής καθώς και το μουσείο ιστορίας της 
Βαρκελώνης. Μην παραλείψετε να κάνετε βόλτα στο 
περίφημο πάρκο Γκουέλ. Επίσης σας προτείνουμε να 
δοκιμάσετε παέλια και τάπας, ισπανικές λιχουδιές, στους 
δρόμους της πόλης. Την τελευταία ημέρα μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

9Αεροπορικές εκδρομές



1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Καταλονίας, την Βαρκελώνη. 
Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ξεκινάμε αμέσως για την πρώτη μας 
περιπατητική ξενάγηση στο κέντρο της Βαρκελώνης. Θα περπατήσουμε την Ράμπλας τον 
διασημότερο πεζόδρομο της Ισπανίας  με την αγορά των λουλουδιών της, με τους υπαίθριους 
καλλιτέχνες και ζωγράφους της. Περπατώντας την Ράπλας θα δούμε την βρύση καναλέτας, 
πιείτε νερό για να ξαναεπιστρέψετε στην Βαρκελώνη σύμφωνα με μία τοπική παράδοση. Στην 
συνέχεια θα επισκεφτούμε την κεντρική αγορά τροφίμων και φρούτων την La Boqueria. όπου 
μπορείτε να δοκιμάσετε τα διάσημα Ισπανικά αλλαντικά, εξωτικά φρούτα και να φάτε φρέσκα 
ψάρια και τάπας. Στην συνέχεια θα δούμε την διάσημη λυρική σκηνή, όπου οι μεγαλύτεροι 
τενόροι και σοπράνο του κόσμου έχουν εμφανιστεί. Θα τελειώσουμε την πρώτη μας ξενάγηση 
στην πλατεία Ρεάλ. Απολαύστε τον καφέ σας ή το φαγητό σας σε ένα από τα πολλά μαγαζιά 
που βρίσκονται γύρω - γύρω από την γραφική πλατεία.

2η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Η ξενάγηση μας αρχίζει από την κεντρική πλατεία της Βαρκελώνης την Plaza Catalunia. Θα 
διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο Paseo de gracia με τα πιο ακριβά καταστήματα της 
πόλης και τα ωραιότερα σπίτια από την εποχή του μοντερνισμού διασήμων αρχιτεκτόνων με 
γνωστότερα την Casa Batllo και Casa Mila του μεγάλου Antonio Gaudi. Θα σταματήσουμε και θα 
δούμε από κοντά το αριστούργημά του, την περίφημη εκκλησία Sagrada Familia. Συνεχίζουμε 
την ξενάγηση μας περνώντας από το Porto Olympico, λιμάνι στην περίοδο των ολυμπιακών 
αγώνων, το Ολυμπιακό χωριό και την Barceloneta, παλιά γειτονιά των ψαράδων. Θα περάσουμε 
από την άλλη πλευρά της πόλης και θα ανηφορήσουμε στο λόφο Montjuik όπου βρίσκεται το 
ολυμπιακό στάδιο και όλες τις εγκαταστάσεις της ολυμπιάδας του 1992. Η επόμενη στάση μας 
στο Ισπανικό χωριό, που κατασκευάστηκε για την παγκόσμια έκθεση του 1929. Η ξενάγηση μας 
θα τελειώσει στο ιστορικό κέντρο της πόλης, την περίφημη γοτθική συνοικία όπου βρίσκονται 
και τα περισσότερα διοικητικά κτήρια, το παλάτι των καθολικών βασιλιάδων και ο καθεδρικός 
ναός. Για το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε Φλαμένγκο στην πατρίδα του και 
να αφεθείτε στον έντονο και γεμάτο πάθος ρυθμό τoυ.

3η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - GIRONA - FIGUERES
Πρωινό και ξεκινάμε για την γενέτειρα του μεγάλου καταλανού ζωγράφου το Figueres! 
Μετά από μια πανέμορφη διαδρομή σχεδόν 2 ωρών φτάνουμε στο μουσείο θέατρο του 
εκκεντρικού ζωγράφου Σαλβαδόρ Νταλί. Το πιο επισκέψιμο μουσείο στην Καταλονία και το 
τρίτο σε ολόκληρη την Ισπανία περιλαμβάνει την μεγαλύτερη συλλογή έργων του Νταλί στον 
κόσμο! Βγαίνοντας από το μουσείο απολαύστε επίσης την μόνιμη έκθεση κοσμημάτων που 
αποτελείται από 37 μοναδικά κοσμήματα τα οποία σχεδίασε ο πολυτάλαντος ζωγράφος! Μετά 
από ένα καφέ στο ιστορικό κέντρο του Figueres αναχώρηση για την πόλη της Girona όπου θα 
θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό της πανάγιας με το μεγαλύτερο κλίτος γοτθικού ναού στον 
κόσμο! Επίσης θα περπατήσουμε στο εβραϊκό προάστιο, ένα από τα καλύτερα διατηρημένα 
στην Ευρώπη όπου μένανε οι σεφαρδιτες, οι εβραίοι της Ισπανίας μέχρι το 1492! Η Girona με 
το ποτάμι της τον όναρ και τα πανέμορφα ζωγραφιστά σπιτάκια στις όχθες του ποταμού που 
θυμίζουν Φλωρεντία! 

4η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Σας προτείνουμε να δείτε 2 από τα 
σημαντικότερα μνημεία της Βαρκελώνης. Είναι έργα των δύο μεγαλυτέρων αρχιτεκτόνων του 
μοντερνισμού του Αντόνιο Γκαουντί και του Λουίς Ντομένεκ Μουντανέρ, αναφερόμαστε 
στο πάρκο Γκουέλ και το νοσοκομείο του Σαν Πάμπλο, μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Ουνέσκο. Το νοσοκομείο του Σαν Πάμπλο, το μεγαλύτερο μοντερνίστικο 
συγκρότημα στον κόσμο, 

5η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΜΑΓΙΟΡΚΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Μαγιόρκα. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Ημέρα ελεύθερη για να εξερευνήσετε την όμορφη πόλη της Μαγιόρκας την 
Παλμα. Περπατήστε στους γραφικούς δρόμους της παλαιάς πόλης και τις όμορφες πλατείες. 

6η ημέρα: ΜΑΓΙΟΡΚΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ξενάγηση της Πάλμας θα θαυμάσουμε το Καθεδρικό Ναό, έναν 
επιβλητικό ναό Γοτθικού ρυθμού και σύμβολο της πόλης , θα δούμε το υπέροχο κτίριο του 
χρηματιστηρίου, την περίφημη Λόγχα του 16ου αιώνα, το παλάτι Αλμουδαίνα και τέλος θα 
επισκεφθούμε το κάστρο Μπελβέρ απ’ όπου θα θαυμάσουμε την πανοραμική θέα της πόλης και 
του κόλπου της Πάλμας με την μαρίνα της. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο. Απόγευμα 
ελεύθερο. 

7η ημέρα: ΜΑΓΙΟΡΚΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο . Ημέρα ελεύθερη . Η Μαγιόρκα είναι γνωστή για τα πολλά σπήλαιά της 
και σήμερα προτείνουμε μια προαιρετική επίσκεψη σε ένα από αυτά, το μεγαλύτερο που είναι 
το «Σπήλαια του Δράκου». Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού στο γραφικό ψαροχώρι 
του Πόρτο Χρίστο. Επίσης είναι γνωστή για το εργοστάσιο Μαργαριταριών το περίφημο Ma-
jorica απ’ όπου μπορείτε να αγοράσετε τα μαργαριτάρια σας. Απόγευμα ελεύθερο. 

8η ημέρα: ΜΑΓΙΟΡΚΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο . Ημέρα ελεύθερη . Σας προτείνουμε μια εκδρομή στη βορειοδυτική 
πλευρά του νησιού όπου επεκτείνεται η οροσειρά Τραμουντάνα με δεκάδες γραφικά χωριά, 
και στο βορειότερο άκρο του νησιού βρίσκεται το ακρωτήρι Φορμεντορ όπου μπορείτε να 
κάνετε το μπάνιο σας στα καταγάλανα νερά του. Μια άλλη πρόταση είναι το μοναστήρι της 
Granza, το χωριό Valdemosa τον τόπο παραθερισμού του Σοπέν και της Γεωργίας Σάνδη, το 
Son Moroig, το μoναστήρι LLUC τόπος προσκυνήματος πάνω από 800 χρόνια και το χωριό 
Ίνκα, γνωστό για τα πολλά σουβενίρ και τα δερμάτινα. Αργά το απόγευμα μεταφορα στο 
αεροδρόμιο και πτήση για την Θεσσαλονίκη (μέσω σταθμού).

Βαρκελώνη-Μαγιόρκα
8 ημέρες

H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος χωρίς να παραληφθεί καμία από αυτές.

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια, 2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, 3. Πρωινό καθημερινά, 4. Μεταφορές από / προς αεροδρόμιο και ξενοδοχείο 
Βαρκελώνης και Μαγιόρκας, 5. Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με τοπικό ξεναγό, 6.  Αρχηγός / συνοδός του γραφείου μας, 7. Ασφάλεια ταξιδίου 
(αστικής ευθύνης). Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Μαγιόρκα

Μαγιόρκα
1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΑΓΙΟΡΚΑ
Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης  
και πτήση για τη Μαγιόρκα. Άφιξη στην πρωτεύουσα του 
μεγαλύτερου νησιού των Βαλεαρίδων νήσων της Ισπανίας 
και πανοραμική περιήγηση, για μια πρώτη γνωριμία με την 
πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και η υπόλοιπη μέρα 
ελεύθερη.

2η ημέρα: ΜΑΓΙΟΡΚΑ
Η πρωινή μας ξενάγηση θα μας αποκαλύψει ένα μικρό 
μέρος του πλούτου της σημαντικότερης Πινακοθήκης 
στον κόσμο (ΠΡΑΔΟ). Τα πάνω από 10.000 έργα που 
ανήκουν στην συλλογή του, προσφέρουν ένα μοναδικό 
ταξίδι στο Χρόνο και στο Χρώμα. Θα απολαύσουμε τα 
αριστουργήματα των Ελ Γκρέκο, Βελάθκεθ, Γκόγια να 
“στέκονται” δίπλα σε άλλους εξ’ ίσου σημαντικούς 
ζωγράφους. Στην συνέχεια θα περπατήσουμε στα στενά 
δρομάκια της καρδιάς της Μαδρίτης. Στο περίφημο Bar-
rio de la letras, μιά απ’ τις πιο μποέμ συνοικίες όλης της 
Ευρώπης, όπου έζησαν και δημιούργησαν πολλοί απ’ τους 
σπουδαίους ζωγράφους και λογοτέχνες της Ισπανίας.Η 
ξενάγησή μας θα τελειώσει με το μεσαιωνικό κομμάτι 
της πόλης, στην Μαδρίτη των Αψβούργων. Απόγευμα 
ελεύθερο.

3η ημέρα: ΜΑΓΙΟΡΚΑ
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Ημέρα ελεύθερη. Η 
Μαγιόρκα είναι γνωστή για τα πολλά σπήλαιά της και 
σήμερα προτείνουμε μια προαιρετική επίσκεψη σε ένα 
από αυτά, το μεγαλύτερο που είναι το «Σπήλαια του 
Δράκου». Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού 
στο γραφικό ψαροχώρι του Πόρτο Χρίστο. Επίσης 
είναι γνωστή για το εργοστάσιο Μαργαριταριών το 
περίφημο Majorica απ’ όπου μπορείτε να αγοράσετε τα 
μαργαριτάρια σας.

4η ημέρα: ΜΑΓΙΟΡΚΑ
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Ημέρα ελεύθερη. Σας 
προτείνουμε μια εκδρομή στη βορειοδυτική πλευρά του 
νησιού όπου επεκτείνεται η οροσειρά Τραμουντάνα με 
δεκάδες γραφικά χωριά, και στο βορειότερο άκρο του 
νησιού βρίσκεται το ακρωτήρι Φορμεντορ όπου μπορείτε 
να κάνετε το μπάνιο σας στα καταγάλανα νερά του. 
Μια άλλη πρόταση είναι το μοναστήρι της Granza, το 
χωριό Valdemosa τον τόπο παραθερισμού του Σοπέν 
και της Γεωργίας Σάνδη, το Son Moroig, το μoναστήρι 
LLUC τόπος προσκυνήματος πάνω από 800 χρόνια και 
το χωριό Ίνκα, γνωστό για τα πολλά σουβενίρ και τα 
δερμάτινα.

5η ημέρα: ΜΑΓΙΟΡΚΑ
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Προαιρετική επίσκεψη 
στο Πάρκο Μαρίν Λαντ, το οποίο φημίζεται για τα θεάματα 
του, με δελφίνια, φώκιες και παπαγάλους. Θαυμάστε τα 
τροπικά φυτά και τα πουλιά, επισκεφθείτε τις πισίνες και 
τις νεροτσουλήθρες και περάστε αξέχαστες ώρες.

6η & 7η ημέρα: ΜΑΓΙΟΡΚΑ
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Ημέρες ελεύθερες.

8η ημέρα: ΜΑΓΙΟΡΚΑ
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Ημέρα ελεύθερη. Αργά 
το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο της Πάλμα και 
πτήση για την Θεσσαλονίκη 

8 ημέρες



1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ / ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο < ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ >, έλεγχος εισιτηρίων και απευθείας 
πτήση για τη Φρανκφούρτη. Άφιξη στην πόλη του Γκαίτε, σήμερα εμπορική και 
οικονομική καρδιά της Γερμανίας. Η Φρανκφούρτη είναι η πέμπτη μεγαλύτερη 
πόλη της Γερμανίας και βρίσκεται στον ποταμό Μάιν. Είναι γνωστή για τους 
ουρανοξύστες της όντας η μόνη ευρωπαϊκή πόλη που επιτρέπει να κτιστούν μέσα 
στο ιστορικό της κέντρο, όπως επίσης για τα παγκοσμίως γνωστά λουκάνικα 
Φρανκφουρτης. Θα διαπιστώσετε ότι το παρελθόν και το παρόν μπορούν και 
συνυπάρχουν αρμονικά δίνοντας έναν ενδιαφέροντα χαρακτήρα στην πόλη. 
Χρόνος στην φημισμένη πόλη και στη συνέχεια αναχώρηση για την ιστορική πόλη 
της Χαιδελβέργης. Η πόλη έχει το παλαιότερο πανεπιστήμιο της Γερμανίας (14ος 
αίωνας). Αποτελούσε κέντρο του γερμανικού ρομαντισμού και είναι κτισμένη 
στον ποταμό Νέκαρ στο κρατίδιο της Βαδης Βυρτεμβέργης. Στη βόλτα μας θα 
θαυμάσουμε το παλάτι, που είναι κτισμένο στις πλαγιές του βουνού, την παλιά 
πόλη με τον πεζόδρομο μήκους 1,6 χλμ., την εκκλησία των Ιησουιτών και του 
Αγιου Πνεύματος, τη συνοικία του πανεπιστημίου με την περίφημη βιβλιοθήκη και 
τη φυλακή των φοιτητών. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος 
χρόνος να εξερευνήσετε την πόλη και να αγοράσετε υπέροχα χειροποίητα 
σουβενίρ. Το βράδυ σας προτείνουμε να διασκεδάσετε σε κάποια παραδοσιακή 
μπυραρία. Διανυκτέρευση. 

2η ημέρα: ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ / ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΑΝΧΑΙΜ
Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης και αναχώρηση αναχώρηση 
για το Μανχαιμ, που αναφέρεται στην ιστορία για πρώτη φορά τον 8ο αιώνα. 
Η πόλη καταστράφηκε στο τριακονταετή πόλεμο, τον 17ου αιώνα. Μετά την 
ανακατασκευή του το 1720 και με το ιδιότροπο γεωμετρικό σχέδιο πόλεως για τα 
δεδομένα της εποχής, έγινε πρωτεύουσα και απόκτησε και ανάκτορα. Ο Πύργος 
του νερού είναι το σύμβολο της πόλης. Ελεύθερος χρόνος στην αγορά της πόλης.  
Τελειώνοντας, αναχωρούμε για τη γραφική πόλη του Στρασβούργου. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα πραγματοποιήσουμε μια βόλτα στο 
κέντρο της πόλης, που θα αποτελεί τη βάση μας για τις επόμενες ημέρες.

3η ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στη σημαντικοτερη πόλη της Αλσατίας, 
το Στρασβούργο. Ο  τοπικός  πληθυσμός  αποτελεί  ένα μείγμα γαλλικών και 
γερμανικών στοιχείων, ενώ η πολη θεωρείται γέφυρα της ενότητας μεταξυ 
σύγχρονης Γαλλίας και Γερμανίας. Θα δούμε την πλατεία της παλιας πόλης με 
το Καθεδρικό ναο, το παλάτι Ροάν, τη περιοχή Μικρή Γαλλία – ‘Petite France’ με 
τα κανάλια, το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή αλλιώς το παλάτι της Ευρώπης, όπως 
ονομάζεται και το Δικαστήριο ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Ελεύθερος χρόνος για 
φωτογραφίες με φόντο τις περίτεχνες γέφυρες και φαγητό. Για όσους επιθυμούν 
προτείνουμε μια ονειρεμένη κρουαζιέρα στα κανάλια. Δεν θα παραλείψουμε να 
πάρουμε υπέροχα τυπικά σουβενίρ και πολύχρωμα είδη λαϊκής  τέχνης.  

4η ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΚΟΛΜΑΡ - ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη γειτονική πόλη Κολμάρ. Η παραμυθένια αυτή 
πόλη, που φημίζεται για την αμπελοκαλλιέργεια, ιδρύθηκε το 9ου αιωνα μ.Χ.  Στη 
βόλτα μας θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό, που είναι αφιερωμένος στον Αγιο 
Μαρτίνο και θεμελιώθηκε το 13ου αίωνα. Η πιο φημισμένη περιοχή της πόλης είναι 
η Μικρή Βενετία, με παραδοσιακά κτίρια στις οχθες των καναλιών του Λαοχ. Η 
περιοχή κάποτε αποτελούσε το κέντρο των κρεοπωλών και των αλιέων. Ελεύθερος 
χρόνος και στη συνέχεια αναχώρηση για την πόλη Φράιμπουργκ, η οποία βρίσκεται 
στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος με τη Κολμάρ, αλλα από την άλλη πλευρά του 
Ρήνου. Αποτελεί μια φυσική είσοδος στο Μέλανα Δρυμό. Το διάσημο πανεπιστήμιο 
μας μεταφέρει στο ακαδημαϊκό παρελθόν της πόλης. Στην κεντρική του πύλη, 
το επιβλητικό άγαλμα του Αριστοτελη με το όνομα του μεγάλου φιλόσοφου 
να αναγράφεται στα ελληνικά υπογραμμίζει εμφατικά τη διαχρονικότητα της 
ακτινοβολίας του ελληνικού πνεύματος. Αξιζει να περιπλανηθείτε στην όμορφη 
Augustinerplatz με τις παραδοσιακές μπυραρίες. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχέιο μας. 

5η ημέρα: ΟΦΕΝΜΠΟΥΡΓΚ - ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Στη σημερινή ημέρα, μια ακόμη γραφική 
κωμόπολη μας περιμένει να την εξερευνήσουμε. Το Οφενμπουργκ,  
που ιδρύθηκε το 13 αιώνα, βρίσκεται μέσα σε καταπράσινη τοποθεσία, 
πολύ κοντά στο βασικό ποτάμι της περιοχής, το Ρήνο. Μοναδική 
ομορφιά του προσθέτουν τα χρωματιστά σπιτάκια, χαριτωμένα 
αγάλματα και κρήνες. Τελειώνοντας, συνεχίζουμε για τη γνωστή 
λουτρόπολη Μπάντεν Μπάντεν. Βρίσκεται στις δυτικές πλαγιές του 
μελανά  Δρυμό, στις όχθες του ποταμού  Όου, κοντά στην πόλη 
Καρλσρουη. Οι πήγες στο Μπάντεν ήταν γνωστές από τη ρωμαϊκή 
εποχή. Ο Έλληνας  ηγεμόνας  της Μολδαβίας Μιχαήλ  Στουρτζας 
ηταν επίτιμος  πολίτης της πόλης. Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο 
της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση. 

6η ημέρα: ΒΑΣΙΛΕΙΑ / ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της 
Ελβετίας, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Ρήνου, κοντά στα 
σύνορα Γαλλίας και Γερμανίας, τη Βασιλεία. Η πόλη φιλοξενεί τα 
περισσότερα μουσεία της χώρας. Διαθέτει μεγάλο εμπορικό λιμάνι 
και ο ποταμός Ρήνος την ενώνει με το λιμάνι του Ρότερνταμ. Η πόλη 
είναι επικεντρωμένη στον πολιτισμό και είναι ο τόπος διεξαγωγής της 
σημαντικότερης αγοραπωλησίας έργων τέχνης του κόσμου κάθε 
Ιούνιο. Στη βόλτα μας θα θαυμάσουμε τον υπέροχο καθεδρικό ναό 
Μούνστερ, που έχει κτιστεί από κόκκινο ψαμμίτη και έχει οροφή με 
πολύχρωμα κεραμίδια. Θα δούμε το κόκκινο δημαρχείο της Mark-
platz, θα περπατήσουμε στους πλακόστρωτους πεζόδρομους, τις 
γραφικές πλατείες και στην υπαίθρια αγορά. Τελειώνοντας, μετάβαση 
στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής. Άφιξη στην 
πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Αλσατία-Ελβετία-Κοιλάδα Ρήνου 6 ημέρες

Κολμάρ

Χαϊδελβέργη

Φράϊμπουργκ

Μπάντεν-Μπάντεν

Με απευθείας πτήσεις προς Φρανκφούρτη -  από Βασιλεία 
για την αποφυγή περιττών χιλιομέτρων

Κοινά & για τις 2 εκδρομές:
Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Πρωινό καθημερινά, 4. Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 
5. Συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, φόρος πόλεως, είσοδοι μουσείων, ατομική 
προαιρετική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστος 15 ευρώ και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

11Αεροπορικές εκδρομές

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Πρωινό καθημερινά, 4. Ξεναγήσεις  - περιηγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα, 5. Συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, δημοτικοί φόροι πόλεων, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.



1η ημέρα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΙΚΑΙΑ - ΚΑΝΝΕΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ‘, έλεγχος και απευθείας 
πτήση για τη Νότια Γαλλία και τη Νίκαια. Άφιξη και αναχώρηση περνώντας 
από υπέροχα τοπία, πράσινες εκτάσεις και παραθαλάσσιους οικισμούς 
για τη βασίλισσα της Κυανής Ακτής, την πόλη των Καννών. Μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Την πρώτη βραδιά μας θα έχουμε 
την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε μια πρώτη γνωριμία με την πόλη, 
περπαντώντας στην περίφημη λεωφόρο Κρουαζέτ.

2η ημέρα: ΚΑΝΝΕΣ / ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΣΑΝ ΠΩΛ ΝΤΕ ΒΑΝΣ - ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας από την πόλη που θα έχουμε 
επίκεντρο, τις Κάννες. Θα δούμε την ιστορική λεωφόρο Κρουαζέτ, που 
λούζεται από τη Μεσόγειο, τα πολυτελέστατα ξενοδοχεία της Μπελ Επόκ με 
τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά τους και το Μέγαρο του Διεθνούς 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Ο κοσμοπολίτικος αέρας είναι διάχυτος στην 
πόλη αυτή. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το γραφικό μεσαιωνικό χωριό Σαιν 
Πολ Ντε Βανς, που ενέπνευσε πλήθος ζωγράφων, συγγραφέων και ποιητών. 
Περιπλανηθείτε στα γραφικά καλντερίμια του, γεμάτα από μουσεία και 
γκαλερί και ανακαλύψτε τη γοητεία του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας 
το απόγευμα. Για το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετικά μια επίσκεψη στο 
Μόντε Κάρλο. Γνωρίστε μαζί μας το πιο διάσημο Καζίνο του κόσμου και 
δοκιμάστε την τύχη σας στις υπέρλαμπρες αίθουσες που ολοκληρώθηκαν 
υπό την αρχιτεκτονική επίβλεψη του Καρόλου Γκαρνιέ. Αν πάλι δε συμπαθείτε 
τα τυχερά παιχνίδια απολαύστε το ποτό ή το δείπνο σας ακούγοντας 
ζωντανή μουσική στα μπαρ του καφέ ντε Παρί και στις σάλες του Οτέλ ντε 
Παρί παρέα με τους διάσημους θαμώνες του πριγκιπάτου.

Το ξέρατε ότι:

-Το Φεστιβάλ των Καννών είναι ένας από 
τους σημαντικότερους διεθνείς διαγωνισμούς 
κινηματογράφου, που διεξάγεται μία φορά το 
χρόνο.

-Το κέντρο των Καννών αποτελείται από τρία πολύ 
διαφορετικά τοπία. Το διάσημο παραθαλάσσιο 
δρόμο περιπάτου - το γνωστό La Croisette, ένα 
ζωντανό κέντρο που ξεχειλίζει από μπουτίκ και 
το γραφικό παλιό λιμάνι με το λόφο Suquet που 
συνθέτουν την παλιά πόλη.

-Ανοικτά των Καννών υπάρχουν δύο καταπράσινα 
νησάκια, το Iles Sainte-Marguerite και το Saint-
Honorat, τα οποία προσελκύουν χιλιάδες 
επισκέπτες κάθε χρόνο.

Νίκαια

Κάννες-Μονακό
Μόντε Κάρλο

6 ημέρες

“Ζήστε”
την απόλυτη πολυτέλεια

NOVOTEL SUITES CANNES CENTRE 4*
Βρίσκεται σε κομβικό σημείο στο κέντρο των Καννών, πολύ κοντά στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Διαθέτει γυμναστήριο, μπαρ, το εστιατόριο La 
Boutique Gourmande και βεράντα με θέα. Τα δωμάτια του διαθέτουν μοντέρνα διακόσμηση, κλιματισμό, ψυγείο, τηλεόραση επίπεδης οθόνης, δωρεάν Wi-Fi, 
παροχές για τσάι και καφέ και στεγνωτήρα μαλλιών. Απέχει μόλις 10 λεπτά με τα πόδια από την παραλιακή λεωφόρο La Croisette και
το Le Palais des Festivals.

THOMAS 3*
Αποτελεί μια οικονομική λύση για να γνωρίσετε την 
πόλη των Καννών. Βρίσκεται στην περιοχή Λε Κανέτ 
και διαθέτει πισίνα, εστιατόριο, μπαρ. Τα δωμάτιά του 
διαθέτουν τηλεόραση, τηλέφωνο, κλιματισμό, σεσουάρ.



CANNES PALACE 4* plus
Βρίσκεται σε μία πανέμορφη περιοχή στο κέντρο 
των Καννών και απέχει μόλις 400μ. από τη 
φημισμένη παραλία και τη λεωφόρο La Croisette. Το 
ανακαινισμένο ξενοδοχείο διαθέτει πισίνα, ιδιωτική 
παραλία με εστιατόριο, μπαρ και δωρεάν Wi-Fi. Τα 
καλαίσθητα δωμάτια του διαθέτουν κλιματισμό, 
δορυφορική τηλεόραση, ψυγείο και στεγνωτήρα 
μαλλιών. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το 
κοκτέιλ σας στη πισίνα του ξενοδοχείου.

3η ημέρα: ΚΑΝΝΕΣ - ΣΑΝ ΤΡΟΠΕ - ΠΟΡΤ ΓΚΡΙΜΟ 
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την εκδρομή μας στα λαοφιλή θέρετρα 
της Κυανής Ακτής. Πρώτος μας σταθμός είναι το διάσημο ψαροχώρι του Σαν Τροπέ, 
καταφύγιο του Φρεντερίκο Μιστράλ, όπου θα πάρουμε μια γεύση του ρυθμού της ζωής 
των διάσημων κατοίκων και επισκεπτών της. Κινηθείτε στα πολύβουα σοκάκια της 
πόλης με τις πανάκριβες μπουτίκ και τα αριστοκρατικά καφέ και βγάλτε φωτογραφίες 
στον παλιό πύργο του λιμανιού. Επόμενος μας σταθμός το νέο λιμάνι Γκριμό που 
θεωρείται, όχι άδικα ως η μικρή Βενετία της Κυανής Ακτής. Ένας οικισμός με 2500 
κτίσματα πάνω στα κανάλια που ξεκίνησε να αναπτύσσεται το 1962 περιμένει να σας 
δείξει τις ομορφιές του. Βαρκάδες, βόλτες και καλό γεύμα σας είναι κάποια από αυτά 
που σας προτείνουμε στον ελεύθερο σας χρόνο.  Αργά το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ θα έχουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε στο περίφημο χωριό  
Μουζέν, όπου διέμεναν γνωστοί διανοούμενοι και διασημότητες της εποχής.  Θα 
έχουμε χρόνο να περπατήσουμε στα γραφικά σοκάκια και να δειπνήσουμε. Επιστροφή 
το βράδυ στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: ΚΑΝΝΕΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ - ΜΟΝΑΚΟ 
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για το μουσείο-εργαστήριο αρωμάτων. Μυηθείτε 
στα μυστικά της αρωματοποιίας και εμπιστευθείτε τη «μύτη» σας για τις αγορές σας. 
Θα συνεχίσουμε με την επίσκεψή μας στο δεύτερο μικρότερο κρατίδιο του πλανήτη, 
το πριγκιπάτο του Μονακό. Θα ανέβουμε στο βράχο, παλιά πόλη, όπου κυριαρχεί το 
ωκεανογραφικό μουσείο που εμπλουτίστηκε από τη συλλογή του εξερευνητή των 
θαλασσών Ζακ Ιβ Κουστό, τα διαμερίσματα των Πριγκιπισσών και τους εξωτικούς κήπους. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου νεορομανικής 
αρχιτεκτονικής, όπου βρίσκονται οι τάφοι της μακροβιότερης μοναρχικής δυναστείας 
όλων των εποχών στον κόσμο, της οικογένειας Γκριμάλντι. Σε περίοπτη θέση βρίσκονται 
τα μνήματα της πριγκίπισσας Γκρέϊς και του συζύγου της πρίγκιπα Ρενιέ Γ’. Η βόλτα 
μας θα ολοκληρωθεί στο παλάτι, μείγμα διαφόρων ρυθμών αρχιτεκτονικής, όπου θα 
έχετε ελεύθερο χρόνο για να ικανοποιήσετε τον καταναλωτισμό σας στα μαγαζιά του 
βράχου.  Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΚAΝΝΕΣ - ΜΑΣΣΑΛΙΑ - EΞ
Η σημερινή ημέρα είναι ελεύθερη να ζήσετε τις ομορφιές της 
πόλης, να περπατήσετε στην κοσμοπολίτικη παραλία της 
Κρουασέτ. Εναλλακτικά, σας προτείνουμε μια εκδρομή στην 
περιοχή της Προβηγκίας και την πόλη της Μασσαλίας. Στη 
φημισμένη πόλη θα θαυμάσουμε τη Νοτρ Νταμ ντε λα Γκαρντ 
που στεγάζεται στο ψηλότερο σημείο της πόλης με θέα το 
Σατό Ντ’ Ιφ, αλλά και τα δίδυμα κάστρα, Του Αγίου Ιωάννη και 
του Αγίου Νικολάου. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για αγορές στο 
κέντρο της πόλης, όπου βρίσκεται και η περίφημη Galleries La-
fayette. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την πόλη των νερών, 
όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται η Εξ. Θα περιπλανηθούμε 
στο ιστορικό της κέντρο, όπου κυριαρχεί ένας από τους 
παλαιότερους καθεδρικούς ναούς της Γαλλίας, η πλατεία του 
Δημαρχείου με το πασίγνωστο ρολόι, η Κουρ Μιραμπό. Αργά το 
απόγευμα επιστροφή Κάννες και στο ξενοδοχείο μας.

6η ημέρα: ΚΑΝΝΕΣ - ΝΙΚΑΙΑ / ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΤΗΣΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣΗ 
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τη Νίκαια, όπου θα ξεκινήσουμε τη 
βόλτα μας από την παλιά πόλη, όπου φιλοξενείται ο καθεδρικός 
της ναός, το μέγαρο της δικαιοσύνης, η όπερα με το επιβλητικό 
κτίριο και η αγορά των λουλουδιών. Συνεχίζουμε την περιήγησή 
μας στη διάσημη πλατεία Μασενά. Θα ολοκληρώσουμε τον 
περίπατο μας στην οδό Ζαν Μεντεσάν, όπου βρίσκεται η 
Νοτρ Νταμ. Ελεύθερος χρόνος για τα ψώνια. Τελειώνοντας, θα 
μεταβούμε στο αεροδρόμιο του Μιλάνου με ενδιάμεση στάση 
για καφέ και φαγητό. Πτήση και επιστροφή στην Ελλάδα. Άφιξη 
στο αεροδρόμιο με τις καλύτερες εντυπώσεις από την εκδρομή 
μας, πλημυρισμένοι από όμορφες εικόνες.
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Μόντε Κάρλο

Σαν Πωλ Ντε Βανς

ΖΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΟ 
ΑΕΡΑ ΤΗΣ ΚΥΑΝΗΣ ΑΚΤΗΣ 
ΤΩΡΑ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 

ΠΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογή σας, 3. Πρωινό καθημερινά, 4. Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με 
το πρόγραμμα, 5. Συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης Επαγγελματικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, δημοτικός φόρος, 
είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.



Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Πρωινό καθημερινά, 4. Ξεναγήσεις  - περιηγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα, 5. Συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, δημοτικός φόρος πόλεως, είσοδοι μουσείων, εισιτήρια Disney και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Στην 5νθήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 5η ημέρα του προγράμματος.

Η σειρά των περιηγήσεων μπορεί να τροποποιηθεί για την καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος.

Γνωστό λίκνο του πολιτισμού, 
έχει ταυτίσει το όνομά του με τις 
έννοιες κομψότητα, πολιτισμός, 
αλλά και αισθητική, αποτελώντας 
μια από τις λαμπρότερες 
πρωτεύουσες του κόσμου. Για 
πολλούς ήταν και παραμένει η 
Πόλη του Φωτός. Για άλλους 
είναι το κέντρο της πολιτικής 
πρωτοπορίας και της ελεύθερης 
έκφρασης των ιδεών. 

Δεν είναι τυχαίο, ότι την 1η φορά 
που επισκέφθηκε τη γαλλική 
πρωτεύουσα ο Χέμινγουεϊ, στις 
αρχές της δεκαετίας του ‘30, 
έγραψε: “Αν δείτε τον κόσμο 
σαν πυραμίδα, τότε σίγουρα 
στην κορυφή της βρίσκεται το 
Παρίσι”. 

1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΑΡΙΣΙ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ- ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ - ΜΟΝΜΑΡΤΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’. Έλεγχος και πτήση για Παρίσι. Άφιξη στην πανέμορφη πόλη 
του Φωτός και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Για το απόγευμα σας προτείνουμε μια 
ονειρεμένη κρουαζιέρα στον ποταμό Σηκουάνα. Στη συνέχεια για όσους επιθυμούν προαιρετικά, συνεχίζουμε 
με επίσκεψη στον λόφο της Μονμάρτης, μια από τις πιο γραφικές γειτονιές του Παρισιού και μια μεγάλη βόλτα 
στα φωταγωγημένα μνημεία της πόλης. Θα δούμε το νοητό άξονα που συμπληρώνεται από τη Νέα αψίδα του 
Θριάμβου στην περιοχή La Defense, το κέντρο του Λούβρου, την αψίδα Καρουζέλ, τον Οβελίσκο του Λούξορ και 
την Αψίδα του Θριάμβου. 

2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΠΥΡΓΟΣ ΑΪΦΕΛ
Μετά το πρόγευμά μας θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στα αναρίθμητα αξιοθέατα της πόλης του Φωτός. Θα 
δούμε την Όπερα, την εκκλησία της Μαρίας της Μαγδαληνής, τη γέφυρα του Αλέξανδρου του 3ου, που ενώνει 
τις δύο πλευρές του Σηκουάνα και θεωρείται μια από τις πιο περίτεχνες γέφυρες του Παρισιού, την Παναγία των 
Παρισίων, χτισμένη στη νοτιοανατολική άκρη του Ιλ ντε λα Σιτέ και με τις αρμονικές της αναλογίες αποτελεί 
ένα από τα ωραιότερα μνημεία της γοτθικής τέχνης του Μεσαίωνα. Συνεχίζοντας, θα δούμε την Αψίδα του 
Θριάμβου, το κατ’εξοχήν εθνικό μνημείο της Γαλλίας, συνδεδεμένο με τα μεγαλύτερα γεγονότα του Παρισιού 
του 20ου αιώνα, την πλατεία Ομονοίας με τον οβελίσκο του Λούξορ, το Τροκαντερό με το παλάτι Σαγιό, 
τον πύργο του Άιφελ, το μέγαρο των Απομάχων, τη γειτονιά των Λατίνων και το Πάνθεον, που στεγάζει την 
τέφρα διακεκριμένων ανθρώπων της εποποιίας της γαλλικής ιστορίας. Μεταξύ άλλων υπάρχουν εδώ η τέφρα του 
Μιραμπώ, του Βολταίρου, του Ρουσσώ, του Ουγκώ και πολλά άλλα. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος για αγορές. 
Το απόγευμα σας προτείνουμε μια βόλτα στα περίφημα Ηλύσσια πεδία.

3η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ - ΚΗΠΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΜΠΙΝΤΟΥ - ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ
Πρόγευμα και μετάβαση στο μουσείο του Λούβρου. Στην ξενάγησή μας θα δούμε την Τζοκόντα από τους πιο 
γνωστούς πίνακες ζωγραφικής, στην ελληνική πτέρυγα την Αφροδίτη της Mήλου, τη Νίκη της Σαμοθράκης, τις 
“Εργαστίνες”, τμήμα της ζωφόρου του Παρθενώνα που χρονολογείται στο 447-438 π.Χ., την “Κενταυρομαχία”, 
κομμάτι από μετόπη του Παρθενώνα, αρχαιότητες από τη Σάμο που αποκτήθηκαν το 1881, το μαρμάρινο άγαλμα 
της Αθηνάς κ.α. Ακόμη, στην αιγυπτιακή πτέρυγα θα θαυμάσουμε την αιγυπτιακή ιστορία από την φαραωνική εποχή 
μέχρι τους Κόπτες, τους Πτολεμαίους και τους Ρωμαίους. Έπειτα θα επισκευθούμε  τον Κήπο του Κεραμεικού, 
που περικλείεται από το Λούβρο, τον Σηκουάνα, την Πλατεία Ομονοίας (Place de la Concorde) και την οδό 
Ριβολί. Στη συνέχεια, θα περπατήσουμε μέχρι το κέντρο Ζωρζ Πομπιντού. Το κτίριο χωρίζεται σήμερα σε τέσσερα 
μέρη: τη βιβλιοθήκη δημοσίων πληροφοριών, το κέντρο βιομηχανικού σχεδιασμού, το ινστιτούτο μουσικής και 
ακουστικής έρευνας και το εθνικό μουσείο μοντέρνας τέχνης. Τέλος, αξίζει να δει κανείς τους πάσης φύσεως 
καλλιτέχνες, μίμους, ζογκλέρ, μουσικούς, φακίρηδες που δείχνουν το ταλέντο τους στο προαύλιο του κέντρου. 
Τελειώνοντας, αναχωρούμε προαιρετικά για τα περίφημα ανάκτορα των Βερσαλλιών. Αξίζει να επισκεφθείτε το 
παλάτι, τα βασιλικά  διαμερίσματα στην αίθουσα των κατόπτρων και τους φανταστικούς κήπους. Επιστροφή το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση στο φημισμένο καμπαρέ Λίντο.

4η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - DISNEY
Τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε με την καθοδήγηση του συνοδού μας να την αφιερώσετε στον κόσμο των 
ονείρων της Disney. Αφήστε να σας συναρπάσουν τα χρώματα, η χαρούμενη μουσική, τα φαντασμαγορικά 
θεάματα και οι επιβλητικές παρελάσεις όλων των ηρώων της Disney.

5η ημέρα: ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ - ΝΤΟΒΙΛ - ΟΝΦΛΕΡ
Η Γαλλία δεν είναι μόνο το Παρίσι. Γι’αυτό σας προτείνουμε, προαιρετικά, μια ημερήσια εκδρομή, κοντά στο 
Παρίσι, στις νορμανδικές ακτές, πρώτο τουριστικό θέρετρο των Παριζιάνων. Θα ανακαλύψετε την πανέμορφή 
και κοσμοπολιτική Ντοβίλ, τη Τρουβίλ και το παραδοσιακό και πολλή γραφικό ψαροχώρι Ονφλέρ.  Επιστροφή 
αργά το απόγευμα στο Παρίσι.

6η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Την τελευταία ημέρα στον ελεύθερο χρόνο πριν την αναχώρηση σας προτείνουμε να περιπλανηθείτε στην 
πλατεία της Βαστίλης, όπου δεσπόζει η ομώνυμη όπερα. Ακόμη, να περπατήσετε στη συνοικία Μαραί, που 
περικλείει την πλατεία Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκό, το μουσείο Πικάσο, τον Άγιο Ευστάθιο. Mετάβαση 
στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής.

“Η πόλη του Φωτός”

Παρίσι
5 & 6 ημέρες
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Μοναδικό πρόγραμμα Στο πρόγραμμα αυτό σας δίνεται η ευκαιρία να έχετε περισσότερο 
χρόνο στο μοναδικό κόσμο της Disney.

CROWNE PLAZA REPUBLIQUE 4* plus
Το πολυτελές ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και στεγάζεται σ’ένα εξαιρετικό κτίριο του 19ου αιώνα με εντυπωσιακή 
πρόσοψη. Τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης, όπως η Πλατεία Δημοκρατίας, η Όπερα, το Μαραί, βρίσκονται πολύ κοντά στο ξενοδοχείο. Ακόμη, στη 
γύρω περιοχή θα βρείτε πολλά εστιατόρια, καφέ και μπαρ.Τα δωμάτιά του διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, σεσουάρ, Mini bar, 
safe box, Βραστήρα για καφέ – τσάι, internet. Το ξενοδοχείο διαθέτει ακόμη εστιατόρια, μπαρ, γυμναστήριο, αίθουσες συνεδρίων. Η στάση του μετρό είναι 
ακριβώς δίπλα από το ξενοδοχείο και σας προσφέρει εύκολη πρόσβαση στα αξιοθέατα της πόλης του Φωτός.

IBIS BERTIER 3*
Tο ξενοδοχείο της γνωστής 
αλυσίδας βρίσκεται στην περιοχή 
της Μονμάρτης και πολύ κοντά 
στα σημαντικότερα αξιοθέατα του 
Παρισιού. Τα  κλιματιζόμενα δωμάτιά 
του διαθέτουν σεσουάρ, τηλεόραση, 
πρόσβαση στο Internet και τηλέφωνο. 
Το ξενοδοχείο επίσης διαθέτει bar, 
2 εστιατόρια, αίθουσα συνεδρίων, 
γυμναστήριο, καθώς και πισίνα.

IBIS LA DEFENSE 3* 
Το ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται κοντά 
στην περιοχή Defense, στο Courbevoie, πολύ κοντά στη 
Νέα Αψίδα του Θριάμβου, αλλά και στα Ηλύσια Πεδία. 
Το μεγάλο πολυκατάστημα της Defense που βρίσκεται 
πολύ κοντά προσφέρει πληθώρα επιλογών σε αγορές, 
φαγητό και διασκέδαση. Τα δωμάτιά του διαθέτουν 
ρυθμιζόμενο κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, 
τηλέφωνο, σεσουάρ. Το ξενοδοχείο διαθέτει ακόμη 
μπαρ, εστιατόριο, αίθουσες συναντήσεων, δωρεάν 
πρόσβαση στο internet και πάρκινγκ. Ο σταθμός Espla-
nade de la Défense του μετρό που βρίσκεται κοντά στο 
ξενοδοχείο σας προσφέρει εύκολη πρόσβαση σ’όλα τα 
αξιοθέατα του Παρισιού.

ΗΟLIDAY INN CLICHY 4* 
Το πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται 
στην περιοχή Clichy, κοντά στη 
Μονμάρτη. Διαθέτει εστιατόριο, 
μπα, αίθουσες συνεδριάσεων και 
γυμναστήριο. Τα δωμάτιά του 
διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, 
safe box, καλωδιακή τηλεόραση, 
Mini bar, σεσουάρ. Είναι ιδανικό για 
οικογένειες, καθώς τα οικογενειακά 
του δωμάτια είναι δίχωρα. 
Χαλαρώστε παίρνοντας το δείπνο 
σας στο εστιατόριο DOOR’S με 
τοπικές και διεθνείς γεύσεις.

Το πάρκο διαθέτει περισσότερα από 35 θεάματα, πολλά σόου και χώρους παιχνιδιού! Το 
60% των θεαμάτων πραγματοποιούνται σε κλειστό χώρο, ενώ το Πάρκο περιλαμβάνει 5 
φανταστικές χώρες (Lands) που εκτείνονται γύρω από το Κάστρο της Ωραίας Κοιμωμένης, 
τις Main Street U.S.A.®, Frontierland®, Adventureland®, Fantasyland® και Discov-
eryland®. Τις ελεύθερες ημέρες μέσα στα πάρκα θα έχετε την ευκαιρία να ζήσετε στην 
εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια, να επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με τους 
κρυμμένους θησαυρούς και τα μυθικά παζάρια να γευματίστε εξ’ιδίων σε ένα από τα 29 
ρεστωράν και επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της Κοιμωμένης. του Πινόκιο και του Πήτερ 
Παν, της Χιονάτης και των επτά Νάνων. Ακόμη, να ταξιδέψετε στο VISIONARIUM με τον 
Ιούλιο Βερν και ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο 
STAR TOUR. Επισκεφθείτε τα στούντιο της Μέτρο Γκόλντεν και σε ρόλους κομπάρσων 
ζήστε την μοναδική εμπειρία του γυρίσματος μιας ταινίας.

ΠΑΡΙΣΙ - DISNEY με 2 διανυκτερεύσεις στη Disney



1n ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’. Έλεγχος και πτήση για 
Ντουμπρόβνικ. Άφιξη στην πανέμορφη πόλη του Ντουμπρόβνικ που έχει 
χαρακτηριστεί το διαμάντι της Αδριατικής. Η πανοραμική θέα της Παλιάς 
πόλης ξαφνιάζει με την βενετσιάνικη ομορφιά , περιτριγυρισμένη από τείχη, 
κάστρα και πύργους. Παίρνοντας την πρώτη γεύση του ταξιδιού που μόλις 
ξεκίνησε, άφιξη στο Νέουμ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος 
ελεύθερος . 

2n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο του Ντουμπρόβνικ, όπου θα 
θαυμάσουμε το Φραγκισκάνικο Μοναστήρι, τον Καθεδρικό Ναό, το παλιό 
λιμάνι και την εκκλησία του Αγ. Βλάσιου , προστάτη της πόλης, αξιοθέατα 
που αποτελούν σπάνια ταξιδιωτική εμπειρία. Στη συνέχεια, ελεύθερος χρόνος 
για να περιπλανηθείτε στα μεσαιωνικά στενά ή να απολαύσετε τον κεντρικό 
πεζόδρομο . Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 

3n ημέρα: HMEΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΟΣΤΑΡ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη που μας θυμίζει  πόσο κοντά 
στην κεντρική Ευρώπη έφτασε η Οθωμανική Αυτοκρατορία το περίφημο 
Μόσταρ, την πόλη που έμβλημά της έχει το μεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι, 
κατασκευασμένο έπειτα από εντολή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή. Μια 
πόλη, με έντονα τα σημάδια του πολέμου που στιγμάτισε τη χώρα αυτή, 
στο τέλος του 20ου αιώνα. Το Μόσταρ της Βοσνίας, δίνει στον επισκέπτη 
να αντιληφθεί τις διαφορές που χώριζαν αυτά  τα κράτη, όταν απάρτιζαν 
την ενιαία Γιουγκοσλαβία. Αφήνοντας πίσω, τις επιρροές των Φράγκων 
και των Ενετών , έρχεται σε επαφή με τα ίχνη των Οθωμανών, που τόσο 
έντονα διαφαίνονται στα σοκάκια της πόλης, στα παζάρια της, στα χαμάμ 
και στις ανατολίτικες οσμές της . Μια αίσθηση διαφορετική, με την  Ανατολή 
και τη Δύση χαραγμένες στις όχθες του ποταμού Νερέτβα. Επιστροφή στο 
Ντουμπρόβνικ  και αυτή τη φορά η βόλτα στην παλιά πόλη, κρύβει τη χάραξη 
ενός νέου ‘’θεωρητικού’’ χάρτη μεταξύ  Ευρώπης και Βαλκανίων. 

5n ημέρα: ΝEOYM - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΤΒΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Μαυροβούνιο . Διασχίζοντας το νοτιότερο 
φιόρδ της Ευρώπης και βλέποντας την ομορφιά με την οποία προίκισε 
η φύση τη μικρή αυτή χώρα θα θαυμάσουμε το Πέραστ, μια βυζαντινή 
κληρονομιά, με έντονα τα σημάδια του Μεσαίωνα και τα δύο νησάκια που 
το περιβάλλουν. Στη συνέχεια , άφιξη στο Κοτόρ ένα μνημείο πολιτισμού 
της Unesco, με Βυζαντινές και Βενετσιάνικες επιρροές. Μία πόλη που μάς 
θυμίζει πόσο μακριά έφτασε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία , πόσο αναπτύχθηκε 
οικονομικά , κοινωνικά , πολιτιστικά στα χρόνια της ακμής της. Η πόλη αυτή 
αμφιταλαντεύτηκε ανάμεσα στο Βυζάντιο και τη Γαληνοτάτη , αλλά μέχρι 
σήμερα κρατάει έντονα τα στοιχεία και των δύο Αυτοκρατοριών.  Κατόπιν, 
επίσκεψη  σε μια από τις παλαιότερες πόλεις της Αδριατικής (3500ετών) την 
γραφική Μπούτβα,  γνωστή για τις υπέροχες ακτές και την κοσμοπολίτικη 
ζωή, μια πόλη με έντονο Ελληνικό, Ρωμαϊκό και Βενετσιάνικο στοιχείο. Η 
βόλτα στα μεσαιωνικά στενά της πόλης δίνει στον επισκέπτη την αίσθηση 
ότι μεταφέρεται σε μια άλλη εποχή βλέποντας τα τείχη να την περιβάλλουν, 
τα φρούρια να την αγκαλιάζουν και τις εκκλησιές να την προστατεύουν. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

4n ημέρα: ΝΗΣΙ ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ - ΣΤΟΝ (προαιρετική)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την προαιρετική μας εκδρομή στην 
Κόρτσουλα. Μετά από μια φανταστική διαδρομή κατά μήκος των 
δαντελωτών δαλματικών ακτών φτάνουμε στη χερσόνησο Πέλιασετς, 
όπου θα θαυμάσουμε το Στον , το Ρωμαϊκό Στάγκνουμ, με τείχη που έχουν 
χαρακτηριστεί ως το Σινικό Τείχος της Κροατίας. Στη συνέχεια φτάνουμε 
στο Όρεμπιτς απ΄όπου θα πάρουμε το καραβάκι μας για να βρεθούμε στην 
Κόρτσουλα, στο νησί που διεκδικεί τη γενέτειρα του Μάρκο Πόλο. Ένα 
νησί που συνδέεται άμεσα με την Κέρκυρα , ως πρώτη αποικία Κερκυραίων 
αποίκων οι οποίοι την αποκάλεσαν Κόρκυρα Μέλαινα (Μαύρη Κέρκυρα). Ένα 
νησί που περιστοιχίζεται από τείχη του 13ου αιώνα από κάστρα και πύργους 
που άφησαν στο πέρασμά τους οι Ενετοί .Θα επισκεφθούμε την πλατεία του 
Αγίου Μάρκου , τον επιβλητικό καθεδρικό του Αγίου Μάρκου, καθώς και το 
σπίτι μουσείο του Μάρκου Πόλο. Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσετε 
τα γραφικά στενά του νησιού, να θαυμάσετε την υπέροχη αρχιτεκτονική 
του που αντικατοπτρίζει τις επιδράσεις των Ρωμαίων, των Ενετών και των 
Γενοβέζων που το διεκδίκησαν . Ένα νησί που περιβάλλεται από βράχια, 
παραλίες, από δάση και βελανιδιές και  αποτελεί ένα από τα κοσμήματα 
της νησιωτικής Δαλματίας. Επιστροφή στο Νέουμ.

6n ημέρα: NEOYM - ΣΠΛΙΤ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για το Σπλιτ. Μετά από μια φανταστική διαδρομή 
κατά μήκος των δαντελωτών δαλματικών ακτών, άφιξη στο Σπλιτ, τη 
μεγαλύτερη πόλη της Δαλματίας και τον αλλοτινό ναύσταθμο της 
Γιουγκοσλαβίας. Θα επισκεφθούμε το περίφημο ανάκτορο σε σχήμα 
ρωμαϊκού κάστρου του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού, τον Καθεδρικό Ναό, 
το γοτθικό Δημαρχείο και τον αναγεννησιακό πύργο του Ρολογιού. Χρόνος 
ελεύθερος στην πανέμορφη προκυμαία της πόλης, τη διάσημη Ρίβα για καφέ 
η φαγητό. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στο μεσαιωνικό Τρογκίρ (όταν η 
πτήση επιστροφής γίνεται από το Σπλίτ), χαρακτηρισμένο από την UNESCO 
ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Χτίστηκε στις αρχές του 3ου αιώνα 
και ενώνεται με την ξηρά με μια ωραία γέφυρα. Διαθέτει πλούσια ιστορία, 
καθώς και είναι ένας δημοφιλής παραθεριστικός προορισμός με άριστη 
τουριστική υποδομή. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο αεροδρόμιο για 
την πτήση επιστροφής. 

Δαλματικές
Ακτές
5 & 6 ημέρες

NTOYΜΠΡΟΒΝΙΚ, ΜΟΣΤΑΡ, ΝΗΣΙ ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ, ΣΤΟΝ

Ντουμπρόβνικ

Μόσταρ

Τρογκίρ

Νησί Κόρτσουλα

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Ημιδιατροφή, 4. Ξεναγήσεις  - περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα,  
5. Συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Στην 5νθήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 5η ημέρα του προγράμματος

Πτήσεις για Ντουμπρόβνικ / Σπλίτ
χωρίς περιττά χιλιόμετρα



17Αεροπορικές εκδρομές

Oι υπέροχες αυτές περιοχές τα 
τελευταία χρόνια προσελκύουν πλήθος 
επισκεπτών από ολόκληρο τον κόσμο και 
έχουν αναπτύξει ιδιαίτερα τις τουριστικές 
τους υποδομές. Χαρακτηρισμένες και 
προστατευμένες από την Unescο είναι 
βέβαιο ότι θα σας ενθουσιάσουν. Στο 
πρόγραμμα αυτό σας προσφέρουμε 
απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη 
με αναχώρηση για Ντουμπρόβνικ και 
επιστροφή από Σπλιτ για να αποφύγετε 
περιττά χιλιόμετρα. Η διαμονή σας 
γίνεται στην περιοχή Νέουμ η οποία 
βρίσκεται στην καρδιά των βασικών 
επισκέψεων, στο πολυτελές ξενοδοχείο 
Grand Neum 4*.

HOTEL GRAND NEUM 4*  
To ξενοδοχείο πρόσφατα ανακαινισμένο, με μακρά παράδοση, είναι το μεγαλύτερο ξενοδοχείο στην Ριβιέρα του Νέουμ. Υψηλού επιπέδου εγκαταστάσεις προσφέρουν στον 
επισκέπτη ευχάριστη διαμονή όλο το χρόνο. Διαθέτει εξωτερική & εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, 3 εστιατόρια ένα εκ των οποίων παραθαλάσσιο που σερβίρουν τοπικά & διεθνή 
πιάτα. Διαθέτει επίσης club διασκέδασης, wi-fi σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, σάουνα, γυμναστήριο και spa center διακοσμημένο και εξοπλισμένο με τα υψηλότερα 
standards. Το spa center διαθέτει υδρομασάζ, σάουνα υπέρυθρης ακτινοβολίας, χαμάμ και σολάριουμ. Το ξενοδοχείο διαθέτει 3 ανελκυστήρες που παρέχουν πρόσβαση στην 
πλήρως εξοπλισμένη με αποδυτήρια, ντους, ξαπλώστρες και ομπρέλες παραλία. Θαλάσσια σπορ είναι διαθέσιμα για τον επισκέπτη. Διαθέτει 380 δωμάτια που είναι εξοπλισμένα 
με δορυφορική τηλεόραση, mini-bar, στεγνωτήρα μαλλιών, wi-fi ενώ διαθέτουν και μπαλκόνι με θέα θάλασσα.

ΚΟΤΟΡ, ΜΠΟΥΤΒΑ, ΤΡΟΓΚΙΡ, ΣΠΛΙΤ
Κοτόρ

Απευθείας Πτήσεις

Ντουμπρόβνικ Σπλίτ



6n ημέρα: ΡΙΕΚΑ - ΣΙΜΠΕΝΙΚ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για το Σίμπενικ, την πόλη που για πρώτη φορά μνημονεύεται τον 11ο αιώνα, ένα από τα πιο ζωντανά πολιτιστικά κέντρα της 
αναγεννησιακής Κροατίας. Θα θαυμάσουμε τον επιβλητικό καθεδρικό ναό του Αγίου Ιακώβου  το Μέγαρο του Κόμη σε αναγεννησιακό-γοτθικό ρυθμό και 
το φρούριο της Αγίας Άννας. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

1n ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο 
‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’. Έλεγχος και πτήση για 
Ντουμπρόβνικ. Άφιξη στην πανέμορφη πόλη 
του Ντουμπρόβνικ που έχει χαρακτηριστεί 
το διαμάντι της Αδριατικής. Η πανοραμική 
θέα της Παλιάς πόλης ξαφνιάζει με την 
βενετσιάνικη ομορφιά, περιτριγυρισμένη από 
τείχη, κάστρα και πύργους. Παίρνοντας 
την πρώτη γεύση του ταξιδιού που μόλις 
ξεκίνησε, άφιξη στο Νέουμ, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. 

2n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο 
του Ντουμπρόβνικ, όπου θα θαυμάσουμε το 
Φραγκισκάνικο Μοναστήρι, τον Καθεδρικό 
Ναό, το παλιό λιμάνι και την εκκλησία του 
Αγ. Βλάσιου, προστάτη της πόλης, αξιοθέατα 
που αποτελούν σπάνια ταξιδιωτική εμπειρία. 
Στη συνέχεια, ελεύθερος χρόνος για να 
περιπλανηθείτε στα μεσαιωνικά στενά ή 
να απολαύσετε τον κεντρικό πεζόδρομο. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και 
διανυκτέρευση. 

3n ημέρα: ΝΕΟΥΜ - ΣΠΛΙΤ - ΤΡΟΓΚΙΡ 
Πρωινό και αναχώρηση για το Σπλιτ. Μετά από μια 
φανταστική διαδρομή κατά μήκος των δαντελωτών 
δαλματικών ακτών, άφιξη στο Σπλιτ, τη μεγαλύτερη 
πόλη της Δαλματίας και τον αλλοτινό ναύσταθμο 
της Γιουγκοσλαβίας. Θα επισκεφθούμε το περίφημο 
ανάκτορο σε σχήμα ρωμαϊκού κάστρου του 
Αυτοκράτορα Διοκλητιανού, τον Καθεδρικό Ναό, το 
γοτθικό Δημαρχείο και τον αναγεννησιακό πύργο 
του Ρολογιού. Χρόνος ελεύθερος στην πανέμορφη 
προκυμαία της πόλης, τη διάσημη Ρίβα για καφέ η 
φαγητό. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στο μεσαιωνικό 
Τρογκίρ (πόλη-νησί), χαρακτηρισμένο από την UN-
ESCO ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Χτίστηκε 
στις αρχές του 3ου αιώνα και ενώνεται με την ξηρά 
με μια ωραία γέφυρα. Διαθέτει πλούσια ιστορία, καθώς 
και ένας δημοφιλής παραθεριστικός προορισμός με 
άριστη τουριστική υποδομή. Στη συνέχεια περνώντας 
περιφερειακά από το Σίμπενικ, την πόλη που κατακτήθηκε 
σταδιακά από Βενετούς, Γάλλους, και Αυστριακούς 
άφιξη στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 

4n ημέρα: ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - ΡΙΕΚΑ / ΟΠΑΤΙΑ
Πρωινό και συνεχίζουμε με προορισμό το εθνικό πάρκο Πλίτβιτσε. Ένα θαύμα της φύσης 
που αφήνει άναυδο τον επισκέπτη. Ένα φυσικό συγκρότημα από 16 λίμνες σε διαφορετικά 
υψόμετρα , όπου το αίσθημα θαυμασμού κυριαρχεί,  βλέποντας τα νερά να πέφτουν από τη 
μία λίμνη στην άλλη δημιουργώντας καταρράκτες μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον 
. Ένα θέαμα μοναδικό, που αποτελεί από το 1979 μνημείο Παγκόσμιας κληρονομιάς της 
ΟΥΝΕΣΚΟ. Στη συνέχεια, αφήνοντας τις Δαλματικές ακτές, κατευθυνόμαστε προς τη 
χερσόνησο της Ίστριας στο βόρειο άκρο της Αδριατικής θάλασσας. Άφιξη στο ξενοδοχείο, 
δείπνο και διανυκτέρευση .

5n ημέρα: ΤΕΡΓΕΣΤΗ - ΟΠΑΤΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την Τεργέστη , που βρίσκεται 
στον βορειότερο μυχό του κόλπου της Αδριατικής. Η πόλη 
γοητεύει τον επισκέπτη με τα μεγαλόπρεπα κτίρια που 
περιβάλλουν τις δύο πλατείες της. Την Piazza del Unita και 
την Piazza della Liberta. Κτίρια αριστοκρατικά, νεοκλασικά, 
βιεννέζικα καφέ που παραπέμπουν στην άνθιση που 
γνώρισε την περίοδο της Δυναστείας των Αψβούργων 
. Θα θαυμάσουμε το Ρωμαϊκό Αμφιθέατρο, το Γοτθικό 
Δημαρχείο και την Ελληνική εκκλησία του Αγίου Νικολάου. 
Χρόνος ελεύθερος για να γνωρίσετε το Borgo Teresiano , 
την καρδιά της πόλης, που οφείλει την ονομασία της στη 
Μαρία Τερέζα της Αυστρίας. Στη συνέχεια αναχώρηση για 
την Οπατία, που υπήρξε αγαπημένος τόπος ευγενών και 
αυτοκρατόρων και μέχρι σήμερα υπάρχουν τα σημάδια 
τους μέσα από τα κτίρια, τα πάρκα και τις επαύλεις. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 

Δαλματικές Ακτές
Λίμνες Πλίτβιτσε

6 ημέρες
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Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Ημιδιατροφή, 4. Ξεναγήσεις  - περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα,  
5. Συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ - ΛΕΤΣΕ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», έλεγχος και πτήση 
για τη νότιο-ιταλική  πόλη Brindesi – παλιά ελληνική αποικία, το 
γνωστό μας Βρινδήσιον στην περιφέρεια της Απουλίας. Άφιξη και 
αναχώρηση για την πρωτεύουσα του μπαρόκ, το Λέτσε (40χλμ). 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 
 
2η ημέρα: ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ - ΜΑΤΕΡΑ - ΣΑΛΕΡΝΟ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας, αναχωρούμε  για το Αλμπερομπέλο, 
το χωριό που μοιάζει με σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι, μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Περιήγηση 
στα γραφικά σοκάκια του χωριού για να δούμε τα κατάλευκα 
σπίτια με τις χαρακτηριστικές πυραμιδωτές, θολωτές ή κωνικές 
σκεπές από ασβεστολιθικές πλάκες (τους περίφημους τρούλους) 
στολισμένες με αποτροπαϊκά σύμβολα (ήλιους, σταυρούς, ζώδια 
κ.λπ.).Τον 16ο αίωνα ηταν ένα μικρό φέουδο υπο τον έλεγχο της 
οικογένειας Acquaviva. Τότε άρχισαν να χτίζουν οι πρώτοι trul-
li  παράξενα οικοδομήματα με κωνικό σχήμα. Το χωριό θυμίζει 
καταφύγιο των Επτά Νάνων από το παραμύθι της Χιονάτης. 
Σύμβολα χριστιανικά, αλλα και παγανιστικά είναι παντού στις 
σκεπές και στους δρόμους. Συνεχίζουμε για την Ματέρα που 
απέκτησε διεθνή φήμη από την αρχαία πόλη Σάσση Ματέρα, 
που σημαίνει «Οι πέτρες – σπηλιές της Ματέρα», σπίτια-σπηλιές 
μέσα στα βράχια από την προϊστορική περίοδο. Στην περιήγηση 
μας θα δούμε το μοναστηριακό συγκρότημα της Παρθένου με 
τις εκκλησίες του Αγίου Νικολάου και Αγίου Πέτρου. Το ιστορικό 
κέντρο της Ματέρα έχει ανακηρυχτεί από την Unesco, Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στη συνέχεια μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στην περιοχή του Σαλέρνο. Δείπνο 
και διανυκτέρευση.
  
3η ημέρα: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ - ΠΟΖΙΤΑΝΟ - ΚΟΣΤΙΕΡΑ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ 
Πρωινό και αναχώρηση για επίσκεψη στην ακτή Αμαλφιτάνα, με τα 
όμορφα χωριουδάκια, σκαρφαλωμένα στις πλαγιές απόκρημνων 
βράχων, με τις γραφικές παραλίες και τα ψαροχώρια, όπως το 
Ποζιτάνο. Μια περιοχή που γνώρισε τουριστική ανάπτυξη όταν έγινε 
ο αγαπημένος τόπος διακοπών των ανθρώπων της τέχνης και του 
πνεύματος που ζητούσαν απομόνωση μακριά από τα πολύβουα 
τουριστικά κέντρα. Θα κάνουμε μια διαδρομή μοναδικής ομορφιάς 
κατά μήκος της Ακτής και θα επισκεφθούμε το Αμάλφι που έδωσε 
και το όνομά του σε ολόκληρη την περιοχή αλλά και το Ραβέλλο, 
σκαρφαλωμένο στο βουνό με υπέροχη θέα και γνήσιο μεσαιωνικό 
χαρακτήρα. Θα καταλήξουμε στο Ποζιτάνο, μαγεμένοι από τα 
τοπία. Επειδή όμως για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα πρέπει 
να δούμε την περιοχή και από την θάλασσα, θα πάρουμε το 
καραβάκι από το Ποζιτάνο για την επιστροφή μας στο Σαλέρνο. 
Θα θαυμάσουμε μια διαδρομή που αποτελεί έναν από τους πιο 
αγαπημένους για ντόπιους και ξένους ταξιδιώτες, γεμάτοι από 
εικόνες και συναισθήματα που συμπληρώνουν μοναδικά τη μαγεία 
του τόπου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ - ΚΑΠΡΙ (προαιρετική) - ΝΑΠΟΛΙ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Νωρίς το πρωί θα πάρουμε το ταχύπλοο 
για το μαγευτικό νησί Κάπρι, που με τις ρωμαϊκές επαύλεις, τα 
αγάλματα, τα λουτρά, τις εκκλησίες, τις κρεμαστές σκάλες που 
καταλήγουν στη θάλασσα μέσα σε μια οργιώδη και πολύχρωμη 
μεσογειακή βλάστηση, θυμίζει σκηνικό άλλης εποχής. Συνεχίζουμε 
για την πρωτεύουσα της Καμπανίας, τη Νάπολη, μια πόλη 
πολύβουη και γεμάτη αντιθέσεις. Στην πανοραμική μας επίσκεψη 
θα δούμε την παραλία, το Καστέλλο ντελ Ουόβο, το Βασιλικό 
Παλάτι, τη Στοά του Ουμπέρτου και την παλαιότερη όπερα στην 
Ευρώπη, το Θέατρο Σαν Κάρλο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 

4η ημέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ - ΚΑΠΡΙ (προαιρετική) - ΝΑΠΟΛΙ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Νωρίς το πρωί θα πάρουμε το ταχύπλοο για το μαγευτικό 
νησί Κάπρι, που με τις ρωμαϊκές επαύλεις, τα αγάλματα, τα λουτρά, τις εκκλησίες, 
τις κρεμαστές σκάλες που καταλήγουν στη θάλασσα μέσα σε μια οργιώδη και 
πολύχρωμη μεσογειακή βλάστηση, θυμίζει σκηνικό άλλης εποχής. Συνεχίζουμε για την 
πρωτεύουσα της Καμπανίας, τη Νάπολη, μια πόλη πολύβουη και γεμάτη αντιθέσεις. 
Στην πανοραμική μας επίσκεψη θα δούμε την παραλία, το Καστέλλο ντελ Ουόβο, το 
Βασιλικό Παλάτι, τη Στοά του Ουμπέρτου και την παλαιότερη όπερα στην Ευρώπη, 
το Θέατρο Σαν Κάρλο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

5η ημέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ - ΤΑΡΑΝΤΑΣ - ΡΗΓΙΟ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για τον Τάραντα, αποικία της Σπάρτης στη Νότιο Ιταλία. 
Ιδρύθηκε το 706 π.χ. και στη συνέχεια πήρε το όνομά του γιου του Ποσειδώνα και της 
τοπικής νύμφης. Η πόλη έχει αναπτυχθεί πάνω σε μια μικρή νησίδα στο εσωτερικό της 
τοπικής λιμνοθάλασσας. Σήμερα είναι σημαντικό  λιμάνι και κύρια βάση του ιταλικού 
Στόλου. Θα δουμε τον Καθεδρικό νάο, τμήμα του οχυρωματικού συστήματος 
της πόλης και όσοι επιθυμείτε επίσκεψη στο αξιόλογο αρχαιολογικό μουσείο. Το 
ταξίδι μας συνεχίζεται με τις νοτιοδυτικές περιοχές της ιταλικής χερσονήσου. Θα 
περάσουμε από το Μεταπόντιο, τη Σύβαρη, τη Κοζέντσα και το απόγευμα άφιξη στο 
Ρήγιο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή με απευθείας πτήσεις της Astra Airlines, 2. Πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο για την εκτέλεση του προγράμματος,
3. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*-4*, 4. Πρωινό καθημερινά & 3 δείπνα στο Σαλέρνο, 5. Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα 
της εκδρομής, 6. Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας, 7. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, 
θεάματα και γενικά όπου απαιτείται, Εισιτήριο κρουαζιέρας στο Ποζιτάνο & Αμάλφι, δημοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία, ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

6η ημέρα: ΡΗΓΙΟ - ΤΑΟΡΜΙΝΑ - ΚΑΤΑΝΙΑ 
Πρωινό και αναχώρηση για το Ρήγιο, το οποίο βρίσκεται στην παλιά Μεγάλη Ελλάδα 
(Magna Grecia) και ιδρύθηκε το 720 π.χ. στην Καλαβρία. Οι πρώτοι κάτοικοι ήρθαν 
από την Εύβοια και το πρώτο όνομα της πόλης ήταν Ερυθρά. Βρίσκεται σε ιδιαίτερα  
προνομιακή θέση στον πορθμό της Μεσσήνης. Θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό 
Μουσείο, για να δούμε τους ξακουστούς «Πολεμιστές του Ριάτσε», δύο μοναδικά 
αρχαία ελληνικά μπρούντζινα αγάλματα που φυλάσσονται σε ειδικό χώρο. Η 
εκδρομή μας συνεχίζεται ανατολικά για την  περιοχή της Κατανίας. Εδώ βρίσκεται 
ένα από τα ενεργά ηφαίστεια της Ευρώπης, η Αίτνα στα 3330 μετρά, στους 
πρόποδες της οποίας είναι κτισμένη η γραφική και αριστοκρατική Ταορμίνα με την 
υπέροχη πανοραμική θέα στο Ιόνιο. Το σημαντικότερο αξιοθέατο είναι το αρχαίο 
ελληνικό θέατρο, κατασκευασμένο τον 3Ο π.χ αίωνα από τον Ιερών Β΄. Πάνω από 
14 αιώνες μιλούσαν ελληνικά. Εδώ ο Γκαίτε αναζητούσε την ψυχή της Ελλάδας. Το 
βράδυ φτάνουμε στην Κατάνια. Διανυκτέρευση.

7η ημέρα: ΚΑΤΑΝΙΑ - ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ - ΚΑΤΑΝΙΑ (150 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για τη νοτιοανατολική Σικελία. Σήμερα θα επισκεφτούμε 
την σημαντικότερη  ελληνική αποικία στη Σικελία – την πατρίδα  του Αρχιμήδη, 
τις περίφημες Συρακούσες. Ιδρύθηκε από Κορίνθιους και Τενεάτες αποίκους. Η πόλη 
ήταν στολισμένη από θαυμάσια ανάκτορα και περίφημους ναούς της Αρτεμίδας, 
της Αθηνάς, από την κρήνη Αρέθουσα και το περίφημο θέατρο. Τα νομίσματά της  
που σωθήκαν είναι αληθινά καλλιτεχνήματα. Θα δούμε την Ορτυγία, το αυτί του 
Διονύσου, το κάστρο του Μανιάκη, τον Ναό του Απόλλωνα, την πλατεία Αρχιμήδη 
και την πλατεία του Καθεδρικού Ναού. Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στην Κατάνια. Η 
πόλη είναι γνώστη για τα υπέροχα μπαρόκ μνημεία. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη της 
Σικελίας. Πάνω από 10 εκκλησιές, οι περισσότερες σε ρυθμό μπαρόκ, αφιερωμένες 
στην Άγια Αγνή την προστάτιδα της πόλης. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 
πτήση επιστροφής.

Κοστιέρα-Αμαλφιτάνα-Κάπρι-Σικελία 7 ημέρες

Αλμπερομπέλο Cinque Terre

Απευθείας Πτήσεις

Η εκδρομή πραγματοποιείται και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.

Ταορμίνα



Κεφαλού

LECCE - GRAND TITZIANO HOTEL
Το Grand Hotel Tiziano απέχει μόλις 15 λεπτά από το κέντρο 
του Λέτσε. Διαθέτει εξωτερική πισίνα με μεγάλη ηλιόλουστη 
βεράντα, εστιατόριο, μπαρ δίπλα στον χώρο της πισίνας, 
δωρεάν χώρο στάθμευσης και δωρεάν Wi-Fi σε όλους 
τους χώρους. Το εστιατόριό του σερβίρει παραδοσιακά 
ιταλικά πιάτα και σπεσιαλιτέ. Τα κλιματιζόμενα δωμάτιά του 
διαθέτουν διακόσμηση σε μοντέρνο στυλ και τηλεόραση 
επίπεδης οθόνης με δορυφορικά κανάλια, μίνι – μπαρ και 
μπάνιο με όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ. 

REGENT 4* (Reggio)
Το παραθαλάσσιο ξενοδοχείο Regent μόλις λίγα λεπτά 
από το κέντρο της πόλης, διαθέτει ιδιωτική παραλία, πισίνα, 
εστιατόριο, μπαρ, αίθουσες συνεδριάσεων, μπάρμπεκιου 
και δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτιά του διαθέτουν δορυφορική 
τηλεόραση, κλιματισμό, στεγνωτήρα μαλλιών, mini bar, 
σύνδεση στο internet και θυρίδα ασφαλείας.

1η ημερα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΙΤΑΛΙΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», έλεγχος και πτήση για 
τη νοτιοιταλική  πόλη Brindesi – παλιά ελληνική αποικία το γνωστό μας 
Βρινδήσιον στην περιφέρεια της Απουλίας. Άφιξη και αναχώρηση για την 
πρωτεύουσα του μπαρόκ το Λέτσε (40χλμ). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
διανυκτέρευση. 

2η ημερα: ΛΕΤΣΕ - ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ (Grecia Salentina) - ΑΛΠΝΠΕΡΟΜΠΕΛΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την καρδιά της ελληνόφωνης 
παρουσίας. Είναι μια περιοχη νοτια από τη πόλη του Λέτσε, βρίσκεται στη 
χερσόνησο Σάλεντο, κατοικείται από τους Γκρίκο, οι οποίοι μιλούν την 
ελληνική  διαλεκτό των Γκραικάνικων η Κατωιταλικών. Αποτελείται από 11 
χώρια ανάμεσα στα όποια είναι τα Καλημέρα, Μαρτάνο, Ζολίνο, Στερνατία. 
Σύντομη  περιήγηση και γνωριμία με τους κατοίκους. Συνεχίζουμε για τον 
Τάραντα, αποικία της Σπάρτης στη Νότιο Ιταλία. Ιδρύθηκε το 706 π.χ. και στη 
συνεχεία πήρε το όνομά του γιου του Ποσειδώνα και της τοπικής νύμφης. 
Η πόλη εχει αναπτυχτεί πάνω σε μια μικρή  νησίδα στο εσωτερικό της 
τοπικής λιμνοθάλασσας. Σήμερα είναι σημαντικό  λιμάνι και κύρια βάση του 
ιταλικού Στόλου. Θα δουμε τον Καθεδρικό νάο, τμήμα του οχυρωματικού 
συστήματος της πόλης και όσοι επιθυμείτε επίσκεψη στο αξιόλογο 
αρχαιολογικό μουσείο.  Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το Αλμπερμπέλο το 
χωριό που μοιάζει με σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι, μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Περιήγηση στα γραφικά σοκάκια 
του χωριού για να δούμε τα κατάλευκα σπίτια με τις χαρακτηριστικές 
πυραμιδωτές, θολωτές ή κωνικές σκεπές από ασβεστολιθικές πλάκες (τους 
περίφημους τρούλους) στολισμένες με αποτροπαϊκά σύμβολα (ήλιους, 
σταυρούς, ζώδια κ.λπ.).Τον 16ο αίωνα ηταν ένα μικρό φέουδο υπο τον 
έλεγχο της οικογένειας Acquaviva. Τότε άρχισαν να χτίζουν οι πρώτοι trulli  
παράξενα οικοδομήματα με κωνικό σχήμα. Το χωριό θυμίζει καταφύγιο των 
Επτά Νάνων από το παραμύθι της Χιονάτης. Σύμβολα χριστιανικά, αλλα και 
παγανιστικά είναι παντού στις σκεπές και στους δρόμους. Η εκκλησία του 
Άγιου Αντώνιου εχει την ίδια αρχιτεκτονική. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διαν/
ση.

3η ημερα: ΤΑΡΑΝΤΑΣ - ΡΗΓΙΟ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τον Τάραντα, αποικία της 
Σπάρτης στη Νότιο Ιταλία. Ιδρύθηκε το 706 π.χ. και στη συνεχεία πήρε το 
όνομά του γιου του Ποσειδώνα και της τοπικής νύμφης. Η πόλη εχει αναπτυχτεί 
πάνω σε μια μικρή νησίδα στο εσωτερικό της τοπικής λιμνοθάλασσας. 
Σήμερα είναι σημαντικό  λιμάνι και κύρια βάση του ιταλικού Στόλου. Θα 
δουμε τον Καθεδρικό νάο, τμήμα του οχυρωματικού συστήματος της πόλης 
και όσοι επιθυμείτε επίσκεψη στο αξιόλογο αρχαιολογικό μουσείο. Το ταξίδι 
μας συνεχίζεται με τις νοτιοδυτικές περιοχές της ιταλικής χερσονήσου. Θα 
περάσουμε από το Μεταπόντιο, τη Σύβαρη, τη Κοζέντσα και το απόγευμα 
άφιξη στο Ρήγιο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

4η ημερα: ΡΗΓΙΟ - ΒΙΛΛΑ ΣΑΝ ΤΖΟΒΑΝΙ - ΜΕΣΣΗΝΗ - ΚΕΦΑΛΟΥ - ΠΑΛΕΡΜΟ (300 χλμ)
Πρωινο στο ξενοδοχείο μας. Το Ρήγιο βρίσκεται στην παλιά Μεγαλη Ελλάδα 
(Magna Grecia) και ιδρύθηκε το 720 π.χ. στην Καλαβρία. Οι πρώτοι κάτοικοι 
ήρθαν από την Εύβοια και το πρώτο όνομα της πόλης ήταν Ερυθρά. 
Βρίσκεται σε ιδιαίτερα  προνομιακή θέση στον πορθμό της Μεσσήνης.  θα 
επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο, για να δούμε τους ξακουστούς 
«Πολεμιστές του Ριάτσε», δύο μοναδικά αρχαία ελληνικά μπρούντζινα 
αγάλματα που φυλάσσονται σε ειδικό χώρο. Στη συνέχεια Το φεριμπότ θα 
μας μεταφέρει απέναντι στο μεγαλύτερο νησί της Νότιας Ευρώπης με το 
τριγωνικό σχήμα. Η πρώτη πόλη η Μεσσήνη απέναντι από τα στενά «της 
Σκύλας και της Χαρυβδης» . Αρκετές λεπτομέρειες μας δίνει η Οδύσσεια 
του Ομήρου για αυτά τα θρυλικά μέρη. Μεσσήνη είναι η αρχαία Ζαγκλη 
που  ιδρύθηκε τον 8ου αίωνα π.χ. Σύντομο πέρασμα και συνεχίζουμε για τις 
βόρειες  ακτές της Σικελίας το νησί με τα έντονα χρώματα, τα υπέροχα 
κεραμικά και την  πλούσια ιστορία. Επόμενη στάση η γραφικότατη Κεφαλού, 
όπου θα επισκεφθούμε τη  γραφική Πιάτσα Ντουόμο και τον νορμανδικό 
Καθεδρικό Ναό (12ος-15ος αι.), με τα βυζαντινά ψηφιδωτά. Εδώ η Δύση 
συναντά την Ανατολή στην τεχνοτροπία και αρχιτεκτονική. Συνεχίζουμε 
για το Πάλερμο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και πρώτη γνωριμία με την 
πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη του νησιού. Διανυκτέρευση. 

Μπρίντεζι - Λέτσε - Grecia Salentina - Αλμπερομπελο 
Τάραντας - Ρήγιο - Μεσσήνη

Κατάνια

7 ημέρεςΜ. Ελλάδα-Ελληνόφωνα χωριά
Σικελία



Συρακούσες

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 
3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 4. Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με 
το πρόγραμμα, 5. Έμπειρος αρχηγός -  συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, φόροι 
πόλεων, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο.
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MERCURE CENTRO 4* - Palermo 
Βρίσκεται στο κέντρο του Παλέρμο, σε απόσταση 15 λεπτών 
με τα πόδια από τον Καθεδρικό Ναό. Προσφέρει δωρεάν Wi-
Fi, μπαρ, parking, αίθουσα συνεδριάσεων και πλουσιοπάροχο 
πρωινό που περιλαμβάνει σπιτικά κέικ. Τα μοντέρνα δωμάτιά 
του διαθέτουν όλα κλιματισμό, τηλεόραση με καλωδιακά και 
δορυφορικά κανάλια και μπάνιο με προϊόντα περιποίησης 
και πιστολάκι μαλλιών.

NETTUNO 4* (Catania)
Σε στρατηγική τοποθεσία, μόλις 500 μέτρα από το κέντρο 
και με εύκολη πρόσβαση στα περισσότερα αξιοθέατα 
της πόλης, διαθέτει εξωτερική πισίνα, βεράντα με θέα τη 
θάλασσα, μπαρ, εστιατόριο, beach club, συνεδριακό κέντρο. 
Τα δωμάτιά του με άνετα μπαλκόνια, παρέχουν Wi-Fi, 
δορυφορική επίπεδη τηλεόραση, mini bar, κλιματισμό μπάνιο 
με ντουζιέρα, τηλέφωνο, χρηματοκιβώτιο. 

5η ημερα: ΠΑΛΕΡΜΟ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΟΝΤΡΕΑΛΕ (50χλμ)
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση μας. Η πόλη είναι χτισμένη σε μαγευτική 
τοποθεσία, στους πρόποδες του Βουνού Πελεγκρίνο. Υπήρξε αποικία των 
Καρχηδονίων, ενώ οι Φοίνικες και οι Έλληνες το χρησιμοποιούσαν σαν 
σταθμό στα ταξίδια τους. Η περιήγησή μας θα αρχίσει από το Βασιλικό 
Παλάτι – έδρα των Νορμανδών βασιλέων της Σικελίας και σήμερα του 
Κοινοβουλίου της και θα συνεχιστεί με τον Καθεδρικό Ναό, την Πιάτσα 
Πρετόρια με το «Σιτριβάνι της Ντροπής» , το μέγαρο της Γερουσίας και 
την εκκλησία της Μαρτοράνα με τα περίφημα βυζαντινά.Θα δούμε τα δυο 
θέατρα της πόλης  Politheama και Massimo,  χαρακτηριστικά μνημεία από 
την αραβική, νορμανδική και ισπανική παρουσία στην  πόλη και την ιστορική 
διασταύρωση ανάμεσα στη via Makenda - via Roma με τα εντυπωσιακά 
αγάλματα. Η πόλη εχει δυο καθεδρικούς ναούς αριστουργήματα της 
νορμανδικής αρχιτεκτονικής, έναν στο ιστορικό κέντρο έναν στο λόφο του 
βασιλιά Μοντρεάλε (6.000τμ) με θαυμάσια ψηφιδωτά βυζαντινής τέχνης. Το 
απογευμα θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να επισκεφτούμε την αγορά της 
πόλης και να περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια. 
 
6η ημερα: ΠΑΛΕΡΜΟ - ΑΚΡΑΓΑΝΤΑΣ - ΤΑΟΡΜΙΝΑ - ΚΑΤΑΝΙΑ (380χλμ.)
Πρωινο. Αναχώρηση για το νότιο τμήμα της Σικελίας και τη φημισμένη κοιλάδα 
των ναών. Στον Ακράγαντα μια από τις επιφανέστερες πόλεις της αρχαίας 
Μεγάλης Ελλάδας θα θαυμάσουμε τους 10 ιστορικούς ναούς από τον 5ου 
αιώνα π.χ. Το ιστορικό κέντρο ανήκει στα μνημεία Παγκοσμίας Κληρονομίας 
της UNESCO. Η πόλη ιδρύθηκε γύρω στο 580 π.χ ως αποικία της Γέλας.Έδω 
γεννήθηκε ο Εμπεδοκλής σημαντικός προσωκρατικός φιλόσοφος. Η εκδρομή 
μας συνεχίζεται ανατολικά για την  περιοχή της Κατανίας. Εδώ βρίσκεται ένα 
από τα ενεργά ηφαίστεια της Ευρώπης, η Αίτνα στα 3330 μετρά, στους 
πρόποδες της οποίας είναι κτισμένη η γραφική και αριστοκρατική Ταορμίνα 
με την υπέροχη πανοραμική θέα στο Ιόνιο. Το σημαντικότερο αξιοθέατο είναι 
το αρχαίο ελληνικό θέατρο, κατασκευασμένο τον 3Ο π.χ αίωνα από τον 
Ιερών Β΄. Πάνω από 14 αιώνες μιλούσαν ελληνικά. Εδώ ο Γκαίτε αναζητούσε 
την ψύχη της Ελλάδας. Το βραδύ φτάνουμε στην Κατάνια. Διανυκτέρευση. 

7η ημερα: ΚΑΤΑΝΙΑ - ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ - ΚΑΤΑΝΙΑ (150 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για τη νοτιοανατολική Σικελία. Σήμερα θα 
επισκεφτούμε την σημαντικότερη  ελληνική αποικία στη Σικελία – την 
πατρίδα  του Αρχιμήδη τις περίφημες Συρακούσες. Ιδρύθηκε από Κορίνθιους 
και Τενεάτες αποικους. Η πόλη ήταν στολισμένη από θαυμάσια ανάκτορα και 
περίφημους ναούς της Αρτεμίδας, της Αθηνάς, από την κρήνη Αρέθουσα 
και το περίφημο θέατρο. Τα νομίσματα της  που σωθήκαν είναι αληθινά 
καλλιτεχνήματα. Θα δούμε την Ορτυγία, το αυτί του Διονυσίου και το 
κάστρο του Μανιάκη. Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στην Κατάνια. Η πόλη 
είναι γνώστη για τα υπέροχα μπαρόκ μνημεία. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη 
της Σικελίας. Πάνω από 10 εκκλησιές, οι περισσότερες σε ρυθμό μπαρόκ, 
αφιερωμένες στην Άγια Αγνή την προστάτιδα της πόλης. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Κεφαλού - Παλέρμο - Μοντρεάλε -Ακράγαντας
Ταορμίνα - Κατάνια - Συρακούσες

Αλμπερομπέλο

Παλέρμο

Απευθείας Πτήσεις



1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, έλεγχος και πτήση για Ρώμη. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη 
που φιλοξενεί συνεχώς επισκέπτες από κάθε μέρος του κόσμου. Μπορείτε να επισκεφθείτε την Βία Ντελ Κόρσο, την πιάτσα ντι Σπάνια με τα πιο γνωστά 
καταστήματα, να περπατήσετε στην Βία Βένεττο και να καθήσετε στα καφέ των διασημοτήτων Cafe de Paris, Hard Rock cafe κ.α.        

2η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (80χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για πανοραμική ξενάγηση στην πόλη-σύμβολο που δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει κάθε επισκέπτη από κάθε μέρος του κόσμου. 
Θα δούμε τη Βίλλα Μποργκέζε, το Αυρηλιανό τείχος, την πιάτσα Μπαρμπερίνι, την στήλη του Τραϊανού, το περίφημο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο 
σωζόμενο αρχαίο Ρωμαϊκό κτίσμα του κόσμου, τον λόφο του Καπιτωλίου όπου θεμελιώθηκε η αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την αψίδα του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου, την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια οπού δεσπόζει το μνημείο του Βίκτορα Εμμανουήλ, τον λόφο Παλατίνο, τον Τίβερη ποταμό με το νησί 
Τιβερίνα καθώς και την μεγαλύτερη εκκλησία της Χριστιανοσύνης το ναό του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. Ελεύθερος χρόνος στην αγορά. Μπορείτε να 
επισκευθείτε την Βία Ντελ Κόρσο, την πιάτσα ντι Σπάνια με τα πιο γνωστά καταστήματα, να περπατήσετε στην Βία Βένεττο και να καθήσετε στα καφέ των 
διασημοτήτων Cafe de Paris, Hard Rock cafe κ.α.

Η εκδρομή πραγματοποιείται και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια 2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*, 3. Ημιδιατροφή, 4. Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής 5. Έμπειρο 
αρχηγό - συνοδό του γραφείου 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, φόροι πόλεων, είσοδοι μουσείων, βαπορέτα Βενετίας και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

3η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη των Μεδίκων και της Αναγέννησης 
τη Φλωρεντία. Θα δούμε τον πανέμορφο καθεδρικό ναό της Παναγίας των 
λουλουδιών με τον τρούλο του Μπρουνελέσκι, το καμπαναριό του Τζιόττο, 
το βαπτιστήριο, την πιάτσα ντε λα σινιόρα, την εκκλησία Σάντα Κρότσε με 
τους τάφους του Δάντη και του Γαλιλαίου, το παλάτσο Βέκκιο και το Πόντε 
Βέκιο. Έπειτα αναχώρηση για την πόλη των Δόγηδων και των καναλιών 
την ρομαντική Βενετία και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή 
Μέστρε. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ (50χλμ)
Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην «πόλη των Δόγηδων» και των καναλιών 
που είναι χτισμένη πάνω σε 119 νησιά τα οποία περιτριγυρίζονται από γραφικά 
κανάλια και ενώνονται με μικρές γέφυρες. Θα μεταβούμε στο Τρονκέττο 
και με βαπορέτα θα φτάσουμε στην πλατεία Αγίου Μάρκου με τον ομώνυμο 
επιβλητικό ναό. Θα δούμε το παλάτι των Δόγηδων, τον πύργο του Ρολογιού 
των Μαυριτανών, την γέφυρα των στεναγμών και την ορθόδοξη εκκλησία 
του Αγίου Γεωργίου. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ - ΒΕΡΟΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ
Πρόγευμα  και αναχώρηση για την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαιξπηρ, την γραφική Βερόνα. Θα θαυμάσουμε την Ρωμαϊκή αρένα, τις πλατείες Ντέλε 
Έρμπε και Ντέι Σινιόρι οι οποίες περιβάλονται από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια και φυσικά το αρχοντικό των Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι 
της Ιουλιέτας. Στη συνέχεια αναχώρηση για το Μιλάνο. όπου θα δούμε το Castello d’Angelo, τις εμπορικές οδούς Dante και Vittorio Emmanuelle II, την 
περίφημη Σκάλα, το χρυσό τετράγωνο της μόδας, το Δημαρχείο και το εντυπωσιακό Ντουόμο. Διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος και μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Μιλάνο Duomo

Φλωρεντία

Μπαλκόνι Ιουλιέτας

Glamour Ιταλία 6 ημέρες
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1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΜΙΛΑΝΟ - ΒΕΡΟΝΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την οικονομική πρωτεύουσα 
της Ιταλίας: το Μιλάνο, συνώνυμο της ιταλικής μόδας. Στην πανοραμική 
περιήγησή μας θα δούμε το κάστρο των Σφόρτσα, τον περίφημο 
Καθεδρικό Ναό (Ντουόμο), την κομψή Στοά Βιττόριο Εμμανουέλε και την 
πιο διάσημη λυρική σκηνή του κόσμου, τη «Σκάλα». Αναχώρηση για τη 
ρομαντική Βερόνα, την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, στις 
όχθες του ποταμού Αδίγη. Στην κεντρική Πλατεία Μπρα θα δούμε την 
περίφημη ρωμαϊκή Αρένα, και θα συνεχίσουμε για τις όμορφες πλατείες 
Ντελ Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, που περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα 
μεσαιωνικά κτήρια, και φυσικά για το «αρχοντικό των Καπουλέτων» με 
το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Αργά το απόγευμα μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΒΕΡΟΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Βενετία, που έχει 
ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την 
UNESCO. Από το Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο στην περιοχή 
Καστέλλο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των 
Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας από γραφικές γέφυρες 
και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο των Δόγηδων, 
μια φαντασμαγορία από ροζ και λευκό μάρμαρο σε βενετσιάνικο-
γοτθικό στιλ, και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, «το 
ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. 
Εδώ βρίσκεται ο περίφημος Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα 
βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καμπαναριό 
του (Καμπανίλε), ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και 
το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα 
λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος και αργά το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΒΕΡΟΝΑ - GARDALAND
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για μία ολοήμερη εκδρομή στην 
περιοχή της λίμνης Γκάρντα, όπου και θα επισκεφθούμε το θαυμαστό 
κόσμο της Gardaland το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο της Ιταλίας 
όπου και θα έχετε χρόνο ελεύθερο. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΒΕΡΟΝΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ FERRARI - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Πρωινή επίσκεψη το Μουσείο Φερράρι στο 
Μαρανέλο για να δούμε διάσημα μοντέλα αυτοκινήτων που θα μας 
συναρπάσουν. Αναχώρηση για τη Φλωρεντία, τη γενέτειρα της ιταλικής 
Αναγέννησης, πόλη που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Στην περιήγησή μας θα 
δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και 
τον αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον 
περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως 
την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα και 
αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται 
το Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, και η 
Λότζα με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών. Συνεχίζουμε για 
την περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, την ξακουστή και πολυφωτογραφημένη 
γέφυρα Πόντε Βέκιο με τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα 
Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότερες πλατείες της Φλωρεντίας, με 
τη χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli και Pasz-
kowski. Χρόνος ελεύθερος για ψώνια στην αγορά του Σαν Λορέντζο 
ή επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. 
Αργά το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση.

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις, 2. πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο για την εκτέλεση του προγράμματος, 3. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 
4*, 4. Πρωινό καθημερινά, 5.  Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής, 6. Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου 
μας, 7. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, φόροι πόλεων, είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεματικά αξιοθέατα και 
Βαπορέτο Βενετίας, checkpoint (20 ευρώ) και ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

5η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΣΙΕΝΑ - ΡΩΜΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη μεσαιωνική Σιένα. Έντεκα δρόμοι 
οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου δεσπόζει 
το μεσαιωνικό Δημαρχείο. Στην περιήγησή μας στα γραφικά καλντερίμια 
της πόλης θα θαυμάσουμε τα μεσαιωνικά αρχοντικά, τις εκκλησιές και τον 
Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, που θεωρείται ένα 
από τα σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία. Αναχώρηση για 
την Αιώνια Πόλη, τη Ρώμη. Άφιξη, μεταφορά, και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. 

Ρώμη

6η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την περιήγηση της πόλης, που θα 
αρχίσει με την επίσκεψη μας στο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο 
αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου, και την αψίδα του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου. Η ρωμαϊκή αγορά ήταν η καρδιά της αρχαίας Ρώμης και το 
κέντρο εξουσίας μιας αυτοκρατορίας που εκτεινόταν στο μεγαλύτερο μέρος 
του τότε γνωστού κόσμου. Σήμερα, αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους 
αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. Συνεχίζουμε με τον λόφο του 
Καπιτωλίου και την Πιάτσα Βενέτσια με το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον 
Βίκτωρα Εμμανουήλ Β’, τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας, στο οποίο 
βρίσκεται και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τη φημισμένη Φοντάνα 
Ντι Τρέβι και τέλος την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια. Επιστροφή το μεσημέρι 
στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. 

7η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο για την πτήση επιστροφής, άφιξη στην πόλη μας.

Γύρος Ιταλίας 7 ημέρες

Φλωρεντία Βερόνα

Σιένα



Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Πρωινό καθημερινά (εκτός της τελευταίας ημέρας),  4. Είσοδος 
στο Βατικανό, 5. Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 6. Συνοδός του γραφείου, 7. Ταξιδιωτική ασφάλιση
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, δημοτικοί φόροι πόλεων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

Piazza Navona

Ρώμη 4 & 5 ημέρες “Η Αιώνια
πόλη“

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - KOΛΟΣΑΙΟ - ΠΙΑΤΣΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο <Μακεδονία> και πτήση για την αιώνια 
πόλη, τη Ρώμη. Άφιξη και αναχώρηση για πανοραμική ξενάγηση στην πόλη-
σύμβολο που δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει τον κάθε επισκέπτη. Θα δούμε τη 
Βίλλα Μποργκέζε, το Αυρηλιανό τείχος, την πιάτσα Μπαρμπερίνι, τη στήλη 
του Τραϊανού, το περίφημο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο 
Ρωμαϊκό κτίσμα του κόσμου, το λόφο του Καπιτωλίου, όπου θεμελιώθηκε 
η αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, 
την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια, με το επιβλητικό μνημείο του Βίκτορα 
Εμμανουήλ, το λόφο Παλατίνο, τον Τίβερη ποταμό με το νησί Τιβερίνα. Στη 
συνέχεια μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Ελεύθερος 
χρόνος.

2η ημέρα: ΡΩΜΗ - CARAVAGGIO - ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ - ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΠΕΡΝΙΝΙ 
ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΜΙΝΙ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ημέρα μας με επίσκεψη στην εκκλησία Santa 
Maria den Popolo μια από τις πλουσιότερες σε έργα τέχνης στη Ρώμη. Θα 
θαυμάσουμε τα 2 από πιο γνωστά έργα του Caravaggio, τη σταύρωση του 
Αγίου Πέτρου και την Ανάληψη της Θεοτόκου. Στη συνέχεια θα μεταβούμε 
στις περίφημες κατακόμβες του Αγίου Καλλίστου. Θεωρούνται από τις 
σημαντικότερες της Ρώμης και του χριστιανισμού και βρίσκονται στη 
νότια πλευρά της πόλης, στη Via Appia Antica, κοντά στο παρεκκλήσι 
του Χριστού Quo Vadis. Πήραν το όνομά τους από το διάκονο Callistus και 
εδώ θάφτηκαν στις αρχές του 3ου αιώνα  δεκάδες μάρτυρες, 16 πάπες και 
πολλοί Χριστιανοί. Στη συνέχεια θα γνωρίσουμε τον ρυθμό Μπαρόκ σε μια 
ξενάγηση διαφορετική από κάθε άλλη. Η τέχνη του μπαρόκ γεννήθηκε στη 
Ρώμη με μέγιστους εκφραστές τον Gian Lorenzo Bernini και τον Francesco 
Boromini με αποστολή να προκαλέσει την περιέργεια, την κατάπληξη και 
τον θαυμασμό των πιστών αλλά και να αποσπάσει την προσοχή και το 
ενδιαφέρον τους από τις συζητήσεις γύρω απο την πίστη και την λογοκρισία. 
Στη βόλτα μας θα ανακαλύψουμε τα ίχνη που άφησαν οι καλλιτέχνες 
αναλλοίωτα στο πέρασμα των αιώνων. Θα ξεκινήσουμε από την εκκλησία 
Santa Maria della Vittoria, οπου θα δούμε την έκσταση της Αγίας Θηρεσίας, 
στη πλατεία Μπαρμπερίνι τη κρήνη του Τρίτωνα και τη κρήνη των 
Μελισσών, θα περάσουμε από το επιβλητικό παλάτσο Μπαρμπερίνι και 
θα καταλήξουμε στο σταυροδρόμι των τεσσάρων σιντριβανιών με την 
ομώνυμη εκκλησία Σαν Κάρλο αλε Κουάτρο Φοντάνε με τον Μπορομίνι να 
βάζει το στίγμα του στην κατασκευή. Θα συνεχίσουμε προς τον ναό Σαντ 
Άντρεα αλ Κουιρινάλε όπου ο Μπερνίνι θα μας εκπλήξει με το έργο του, θα 
περάσουμε από το προεδρικό μέγαρο και θα τελειώσουμε τη βόλτα μας 
στην εκκλησία Σαντ Αντρέα ντελε Φράτε όπου θα δούμε το πάντρεμα και 
τη συνύπαρξη των δυο καλλιτεχνών. Το βράδυ σας προτείνουμε βόλτα στη 
Ρώμη, να την δείτε όπως της αξίζει με φωτισμούς και χρώματα που θα σας 
μείνουν αξέχαστα. Θα διασχίσουμε τη Via Veneto με τα φημισμένα καφέ 
και ξενοδοχεία, σύμβολο της dolce vita της Ιταλιας, θα δούμε τη Piazza 
Barberini με την κρήνη του Τρίτωνα, θα ανέβουμε έναν από τους 7 μυθικούς 
λόφους, τον Κυρινάλιο, όπου δεσπόζει το προεδρικό μέγαρο και στη 
συνέχεια θα κατευθυνθούμε στη Piazza Venezia, το κέντρο της Ρώμης με 
το μοναδικά φωτισμένο μνημείο ενώσεως της Ιταλίας. Θα περάσουμε από 
το μεγαλύτερο ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το Κολοσσαίο και τέλος θα κάνουμε 
στάση στη περιοχή Trastevere, μια από τις πιο γραφικές και κοσμοπολίτικες 
γειτονιές της Ρώμης για ένα ποτό δίπλα στις όχθες του Τίβερη ποταμού.

3η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - VILLA BORGHESE 
Πρόγευμα και μεταφορά στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού για μια 
μοναδική ξενάγηση. Τα Μουσεία Βατικανού, είναι ένα συγκρότημα μερικών 
από των κορυφαίων μουσείων του κόσμου με ετήσια επισκεψιμότητα άνω 
των 4,3 εκατ. τουριστών. Διαθέτουν εκθέματα της μακραίωνης και τεράστιας 
συλλογής της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, περιλαμβανομένων διάσημων 
αγαλμάτων του αρχαίου κόσμου και αριστουργημάτων της Αναγέννησης 
και του σήμερα. Στην ξενάγησή μας θα θαυμάσουμε αμέτρητους μοναδικούς 
θησαυρούς, όπως τον διάδρομο των κηροπηγίων, των τοιχοταπήτων, των 
Γεωγραφικών χαρτών, τα δωμάτια που έχει διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγράφος 
Ραφαήλ και θα καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με τις τοιχογραφίες του 
Μιχαήλ Αγγέλου που θεωρούνται ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα 
της παγκόσμιας ζωγραφικής. Στη συνέχεια θα θαυμάσουμε τη μεγαλύτερη 
εκκλησία της Χριστιανοσύνης, το ναό του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, όπου 
θα εντυπωσιαστούμε απο την αποκαθήλωση (Pieta) του Μιχαήλ Αγγέλου και 
τα έργα τέχνης που φιλοξενούνται. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για μια 
βόλτα στην υπέροχη πόλη. Σας προτείνουμε να περπατήσετε στη Βίλλα 
Μποργκέζε (Villa Borghese), το μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο της Ρώμης, 
αντίστοιχο με το Central Park της Νέας Υόρκης. Διαθέτει λίμνη, ναούς, 
σιντριβάνια, ζωολογικό κήπο, αγάλματα και διάφορα μουσεία. Επιβάλλεται 
να επισκεφτείτε τη Galleria Borghese, πινακοθήκη παγκοσμίου φήμης όσον 
αφορά τον αριθμό και τη σημασία των γλυπτών του Bernini και των πινάκων 
του Caravaggio. Με 500.000 επισκέπτες το χρόνο το καθιστούν από τα 
πιο σημαντικά μουσεία της Ιταλίας. Κοντά στο πάρκο βρίσκεται η Πιάτσα ντι 
Σπάνια (Piazza di Spagna), όπου εκεί μπορείτε να κάνετε ένα διάλειμμα για 
έναν εσπρέσσο στο γνωστό Cafe Greco που χρονολογείται από το 1760 ή 
γευθείτε το πασίγνωστο tiramisu Pompi στο ομώνυμο ζαχαροπλαστείο. 

4η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (270χλμ ) / ΝΑΠΟΛΙ - ΠΟΜΠΗΙΑ (240χλμ.) προαιρετικά
Σήμερα σας προτείνουμε 2 προαιρετικές ημερήσιες εκδρομές, στην 
Φλωρεντία ή στη Νάπολι – Πομπηία. 

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ: επισκεφθείτε την πόλη των Μεδίκων, τη γενέτειρα της 
Αναγέννησης, την Φλωρεντία. Θα επισκεφθούμε τον πανέμορφο καθεδρικό 
ναό της Παναγίας των λουλουδιών με τον τρούλο του Μπουνελέσκι, το 
καμπαναριό του Τζιόττο, το βαπτιστήριο, την πιάτσα Σινιορία, το Παλάτσο 
Πίτι και το μοναδικό γεφύρι Πόντε Βέκιο. Τελειώνοντας, μια βόλτα στην 
ξακουστή αγορά της Φλωρεντίας θα σας εντυπωσιάσει με το παζάρι του 
Σαν Λορένζο. Επίσης με την καθοδήγηση της ξεναγού αξίζει να επισκεφτείτε 
τα Ουφίτσι, τη προσωπική συλλογή της οικογένειας των Μεδίκων, μια από 
τις γνωστότερες πινακοθήκες παγκοσμίως. Το απόγευμα επιστροφή στη 
Ρώμη.  
ΝΑΠΟΛΙ - ΠΟΜΠΗΙΑ: Χτίστηκε τον 5ο αιώνα από τους Έλληνες στις ακτές της 
Καμπανίας στους πρόποδες του Βεζούβιου, κοντά στη Ρώμη. Το 79 μ.Χ., μετά 
από μια φοβερή έκρηξη του Βεζούβιου, ένα τεράστιο κύμα από λάβα, στάχτη 
και φωτιά έθαψε για πάντα, μέσα σε λίγες ώρες, την εύθυμη, σπάταλη και 
πανέμορφη ρωμαϊκή πόλη. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 2.000 άτομα 
τάφηκαν ζωντανά και πέθαναν έτσι από ασφυξία. Θα περπατήσουμε στα 
πλακόστρωτα μονοπάτια της και θα γνωρίσουμε τον ρωμαϊκό πολιτισμό. 
Στην συνέχεια θα αποχαιρετήσουμε την Πομπηία για να οδηγηθούμε στην 
Νάπολη. Η Νάπολη είναι από τις πιο όμορφες και αναπτυγμένες οικονομικά 
πόλεις της Ιταλίας. Στην παραλία της δεσπόζει το εντυπωσιακό κάστρο 
Νουόβο , ίσως το πιο εντυπωσιακό μνημείο της Νάπολης. Στο εσωτερικό 
του φιλοξενείται το Δημοτικό μουσείο με αξιόλογη συλλογή έργων τέχνης, 
ενώ πολύ κοντά βρίσκεται το Βασιλικό Παλάτι ( Palazzo Reale ) αλλά και οι 
βασιλικοί κήποι. Πρόκειται για ένα ακόμα επιβλητικό κτίριο το οποίο χτίστηκε 
πριν περίπου 300 χρόνια. Συνεχίζουμε με το εντυπωσιακό κτίριο Galleria Um-
berto που χτίστηκε στο τέλος του 19ου αιώνα. Η περιοχή που πρέπει σίγουρα 
να εξερευνήσουμε είναι το ιστορικό κέντρο της Νάπολης, το Spaccanapo-
li που συμβολίζει την κουλτούρα και την ιστορία της πόλης. Οριοθετείτε 
μεταξύ της πλατείας Gesu Nuovo και του καθεδρικού ναού (Duomo) και είναι 
γεμάτο από πολλά στενά δρομάκια χωρίς καθόλου ρυμοτομία , σε σημείο 
που να σου θυμίζει λαβύρινθο! Στο τέλος της επίσκεψής μας επιστροφή στη 
Ρώμη.

5η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος.

Για όσουν επιθυμούν οι τοπικοί μας συνεργάτες θα σας βοηθήσουν να κάνετε κράτηση σε μια από 
τις γνωστές οστερίες για να δοκιμάσετε φρέσκα ζυμαρικά φτιαγμένα στο χέρι μπροστά σας.

ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ
Δώρο το κόστος εισόδου / Εξασφαλισμένη προκράτηση 

Γρήγορη πρόσβαση χωρίς πολύωρη αναμονή 

- ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΞΕΝΑΓΟ

- ΖΗΣΤΕ ΤΗ ΡΩΜΗ, ΟΠΩΣ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ



25Αεροπορικές εκδρομές

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για τη χρυσή πόλη των 100 πύργων. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετική έξοδος στο 
φημισμένο μαύρο θέατρο ή βραδινή διασκέδαση στις τσέχικες μπυραρίες με υπέροχο φαγητό.

2η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση στο σημαντικότερο αρχιτεκτονικό μνημείο της Ευρώπης. Θα θαυμάσουμε τα ακριβότερα καταστήματα οίκων μόδας, 
τα πολυτελή εστιατόρια και καφέ και θα καταλήξουμε στην πανέμορφη πλατεία της παλιάς πόλης. Στολισμένη με όμορφα κτίρια, παλιά παλάτια όπως του 
Κίνσκι, την όμορφη παλιά βασιλική εκκλησία της Παναγίας του Τιν, γνωστή για τους δύο πύργους του Αδάμ και της Έυας και την εκκλησία του Αγ.Νικολάου. 
Θα θαυμάσουμε το παλιό Δημαρχείο με το φημισμένο αστρονομικό ρολόι, θα περάσουμε από το Κλεμεντίνο, θα δούμε την βιβλιοθήκη, το νέο δημαρχείο 
και θα φτάσουμε στην περίφημη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου του ΙV.  Στη συνέχεια θα δούμε τον Πύργο της Πυρίτιδας, θα κατευθυνθούμε για την πλατεία 
Vaclav, σημείο συνάντησης των κατοίκων της Πραγας και θα δούμε επίσης το επιβλητικό κτίσμα του μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Χρόνος ελέυθερος για 
αγορές.

2η ημέρα: ΚΑΣΤΡΑ ΒΟΗΜΙΑΣ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ
Η σημερινή μας ημέρα είναι αφιερωμένη στην Καστρούπολη (Hrantsani), την Ακρόπολη της πόλης που απλώνεται στον λόφο της Mala Strana. Θα δούμε το 
μοναστήρι Strahon, το Loretto,το ανάκτορο Schwarzenberg, το παλιό ανάκτορο των βασιλέων της Βοημίας το οποίο αργότερα έγινε κατοικία της Μαρίας 
Θηρεσίας και πλέον χρησιμοποιείται ως προεδρικό μέγαρο. Στην συνέχεια θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βίτου, τον δρόμο των αλχημιστών, την 
εκκλησία του Αγ.Γεωργίου, θα περάσουμε από το εθνικό θέατρο και θα καταλήξουμε στην πλατεία της παλιάς πόλης. Το απόγευμα σας προτείνουμε μια 
αξέχαστη κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα, ο οποίος μας ψιθυρίζει στο αυτί την ιστορία του και μας διαβάζει το ημερολόγιο των γραφικών γεφυρών και 
κτιρίων που τον αγκαλιάζουν τόσα χρόνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

4η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ
Προαιρετική εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ στη δυτική Βοημία. Μετά από μία ωραία διαδρομή φτάνουμε στην πασίγνωστη λουτρούπολη «Βασιλική Πόλη» του 
αυτοκράτορα Καρόλου του IV και ταυτόχρονα τόπο συνάντησης των ανθρώπων των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής όπως ο Τσάρος Μέγας 
Πέτρος Α’, Μαρία Θηρεσία, Γκαίτε, Σίλλερ, Μπάζ κ.α. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

5η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Στην 4ημερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος

GRANDIOR 5*
Το Grandior Hotel Prague άνοιξε το 2014 και 
βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, πολύ κοντά 
στα περισσότερα αξιοθέατα & την πλατεία της 
παλιάς πόλης. Διαθέτει εσταιτόριο με Τσέχικη και 
διεθνή κουζίνα, μπαρ, αίθουσα συνεδριάσεων 
και δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους. 
Τα δωμάτια διαθέτουν αυτόνομο κλιματισμό, 
δορυφορική τηλεόραση, mini bar, γραφείο 
εργασίας, καφετιέρα, δωρεάν Wi-Fi, safe box και 
σεσουάρ.

ARCHIBALD CITY 4*
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην καρδιά της Πράγας, 
150μ. μακριά από την πλατεία Wenceslas και 15 
λεπτά με τα πόδια από την πλατεία της παλιάς 
πόλης. Διαθέτει εστιατόριο και μπαρ. Τα δωμάτια 
διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, 
mini bar, safe box, τηλέφωνο, γραφείο εργασίας, 
σεσουάρ και δωρεάν Wi-Fi.

987 HOTEL 4*
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της Πράγας, 
πολύ κοντά στα σημαντικότερα αξιοθέατα της 
πόλης. Διαθέτει αίθουσα πρωινού, εστιατόριο, 
μπαρ, αίθουσα συνεδριάσεων και δωρεάν 
πρόσβαση στο internet. Τα δωμάτια διαθέτουν 
κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, δωρεάν 
σύνδεση στο internet, safebox, τηλέφωνο και 
σεσουάρ.

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Πρωινό καθημερινά, 4. Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 
5. Συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, δημοτικός φόρος πόλεως, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Πράγα
4 & 5 ημέρες

Εγγυμένες
πτήσεις

με
Smart Wings



1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη γραφική πρωτεύουσα 
Ουγγαρίας. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξεν/χείο. Το βράδυ χρόνος 
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με τη γραφική πόλη. 

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για περιήγηση πόλης. Θα δούμε την Πλατεία των 
Ηρώων, με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου, 
θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας με τα καλοδιατηρημένα 
κτίρια και το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε 
στη Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο των Ψαράδων θα δούμε 
τα κάστρα και την εκκλησία του Ματίας, στην οποία γινόταν οι στέψεις 
των βασιλέων. Από το λόφο του Γκέλερτ θα έχουμε μία πανοραμική θέα 
της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το 
κάστρο, την Τσιταντέλλα. Τέλος θα κλείσουμε με επίσκεψη στο περίφημο 
νησί της Μαργαρίτας. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Σας προτείνουμε να ξεκινήσετε την βραδιά σας κάνοντας την 
πιο ρομαντική κρουαζιέρα στον Δούναβη. 

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ(210χλμ)
Πρόγευμα και προαιρετική αναχώρηση για επίσκεψη στα περίφημα 
παραδουνάβια χώρια της Ουγγαρίας. Στην εκδρομή μας κατά μήκος 
του Δούναβη θα επισκεφθούμε το γραφικό χωριό Αγ. Ανδρέας, τόπος 
πολλών φημισμένων καλλιτεχνών. Στάση για καφέ, περίπατος στο χωριό 
και συνεχίζουμε για το Βίζεγκραντ, γενέτειρα του Καρλομάγνου. Έπειτα θα 
κάνουμε στάση στην πρώτη πρωτεύουσα των Ούγγρων, το Έστεργκομ, 
για να δούμε τον τεράστιο καθεδρικό ναό όπου βρίσκεται ο θρησκευτικός 
θησαυρός των Ούγγρων και την πινακοθήκη. Επιστροφή το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο μας. Απόψε μπορείτε προαιρετικά να πάρετε μια γεύση από 
την τοπική παραδοσιακή κουζίνα παρέα με τα φημισμένα τσιγγάνικα βιολιά 
πίνοντας «αίμα του ταύρου» το πασίγνωστο κρασί τις Ουγγαρίας.

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΒΙΕΝΝΗ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απ’ ευθείας πτήση για την Αυστριακή 
πρωτεύουσα, τη Βιέννη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη του μπαρόκ και της 
μουσικής. 

2η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και ξενάγηση πόλης. Με τον τοπικό ξεναγό μας θα επισκεφθούμε 
το Σένμπρουν, θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το Μπελβεντέρε, 
ανάκτορο του Ευγενίου της Σαβοΐας και σήμερα γκαλερί και Μουσείο 
Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ 
Στράσσε, όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία 
Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο 
των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό 
Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου και την 
Φότιφ Κίρχε. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική γειτονιά με την 
ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε στον 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. 

3η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΛΙΜΝΕΣ - ΣΑΛΤΖΜΠΟΥΡΓΚ (προαιρετική)
Πρωινό και ημερήσια εκδρομή στη γενέτειρα του Μότσαρτ, το Σάλτσμπουργκ. 
Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια βλέπουμε το σπίτι που γεννήθηκε 
ο Μότσαρτ, το Δημαρχείο, το Ανάκτορο των Πριγκίπων Αρχιεπισκόπων, 
τον εντυπωσιακότατο Καθεδρικό Ναό, τα Αβαεία του Αγίου Πέτρου και των 
Φραγκισκανών. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και καφέ. Επιστροφή στη Βιέννη.

4η ημέρα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΜΕΛΚ, ΚΟΙΛΑΔΑ ΔΟΥΝΑΒΗ, ΚΡΕΜΣ
Πρωινό και προαιρετική εκδρομή για το Μελκ, περίφημο μοναστηριακό 
συγκρότημα Βενεδικτίνων Μοναχών, πνευματικό λίκνο της Αυστρίας κατά 
τη διάρκεια της χιλιόχρονης ιστορίας του. Θα διασχίσουμε την κοιλάδα 
Βαχάου, περνώντας από γραφικά κρασοχώρια και καλοδιατηρημένους 
μεσαιωνικούς οικισμούς διανθισμένους με θρύλους και παραδόσεις, 
καταλήγουμε στην πόλη Κρέμς, στην παλιότερη μεσαιωνική πόλη της Κάτω 
Αυστρίας. Επιστροφή στη Βιέννη. 

5η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης και μετάβαση στο 
αεροδρόμιο, πτήση επιστροφής.

THE HOTEL 1060 VIENNA 4*
Βρίσκεται σε απόσταση 3 λεπτών από τον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, 
την οδό Mariahilfer Strasse. Διαθέτει εστιατόριο, αίθουσες συνεδριάσεων, 
κήπο & βεράντα για να απολαύσετε τον καφέ ή το ποτό σας καθώς και 
δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους. Όλα τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα 
με air-condition, ενδοδαπέδια θέρμανση στο μπάνιο, LCD τηλεόραση και 
στεγνωτήρα μαλλιών. 

4η ημέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ (243χλμ+243χλμ)
Πρωινό και προαιρετική αναχώρηση για την πόλη της Βιέννης. Θα θαυμάσουμε 
το ανάκτορο Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί 
και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην 
περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου) όπου θα δούμε 
το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης 
και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των Μουσείων, το 
Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του 
Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε το παλάτι του Σένμπρουν 
με τους υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας και στη 
συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική γειτονιά με την ελληνορθόδοξη 
Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του 
Αγίου Στεφάνου. Το απόγευμα επιστροφή στην Βουδαπέστη.

5η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής.

Έστεργκομ

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια 2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 4. Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα εκδρομής 5. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, δημοτικοί φόροι πόλεων, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Κοινά και για τις 2 εκδρομές

4 & 5
ημέρεςΒιέννη

Κλασική
Βουδαπέστη 4 & 5

ημέρες



27Αεροπορικές εκδρομές

5η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠOΛΗΣ (40χλμ)
Πρωινή αναχώρηση για ξενάγηση στην χρυσή πόλη των 100 πύργων το 
σημαντικότερο Αρχιτεκτονικό μνημείο της Ευρώπης, Θα θαυμάσουμε τα 
καταστήματα επώνυμων οίκων μόδας, τα πολυτελή εστιατόρια και καφέ και 
θα καταλήξουμε στην πανέμορφη πλατεία της παλιάς πόλης. Στολισμένη με 
όμορφα κτίρια, παλιά παλάτια όπως του Kίνσκι, την όμορφη παλιά βασιλική 
εκκλησία της Παναγίας του Τιν γνωστή για τους δύο πύργους του Αδάμ 
και της Εύας και την εκκλησία του Αγ. Νικολάου. Θα θαυμάσουμε το παλιό 
Δημαρχείο με το φημισμένο αστρονομικό ρολόι, θα περάσουμε από το 
Κλεμεντίνου, θα δούμε την βιβλιοθήκη, το νέο δημαρχείο και θα φτάσουμε 
στην περίφημη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου του ΙV. Στη συνέχεια θα δούμε 
τον Πύργο της Πυρίτιδας και θα κατευθυνθούμε προς την πλατεία του Va-
clav, σημείο συνάντησης των κατοίκων της Πράγας και θα δούμε επίσης το 
επιβλητικό κτίσμα του μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Χρόνος ελεύθερος. Το 
βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε μεσαιωνικό εστιατόριο με τοπικές γεύσεις 
και ειδικό πρόγραμμα που σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο. 

6η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ (330ΧΛΜ) - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (195χλμ.)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σλοβακίας την γραφική 
Μπρατισλάβα. Θα θαυμάσουμε το καλοδιατηρημένο ιστορικό κέντρο, 
θαυμάζοντας τα μεσαιωνικά κτίσματα, τον καθεδρικό ναό, τα κυβερνητικά 
μέγαρα, το πανεπιστήμιο, το Δημαρχείο και την παλιά πύλη του Αγ.Μιχαήλ. 
Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για τη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, διαν/ση. 

7η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠOΛΗΣ (40χλμ)
Στην ξενάγηση της πόλης θα δούμε την Πλατεία των Ηρώων, με το μνημείο 
της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου,θα θαυμάσουμε τη 
λεωφόρο της Δημοκρατίας με τα καλοδιατηρημένα κτίρια και το ογκώδες 
σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα από τη 
Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την 
εκκλησία του Ματίας, στην οποία γινόταν οι στέψεις των βασιλέων. Από το 
λόφο του Γκέλερτ θα έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης, 
θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, την Τσιταντέλλα. Τέλος 
θα κλείσουμε με επίσκεψη στο περίφημο νησί της Μαργαρίτας. 

8η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την 
πτήση της επιστροφής.

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πανέμορφη πρωτεύουσα 
της Ουγγαρίας, το μαργαριτάρι του Δούναβη, την Βουδαπέστη.  Άφιξη 
μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και χρόνος ελεύθερος για μια 
πρώτη γνωριμία με την πόλη. 

 2η ημέρα: ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ - ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ  ΒΙΕΝΝΗ 
(380χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στα παραδουνάβια χώρια της 
Ουγγαρίας, Πρώτη μας στάση, η πρώτη πρωτεύουσα των Ούγγρων, το 
Έστεργκομ, όπου θα θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό και την πινακοθήκη. 
Συνεχίζουμε για τα περίφημα Βιεννέζικα δάση, πηγή έμπνευσης για πολλούς 
καλλιτέχνες (Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε 
το Μάγιερλινγκ, όπου θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των 
Αψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή όσο και ρομαντική ιστορία της 
αυτοκτονίας του διαδόχου πρίγκιπα Ροδόλφου και της Μαρίας Βετσέρα. 
Έπειτα θα δούμε τη γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν, ιδιαίτερα γνωστή για το 
καζίνο και το σπίτι όπου ο Μπετόβεν συνέθεσε την ενάτη συμφωνία. Άφιξη 
στη Βιέννη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθρος, διαν/ση.
 
3η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (60χλμ)
Πρωινό και ξενάγηση πόλης. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε, 
του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. 
Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος 
του ιστορικού κέντρου), όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα 
δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το τετράγωνο 
των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, την Όπερα, τους Ναούς του 
Καρόλου του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε το παλάτι 
του Σένμπρουν με τους υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα της Μαρίας 
Θηρεσίας και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική γειτονιά με την 
Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του 
Αγίου Στεφάνου. Το απόγευμα επίσκεψη στον Πύργο του Δούναβη. 

Βουδαπέστη

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, 3. Πρωϊνό καθημερινά & 5 δείπνα, 4. Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα, 5. Συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

Βουδαπέστη-Βιέννη-Πράγα 8 ημέρες

4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ (460ΧΛΜ) - ΠΡΑΓΑ (120ΧΛΜ.)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πασίγνωστη λουτρόπολη του βασιλιά 
Καρόλου του IV, το θέρετρο της Ευρωπαϊκής αριστοκρατίας του 18ου 
και 19ου αιώνα, το πασίγνωστο Κάρλοβυ Βάρυ. Μετά από μία ωραία 
διαδρομή  φτάνουμε στην πασίγνωστη “Βασιλική Πόλη” τόπο συνάντησης 
των ανθρώπων των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής.  
Διασχίζοντας τον κεντρικό πεζόδρομο κατά μήκος του ποταμού Tepla 
θαυμάζουμε το γραφικό αρχιτεκτονικό στυλ των κτιρίων που κατά καιρούς 
φιλοξένησαν μεγάλους καλλιτέχνες του  Τσέχικου κινηματογράφου. Χρόνος 
ελεύθερος. Δοκιμάστε τις τσέχικες σπεσιαλιτέ της περιοχής και κάντε βόλτα 
στα καταστήματα με τα τοπικά προϊόντα φτιαγμένα από τα ιαματικά νερά 
της περιοχής. Συνεχίζουμε για τη γραφική Πράγα. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ περπατήστε στην κοσμοπολίτικη πλατεία Wenceslas 
και καταλήξτε στην πλατεία της παλιάς πόλης με το περίφημο αστρονομικό 
ρολόι. Διαν/ση. 

Βιέννη

Πράγα

Το 
πληρέστερο 
πρόγραμμα



1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βερολίνο. Άφιξη και μεταφορά 
στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ περιηγηθείτε στις 
μοναδικές αυλές ’’Ηackesche Hofe’’ στο κέντρο του Βερολίνου, όπου 
επικρατεί πάντα μεγάλη κίνηση. Μπορείτε ακόμα να απολαύσετε την ωραία 
ατμόσφαιρα γύρω από την πλατεία Savignyplatz, με τα πολλά καφέ και 
εστιατόρια.

2η ημέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΓΑΜΟΥ
Ξεκινάμε την ξενάγηση της πόλης. Από την πύλη του Βραδεμβούργου έως την 
λεωφόρο Καρλ Μαρξ εναλλάσσονται τα μνημεία της βασιλικής εποχής με 
τα κτίρια του σοσιαλιστικού ρεαλισμού από το κομμουνιστικό παρελθόν της 
πόλης ενώ κοντά στο πέρασμα του Τσεκ ποιντ Τσάρλυ τα απομεινάρια του 
τείχους σας μεταφέρουν στα γεγονότα του ψυχρού πολέμου. Διασχίζοντας 
την επιβλητική λεωφόρο της 17ης Ιουνίου απολαμβάνετε το κεντρικό πάρκο 
της πόλης, το Τιεργκατεν. Στη συνέχεια επίσκεψη στο μουσείο της Περγάμου. 
Μπορείτε να ψωνίσετε στα εμπορικά κέντρα του Βερολίνου που βρίσκονται 
κυρίως κοντά στην Unter den Linden και στους κάθετους σε αυτή δρόμους. 
Το πιο γνωστό πολυκατάστημα του Βερολίνου είναι το KaDeWe επί της 
οδού Kurfustendam. Οι Galleries Lafayette στην οδό Friedrichstrasse, το 
γαλλικό πολυκατάστημα με τον εντυπωσιακό από αρχιτεκτονικής άποψης 
κώνο στο κέντρο του και το πολυτελές Quartier 206 αξίζουν επίσης μια 
επίσκεψη. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

3η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΠΟΤΣΔΑΜ (προαιρετική)
Αναχώρηση για τη γειτονική κωμόπολη, Ποτσδαμ. Βρίσκεται 30χλμ. νότιο 
δυτικά από το Βερολίνο στην πρώην ανατολική Γερμανία. Υπήρξε επίσημη 
πρωτεύουσα των αυτοκρατόρων της Γερμανίας. Εδώ βρίσκεται το 
ανάκτορο του Κάιζερ Γουλιέλμου και του Φρεντερίκου του Μεγάλου —το 
San Sousi χτισμένο σε ρυθμό Ροκοκό. Θα περπατήσουμε στη παλιά πόλη, θα 
δούμε την εκκλησία του Αγ. Νικολάου και τη Ολλανδική Συνοικία.Ελεύθερος 
χρόνος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

4η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΔΡΕΣΔΗ 
Προαιρετική εκδρομή στη Φλωρεντία του Βορρά στην ανατολική Γερμανία 
στο ελεύθερο κρατίδιο της Σαξονίας, όπως την αποκαλούν την Δρέσδη. 
Θα δούμε τα ωραία αρχιτεκτονικά κτίρια ρυθμού Μπαρόκ και αναγέννησης, 
όπως την όπερα Zwinger, τμήμα των ανακτόρων των βασιλέων της 
Σαξονίας με τον όμορφο κήπο και τις αίθουσες που φιλοξενούν σήμερα τις 
εκθέσεις των παλιών δασκάλων ζωγράφων αλλά και το μουσείο της μπλε 
πορσελάνης. Θα δούμε την πανέμορφη εκκλησία των γυναικών Frauenkirche 
και άλλα αξιοθέατα. Χρόνος ελέυθερος. Επιστροφή το βράδυ στo Bερολίνο.

5η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση 
επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Δρέσδη

Πότσδαμ (San Sousi)

Στην 4ημερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Πρωινό καθημερινά, 4. Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 
5. Συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, δημοτικός φόρος πόλεως, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Βερολίνο
4 & 5 ημέρες

BERLIN BERLIN 4*
To ξενοδοχείο είναι το τρίτο μεγαλύτερο στην πόλη και από τα μεγαλύτερα στην χώρα της Γερμανίας. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης πολύ κοντά 
στην εμπορική οδό Kurfürstendamm. Διαθέτει εστιατόριο, lounge-bar, γυμναστήριο, φιλανδική σάουνα και σάουνα υγρού αέρα. Τα δωμάτια είναι κομψά 
διακοσμημένα και διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, safe box, μίνι-μπαρ, σεσουάρ και δωρεάν Wi-Fi.



29Αεροπορικές εκδρομές

1 ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΑΚΟΒΙΑ
Πρωινή αναχώρηση με πτήση της Aegean για τη Κρακοβία την αρχαία πρωτεύουσα της Πολωνίας. 
Άφιξη και ξενάγηση στη πόλη όπου θα δούμε το εντυπωσιακό Βασιλικό Κάστρο στο λόφο Βάβελ, 
τον Καθεδρικό Ναό με τους Βασιλικούς τάφους και την Καμπάνα, το πανεπιστήμιο Γιαγκελονιάν, τη 
μεγάλη μεσαιωνική πλατεία με την εκκλησία Μαριάτσκι αφιερωμένη στην Παναγία. Στη μέση της 
πλατείας δεσπόζει το αναγεννησιακού ρυθμού κτίριο Σουκιένιτσε, όπου παλαιότερα διακινούνταν το 
εμπόριο των υφασμάτων και τώρα στεγάζει το μεγαλύτερο κατάστημα με σουβενίρ και μια έκθεση 
ζωγραφικής Πολωνών ζωγράφων. Το βράδυ μπορείτε  περιπλανηθείτε στα στενά δρομάκια της 
πόλης, και απολαύσετε ποτό η φαγητό στα δεκάδες μπαράκια και εστιατόρια που κατακλύζουν τη 
κεντρική πλατεία της.

2 ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ (ΑΛΑΤΟΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ)
Το πρωί αναχωρούμε για τη κοντινή περιοχή της Βιελίτσκα, για να επισκεφθούμε τα αλατωρυχεία 
της, που αποτελούν μοναδικό κειμήλιο στην ιστορία των ορυχείων. Στις υπόγειες στοές βρίσκονται 
εκκλησίες σκαλιστές πάνω στο αλάτι, μικρές φωσφορίζουσες λίμνες και ξύλινα υποστυλώματα των 
στοών, τα οποία είναι αληθινά καλλιτεχνήματα μαραγκών της παλιάς εποχής και προσδίδουν στο 
αλατωρυχείο μια γοητεία, η οποία παρακινεί τους ανθρώπους από όλο τον κόσμο, εδώ και αιώνες 
να θαυμάσουν αυτό το μοναδικό έργο τέχνης. Επιστροφή στην Κρακοβία και απόγευμα στην διάθεση 
σας.

3 ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ (ΑΟΥΣΒΙΤΣ) ΒΡΟΣΛΑΜ
Έχοντας αξιοποιήσει την παραμονή μας στην Κρακοβία, αφήνουμε σήμερα την Νότια Πολωνία και 
κατευθυνόμαστε στη δυτική πλευρά της χώρας, στη περιοχή της Σιλεσίας και στη πρωτεύουσα της το 
Βρόσλαβ. Καθοδόν θα επισκεφθούμε το μουσειακό χώρο Άουσβιτς/Μπιρκενάου, από τα μεγαλύτερα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο πάνω από 2 εκ. άτομα κατά την 
διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. ’Άφιξη στο Βρόσλαβ και βραδινός περίπατος στο κέντρο της 
πόλης με την πανέμορφη πλατεία του. 

4 ημέρα: ΒΡΟΣΛΑΜ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Από τον 1ο κιόλας αιώνα, το Βρόσλαβ ήταν η μεγάλη και ισχυρή πόλη της νότιας Σιλεσίας. Βοημοί, 
Αψβούργοι και Πρώσοι άφησαν τα σημάδια τους στη πόλη, που για πολλούς αιώνες ήταν γνωστή με 
το Γερμανικό της όνομα Μπρεσλάου. Ξεκινώντας την περιήγηση από το νησί Πιάσεκ στον ποταμό 
Όντρα, θα συνεχίσουμε στη μεγάλη κεντρική πλατεία Ρίνεκ με τα κτίσματα των συντεχνιών και το 
παλιό Δημαρχείο, από τα ωραιότερα της Πολωνίας. Στη συνέχεια θα φωτογραφίσουμε το περίφημο 
HalaSilesia έργο του διάσημου αρχιτέκτονα Μαξ Μπέργκ και θα ολοκληρώσουμε με το Ναό της Αγίας 
Ελισάβετ, του οποίου ο γοτθικός πύργος φθάνει τα 92μ.Αμέσως μετά αναχωρούμε για τη Βαρσοβία 
όπου φθάνουμε αργά το απόγευμα. 

5η ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Η ιστορική πόλη της Βαρσοβίας περιβάλλεται από παλιές οχυρώσεις, βρίσκεται στον κατάλογο της 
πανανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και αποτελεί τον σημαντικότερο πόλο έλξης 
για τους συντηρητές μνημείων ανά τον κόσμο. Στην πρωινή ξενάγηση θα δούμε, μεταξύ άλλων, 
την κεντρική πλατεία της Αγοράς, το Βασιλικό Ανάκτορο, που αποτελεί πολύ καλό δείγμα μπαρόκ 
αρχιτεκτονικής και τώρα λειτουργεί σαν Μουσείο και έδρα της Βουλής Seim. Στη συνέχεια θα δούμε 
το παλάτι και την πλατεία του Κάστρου PlacZamkowy, από τα λίγα σημεία που σώθηκαν από τη 
ναζιστική λαίλαπα, το μνημειώδες Παλάτι Πολιτισμού και Επιστήμης, δώρο του Στάλιν στη Βαρσοβία, 
καθώς επίσης και το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, που στεγάζει την όπερα και το μπαλέτο, το μπαρόκ 
παλάτι Κρασίνσκι, που θεωρείται από τα ομορφότερα κτίρια της πόλης, τους Βασιλικούς Κήπους, και 
το Εβραϊκό Γκέτο, το σπίτι της Μαρίας Κοζλόφκα Κιουρί, που τιμήθηκε με Νόμπελ και το άγαλμα του 
Φρεντερίκ Σοπέν, που στολίζει τους κήπους του ανακτόρου Λαζιένσκι. Ελεύθερο απόγευμα στην 
διάθεση σας για περιπλάνηση στην όμορφη πρωτεύουσα.

6 ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΖΕΛΑΣΟΒΑΒΟΛΑ & ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΒΙΛΑΝΟΦ
Αξιοποιήστε τις τελευταίες ώρες παραμονής στην Βαρσοβία σύμφωνα με τα προσωπικά σας 
ενδιαφέροντα. Η δική μας πρόταση είναι εκδρομή μισής μέρας στην κοντινή ΖελάσοβαΒόλα, τη 
γενέτειρα του μεγάλου μουσουργού Σοπέν. Επίσκεψη στο σπίτι-μουσείο (είσοδος) που γεννήθηκε 
ο μεγάλος μουσουργός, χρόνος στην διάθεση σας για γνωριμία με την πόλη και επιστροφή στη 
συνέχεια στην Βαρσοβία. Ακολουθεί επίσκεψη στους υπαίθριους χώρους του ανακτόρου Βιλάνοφ που 
εντυπωσιάζει κυρίως για την εξωτερική του όψη. Οι όμορφοι κήποι του που επισκεπτόμαστε (είσοδος), 
πλαισιώνουν αρμονικά το ανάκτορο και γι’ αυτό ο χώρος χαρακτηρίζεται από πολλούς ως «μικρές 
Βερσαλλίες». Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βαρσοβίας για την επιστροφή μας στην Ελλάδα.

Εγγυημένες Πτήσεις

Αλατωρυχεία Βιέλιτσκα

Άουσβιτς

Κρακοβία Βαρσοβία

Βαρσοβία-Κρακοβία 6 ημέρες

Δώρο
είσοδοι σε 
Άουσβιτς & 
Αλατωρυχεία

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις της Aegean Airlines, 2. Διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία 4*plus & 5* HILTON GARDEN INN / INTERCONTINENTAL / BW Q PLUS, 
3. Πρωινό καθημερινά σε μπουφέ, 4. Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως περιγράφονται, 5.  Είσοδοι σε Άουσβιτς και αλατορυχεία, 6. Έμπειρος αρχηγός/συνοδός, 
7. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.  Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο. 

Πτήση για Κρακοβία και επιστροφή 
από Βαρσοβία χωρίς περιττά χλμ

Διαμονή
σε πολυτελή 
ξενοδοχεία 

4*plus & 5*



Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη, 2. Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*, 3. Πλούσιο Αγγλικό/Σκοτσέζικο πρωινό στα 
ξενοδοχεία σε μπουφέ καθημερινά, 4. 4 δείπνα συνολικά (εκτός Εδιμβούργου και Λονδίνου), 5. Μεταφορές, εκδρομές και μετακινήσεις με πολυτελή 
τουριστικά λεωφορεία βάση προγράμματος, 6. Ξεναγήσεις και περιηγήσεις βάση προγράμματος, 7. Ταξιδιωτικά έντυπα – χάρτες, 8. Έμπειρος αρχηγός του 
γραφείου μας και τοπικοί αντιπρόσωποι, 9. Ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλεια αστικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι σε μουσεία, 
μνημεία & λοιπά αξιοθέατα  και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

1η ημέρα: Λονδίνο - Οξφόρδη - Στράτφορντ Απόν Έιβον - Μάντσεστερ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για Λονδίνο. Άφιξη 
στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου, επιβίβαση στο λεωφορείο 
και άφιξη το μεσημέρι στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια και 
χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη βόλτα με την φημισμένη πρωτεύουσα. 
Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Λονδίνο - Οξφόρδη - Στράτφορντ Απόν Έιβον - Μάντσεστερ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αρχίζουμε τον οδικό μας γύρο από την 
Αγγλική Ενδοχώρα. Πρώτη μας επίσκεψη η περίφημη Πανεπιστημιούπολη 
της Οξφόρδης. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε ένα μείγμα 
από μεσαιωνικά κτίρια, εκκλησιαστικούς οβελίσκους, που υψώνονται 
πάνω από τα παμπάλαια κολέγια. Ελεύθερος χρόνος για αγορές, 
περιήγηση. Στην συνέχεια θα ακολουθήσουμε μια επαρχιακή διαδρομή, 
πλούσιας φυσικής ομορφιάς, περνώντας από την περιοχή Cotswold’s. 
Άφιξη στην κωμόπολη Stratford upon Avon, την γενέτειρα πόλη του William 
Shakespeare, ελεύθερος χρόνος για μια βόλτα παρόχθια του ποταμού 
Έιβον. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τη βορειοδυτική Αγγλία και 
αργά το απόγευμα άφιξη στο ξενοδοχείο μας στην ευρύτερη περιοχή του 
Μάντσεστερ. Τακτοποίηση στα δωμάτια μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Μάντσεστερ - Αγγλικές Λίμνες - Γλασκώβη
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας για την μαγευτική 
περιοχή των Αγγλικών Λιμνών. Πρώτη στάση μας το πανέμορφο 
θέρετρο Bowness on Windermere στις όχθες της ομώνυμης λίμνης. Εκεί 
θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε προαιρετικά (έξοδα ατομικά) μια 
κρουαζιέρα στη μεγαλύτερη λίμνη του Εθνικού Πάρκου Lake District την 
Windermere. Ελεύθερος χρόνος. Αναχώρηση και μέσα από μία διαδρομή 
με αλληλοδιαδεχόμενες λίμνες περνάμε τα νοητά σύνορα Αγγλίας 
– Σκωτίας. Ενδιάμεση στάση για αγορά μάλλινων σκοτσέζικων ειδών 
ρουχισμού. Αργά το απόγευμα άφιξη στην μεγαλύτερη πόλη της Σκοτίας 
την Γλασκόβη. Ξενάγηση / περιήγηση της πόλης. Σημαντικά αξιοθέατα η 
πλατεία Τζωρτζ με τα επιβλητικά Βικτωριανά κτήρια, το Πανεπιστήμιο 
της Γλασκόβης και τον καθεδρικό Ναό. Τακτοποίηση στα δωμάτια μας. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Γλασκώβη - Λοχ Λομόντ - Φορτ Αγκούστους - ΛοχΝες - Ινβερνές  
Αβιεμορ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στη 
εντυπωσιακή άγρια φύση των Χάιλαντς. Θα αναχωρήσουμε για την λίμνη 
Λομόντ περνώντας μέσα από το Εθνικό Πάρκο Τρόσακς. Αρχίζουμε να 
διασχίζουμε τα Χάιλαντς, περνώντας μέσα από το θεαματικό φαράγγι 
του Γκλένκοου, το ψαροχώρι Φορτ Γουίλιαμ στους πρόποδες του 
βουνού Μπεν Νέβις, για να φτάσουμε στο Φορτ Αγκούστους. Ελεύθερος 
χρόνος για μεσημεριανό γεύμα αλλά και για να δούμε πώς ενώνονται 
λίμνες Λόχ Όικχ και Λοχ Νες με τις τεχνητές δεξαμενές και το κανάλι 
της Καλυδωνίας. Συνεχίζοντας την διαδρομή μας ταξιδεύοντας 
παράλληλα με τις μαγευτικές λίμνες της Σκοτίας και την γνωστή σε 
όλους Λοχ Νες για να απολαύουμε ένα μοναδικό τοπίο της λίμνης και 
εάν είμαστε τυχεροί ίσως αποθανατίσουμε και το θρυλικό τέρας την 
Νέσι. Αργά το απόγευμα φτάνουμε στην πρωτεύουσα των Χάιλαντς 
το Ινβερνές. Ελεύθερος χρόνος για περιήγηση στην συνέχεια άφιξη στο 
ξενοδοχείο μας στο Άβιεμορ. Τακτοποίηση στα δωμάτια μας. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

5η ημέρα: Ινβερνές - Κάστρο Μπλερ - Πιτ Λόχρυ - Εδιμβούργο
Πρωινό στο ξενοδοχείο και θα αναχωρήσουμε με τελικό προορισμό 
το Εδιμβούργο. Πρώτη στάση στην διαδρομή μας ένα από τα πλέον 
αξιόλογα κάστρα της Σκωτίας, το περίφημο Blair Castle, εδώ θα πάρουμε 
μια γεύση από την αριστοκρατική ζωή των Χάιλαντερ από τις αρχές του 
18ου αιώνα, (προαιρετική είσοδος) περιήγηση εντός του κάστρου αλλά και 
στους κήπους. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε (προαιρετική είσοδος) ένα 
παραδοσιακό αποστακτήριο παρασκευής ουίσκι. Προαιρετική ξενάγηση 
στο χώρο παρασκευής και δοκιμή single malt whiskey. Συνεχίζουμε την 
διαδρομή μας μέσα από την χαράδρα του Κιλκράνκι για να επισκεφθούμε 
το πανέμορφο χωριό Πιτ Λόχρυ με τα παραδοσιακά σπίτια.. Αναχώρηση 
και μετά από διαδρομή μιας ώρας άφιξη στο Εδιμβούργο. Μεταφορά 
στο ξενοδοχείο μας. Αργά το απόγευμα περιήγηση στην Παλιά πόλη. 
Διανυκτέρευση.

6η ημέρα: Εδιμβούργο - Ξενάγηση πόλης 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και θα ξεκινήσουμε με την Νέα - Γεωργιανού 
τύπου - πόλη που άρχισε να χτίζεται στα μέσα του 18ου αιώνα βόρεια 
της μεσαιωνικής πόλης. Στη συνέχεια θα ανεβούμε το Λόφο Κάλτον 
όπου θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε μια πανοραμική θέα της 
Πόλης του Εδιμβούργου. Δια μέσου του Βασιλικού Μιλίου θα δούμε την 
Εκκλησία Κάνονγκειτ, το Τόλμπουθ, το σπίτι του Τζον Νοξ, το Μουσείο 
Παιδικής Ηλικίας, τον καθεδρικό Ναό του Αγίου Τζάιλς κ.α. Στο τέλος της 
ξενάγησής μας θα επισκεφθούμε (προαιρετική είσοδος) το παγκοσμίου 
φήμης Κάστρο του Εδιμβούργου, εδώ θα δούμε το Βασιλικό Παλάτι με 
το Σκοτσέζικο Στέμμα, το Σπαθί, το Βασιλικό Σκήπτρο και τη μυθική 
Λίθο του Πεπρωμένου, το Παρεκκλήσι της Αγίας Μαργαρίτας, τις Στοές 
των Φυλακών, το Μνημείο Σκοτσέζικου Εθνικού Πολέμου.. Το βράδυ 
προαιρετικά θα μπορέσουμε να συμμετέχουμε σε μία σκοτσέζικη βραδιά 
με γκάιντες, παραδοσιακούς χορούς και ενδυμασίες, τα περίφημα KILT. 

7η ημέρα: Εδιμβούργου - Ντάρα - Γιορκ - Λίντς
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για την Φρουριακή Μητρόπολη 
Ντάραμ. Εκεί θα ξεκινήσουμε την βόλτα μας από την πλατεία Market, επίσκεψη 
στον καθεδρικό ναό του Ντάραμ, ρομανικού ρυθμού, και το κάστρο της πόλης 
όπου φιλοξενείτε το ομώνυμο πανεπιστήμιο. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για 
κάποιο γεύμα. Αναχώρηση για την πιο όμορφη, μικρή, Μεσαιωνική πόλη της 
βόρειας Αγγλίας το Γιορκ . Θα περάσουμε από τους Κήπους του Μουσείου, 
για να φτάσουμε στην έξοχη Μητρόπολη του Γιόρκ, το Γιορκ Μίνστερ, την 
μεγαλύτερη μεσαιωνική Εκκλησία στην Βόρεια Ευρώπη. Ελεύθερος χρόνος για 
μία βόλτα στα μεσαιωνικά σοκάκια της πόλης. Αργά το απόγευμα άφιξη στο 
ξενοδοχείο μας στο κέντρο του Λιντς. Τακτοποίηση στα δωμάτια μας. Δείπνο 
και διανυκτέρευση.

8η ημέρα: Λίντς - Κέμπριτζ - Λονδίνο
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για την πόλη του Λονδίνου. 
Ενδιάμεση στάση στην δεύτερη Πανεπιστημιούπολη της Αγγλίας, το 
Κέμπριτζ. Περιήγηση της πόλης για να θαυμάσουμε τα μοναδικά κολέγια του 
Πανεπιστημίου. Ελεύθερος χρόνος, Αναχώρηση και μετά από διαδρομή 1 ½ ώρας 
άφιξη στην Βρετανική Πρωτεύουσα το Λονδίνο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας. Το απόγευμα σας προτείνουμε προαιρετικά (έξοδα ατομικά) μια περιήγηση 
διάρκειας 4 ωρών στο νυχτερινό Λονδίνο. Θα περπατήσουμε στο κέντρο της 
νυχτερινής διασκέδασης του Λονδίνου το WEST END με τα υπέροχα musi-
cal, το SOHO με τα σκοτεινά και ιδιαίτερα σοκάκια, τη CHINA TOWN (Κινεζική 
συνοικία), τη LEICESTER SQUARE η πλατεία όπου λαμβάνουν χώρα οι πρεμιέρες 
Χολιγουντιανών υπερπαραγωγών, στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε στο πούλμαν 
για μια νυχτερινή περιήγηση στο Τάμεση του Λονδίνου. Στάσεις για φωτογραφίες 
στα ωραιότερα ορόσημα της πόλης, London Eye, Big Ben, Millennium Bridge, Saint 
Paul’s, More London Place, Tower Bridge, Shard. Αργά το βράδυ επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

9η ημέρα: Λονδίνο - Βρετανικό μουσείο
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Θα ξεκινήσουμε την πανοραμική ξενάγησή στη 
Βρετανική πρωτεύουσα από τη περιοχή του Σάουθ Κένσινγτον βλέποντας 
το μνημείο του Αλβέρτου, το Άλμπερτ Χωλ, τα δαιδαλώδη μουσεία Φυσικής 
Ιστορίας, Επιστημών και της Βικτορίας και Αλβέρτου. Στη συνέχεια περνώντας 
από το φημισμένο Σέιντ Τζέιμς Παρκ θα φθάσουμε στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, 
την περιοχή του Ουέστμινστερ με το επιβλητικό κτίριο του Κοινοβουλίου, το 
Αβαείο του Ουέστμινστερ , τα ογκώδη δημόσια κτίρια της οδού Γουάιτχολ, 
θα θαυμάσουμε την Έφιππη Φρουρά, την πλατεία Τραφάλγκαρ με την Εθνική 
πινακοθήκη. Συνεχίζουμε τη πανοραμική μας ξενάγηση με το Σίτυ, το μέρος 
όπου χτυπάει η οικονομική καρδιά του Ηνωμένου Βασιλείου για να δούμε το 
Χρηματιστήριο, την Τράπεζα της Αγγλίας και τον Καθεδρικό ναό του Αγίου 
Παύλου, το Πύργο του Λονδίνου και την γέφυρα του Πύργου. Στο τέλος της 
ξενάγησης μας θα επισκεφθούμε το Βρετανικό Μουσείο όπου και θα ξεναγηθούμε 
στην πτέρυγα με τα περίφημα και μοναδικά γλυπτά του Παρθενώνα. Η υπόλοιπη 
ημέρα είναι ελεύθερη στη διάθεση σας για να χαρείτε την υπέροχη πόλη. 

10η ημέρα: Λονδίνο - Πτήση επιστροφής 
Μπουφέ πρόγευμα και ελεύθερη μέρα στη διάθεση σας. Για τους φυσιολάτρες 
μπορείτε να επισκεφθείτε ένα από τα δεκάδες πανέμορφα πάρκα του Λονδίνου 
όπως το Saint James Park, Kensington Gardens, Green Park και Hyde Park. Έπειτα 
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής μας.

Αγγλία-Σκωτία
10 ημέρες
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Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια 2. Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογή σας 3. Πρωινό, 4. Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής 
5. Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφείου 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, δημοτικός φόρος πόλεως, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος

HOLIDAY INN REGENTS PARK 4*
Το ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται δίπλα από το Regent Park, αλλά 
και στα περίφημα αξιοθέατα της πόλης, όπως το μουσείο Κέρινων ομοιωμάτων και 
το Ζωολογικό Κήπο. Τα δωμάτιά του διαθέτουν κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, 
mini bar, safe box, σεσουάρ, βραστήρα για καφέ-τσάι, πρόσβαση στο Internet. Το 
ξενοδοχείο διαθέτει ακόμη μπαρ, εστιατόριο και αίθουσες συνεδρίων.

HOTEL ALEXANDRA 3*
Βρίσκεται στo κέντρο τou Λονδίνου στην περιοχή Bayswater, 15 λεπτά με τα πόδια 
από τη φημισμένη Oxford street και 500μ από το Hyde Park. Διαθέτει αίθουσα 
πρωινού, δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλέφωνο, τηλεόραση 
και δωρεάν Wi-Fi.

Λονδίνο
4 & 5 ημέρες

Βρετανικό μουσείο

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα 
της Μ. Βρετανίας. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο και χρόνος 
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Μπορείτε να 
επισκεφθείτε την πλούσια αγορά, ξεκινώντας τη βόλτα σας από την 
Όξφορντ Στριτ, την πιο εμπορική οδό της Ευρώπης, την πανέμορφη 
Ρίντζεντ Στριτ, τα αμέτρητα καταστήματα, όλα τα brand names της 
Μποντ Στριτ και την Κάρναμπι Στριτ. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την περιήγησή μας με τα 
σημαντικότερα αξιοθέατα  περνώντας πρώτα από το φημισμένο 
Χάιντ Πάρκ με τα ανάκτορα του Κένσινκτον. Έπειτα  θα δούμε 
την περίφημη «Μαρμάρινη Αψίδα» (Μarble Arch) που αποτελεί το 
μοναδικό μαρμάρινο μνημείο της πόλης και την πλατεία Τραφάλγκαρ 
από την οποία διακρίνεται το ανάκτορο του Μπάκιγχαμ, τόπος 
διαμονής της Βασίλισσας Ελισάβετ. Συνεχίζουμε  περνώντας από το 
Κοινοβούλιο που στεγάζει την Βουλή των Κοινοτήτων και την Βουλή 
των Λόρδων και θα θαυμάσουμε το πιο αναγνωρίσιμο σημείο της 
πόλης το φημισμένο Μπίγκ Μπέν. Στάση για λίγο στον πύργο του 
Λονδίνου και στη συνέχεια επίσκεψη στην οικονομική καρδιά της 
πόλης, το Σίτυ με το Χρηματιστήριο, την τράπεζα της Αγγλίας και 
τον αριστουργηματικό καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου. Η μέρα μας 
θα ολοκληρωθεί με την  επίσκεψη στο Βρετανικό μουσείο από το 
οποίο δεν θα παραλείψουμε φυσικά την πτέρυγα που φιλοξενούνται 
τα Μάρμαρα του Παρθενώνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΜΑΝΤΑΜ ΤΥΣΣΩ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΓΚΡΙΝΟΥΙΤΣ
Σήμερα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το πασίγνωστο μουσείο 
κέρινων ομοιωμάτων της Μαντάμ Τυσσώ που είναι και το καλύτερο 
στο είδος του, το μουσείο Φυσικής ιστορίας, την Εθνική πινακοθήκη 
και φυσικά τον περίφημο τροχό της χιλιετίας. Για το μεσημέρι 
προαιρετική κρουαζιέρα στον ποταμό Τάμεση με προορισμό την 
πόλη του Γκρίνουιτς όπου μπορείτε να επισκεφτείτε και το περίφημο 
αστεροσκοπείο. Το απόγευμα επιστροφή δια μέσου των καναλιών 
του Κάναρι Γουάρφ, στο Λονδίνο. 

4η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΟΞΦΟΡΔΗ - ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΑΠΟΝ ΕΙΒΟΝ (προαιρετική)
Σήμερα το πρόγραμμα  μας περιλαμβάνει επίσκεψη δύο σημαντικών 
και ιστορικών πόλεων  καθώς επίσης και ενός ιστορικού κάστρου. 
Πρώτος μας σταθμός η Οξφόρδη με τα υπέροχα κτίρια που 
χαρακτηρίζουν ένα από τα πιο σημαντικά πανεπιστήμια του 
κόσμου. Μέσα από μια όμορφη διαδρομή στην επαρχιακή Αγγλία 
θα οδηγηθούμε στην πατρίδα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, το Στράτφορντ 
απόν Έιβον. Επιστροφή στο Λονδίνο το απόγευμα. Χρόνος ελεύθερος 
στη διάθεσή σας.

5η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΠΥΡΓΟΣ ΓΟΥΙΝΣΔΟΡ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και η σημερινή μας ημέρα περιλαμβάνει επίσκεψη στον 
πύργο του Γουίνσδορ. Ο πύργος-κατοικία των Βασιλέων της Αγγλίας 
από την εποχή του Γουλιέλμου του κατακτητή απλώνεται πάνω 
σε ένα πανέμορφο λόφο και τα επιβλητικά του τείχη είναι θέαμα 
συναρπαστικό. Εκεί θα δούμε επίσης τα επίσημα διαμερίσματα της 
Βασίλισσας και το παρεκκλήσι του Σαίντ Τζώρτζ. Η περιήγηση μας θα 
κλείσει με μια βόλτα στα δαιδαλώδη δρομάκια της ομώνυμης πόλης. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.



1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση με απευθείας πτήση για το Άμστερνταμ. Άφιξη στο αεροδρόμιο και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα 
χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Μπορείτε να απολαύσετε προαιρετικά μία κρουαζιέρα στα όμορφα κανάλια της πόλης. Αξίζει ακόμη 
να δείτε, τους πάγκους με τους πλανόδιους ανθοπώλες που πουλάνε τουλίπες, τα φωτισμένα κανάλια, τα αμέτρητα ποδήλατα και να απολαύσετε τις 
λατέρνες που γεμίζουν με μουσική τους δρόμους. 

2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα και σήμερα θα περιηγηθούμε στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας, που επιπλέει στη θάλασσα. Θα ξεκινήσουμε με μια πανοραμική περιήγηση από το 
ιστορικό κέντρο, το οποίο οριοθετείται από τρία ημικυκλικά τεχνητά κανάλια, οι όχθες των οποίων ενώνονται με 400 μικρές και μεγαλύτερες γέφυρες για 
να δούμε μεταξύ άλλων τον παραδοσιακό μύλο του Ρέμπραντ, το εντυπωσιακό στάδιο «Αρένα», το Βασιλικό μουσείο Rijksmuseum, το οποίο είναι σ’ ένα 
γοτθικό παλάτι του 1885 και φιλοξενεί τα πιο γνωστά έργα ζωγραφικής της χώρας. Θα συνεχίσουμε με τη πανύψηλη Δυτική εκκλησία και το μοναδικό παλάτι 
του βασιλιά. Το απόγευμα στον ελεύθερο χρόνο σας, απολαύστε έναν καφέ στα περίφημα Brown Café.

3η ημέρα: ΨΑΡΟΧΩΡΙΑ MARKEN ΚΑΙ VOLENDAM
Μετά το πρωινό και για όσους επιθυμούν θα αναχωρήσουμε προαιρετικά για τα γνωστά ψαράδικα χωριά Marken και Volendam, που έχουν διατηρήσει τον 
παραδοσιακό τους χαρακτήρα και βρίσκονται στις όχθες της άλλοτε λιμνοθάλασσας Ζοιντρζε. Θα κάνουμε βόλτα στα στενά σοκάκια του ομώνυμου 
χωριού, όπως και στο γραφικό λιμανάκι του Volendam. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής θα επισκεφθούμε ένα μύλο και ένα παραδοσιακό τυροκομείο, όπου 
θα μας εξηγήσουν πως φτιάχνονται τα τυριά και στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε τις γεύσεις τους. Το απόγευμα, επιστροφή στο 
Άμστερνταμ. Το βράδυ σας προτείνουμε να κάνετε μια βόλτα στα περίφημα κόκκινα φανάρια.

4η ημέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΝΤΕΛΦ - ΧΑΓΗ
Αναχώρηση προαιρετικά για το Ντέλφτ, την πρώτη πρωτεύουσα του Ολλανδικού κράτους. Συνεχίζουμε για τη Χάγη, έδρα των Διεθνών Δικαστηρίων και 
του Ολλανδικού Κοινοβουλίου με το περίφημο «Παλάτι της Ειρήνης»,  καθώς και τη μεγαλύτερη παραλία της χώρας την “Scheveningen”. Το απόγευμα 
επιστροφή στο Άμστερνταμ. 

5η ημέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ για την απ’ ευθείας πτήση της επιστροφής μας στη Θεσσαλονίκη. Άφιξη το μεσημέρι με τις 
καλύτερες εντυπώσεις.

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Πρωινό καθημερινά, 4. Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 
5. Συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, δημοτικός φόρος πόλεως, είσοδοι μουσείων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

NOVOTEL CITY 4* 
Αυτό το μοντέρνο ξενοδοχείο βρίσκεται κοντά στο συνεδριακό κέντρο RAI του Άμστερνταμ και το παγκόσμιο κέντρο εμπορίου. Ο σταθμός μετρό RAI 
απέχει μόλις 5 λεπτά και παρέχει πρόσβαση στο κέντρο της πόλης. Το ξενοδοχείο διαθέτει αίθουσες συνεδριάσεων, γυμναστήριο και σάουνα, εστιατόριο 
και cafe – bar. Όλα τα Δωμάτια είναι μοντέρνα διακοσμημένα και διαθέτουν air-condition, mini-bar, τηλεόραση και wi-fi.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα

Άμστερνταμ
4 & 5 ημέρες
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Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, 3. Πρωινό καθημερινά, 4. Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με 
το πρόγραμμα, 5. Συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης Επαγγελματικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, δημοτικοί φόροι 
πόλεων, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

1 ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, πτήση και άφιξη στο Αμστερνταμ. Άμεση 
αναχώρηση για τις Βρυξελλες.Πανοραμική γνωριμία της πόλης Grand Place, 
άγαλμα Manneken Pis, Atomium, Heysel Stadium, τα Βασιλικά Παλάτια του 
Laken και ο ομώνυμος Βασιλικός Ναός, ο Γιαπωνέζικος Πύργος και η Κινέζικη 
Παγόδα, το Χρηματιστήριο, η Πλατεία Grand Sablon με τον ομώνυμο Ναό 
της Παναγίας γοτθικού ρυθμού, το Εθνικό Ωδείο, το Δικαστικό Μέγαρο, 
το Μουσείο Καλών Τεχνών, η Βασιλική πλατεία με τα Βασιλικά Ανάκτορα, 
το Ευρωκοινοβούλιο και η Αψίδα του Θριάμβου. Το απόγευμα μεταφορά 
στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτιά σας. Βραδυνός περίπατος 
στη μεγάλη πλατεία (Gran Plaz). Αρχίζουμε από την Μεγάλη Πλατεία και 
με συνοδεία ξεναγού θα περιηγηθούμε στην γύρω περιοχή. Περίπατος και 
υποδείξεις για φαγητό ποτό και διασκέδαση.

2η ημέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Το πρωί αναχώρηση από το ξενοδοχείο. Πέρασμα από τον ιστορικό χώρο 
της περίφημης μάχης του Βατερλό. Αμέσως μετά δυνατότητα επίσκεψης 
του μικρότερου κράτους της Ευρωπαικής Ένωσης. Κατά την διαδρομή θα 
διασχίσουμε μέσα από αχανείς χαράδρες τις Αρδένες, με τα καταπράσινα 
δάση, τα γραφικά χωριουδάκια και τα μεγαλοπρεπή κάστρα. Η διαδρομή δίπλα 
στον ποταμό Μάας θα διακοπεί μόνο για λίγο καθώς θα σταματήσουμε σε 
δύο από τις ομορφότερες πόλεις του Βελγίου την Ναμούρ και την Ντιναντ. 
Συνεχίζοντας για το Λουξεμβούργο θα μας συνεπάρει η εναλλαγή φυσικών 
τοπίων, του νοτιοανατολικού Βελγίου. Φτάνοντας στον προορισμό μας, 
το Δουκάτο του Λουξεμβούργου θα αντικρύσουμε την πόλη που κατά 
ένα μεγάλο μέρος είναι χτισμένη μέσα σε χαράδρα και στην οποία 
περιδιαβαίνοντας θα δούμε το παλάτι του Μεγάλου Δούκα, τον καθεδρικό 
Ναό της Παναγιάς, την εντυπωσιακή Κόκκινη γέφυρα και τα τείχη της πόλης 
των τραπεζών. Επιστροφη το απογευμα στις Βρυξέλλες.

3η ημέρα: ΓΑΝΔΗ - ΜΠΡΥΖ
To πρωί αναχώρηση από το ξενοδοχείο. BRUGGE: Μια από τις ομορφότερες 
πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Περιήγηση στα αξιοθέατα; το πάρκο με τη 
«Λίμνη της Αγάπης», το παλαιότερο νοσοκομείο στην Ευρώπη του Αγίου 
Ιωάννη, ο Ναός της Παναγίας, η πολυφωτογραφημένη γέφυρα του Αγίου 
Βονιφάτιου, το Μέγαρο των Αρχόντων, οι Κήποι του Arends, το Κολέγιο της 
Ευρώπης, το πρώτο Χρηματιστήριο στον κόσμο και το ιστορικό κέντρο, 
μοναδικό στολίδι της πόλης. GENT Θα επισκεφτούμε την κέντρο της 
πόλεως, όπου θα δούμε το δημαρχείο, το Διοικητήριο (Belfort), τον ναό 
του Αγ. Νικόλα,  τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βονιφάτη (μέσα στον οποίο 
υπάρχουν έργα του Ρούμπεν, του Ιερώνυμου Μπός και το υπέροχο τρίπτυχο 
που αποδίδεται στους αδερφούς Βαν Έικ)  και θα γνωρίσουμε την πόλη 
που υπήρξε κατά τον μεσαίωνα ένα σπουδαίο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης. 
Επιστροφή το απόγευμα στις Βρυξέλλες

4η ημέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ - ΧΑΓΗ - ΝΤΕΛΦΤ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
Αναχώρηση το πρωί από τo ξενοδοχείο  με τις αποσκευές σας για την 
άνοδό μας προς το Άμστερνταμ. ROTTERDAM: Το μεγαλύτερο εμπορικό 
λιμάνι του κόσμου με τους ουρανοξύστες, τα μοντέρνα και ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικής αξίας οικοδομήματα και τις εντυπωσιακές γέφυρες Willem 
& Erasmus. DELFT: Η πρώτη πρωτεύουσα του Ολλανδικού κράτους, ιστορική 
πόλη με το πανέμορφο μεσαιωνικό κέντρο της και τους μεγαλόπρεπους 
βασιλικούς ναούς. DEN HAAG: η έδρα των Διεθνών Δικαστηρίων και του 
Ολλανδικού Κοινοβουλίου με το περίφημο Παλάτι της Ειρήνης, τα μοναδικής 
αξίας κτίρια που στεγάζουν Υπουργεία και Πρεσβείες συγκροτώντας την 
πιο κομψή ολλανδική πόλη. Το απόγευμα μεταφορά στο ξενοδοχείο και 
τακτοποίηση στα δωμάτιά σας. Το βράδυ “ Περίπατος στα κόκκινα φανάρια” 
Αρχίζουμε από την πλατεία DAM. Με συνοδεία του Έλληνα ξεναγού μας, θα 
περπατήσουμε στα στενά σοκάκια της περίφημης συνοικίας “Tα Κόκκινα 
Φανάρια” για να δούμε όλα τα “πονηρά και απονήρευτα” αυτής της 
περιοχής.

5η ημέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - COSTER DIAMONDS - ΠΡOΕΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΨΑΡΟΧΩΡΙΑ 
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο σας για την περιήγησή μας στο ‘ 
Αμστερνταμ. Αναλυτική ενημέρωση για τις δυνατότητες αναγνώρισης 
της πόλης. Ο παραδοσιακός “Μύλος του Rembrandt” στις όχθες του 
ποταμού Amstel, το εντυπωσιακό «Στάδιο Αρένα», το επιβλητικό “Rijksmu-
seum”, η πανύψηλη «Δυτική Εκκλησία», το «μοναδικό Παλάτι του Βασιλιά» 
και ο «πλωτός» Κεντρικός Σταθμός, είναι μερικά από τα πολλά στοιχεία 
μιας πόλης που «επιπλέει» στη θάλασσα. Αμέσως μετά δωρεάν ξενάγηση 
στο μεγαλύτερο διαμαντοποιείο της πόλης, τα Coster Diamonds, όπου θα 
παρακολουθήσουμε την διαδικασία κοπής των διαμαντιών και θα έχουμε 
την δυνατότητα να δούμε ένα μέρος της μεγάλης συλλογής του οίκου. 
Το μεσημέρι αναχώρηση από την πλατεία των μουσείων για τα γνωστά, 
ψαράδικα χωριά  Marken και Volendam. Θα κάνουμε βόλτα στα στενά 
σοκάκια του ομώνυμου νησιού, όπως και στο γραφικό λιμανάκι του Volen-
dam, όπου θα δούμε και μία ταινία μικρού μήκους στα ελληνικά με θέμα 
¨”Ολλανδία και νερό”. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής θα επισκεφτούμε ένα 
τοπικό, παραδοσιακό τυροκομείο, όπου «η μικρή Ολλανδέζα», ντυμένη με 
παραδοσιακή φορεσιά, θα μας εξηγήσει πως παρασκευάζουν τα τυριά και 
στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε τις γεύσεις τους. 
.Επιστροφη το απογευμα στο ξενοδοχειο.

6η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο και μεταφορά στο αεροδρόμιο του 
Άμστερνταμ για την πτηση της επιστροφης.

Χάγη

Άμστερνταμ

Μπενελούξ 6 ημέρες

Ρότερνταμ

Grand Place - Βρυξέλλες

Η εκδρομή πραγματοποιείται και αντίστροφα χωρίς καμια παράλειψη



Ρίγα1η μέρα: Πτήση Ταλλίν. 
Αναχώρηση νωρίς τα ξημερώματα, μέσω ενδιάμεσου σταθμού, 
για την παραμυθένια πρωτεύουσα της Εσθονίας, το ρομαντικό 
Ταλλίν. Μεταφορά στο ξενοδοχείο για να αφήσουμε τις αποσκευές 
μας και να πάρουμε το πρωινό μας (προσφορά του γραφείου). 
H ξενάγηση που ακολουθεί θα ξεκινήσει με επίσκεψη στο πάρκο 
του παλατιού Καντριοργκ και τον μεγάλο παραλιακό δρόμο 
Birgitta ατενίζοντας τον φινλανδικό κόλπο. Θα συνεχίσουμε 
για τον λόφο Toompea, το εσθονικό κοινοβούλιο και τον 
περίτεχνο Ρώσικο Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό του Αλέξανδρου 
Νέφσκι, χτισμένο στα χρόνια της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Από 
την κορυφή του λόφου θα απολαύσουμε την πανοραμική θέα-
κάτοψη της πόλης με τους πύργους, τις κεραμιδένιες στέγες 
και τις γραφικές πλατείες Περνώντας από την Άνω στην Κάτω 
γειτονιά θα αντικρίσουμε ακόμη και σήμερα τη βαριά πόρτα που 
έκλεινε κάθε βράδυ για να διαχωρίζει την πάνω από την κάτω πόλη 
αλλά και θα διασχίσουμε το πιο στενό δρομάκι της περιοχής, εκεί 
όπου τρέκλιζαν οι μεθυσμένοι καθώς έπεφταν από το νήμα που 
τοποθετούνταν κατά μήκος. Περνώντας από την εκκλησία του 
Αγίου Πνεύματος και του Αγίου Νικολάου θα κατευθυνθούμε στο 
μοναδικό ανέγγιχτο γοτθικό δημαρχείο της Βόρειας Ευρώπης και 
θα περπατήσουμε στο μεσαιωνικό τμήμα της κάτω πόλης, ένα 
μέρος ανέγγιχτο από τον χρόνο. Εγκατάσταση στα δωμάτια, 
ξεκούραση και απόγευμα ελεύθερο. Γεύμα ή δείπνο.

2η μέρα: Ταλλίν (προαιρετική εκδρομή στο Ελσίνκι)
Ημέρα ελεύθερη στην διάθεση σας να περιπλανηθείτε στην 
όμορφη πόλη Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
της UNESCO και Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2011. 
Λιθόστρωτα δρομάκια, μυτεροί πύργοι, επικλινείς στέγες και 
εκπληκτικές εκκλησίες συνθέτουν ένα μοναδικό μεσαιωνικό 
σκηνικό. Περιδιαβαίνοντας το δρομάκι της Αγίας Αικατερίνης ή 
πίνοντας μπύρα σε ένα σκοτεινό κελάρι ή σε μια λουλουδιασμένη 
αυλή, θαρρούμε πως ο χρόνος κάπου εκεί έχει σταματήσει. 
Εναλλακτικά σας προτείνουμε ολοήμερη εκδρομή στο Ελσίνκι 
όπου θα μεταφερθούμε με πλοίο και θα έχουμε περιήγηση της 
πόλης. Επιστροφή αργά το απόγευμα. Γεύμα ή δείπνο.  

3η μέρα: Ταλλίν (Ταρτού - Κάστρο Ιπποτών Τουράιντε - Σιγκούλντα) Ρίγα
Καταπράσινο τοπίο με άφθονα νερά, λίμνες και ποτάμια, 
ανοίγεται μπροστά μας, στη πορεία προς τη πόλη Ταρτού, τη 
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Εσθονίας, σημαντικό πνευματικό 
και πολιτιστικό κέντρο και έδρα του παλαιότερου Πανεπιστημίου 
της χώρας. Θα βρεθούμε 186 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του 
Ταλλίν, στην επαρχία Τάρτου,  το κέντρο της νότιας Εσθονίας. 
Ο ποταμός Εμάγιογκι, που συνδέει τις δύο μεγαλύτερες λίμνες 
της Εσθονίας, διασχίζει τη πόλη. Η συνθήκη ειρήνης του Ταρτού 
θεωρείται το «πιστοποιητικό γέννησης» της Δημοκρατίας της 
Εσθονίας και η επίσκεψή μας στην πόλη θα μας συναρπάσει με 
τους μεγάλους δρόμους, το πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο 
και τα αριστοκρατικά κτίρια. Θα συνεχίσουμε για το κάστρο 
των Ιπποτών Τουράιντε, των αρχών του 13ου αιώνα, και θα 
επισκεφτούμε το καταπράσινο περιβάλλον της Σιγκούλντα με 
το παλιό Δημαρχείο να δεσπόζει σε ένα υπέροχο κήπο. Άφιξη το 
βραδάκι στη Ρίγα. Γεύμα ή δείπνο.  

7 ημέρεςΛιθουανία - Λετονία - Εσθονία

Χώρες Βαλτικής

4η μέρα: Ρίγα (μουσείο αυτοκινήτων)
Η Ρίγα είναι μια αρχοντική πόλη με φινέτσα και αρχιτεκτονική. Στις όχθες του ποταμού 
Νταουγκάβα, περιτοιχισμένη από πανύψηλα τείχη, η κουκλίστικη, πολυπρόσωπη 
πρωτεύουσα της Λετονίας αποτελεί ιδανικό προορισμό.  Πλατείες με εντυπωσιακά 
κτίρια, δαιδαλώδη πλακόστρωτα δρομάκια, όμορφα πυργόσπιτα, συνθέτουν ένα 
μοναδικό σκηνικό. Ο Καθεδρικός Ναός με τα χαρακτηριστικά κόκκινα τούβλα, οι 
περίφημες εκκλησίες του Αγίου Πέτρου και Αγίου Ιακώβ, τα καταπληκτικά κτίρια 
που άφησε παρακαταθήκη ο σπουδαίος Αιζενστάιν, η μικρή και η μεγάλη εμπορική 
Συντεχνία, είναι σταθμοί της πρωινής μας ξενάγησης. Θα επισκεφτούμε την Κεντρική 
Αγορά, πολύχρωμη, φασαριόζικη και πάνω απ’ όλα αυθεντική, συνδυάζει το σοβιετικό 
παρελθόν με το ευρωπαϊκό παρόν, ενώ στον ελεύθερο χρόνο σας προτείνουμε το  
Μουσείο της Κατοχής της Λετονίας το οποίο παρουσιάζει την Ιστορία της χώρας 
την περίοδο 1940-91: από τη γερμανική κατοχή στη Σοβιετική Ένωση και από κει στην 
ανεξαρτησία. Μια προαιρετική βαρκάδα στα κανάλια της πόλης θα μας γαληνέψει 
με το καταπράσινο τοπίο που περιβάλλει το ιστορικό κέντρο. Ακολουθεί επίσκεψη 
στο μοναδικό μουσείο των αυτοκινήτων (αναμένεται να ανοίξει αρχές Ιουλίου από 
την ανακαίνιση) όπου και θα θαυμάσουμε τα εξαιρετικά αυτοκίνητα - αντίκες που 
φιλοξενούνται. Απόγευμα ελεύθερο στην διάθεση σας. Γεύμα ή δείπνο.  

Ρίγα

Ταρτού
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5η μέρα: Ρίγα (Γιούρμαλα - Ανάκτορο Ρούνταλε - Λοφος των Σταυρών) Βίλνιους.
Αναχώρηση μετά το πρωινό για τη κοντινή λουτρόπολη Γιούρμαλα, περιοχή 
που μας γοητεύει αμέσως μόλις την αντικρύσουμε. Χτισμένη σε μια τεράστια 
αμμώδη παραλία της Βαλτικής,  μόλις δεκαπέντε χιλιόμετρα μακριά από την 
πρωτεύουσα Ρίγα, αποτελεί αριστοκρατικό θέρετρο με παράδοση πάνω από 
εκατόν πενήντα χρόνια. Παλιά ανακαινισμένα ξενοδοχεία, παραδοσιακές 
ντάτσες, με την χαρακτηριστική Βαλτική αρχιτεκτονική και ο  πεζόδρομος 
να διασχίζει το ιστορικό κέντρο θα ξεδιπλώσουν μπροστά μας έναν από 
τους δημοφιλέστερους τόπους διακοπών της Ρώσικης  Αυτοκρατορίας. Στη 
συνέχεια θα κατευθυνθούμε στην Λιθουανία αφού όμως πρώτα κάνουμε 
στάση στο ανάκτορο Ρούνταλε, χτισμένο τον 18ο αιώνα από τον μέγα 
αρχιτέκτονα Ραστρέλι, έδρα του Ερνστ Γιόχαν φον Μπούρεν, Δούκα του 
Κόρλαντ. Ακολουθεί η επόμενη στάση στο Λόφο των Σταυρών, που αποτελεί 
τόπο προσκυνήματος του Λιθουανικού καθολικισμού για να φθάσουμε αργά 
το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στο Βίλνιους. Γεύμα ή δείπνο.  

6η μέρα: Βίλνιους (Κάστρο Τρακάι)
Η Βίλνα ή  Βίλνο και σήμερα Βίλνιους, είναι η πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη 
πόλη της Λιθουανίας. Χτισμένη στη συμβολή των ποταμών Βίλνελε 
και Νέρις, όπως οι περισσότερες μεσαιωνικές πόλεις, έτσι και η Βίλνα 
αναπτύχθηκε γύρω από το δημαρχείο, Αναγεννησιακού ρυθμού. Θα 
περπατήσουμε στην  κύρια πεζοδρομημένη αρτηρία , την οδό Pilies,και 
θα φτάσουμε στο πρώτο και ιστορικό πανεπιστήμιο της Βίλνας, επίσημα 
“Πανεπιστήμιο Β. Καπτσούκας” του 1579. Θα θαυμάσουμε τον Καθεδρικό 
Ναό της Θεοτόκου και θα επισκεφτούμε το παρεκκλήσι του, θα περάσουμε 
από την Πύλη της Dawn με το μοναδικό ξυλόγλυπτο της Παναγίας και θα 
οδηγηθούμε στη συνοικία Ουζούπης  ‘στην άλλη πλευρά του ποταμού’. Ο 
ναός του Αποστόλου Πέτρου και Παύλου όπως και της Αγίας Άννας θα μας 
εντυπωσιάσουν ενώ θα μας γοητέψει το καταπράσινο περιβάλλον που την 
περιβάλλει την πόλη. Σας προτείνουμε μια επίσκεψη “Μουσείο των θυμάτων 
της γενοκτονίας, εκεί όπου είχε την έδρα του το  πρώην αρχηγείο της 
KGB,  απέναντι από την πλατεία Lukiskes. Η μετάβασή μας στην περιοχή του 
Τρακάι θα μας αποκαλύψει μια πόλη κυριολεκτικά χτισμένη πάνω στο νερό, 
περιτριγυρισμένη από περισσότερες 200 λίμνες και 21 μικρά νησάκια. Ως 
έτος ίδρυσής του θεωρείται το 1337, όπου για πρώτη φορά αναφέρεται από 
τους Τεύκτονες Ιππότες, ενώ ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό του 
Τρακάι είναι η πολυπολιτισμικότητα του, καθώς εκτός από τους Λιθουανούς, 
για αιώνες έχουν ζήσει εδώ Ρώσοι, Τάταροι, Πολωνοί και Εβραίοι. Τα τρία 
μεσαιωνικά κάστρα που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του, έχουν 
συνδεθεί με πλήθος θρύλων και παραδόσεων της περιοχής. Σημαντικότερο 
θεωρείται αυτό που βρίσκεται στο νησάκι της λίμνης Γκαλβέ, του 15ου 
αιώνα. Επιστροφή το απόγευμα στο Βίλνιους. Γεύμα ή δείπνο. 

7η μέρα: Βίλνιους (Κάουνας) - πτήση επιστροφής.
Τελευταία μέρα του οδοιπορικού μας και σήμερα θα γνωρίσουμε το 
Κάουνας, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Λιθουανίας και πρώην 
προσωρινή πρωτεύουσά της, στη συμβολή των ποταμών Nemunas και Neris. 
Δημιουργήθηκε τον 13ο αιώνα με την ανέγερση του πρώτου και μεγαλύτερου 
αμυντικού κάστρου της εποχής αυτής στη Λιθουανία. Περπατώντας στην 
περιοχή του κάστρου και ατενίζοντας πανοραμικά την πόλη διαπιστώνουμε 
ότι πολλά στοιχεία της πολιτισμικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 
διατηρούνται μέχρι και σήμερα. Ανάμεσα τους βρίσκονται το  η εκκλησία 
της Αγία Γερτρούδης, το Δημαρχείο της πόλης, το οποίο ονομάζεται επίσης 
και “Λευκός Κύκνος” αλλά και ο Καθεδρικός Ναός. Χρόνος ελεύθερος. 
Γεμάτοι συναισθήματα και πλούσιες εικόνες μεταφερόμαστε το απόγευμα 
στο αεροδρόμιο του Βίλνιους για την επιστροφή μας στην Αθήνα.

Κάστρο Τρακάϊ

Κάστρο Ιπποτών Τουραϊντε (Σιγκούλντα)

Περιλαμβάνονται: 1. Ξενοδοχεία 4* & 4*sup (HOLIDAY INN / MERITON / RADISSON BLU ή παρόμοια), 2. Ημιδιατροφή καθημερινά 3. Δώρο πρωινό με την άφιξη, 4. Μεταφορές, εκδρομές, 
ξεναγήσεις όπως περιγράφονται, 5. Ασφάλεια αστικής ευθύνης  6. Έμπειρος αρχηγός συνοδός, 7. Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, είσοδοι μουσείων, ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων ή δείπνων – Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Βίλνιους

Ταλλίν



ΚοπεγχάγηΣτοκχόλμη

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΟΣΛΟ
Αναχώρηση με πρωινή πτήση για το αεροδρόμιο του Όσλο, πρώτο σταθμό στο 
οδοιπορικό μας στις βορειότερες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Φτάνοντας στο 
Όσλο, ξεκινάμε τη γνωριμία μας με μία πόλη που παρότι πρωτεύουσα, διατηρεί ένα 
ιδιαίτερο ρουστίκ, θα τολμούσαμε να πούμε «επαρχιακό» χαρακτήρα. Το Κοινοβούλιο 
& το παλάτι με το νεοκλασικό τους ύφος, το μοντέρνο με τις λιτές και απέριττες 
«γραμμές» Δημαρχείο, ο Καθεδρικός ναός με τη γοτθική του αυστηρότητα, το πάρκο 
Φρόγκνερ με τα μνημειώδη γλυπτά του Βίγκελαντ, είναι αρκετά για να σας κάνουν 
να αγαπήσετε τη πόλη με τον αυθεντικότερο σκανδιναβικό χαρακτήρα. Ακολουθεί 
επίσκεψη στο μοναδικό στο είδος του μουσείο με τα πλοία των Βίκινγκς και μεταφορά 
στη συνέχεια στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Απόγευμα ελεύθερο.

2η ημέρα: ΟΣΛΟ (ΣΟΓΚΝΕΝΦΙΟΡΔ - ΤΡΑΙΝΟ) ΜΠΕΡΓΚΕΝ
Μια εντυπωσιακή μέρα γεμάτη φυσικές ομορφιές στη Νοτιοδυτική πλευρά της 
Νορβηγίας μας περιμένει σήμερα κατά την οδική μας μετάβαση στο Μπέργκεν 
όπου η διαδρομή μας όχι μόνο περνάει κατά μήκος, από τα ομορφότερα φιόρδ της 
Νορβηγίας, αλλά μας οδηγεί ανάμεσα από καταπράσινα βουνά και από μικρά χωριά 
που μοιάζουν περισσότερο με ζωγραφιά παρά με ρεαλιστικά τοπία. Επιβίβαση στο 
Φλάμ στον διάσημο σιδηρόδρομο, όπου στη διαδρομή των 20 χιλιομέτρων με το 
τρένο θα βιώσετε τη συγκλονιστική και υπέροχη φύση της Νορβηγίας. Εδώ μπορείτε 
να δείτε ποτάμια που διασχίζουν βαθιά φαράγγια, καταρράκτες που πέφτουν από 
τα απόκρημνα βράχια των χιονισμένων βουνών, καθώς και ορεινές φάρμες που 
βρίσκονται σε απότομες πλαγιές. Οι περιστροφικές σήραγγες μέσα και έξω από 
το βουνό αποτελούν απόδειξη της πιο τολμηρής και επιδέξιας μηχανολογίας στην 
ιστορία των Νορβηγικών σιδηροδρόμων. Στο κάτω μέρος της κοιλάδας Flam, μπορείτε 
να απολαύσετε το γραφικό τοπίο και να θαυμάσετε τον υπέροχο Aurlandsfjord, 
παραπόταμο του Sognefjord, του μεγαλύτερου φιόρδ του κόσμου. Στον ορεινό σταθμό 
Myrdal, στα 865 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, ο Σιδηρόδρομος Flam 
συναντάται με τη γραμμή Bergen. Συνεχίζουμε με μια συναρπαστική κρουαζιέρα στο 
εντυπωσιακό βαθύ Σόγκνενφιορδ, όπου αποβιβαζόμαστε στο Γκουντβάνγκεν. Άφιξη 
αργά το απόγευμα στο Μπέργκεν.

3η ημέρα: ΜΠΕΡΓΚΕΝ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
Στην πρωινή περιήγηση της πόλης θα ανακαλύψουμε το ιστορικό της κέντρο με τη 
γραφική προβλήτα Μπρίγκεν, την πάντα πλούσια σε αλιεύματα τοπική ψαραγορά, 
ενώ θα απολαύσουμε το πανόραμα του ομώνυμου φιόρδ από το λόφο του 
Φλέγεν. Μεταφορά στη συνέχεια στο αεροδρόμιο από όπου η σύντομη πτήση θα 
μας μεταφέρει στην Κοπεγχάγη, πρωτεύουσα της Δανίας. Προτείνουμε βόλτα στο 
διάσημο πεζόδρομο της Στρόγκετ με τα πολυτελή καταστήματα και τα γραφικά 
δρομάκια ή στο παλιό λιμάνι Νύχαβν όπου οι αποθήκες έχουν μετατραπεί σε trendy 
καφέ & εστιατόρια. Μία μπύρα Karlsberg ή Tuborg σε κάποιο από αυτά είναι μία τυπική 
δανέζικη συνήθεια που σίγουρα θα την απολαύσετε και εσείς.

7,9 ημέρες Όσλο - Κοπεγχάγη - Μπέργεν

Σκανδιναβικές Πρωτεύουσες

4η ημέρα: ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
Το εντυπωσιακό κτίριο του Δημαρχείου, το παλάτι Αμαλίενμποργκ, 
η λιλιπούτεια «μικρή γοργόνα» σήμα κατατεθέν της Κοπεγχάγης, 
το παλιό Νομισματοκοπείο, το ανάκτορο Ρόζενμπουργκ 
φλαμανδικού αναγεννησιακού ρυθμού, το Εθνικό μουσείο της 
Κοπεγχάγης αποτελούν τα σημαντικότερα σημεία της ξενάγησης, 
και θα σας αποκαλύψουν το πραγματικό χαρακτήρα μίας πόλης… 
μοναδικής. ΔΩΡΟ στην συνέχεια μια ευχάριστη κρουαζιέρα στο 
κανάλι της πόλης ξεκινώντας από το παραδοσιακό λιμάνι του 
Νύχαβν. Απόγευμα ελεύθερο στην διάθεση σας. Επισκεφθείτε 
προαιρετικά το διάσημο θεματικό πάρκο του Τίβολι με τους 
υπέροχους κήπους, τις απολαυστικές συναυλίες και φυσικά τα 
δεκάδες γραφικά καφέ & εστιατόρια. Η νύχτα στο Τίβολι κλείνει 
λίγο πριν τα μεσάνυχτα με φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα.

Μπέργκεν

Σιδηρόδρομος Φλεμ

5η ημέρα: ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ - ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
Αφήνουμε σήμερα την Κοπεγχάγη και κατευθυνόμαστε οδικώς 
μέσω μιας καταπράσινης διαδρομής στην Στοκχόλμη. Θα 
σταθούμε στο αναγεννησιακό κάστρο Κρόνμποργκ, το πιο 
διάσημο κάστρο της Δανίαςς που έγινε γνωστό κυρίως από το 
έργο του Σαίξπηρ «Άμλετ» και θα προσεγγίσουμε την Σουηδία 
με φέρρυ μέσω του θαλάσσιου περάσματος Χέλσινμποργκ – 
Χελσινγκορ. Καθοδόν θα συναντήσουμε και την 2η μεγαλύτερη 
λίμνη της Σουηδίας, την Βαττενρ, όπου θα έχουμε και σύντομη 
στάση. Άφιξη το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στην Στοκχόλμη. 
Μια βόλτα στη Γκάμλα Σταν, το πιο παλιό νησί - συνοικία 
της πόλης, με το μεσαιωνικό χαρακτήρα που διατηρείται 
αναλλοίωτος, τα παραδοσιακά κτίρια και τις γοτθικές εκκλησίες, 
θα κλείσει ευχάριστα τη σημερινή μέρα.

Δώρο
κρουαζιέρα

στην
Κοπεγχάγη
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6η ημέρα: ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
Η Στοκχόλμη, η αλλιώς «Βενετία του Βορρά», που θα γνωρίσουμε στην 
ξενάγηση που ακολουθεί, είναι περίτεχνα χτισμένη πάνω σε δεκάδες 
μικρά νησάκια ακριβώς στο σημείο που η 3η μεγαλύτερη λίμνη της 
Σουηδίας ενώνεται με τη Βαλτική θάλασσα. Η λάμψη των ένδοξων 
εποχών είναι σαφής στα οικοδομήματα και το χαρακτήρα της πόλης. 
Η Γκάμλα Σταν με τα μεσαιωνικά κτίρια, το Δημαρχείο όπου κάθε 
χρόνο στη διάσημη «Χρυσή Αίθουσα» γίνεται η δεξίωση προς τιμή των 
βραβευθέντων με το περίοπτο βραβείο Νόμπελ, τα βασιλικά ανάκτορα 
με τη νεοκλασική λιτότητα, η μεγαλοπρεπής Όπερα με τα μπαρόκ 
στοιχεία, τα εντυπωσιακά αριστοκρατικά δημόσια κτίρια του κέντρου, 
και φυσικά το μουσείο Βάσα που στεγάζει το πολεμικό πλοίο που 
βυθίστηκε το 1623 & ανελκύστηκε σχεδόν άθικτο από το πυθμένα της 
λίμνης μετά από 333 χρόνια, θα σας κάνουν να συμφωνήσετε ότι… η 
Στοκχόλμη είναι η πιο αρχοντική πόλη της Σκανδιναβίας.  Απόγευμα 
ελεύθερο. Ψάξτε για κορυφαία κρυστάλλινα «κομμάτια» Orrefors ή 
Costa Boda, ή περιπλανηθείτε στα πολυτελή πολυκαταστήματα της 
περιοχής Νόρμαλμ. Τελειώστε το βράδυ σας με ένα ποτό στο μπαρ 
Cadier που θεωρείται το πιο trendy μέρος στη νυχτερινή ζωή της πόλης.

7η ημέρα: ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ - ΕΝ ΠΛΩ (ΤΑΛΛΙΝ) ή ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
 Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Στοκχόλμης και επιστροφή στην 
Ελλάδα για όσους συμμετέχουν στο 7ήμερο ταξίδι. Ελεύθερο πρωινό 
για τους υπόλοιπους που συνεχίζουν και προτείνουμε εκδρομή 
στη κοντινή Ουψάλα με τον υπέροχο Γοτθικό Καθεδρικό Ναό όπου 
βρίσκονται θαμμένοι οι σημαντικότεροι Σουηδοί βασιλείς. Μεταφορά 
νωρίς το απόγευμα στο λιμάνι για την επιβίβαση μας στο πλοίο που θα 
μας μεταφέρει στην πρωτεύουσα της Εσθονίας, το γοητευτικό Ταλλιν. 
Διανυκτέρευση εν πλω.

8η ημέρα: ΤΑΛΛΙΝ - ΕΛΣΙΝΚΙ
Άφιξη νωρίς το πρωί στο λιμάνι. Το ιστορικό κέντρο του Ταλλίν, 
φέρει τη σφραγίδα του σπουδαίου Γερμανού αρχιτέκτονα Καρλ 
Λούντβιχ Ενγκελς, ο οποίος αφού μαθήτευσε στο μέγα Ραστρέλι 
(τον αρχιτέκτονα που διαμόρφωσε την Αγία Πετρούπολη) εφάρμοσε 
τις τεχνικές του και ξεδίπλωσε τις αρετές του δίνοντας σάρκα και 
οστά στην υπόσταση του Ταλλίν. Το αποτέλεσμα εντυπωσιακό και 
το Ταλλίν είναι σίγουρα μια πόλη με «χαρακτήρα» που γοητεύει τον 
επισκέπτη. Η παλιά περιτειχισμένη πόλη, το Δημαρχείο, το φρούριο 
Τουμπέα, το πάρκο Καντριόργκ θα ξεδιπλώσουν πτυχές της γλυκιάς 
ομορφιάς που είναι έκδηλη παντού. Μετάβαση με πλοίο στη συνέχεια 
στην πρωτεύουσα της Φινλανδίας, το Ελσίνκι. Απόγευμα ελεύθερο για 
μια πρώτη βόλτα στην πόλη που θα γνωρίσουμε εκτενέστερα στην 
αυριανή μας ξενάγηση.

9η ημέρα: ΕΛΣΙΝΚΙ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
 Ο Καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου, η μεγαλοπρεπής πλατεία της 
Γερουσίας, ο Ρωσικός Καθεδρικός Ναός Ουσπένσκι, το Εθνικό μουσείο, 
ο Σιδηροδρομικός Σταθμός, το μέγαρο Φινλανδία, το πάρκο του 
Σιμπέλιους με το μνημείο προς τιμήν του μεγάλου Φιλανδού συνθέτη, το 
κτίριο του Κοινοβουλίου, και φυσικά η μοναδική εκκλησία των Βράχων, 
είναι τα κυριότερα αξιοθέατα της πρωινής μας  ξενάγησης στο Ελσίνκι. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην Ελλάδα.

Νορβιγικά Φιόρδ

Στοκχόλμη  - Ελσίνκι - Ταλλίν
Μουσείο Βάσα

1. Οι Βίκινγκς ήταν έθνος
2. Οι Βίκινγκς φορούσαν κερασφόρα κράνη
3. Το αγαπημένο όπλο των Βίκινγκ ήταν ένα ογκώδες διπλό τσεκούρι
4. Οι Βίκινγκς είχαν πλεξούδες
5. Οι στρατοί των Βίκινγκς ήταν τεράστιοι
6. Οι Βίκινγκς ήταν εξαιρετικά σκληροί και αιμοδιψείς
7. Οι Βίκινγκς σε όλη τους τη ζωή δεν έκαναν τίποτα εκτός από μάχες και λεηλασίες
8. Οι Βίκινγκς χρησιμοποιούσαν τα ανθρώπινα κρανία ως ποτήρια
9. Το σκάφος των Βίκινγκς Oseberg ήταν ένα πολεμικό σκάφος

Δώρο 
είσοδοι στο 
μουσείο 

Βάσα & το 
μουσείο των 
Βίκινγκς

Περιλαμβάνονται: 1. Ξενοδοχεία 4*/4*s, 2. Πρωινό καθημερινά, 3. Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως περιγράφονται, 3. Είσοδοι στο μουσείο Βάσα & το μουσείο των Βίκινγκς,
4. Δωρο κρουαζιέρα στην Κοπεγχάγη, 5. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ΦΠΑ, 6. Έμπειρος αρχηγός συνοδός
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ελσίνκι



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”, έλεγχος 
και πτήση για το Βουκουρέστι. Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ σας 
προτείνουμε μια βόλτα στο φωταγωγημένο Βουκουρέστι.

2η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη. 
Θα επισκεφτούμε το Μουσείο του χωριού, που είναι 
μοναδικό στο είδος του και δείχνει την αρχιτεκτονική 
από όλες τις περιοχές της χώρας, καθώς και το παλάτι 
της βουλής, χτισμένο από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι 
είναι το δεύτερο σε μέγεθος δημόσιο κτίριο του κόσμου 
μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης 
μας, θα θαυμάσουμε το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο 
μέγαρο μουσικής της χώρας, τα ανάκτορα της βασιλικής 
οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου που είναι εμπνευσμένη 
από αυτή του Παρισίου, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την 
Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το μουσείο του 
Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και χρόνος για ξεκούραση.

3η ημέρα: ΣΙΝΑΪΑ - ΜΠΡΑΝ - ΜΠΡΑΣΟΦ  (προαιρετική)
Μετά το πρωϊνό αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. 
Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα 
φτάνουμε στην Σινάϊα, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, 
όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, θερινή κατοικία 
του βασιλιά Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. Στη 
συνέχεια θα δούμε καθοδόν το Μοναστήρι της Σινάϊα, το 
1ο κτίριο που κτίστηκε ύστερα από την επίσημη ονομασία 
της πόλης και έπειτα αναχωρούμε για το Μπραν. Θα 
επισκεφτούμε τον Πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο του 
Δράκουλα, ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό 
φρούριο απέναντι στις οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε 
με μια σύντομη ξενάγηση στο Μπρασώφ, όπου θα δούμε 
την παλιά πόλη και τη Μαύρη εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, 
τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική Ευρώπη. 
Επιστροφή στο Βουκουρέστι. Διαν/ση.

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σερβίας, 
το πανέμορφο Βελιγράδι. Άφιξη μετά από μιά ώρα πτήσης στο αεροδρόμιο. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με τη Λευκή Πόλη όπως 
μεταφράζεται το Βελιγράδι. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΜΝΗΜΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΙΤΟ
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγηση στην όμορφη πρωτεύουσα της Σερβίας. Θα ξεκινήσουμε 
από το φρούριο Καλεμέγκνταν χτισμένο στη συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάββα, 
τον Πύργο Nebosja, που ήταν η φυλακή και ο τόπος θανάτου του Ρήγα Φερραίου και θα 
συνεχίσουμε με τις εκκλησίες Ruzicaκαι Αγία Παρασκευή. Θα δούμε την πλατέια Δημοκρατίας, 
το Εθνικό Θέατρο, το περίφημο αρχοντικό της Πριγκίπισσας Ljubica, τον Άγιο Σάββα τον 
μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό των Βαλκανίων, το Μνημειακό κέντρο του Τίτο αφιερωμένο 
στο μεγάλο ηγέτη που σημάδεψε την ιστορία της χώρας, το Δημαρχείο και το Κοινοβούλιο. 
Έπειτα μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος στην 
πόλη. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τον μεγάλο πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, 
με καταστήματα για φθηνές αλλά και ποιοτικές αγορές. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε 
παραδοσιακό σέρβικο εστιατόριο με φολκλορικό πρόγραμμα και τοπική κουζίνα. Eπιστροφή 
στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: ΝΟΒΙΣΑΝΤ (80+80 χλμ)
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την προαιρετική εκδρομή μας στην πόλη του Νόβισαντ, 
πρωτεύουσα της Βοιβοντίνα. Άφιξη και περιήγηση πόλης. Θα δούμε πανοραμικά το κάστρο 
Petrovaradin, την πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό ναό, το Δημαρχείο και θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο στον κεντρικό πεζόδρομο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την επαρχιακή πόλη Sremsi 
Karlovsi 5χλμ. πριν από το Novi Sad , η οποία είναι ιστορική έδρα του Πατριαρχείου με τον 
καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου και με ιδιαίτερη πνευματική και πολιτιστική παράδοση 
δεδομένου ότι εκεί κυκλοφόρησε το πρώτο λογοτεχνικό περιοδικό του κόσμου. Κατά τη 
διάρκεια της επιστροφής μας πραγματοποιώντας μία εξαιρετικής ομορφιάς διαδρομή θα 
κάνουμε μια στάση στο παρατηρητήριο Avala όπου βρίσκεται το μνημείο του Άγνωστου 
Ήρωα για να θαυμάσουμε την πανοραμική θέα. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Βελιγράδι.

4η ημέρα: ΤΟΠΟΛΑ - ΟΠΛΕΝΑΚ (προαιρετική)
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη, για να περιπλανηθείτε εξ ιδίων την πόλη. Όσοι επιθυμούν 
μπορούν να συμμετάσχουν στην προαιρετική εκδρομή στην Τόπολα, στον λόφο Οπλενακ 
και στο Μοναστήρι Μανασιτζα. Για όσους συμμετέχουν στην εκδρομή, αναχώρηση για την 
πόλη Τόπολα στην καρδιά των Αμπελόκηπων γνωστή για την παραγωγή κρασιού και κέντρο 
ιστορικών γεγονότων κατά την διάρκεια του 18ου, 19ου, και 20ου αιώνα. Επόμενος σταθμός 
μας ο λόφος του Οπλενακ, όπου θα δούμε την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου με περίφημα 
ψηφιδωτά και νωπογραφίες, το σπίτι της Βασιλικής οικογένειας και το μαυσωλείο της 
δυναστείας Καρατζόρτζεβιτς που χτίστηκε από τον Βασιλιά Πέτρο. Συνεχίζουμε την εκδρομή 
μας με την επίσκεψη στο Σέρβικο Ορθόδοξο Μοναστήρι Μανασιτζα. Επιστροφή στο Βελιγράδι. 
Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά από το πρωινό μας, χρόνος ελεύθερος και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την επιστροφή 
μας στην Θεσσαλονίκη.

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 4. Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα, 5. Έμπειρος αρχηγός -  συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, δημοτικοί φόροι 
πόλεων (για το Βελιγράδι), είσοδοι μουσείων, ατομική προαιρετική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστος 15 ευρώ και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Πύργος Δράκουλα

4η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Μετά το πρόγευμα η ημέρα είναι ελεύθερη στο κέντρο 
του Βουκουρεστίου. Μπορείτε να επισκεφθείτε την Εθνική 
Πινακοθήκη ή να κάνετε μια βόλτα με το καραβάκι στο 
πάρκο Χερεστρόου, που βρίσκεται δίπλα στο μουσείο του 
χωριού. Θα μας εντυπωσιάσει το μαγευτικό τοπίο και η 
καταπράσινη πεδιάδα. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε χρόνο ελεύθερο στην 
πλούσια αγορά της πόλης. Στη συνέχεια μετάβαση στο 
αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής.

QUEEN’S ASTORIA 4*
Βρίσκεται στην καρδιά της πόλης του Βελιγραδίου, πολύ κοντά στον κεντρικό σταθμό τρένων, αλλά 
και στα σημαντικότερα μνημεία της πόλης. Διαθέτει μοναδικό ντιζάιν και επίπλωση σε ιστορικό στιλ. 
Διαθέτει γυμναστήριο και σάουνα, δωρεάν Wi-Fi και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Τα κλιματιζόμενα δωμάτια 
είναι εξοπλισμένα με μεγάλα κρεβάτια, μίνι μπαρ και δορυφορική τηλεόραση LCD. Το εστιατόριο σερβίρει 
ευρωπαϊκή και τοπική κουζίνα, ενώ στο καφέ μπορείτε να απολαύσετε καθημερινά φρέσκο καφέ και 
κοκτέιλ το βράδυ. 

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος.

Κοινά και για τις 2 εκδρομές

4 & 5
ημέρες

Βουκουρέστι Βελιγράδι 4 & 5
ημέρες



39Αεροπορικές εκδρομές

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ  ΜΟΣΧΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Μόσχα. Άφιξη στη μεγαλόπρεπη 
πρωτεύουσα της Ρωσίας. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Χρόνος στη 
διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

2η ημέρα: ΜΟΣΧΑ / Πανοραμική ξενάγηση - Μετρό - Αγορά Αρμπάτ - Μουσείο Κοσμοναυτών
Πρωινό .Στην πανοραμική ξενάγηση θα θαυμάσουμε  :το Πανεπιστήμιο, το Θέατρο 
Μπολσόι, ,, τα υπέροχα της μνημεία, πλατείες, πάρκα και λεωφόρους της πρωτεύουσας 
Στη συνέχεια, επίσκεψη στο μετρό, ένα αριστούργημα, που εξυπηρετεί καθημερινά 8,6 εκ. 
ανθρώπους και στη μοναδική του διακόσμηση συνέβαλαν διάσημοι Ρώσοι καλλιτέχνες. 
Ακολούθως, επίσκεψη στην  περίφημη οδό Αρμπάτ. Εδώ ο επισκέπτης μεταφέρεται στη 
Μόσχα του 17ου και 18ου αιώνα καθώς η περιοχή είναι γεμάτη νεοκλασικά κτήρια της 
εποχής. Ακριβώς δίπλα, η νέα οδός Αρμπάτ με σύγχρονα καταστήματα, γεμάτη φώτα 
και επιγραφές.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο.

3η ημέρα: ΜΟΣΧΑ / Ξενάγηση στο Κρεμλίνο - Καθεδρικός Ναός - Mουσείο Όπλων - Κόκκινη Πλατεία. 
Πρωινό και ξενάγηση στον κόσμο των τσάρων. Μετάβαση στο Κρεμλίνο, το ιστορικό 
συγκρότημα που συμπληρώνει το σύμπλεγμα των πασίγνωστων αξιοθέατων όπως 
ο Καθεδρικός του Αγίου Βασιλείου, η Κόκκινη Πλατεία και ο κήπος του Αλέξανδρου. 
Περιλαμβάνει τέσσερα παλάτια, τέσσερις καθεδρικούς και είκοσι πύργους που ενισχύουν 
το τείχος του. Εδώ άρχιζε και τελείωνε η ζωή των τσάρων με τον Ναό του Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου, όπου βαπτίζονταν, τον Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου γινόταν 
η στέψη τους και τον Ναό του Αρχαγγέλου όπου γινόταν η ταφή τους. Ακολούθως 
επίσκεψη σε έναν από τους καθεδρικούς ναούς του Κρεμλίνου και το Μουσείο τον 
Όπλων Συνεχίζουμε με επίσκεψη στην Κόκκινη Πλατεία, την οποία περιστοιχίζουν οι 
καθεδρικοί ναοί του Αγίου Βασιλείου και της Παναγίας του Καζάν, το Κρατικό Ιστορικό 
Μουσείο, το Μαυσωλείο του Λένιν, καθώς και το εμπορικό πολυκατάστημα ΓΚΟΥΜ το 
οποίο κατασκευάστηκε τον 19ο αι. και αποτελεί ένα κομψοτέχνημα και ένα από τα 
παλαιότερα καταστήματα της Μόσχας.  Χρόνος ελεύθερος στο πολυκατάστημα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

5η ημέρα: ΜΟΣΧΑ - ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (Ξενάγηση πόλης  & Φρούριο 
Πέτρου και Παύλου)
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος.  Στην συνέχεια πτήση για  την Αγία 
Πετρούπολη που είναι χτισμένη πάνω σε νησάκια του ποταμού 
Νέβα. Εκεί  θα γνωρίσετε την ιστορία της αλλά και άγνωστες 
πτυχές της ρωσικής ιστορίας. Επίσκεψη στην εκκλησία της 
Παναγίας του Καζάν, την εκκλησία Αγίου Νικολάου και των 
Θεοφανίων, το πιο αγαπητό αρχιτεκτονικό μνημείο της πόλης  
και τον Ναό της Ανάστασης, που χτίστηκε στον τόπο του 
τραυματισμού του αυτοκράτορα Αλέξανδρου Β΄. Θα περάσουμε 
από την κεντρική οδό της πόλης, τη Λεωφόρο Νιέφσκι, γνωστή 
για τα παλάτια των Γιουσούποφ, Στρόγκανοφ, Άνιτσκοφ και θα 
δούμε τα μέρη που έζησαν ο Πούσκιν και ο Ντοστογιέφσκι. Στη 
συνέχεια, θα επισκεφθούμε το Φρούριο του Πέτρου και Παύλου, 
που δεσπόζει στο νησάκι Ζαγιάτσι. Το πιο σημαντικό οικοδόμημα 
σε ολόκληρη την έκταση του φρουρίου είναι ο Ναός Πέτρου και 
Παύλου, στον οποίο βρίσκονται οι σαρκοφάγοι που περιέχουν 
τα λείψανα Ρώσων τσάρων, με πρώτο τον Μεγάλο Πέτρο. Κατά 
τη διάρκεια της ξενάγησης θα μάθουμε για την τύχη των Ρώσων 
αυτοκρατόρων, για τον μυστηριώδη θάνατο του Αλεξάνδρου Α΄ 
και θα κατανοήσουμε γιατί οι τάφοι του Αλεξάνδρου Β΄ και της 
συζύγου του διαφέρουν τόσο από τους υπόλοιπους. Μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

6η ημέρα: ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (Ξενάγηση στο Ερμιτάζ - Άγιος Ισαάκ)
Πρωινό. Αναχώρηση για ξενάγηση σ’ ένα από τα σημαντικότερα 
μουσεία του κόσμου: το Ερμιτάζ. Βάση του μουσειακού 
συγκροτήματος αποτελούν πέντε ιστορικά μέγαρα: τα 
Χειμερινά Ανάκτορα, επίσημη κατοικία των Ρώσων τσάρων, 
το Μάλι (Μικρό) Ερμιτάζ, το Στάρι (Παλιό) Ερμιτάζ, το Νόβι 
(Νέο) Ερμιτάζ και το θέατρο του Ερμιτάζ, γνωστό ως «Κρατικό 
Ερμιτάζ». Η λαμπρή όψη των αιθουσών έκθεσης,, αποτελεί ένα 
συγκλονιστικό φόντο για τα εκθέματα, που φθάνουν στον 
αριθμό των 3 εκατομμυρίων, αρχίζοντας από τη Λίθινη εποχή 
και φθάνοντας ως τον αιώνα μας. Περιλαμβάνουν αρχαιολογικά 
ευρήματα, πίνακες, γκραβούρες, γλυπτά, ταπισερί, χαλιά, 
αντικείμενα τέχνης, έπιπλα, αντίκες και κοσμήματα Στη 
συνέχεια, επίσκεψη στον Ναό του Αγίου Ισαάκ με τις μονολιθικές 
γρανιτένιες κολόνες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 

7η ημέρα: ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΠΕΤΕΡΧΟΦ 
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη Πετροντβόρετς 
(Πέτερχοφ), θερινή κατοικία των Ρώσων τσάρων. Μια πόλη 
γεμάτη παλάτια, πάρκα και σιντριβάνια, την οποία οικοδόμησε 
ο  Μέγας Πέτρος σε ανάμνηση της νίκης της Ρωσίας με τη 
Σουηδία στον Βόρειο Πόλεμο και συναγωνιζόταν σε ομορφιά και 
πολυτέλεια τις Βερσαλλίες. Κέντρο του συγκροτήματος είναι το 
παλάτι με το εξαίσιο εσωτερικό του, το οποίο υπέστη σοβαρές 
ζημιές κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και αναστηλώθηκε με 
βάση φωτογραφίες και περιγραφές του παλαιού. Από το μεγάλο 
παλάτι τρία τεράστια σιντριβάνια οδηγούν στον κάτω κήπο, ένα 
έργο τέχνης με 173 σιντριβάνια διαφορετικά το ένα από το άλλο. 
Επίσκεψη και ξενάγηση στις αίθουσες του Μεγάλου Ανακτόρου 
και του Κάτω Πάρκου. Επιστροφή στην Αγία Πετρούπολη.  
Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. 

8η ημέρα: ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Μετάβαση στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας . μέσω Μόσχας.

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης απ’ ευθείας πτήσεις   
Θεσσαλονίκη  - Μόσχα  - Αγία Πετρούπολη - Αθήνα/Θεσσαλονίκη με  την Aeroflot, 2. 
Μεταφορές, περιηγήσεις και ξεναγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο τοπικό πούλμαν, 
σύμφωνα με το πρόγραμμα, 3. Διαμονή σε  επιλεγμένα ξενοδοχείο 4* και 5*. ( Hotel 
Crown Plaza Moscow 5* & Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya  4* St. Petersburg), 4. 
Πρωινό και ένα γεύμα  καθημερινά ( ημιδιατροφή), 5. Τοπικός ελληνόφωνος ξεναγός 
καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής, 6. Είσοδοι μουσείων, 7. Αρχηγός-συνοδός καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εκδρομής, 8. Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων, Βίζα Ρωσίας, ασφάλεια και 
ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Η σειρά των περιηγήσεων δύναται να αλλάξει για την καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος.

Μόσχα - Αγ. Πετρούπολη 8 ημέρες
Αγία Πετρούπολη

Μόσχα

4η ημέρα: ΜΟΣΧΑ / Μουσείο Μποροντίνο - Μουσείο Κοσμοναυτών
Πρωινό  και επίσκεψη στο  Μουσείο Μποροντίνο για να θαυμάσουμε τον πίνακα «Το 
Πανόραμα του Μποροντινό του 1812», το οποίο είναι αφιερωμένο στον «Πατριωτικό 
Πόλεμο» που έλαβε μέρος ανάμεσα στην Γαλλία του Ναπολέοντα και την Ρωσία του 
Αλέξανδρου του Ά. Κεντρικό έκθεμα το διόραμα-πανόραμα με τον πίνακα του Φραντς 
Ρουμπό 115μ μήκους και 15μ ύψους, με την αναπαράσταση της μάχης υπό την αρχηγία του 
στρατηγού Κουτούζοβ με τον γαλλικό στρατό υπό την αρχηγία του Ναπολέοντα Η μάχη 
έγινε κοντά στην Ρωσική πόλη Μποροντινό, και θεωρείται η μεγαλύτερη του πολέμου 
του 1812. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Μουσείο των Κοσμοναυτών. Χτίστηκε το 1964 
για να εκθέσει τα επιτεύγματα των Ρώσων στην αστροναυτική. Εκτός από διαστημόπλοια 
και δορυφόρους, στεγάζει και την στολή του θρυλικού Γιούρι Γκαγκάριν, του πρώτου 
ανθρώπου που ταξίδεψε στο διάστημα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Καθεδρικός Ναός Πέτρου & Παύλου 
Αγία Πετρούπολη

Ανάκτορο Πέτερχοφ



1η ημέρα: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΜΙΝΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΙΑΤΙΚΗ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση. Ύστερα από 
μια όμορφη διαδρομή και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις 
φτάνουμε στην Ηγουμενίτσα. Επιβίβαση στο πλοίο , τακτοποίηση 
στις καμπίνες και απόπλους για Ιταλία. Στον ελεύθερο χρόνο σας 
μπορείτε να διασκεδάσετε στους πολυτελείς χώρους αναψυχής 
του πλοίου. Διανυκτέρευση εν πλω.

2η ημέρα: ΑΝΚΟΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ 
Άφιξη στην Ανκόνα και μετάβαση στο περίφημο Μιλάνο. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για γνωριμία 
με την φημισμένη πόλη. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ακολουθεί περιήγηση στο Μιλάνο 
όπου θα δούμε το Castello d’Angelo, τις εμπορικές οδούς 
Dante και Vittorio Emmanuelle II, την περίφημη Σκάλα, το χρυσό 
τετράγωνο της μόδας, το Δημαρχείο και το εντυπωσιακό 
Ντουόμο.  Στη συνέχεια περνώντας από υπέροχα τοπία, πράσινες 
εκτάσεις και παραθαλάσσιους οικισμούς φτάνουμε στη βασίλισσα 
της Κυανής Ακτής, την πόλη των Καννών και  τελικό προορισμό 
το ξενοδοχείο μας. Την πρώτη βραδιά μας θα έχουμε την ευκαιρία 
να πραγματοποιήσουμε μια πρώτη γνωριμία με την κοσμοπολίτικη 
πόλη, περπατώντας στην περίφημη λεωφόρο Κρουαζέτ. 
Διανυκτέρευση.  

4η ημέρα: ΚΑΝΝΕΣ - MONAKO - ΝΙΚΑΙΑ 
Πρόγευμα και αναχωρούμε για επίσκεψή στο δεύτερο μικρότερο 
κρατίδιο του πλανήτη, το πριγκιπάτο του Μονακό. Θα ανέβουμε 
στο βράχο, παλιά πόλη, όπου κυριαρχεί το ωκεανογραφικό μουσείο 
που εμπλουτίστηκε από τη συλλογή του εξερευνητή των θαλασσών 
Ζακ Ιβ Κουστό, τα διαμερίσματα των Πριγκιπισσών και τους 
εξωτικούς κήπους. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό 
ναό του Αγίου Νικολάου νεορομανικής αρχιτεκτονικής, όπου 
βρίσκονται οι τάφοι της μακροβιότερης μοναρχικής δυναστείας 
όλων των εποχών στον κόσμο, της οικογένειας Γκριμάλντι. Σε 
περίοπτη θέση βρίσκονται τα μνήματα της πριγκίπισσας Γκρέϊς και 
του συζύγου της πρίγκιπα Ρενιέ Γ’. Επόμενος σταθμός η περίφημη 
Νίκαια. Θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από την παλιά πόλη, όπου 
φιλοξενείται ο καθεδρικός της ναός, το μέγαρο της δικαιοσύνης, 
η όπερα με το επιβλητικό κτίριο και η αγορά των λουλουδιών. 
Συνεχίζουμε την περιήγησή μας στη διάσημη πλατεία Μασενά. 
Θα ολοκληρώσουμε τον περίπατο μας στην οδό Ζαν Μεντεσάν, 
όπου βρίσκεται η Νοτρ Νταμ. Ελεύθερος χρόνος στην αγορά και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα: ΚΑΝΝΕΣ / ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΕΞ - ΛΥΟΝ 
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας από την πόλη που θα 
έχουμε επίκεντρο, τις Κάννες. Θα δούμε την ιστορική λεωφόρο 
Κρουαζέτ, που λούζεται από τη Μεσόγειο, τα πολυτελέστατα 
ξενοδοχεία της Μπελ Επόκ με τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά 
χαρακτηριστικά τους και το Μέγαρο του Διεθνούς Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου. Ο κοσμοπολίτικος αέρας είναι διάχυτος στην 
πόλη αυτή. Συνεχίζουμε για την περιοχή της Προβηγκίας και την 
πόλη της Μασσαλίας. Στη φημισμένη πόλη θα θαυμάσουμε τη 
Νοτρ Νταμ ντε λα Γκαρντ που στεγάζεται στο ψηλότερο σημείο 
της πόλης με θέα το Σατό Ντ’ Ιφ, αλλά και τα δίδυμα κάστρα, 
Του Αγίου Ιωάννη και του Αγίου Νικολάου. Θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο για αγορές στο κέντρο της πόλης, όπου βρίσκεται και η 
περίφημη Galleries Lafayette. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την 
πόλη των νερών, όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται η Εξ. Θα 
περιπλανηθούμε στο ιστορικό της κέντρο, όπου κυριαρχεί ένας 
από τους παλαιότερους καθεδρικούς ναούς της Γαλλίας, η 
πλατεία του Δημαρχείου με το πασίγνωστο ρολόι, η Κουρ Μιραμπό. 
Συνεχίζουμε για την πόλη Λυόν και φτάνουμε στο ξενοδοχείο μας.

6η ημέρα: ΛΥΟΝ - ΠΑΡΙΣΙ  
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πόλη του φωτός. Άφιξη , τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και πρώτη γνωριμία με την φημισμένη πόλη. Θα ανακαλύψουμε μαζί 
τον λόφο της Μονμάρτης, μια από τις πιο γραφικές γειτονιές του Παρισιού και να 
κάνουμε μια μεγάλη βόλτα στα φωταγωγημένα μνημεία της πόλης. Θα δούμε το 
νοητό άξονα που συμπληρώνεται από τη Νέα αψίδα του Θριάμβου στην περιοχή La 
Defense, το κέντρο του Λούβρου, την αψίδα Καρουζέλ, τον Οβελίσκο του Λούξορ 
και την Αψίδα του Θριάμβου. 

7η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ
Μετά το πρόγευμά μας θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στα αναρίθμητα αξιοθέατα 
της πόλης του Φωτός. Θα δούμε την Όπερα, την εκκλησία της Μαρίας της 
Μαγδαληνής, τη γέφυρα του Αλέξανδρου του 3ου, που μοιάζει με έργο τέχνης χάρη 
στα πολλά μπρούτζινα αγάλματα που διαθέτουν χρυσές λεπτομέρειες και ενώνει 
τις δύο πλευρές του Σηκουάνα και θεωρείται μια από τις πιο περίτεχνες γέφυρες 
του Παρισιού, την Παναγία των Παρισίων, που είναι χτισμένη στη νοτιοανατολική 
άκρη του Ιλ ντε λα Σιτέ και με τις αρμονικές τις αναλογίες αποτελεί ένα από τα 
ωραιότερα μνημεία της γοτθικής τέχνης του Μεσαίωνα. Έχει χωρητικότητα 9000 
ατόμων. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα θαυμάσια βιτρό με το έντονο 
μπλε και κόκκινο χρώμα. Συνεχίζοντας, θα δούμε την Αψίδα του Θριάμβου, που 
χτίστηκε μεταξύ του 1806 και του 1936 με πρωτοβουλία του μεγάλου Ναπολέοντα 
και αποτελεί σήμερα το κατ’εξοχήν εθνικό μνημείο της Γαλλίας, συνδεδεμένο με τα 
μεγαλύτερα γεγονότα του Παρισιού του 20ου αιώνα, την πλατεία Ομονοίας με τον 
οβελίσκο του Λούξορ, το Τροκαντερό με το παλάτι Σαγιό, των πύργο του Άιφελ, 
το πιο χαρακτηριστικό μνημείο της πόλης του Παρισιού με ύψος 320 μέτρα μαζί 
με τις κεραίες της γαλλικής τηλεόρασης και στηρίζεται σε τέσσερα κτίσματα που 
χρησιμεύουν σαν βάσεις των ποδιών του πύργου, το μέγαρο των Απομάχων, την 
γειτονιά των Λατίνων, το Πάνθεον, που στεγάζει την τέφρα διακεκριμένων ανθρώπων 
της εποποιίας της γαλλικής ιστορίας. Μεταξύ άλλων υπάρχουν εδώ η τέφρα του 
Μιραμπώ, του Βολταίρου, του Ρουσσώ, του Ουγκώ και πολλά άλλα. Στη συνέχεια 
ελεύθερος χρόνος για αγορές. Το απόγευμα σας προτείνουμε μια ονειρεμένη 
κρουαζιέρα στον ποταμό Σηκουάνα.

8η ημέρα: ΛΟΥΒΡΟ - ΚΗΠΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΜΠΙΝΤΟΥ - ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ
Πρόγευμα και μετάβαση στο μουσείο του Λούβρου, ένα από τα μεγαλύτερα και 
παλαιότερα μουσεία τέχνης στον κόσμο που εκθέτει 35.000 έργα τέχνης. Στην 
ξενάγησή μας θα δούμε την Τζοκόντα από τους πιο γνωστούς πίνακες ζωγραφικής, 
στην ελληνική πτέρυγα την Αφροδίτη της μήλου που προσφέρθηκε από τον μαρκήσιο 
ντε Ριβιέρ στον Λουδοβίκο το 1821, τη Νίκη της Σαμοθράκης, τις “Εργαστίνες”, τμήμα 
της ζωοφόρου του Παρθενώνα που χρονολογείται στο 447-438 π.Χ., το οποίο κάποιοι 
θεωρούν έργο του Φειδία, την “Κενταυρομαχία”, κομμάτι από μετόπη του Παρθενώνα, 
αρχαιότητες από τη Σάμο που αποκτήθηκαν το 1881, το μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς 
ύψους 2,60μ. κ.α. Ακόμη, στην αιγυπτιακή πτέρυγα θα θαυμάσουμε την αιγυπτιακή 
ιστορία από την φαραωνική εποχή μέχρι τους Κόπτες, τους Πτολεμαίους και τους 
Ρωμαίους. Πολλά από τα έργα που εκτίθονται αποκτήθηκαν από τον Ναπολέοντα 
το 1798 στην εκστρατεία που είχε κάνει έχοντας μαζί του τον Ντομινίκ Βιβάντ, που 
λίγο αργότερα ανέλαβε τη διεύθυνση του Λούβρου. Θα δούμε πολλούς παπύρους, 
μούμιες, ρουχισμό, κοσμήματα, παιχνίδια, μουσικά όργανα και όπλα των αρχαίων 
Αιγυπτίων. Θα ξεχωρίσουμε ακόμη στην ξενάγησή μας τη μεγάλη Σφίγγα που βρέθηκε 
στο δέλτα του Νείλου και χρονολογείται στο 2.600 π.Χ., το άγαλμα του φαραώ 
Σέσωστρι Γ΄, τα αγαλματίδια Νεφερτίτη και Ακενατόν από ψαμμίτη, την σαρκοφάγο 
του Ιμενεμινέτ. Τελειώνοντας, θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στον Κήπο του Κεραμεικού, 
που περικλείεται από το Λούβρο (ανατολικά), τον Σηκουάνα (νότια), την Πλατεία 
Ομονοίας (Place de la Concorde) (δυτικά) και την οδό Ριβολί (βόρεια). Στη συνέχεια, 
θα περπατήσουμε μέχρι το κέντρο Ζωρζ Πομπιντού. Το κτίριο, ένα σύνολο από ατσάλι 
και γυαλί, χωρίζεται σήμερα σε τέσσερα μέρη: τη βιβλιοθήκη δημοσίων πληροφοριών, 
το κέντρο βιομηχανικού σχεδιασμού, το ινστιτούτο μουσικής και ακουστικής έρευνας, 
το εθνικό μουσείο μοντέρνας τέχνης. Τέλος, αξίζει να δει κανείς τους πάσης φύσεως 
καλλιτέχνες, μίμους, ζογκλέρ, μουσικούς, φακίρηδες που δείχνουν το ταλέντο τους 
στο προαύλιο του κέντρου. Τελειώνοντας, ελεύθερος χρόνος για φαγητό, καφέ, 
αγορές και επιστροφή εξ ιδίων στο ξενοδοχείο. Tο απόγευμα, για όσους επιθυμούν 
προαιρετική επίσκεψη στα ανάκτορα των Βερσαλλιών, όπου έλαμψε ο βασιλιάς ήλιος 
ο Λουδοβίκος ο 14ος . Αξίζει να επισκεφθείτε το παλάτι, τα βασιλικά διαμερίσματα 
στην αίθουσα των κατόπτρων και τους φανταστικούς κήπους του αλά γαλλικά. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής. 

Κυανή ακτή
Παρίσι

8 ημέρες

Μια διαδρομή αεροπορικώς & μια οδικώς

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια μιας διαδρομής, 2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, 3. Μετακινήσεις με πολυτελή λεωφορεία, 4. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 
5. Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 6. Έμπειρος αρχηγός -  συνοδός του γραφείου, 7. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης, 8. Ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια σε καμπίνες ΑΒ4 μιας διαδρομής. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, δημοτικοί φόροι πόλεων, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο.



41Μια διαδρομή αεροπορικώς & μια οδικώς

1η ημέρα: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΜΙΝΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΙΑΤΙΚΗ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση. Ύστερα από μια όμορφη 
διαδρομή και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στην Ηγουμενίτσα. 
Επιβίβαση στο πλοίο , τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για Ιταλία. 
Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να διασκεδάσετε στους πολυτελείς 
χώρους αναψυχής του πλοίου. Διανυκτέρευση εν πλω.

2η ημέρα: ΑΝΚΟΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ 
Άφιξη στην Ανκόνα και μετάβαση στο περίφημο Μιλάνο. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για γνωριμία με την φημισμένη πόλη. 
Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ακολουθεί περιήγηση στο Μιλάνο όπου θα 
δούμε το Castello d’Angelo, τις εμπορικές οδούς Dante και Vittorio Emma-
nuelle II, την περίφημη Σκάλα, το χρυσό τετράγωνο της μόδας, το Δημαρχείο 
και το εντυπωσιακό Ντουόμο.  Στη συνέχεια περνώντας από υπέροχα τοπία, 
πράσινες εκτάσεις και παραθαλάσσιους οικισμούς φτάνουμε στη βασίλισσα 
της Κυανής Ακτής, την πόλη των Καννών και  τελικό προορισμό το ξενοδοχείο 
μας. Την πρώτη βραδιά μας θα έχουμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε 
μια πρώτη γνωριμία με την κοσμοπολίτικη πόλη, περπατώντας στην περίφημη 
λεωφόρο Κρουαζέτ. Διανυκτέρευση.  

4η ημέρα: ΚΑΝΝΕΣ / ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΣΑΝ ΠΩΛ ΝΤΕ ΒΑΝΣ - ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας από την πόλη που θα έχουμε 
επίκεντρο, τις Κάννες. Θα δούμε την ιστορική λεωφόρο Κρουαζέτ, που 
λούζεται από τη Μεσόγειο, τα πολυτελέστατα ξενοδοχεία της Μπελ Επόκ με 
τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά τους και το Μέγαρο του Διεθνούς 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Ο κοσμοπολίτικος αέρας είναι διάχυτος στην 
πόλη αυτή. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το γραφικό μεσαιωνικό χωριό Σαιν 
Πολ Ντε Βανς, που ενέπνευσε πλήθος ζωγράφων, συγγραφέων και ποιητών. 
Περιπλανηθείτε στα γραφικά καλντερίμια του, γεμάτα από μουσεία και γκαλερί 
και ανακαλύψτε τη γοητεία του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας το απόγευμα. 
Για το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετικά μια επίσκεψη στο Μόντε Κάρλο. 
Γνωρίστε μαζί μας το πιο διάσημο Καζίνο του κόσμου και δοκιμάστε την τύχη 
σας στις υπέρλαμπρες αίθουσες που ολοκληρώθηκαν υπό την αρχιτεκτονική 
επίβλεψη του Καρόλου Γκαρνιέ. Αν πάλι δε συμπαθείτε τα τυχερά παιχνίδια 
απολαύστε το ποτό ή το δείπνο σας ακούγοντας ζωντανή μουσική στα μπαρ 
του καφέ ντε Παρί και στις σάλες του Οτέλ ντε Παρί παρέα με τους διάσημους 
θαμώνες του πριγκιπάτου.

Κυανή ακτή-Νίκαια 6,7 ημέρες

6η ημέρα: ΚΑΝΝΕΣ - ΣΑΝ ΤΡΟΠΕ - ΠΟΡΤ ΓΚΡΙΜΟ 
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την εκδρομή μας στα λαοφιλή 
θέρετρα της Κυανής Ακτής. Πρώτος μας σταθμός είναι το διάσημο 
ψαροχώρι του Σαν Τροπέ, καταφύγιο του Φρεντερίκο Μιστράλ, όπου 
θα πάρουμε μια γεύση του ρυθμού της ζωής των διάσημων κατοίκων 
και επισκεπτών της. Κινηθείτε στα πολύβουα σοκάκια της πόλης με τις 
πανάκριβες μπουτίκ και τα αριστοκρατικά καφέ και βγάλτε φωτογραφίες 
στον παλιό πύργο του λιμανιού. Επόμενος μας σταθμός το νέο λιμάνι 
Γκριμό που θεωρείται, όχι άδικα ως η μικρή Βενετία της Κυανής Ακτής. 
Ένας οικισμός με 2500 κτίσματα πάνω στα κανάλια που ξεκίνησε να 
αναπτύσσεται το 1962 περιμένει να σας δείξει τις ομορφιές του. Βαρκάδες, 
βόλτες και καλό γεύμα σας είναι κάποια από αυτά που σας προτείνουμε 
στον ελεύθερο σας χρόνο.  Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Το βράδυ θα έχουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε στο περίφημο χωριό  
Μουζέν, όπου διέμεναν γνωστοί διανοούμενοι και διασημότητες της 
εποχής.  Θα έχουμε χρόνο να περπατήσουμε στα γραφικά σοκάκια και 
να δειπνήσουμε. Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο.

Σαν Πωλ Ντε Βανς

Πόρτ Γκριμό

Μια διαδρομή αεροπορικώς & μια οδικώς

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια μιας διαδρομής, 2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, 3. Μετακινήσεις με πολυτελή λεωφορεία, 4. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 
5. Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 6. Έμπειρος αρχηγός -  συνοδός του γραφείου, 7. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης, 8. Ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια σε καμπίνες ΑΒ4 μιας διαδρομής. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, δημοτικοί φόροι πόλεων, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο.

Κοινά & για τις 2 εκδρομές: Η εκδρομή πραγματοποιείται και αντίστροφα χωρίς να παραλείπεται το παραμικρό.

5η ημέρα: ΚΑΝΝΕΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ - ΜΟΝΑΚΟ 
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για το μουσείο-εργαστήριο αρωμάτων. 
Μυηθείτε στα μυστικά της αρωματοποιίας και εμπιστευθείτε τη «μύτη» σας 
για τις αγορές σας. Θα συνεχίσουμε με την επίσκεψή μας στο δεύτερο 
μικρότερο κρατίδιο του πλανήτη, το πριγκιπάτο του Μονακό. Θα ανέβουμε 
στο βράχο, παλιά πόλη, όπου κυριαρχεί το ωκεανογραφικό μουσείο που 
εμπλουτίστηκε από τη συλλογή του εξερευνητή των θαλασσών Ζακ Ιβ Κουστό, 
τα διαμερίσματα των Πριγκιπισσών και τους εξωτικούς κήπους. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου νεορομανικής 
αρχιτεκτονικής, όπου βρίσκονται οι τάφοι της μακροβιότερης μοναρχικής 
δυναστείας όλων των εποχών στον κόσμο, της οικογένειας Γκριμάλντι. 
Σε περίοπτη θέση βρίσκονται τα μνήματα της πριγκίπισσας Γκρέϊς και του 
συζύγου της πρίγκιπα Ρενιέ Γ’. Η βόλτα μας θα ολοκληρωθεί στο παλάτι, μείγμα 
διαφόρων ρυθμών αρχιτεκτονικής, όπου θα έχετε ελεύθερο χρόνο για να 
ικανοποιήσετε τον καταναλωτισμό σας στα μαγαζιά του βράχου.  Επιστροφή 
αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

Στην 6ήμερη εκδρομή η επίσκεψη στο Μονακό πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα πριν τη μετάβαση στη Νίκαια

7η ημέρα: ΚΑΝΝΕΣ - ΝΙΚΑΙΑ / ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την περίφημη Νίκαια. Θα ξεκινήσουμε τη 
βόλτα μας από την παλιά πόλη, όπου φιλοξενείται ο καθεδρικός της 
ναός, το μέγαρο της δικαιοσύνης, η όπερα με το επιβλητικό κτίριο και 
η αγορά των λουλουδιών. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας στη διάσημη 
πλατεία Μασενά. Θα ολοκληρώσουμε τον περίπατο μας στην οδό Ζαν 
Μεντεσάν, όπου βρίσκεται η Νοτρ Νταμ. Ελεύθερος χρόνος στην αγορά. 
Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.



Νησί Κόρτσουλα

1n ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ  
Aναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί και μέσω Εγνατίας 
οδού περνάμε από Βέροια, Κοζάνη, Καστοριά και κατευθυνόμαστε 
προς Κρυσταλλοπηγή.  Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις άφιξη 
το πρωί στο μοναδικό Μαυροβούνιο. (690 χλμ.). Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΜΠΟΥΤΒΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΚΟΤΟΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και επίσκεψη σε μια από τις παλαιότερες 
πόλεις της Αδριατικής (3500ετών) την γραφική Μπούτβα,  
γνωστή για τις υπέροχες ακτές και την κοσμοπολίτικη ζωή, μια 
πόλη με έντονο Ελληνικό, Ρωμαϊκό και Βενετσιάνικο στοιχείο. Θα 
περιηγηθούμε στη μεσαιωνική Μπούτβα γνωρίζοντας από κοντά 
ένα από τα μαργαριτάρια της Αδριατικής στις Δαλματικές ακτές. 
Συνεχίζουμε για την καστροπολιτεία του Κότορ ένα μνημείο φυσικής 
ομορφιάς και πολιτισμού, μια πολύ παλιά πόλη καλά διατηρημένη 
– προστατευόμενη από την Unesco, με έντονη Βυζαντινή και 
βενετσιάνικη επιρροή. Βρίσκεται στο βαθύτερο σημείο, σε έναν 
από τους πιο όμορφους κόλπους των ακτών του Μαυροβουνίου 
στον οποίο ορισμένοι αποδίδουν την έννοια του μεγαλύτερου, 
νοτιότερου και ομορφότερου φιορδ της Αδριατικής.Θα δούμε τον 
Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, την 
ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Λουκά και το επιβλητικό παλάτι του 
πρίγκιπα. Συνεχίζουμε για Ντουμπρόβνικ, πανοραμική περιήγηση με 
το λεωφορείο και στάση σε ένα υπερυψωμένο σημείο από όπου 
θα θαυμάσουμε την εξαιρετική θέα της παλιάς.Πρόκειται για μια 
από τις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου, γνώστη για τα αξιόλογα 
μνημεία και τα υπέροχα τείχη, ένας από τους σημαντικότερους 
τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Μεταφορά, άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

3η ημέρα: ΜΟΣΤΑΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη που μας θυμίζει  πόσο 
κοντά στην κεντρική Ευρώπη έφτασε η Οθωμανική Αυτοκρατορία 
το περίφημο Μόσταρ (137 χλμ.), την πόλη που έμβλημά της έχει 
το μεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι, κατασκευασμένο έπειτα από εντολή 
του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή. Ένα σταυροδρόμι Ανατολής και 
Δύσης που συνδυάζει τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της Ανατολής, 
χαμάμ, ισλαμικά τεμένη, παζάρι, φαγητά και ανατολίτικα γλυκά με τη 
δυτική φινέτσα, τον Καθολικισμό και την Ορθοδοξία. Και όλα αυτά στις 
όχθες του Νέρετβα με τα επτά εντυπωσιακά γεφύρια που ενώνουν 
το Μόσταρ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα επίσκεψη στην 
παλιά πόλη του  Ντουμπρόβνικ η οποία είναι περιτριγυρισμένη από 
τείχη του 10ου αιώνα. Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της 
πόλης, θα επισκεφτούμε το Φράγκικο Μοναστήρι, τον Καθεδρικό 
ναό των Ρέκτορς, το παλιό λιμάνι και την εκκλησία του Αγ. Βλασιου, 
πολιούχου της πόλης αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια ταξιδιωτική 
εμπειρία. Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος για να περιπλανηθείτε στα 
μεσαιωνικά στενά ή να απολαύσετε τον κεντρικό πεζόδρομο. 

4n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΣΤΟΝ - ΝΗΣΙ ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την προαιρετική μας εκδρομή στην Κόρτσουλα. Μετά 
από μια φανταστική διαδρομή κατά μήκος των δαντελωτών δαλματικών ακτών 
φτάνουμε στη χερσόνησο Πέλιασετς, όπου θα θαυμάσουμε το Στον, το Ρωμαϊκό 
Στάγκνουμ, με τέιχη που έχουν χαρακτηριστεί ως το Σινικό Τείχος της Κροατίας . 
Στη συνέχεια φτάνουμε στο Όρεμπιτς απ΄όπου θα πάρουμε το καραβάκι μας για να 
βρεθούμε στην Κόρτσουλα, το νησί που κυριαρχεί ως γενέτειρα του Μάρκο Πόλο. 
Ένα νησί που συνδέεται άμεσα με την Κέρκυρα , ως πρώτη αποικία Κερκυραίων 
αποίκων οι οποίοι την αποκάλεσαν Κόρκυρα Μέλαινα (Μαύρη Κέρκυρα) . Ένα νησί 
που περιστοιχίζεται από τείχη του 13ου αιώνα από κάστρα και πύργους που άφησαν 
στο πέρασμά τους οι Ενετοί .Θα επισκεφθούμε την πλατεία του Αγίου Μάρκου , 
τον επιβλητικό καθεδρικό του Αγίου Μάρκου , καθώς και το σπίτι μουσείο του 
Μάρκου Πόλο . Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσετε τα γραφικά στενά του 
νησιού , να θαυμάσετε την υπέροχη αρχιτεκτονική του που αντικατοπτρίζει τις 
επιδράσεις των Ρωμαίων, των Ενετών και των Γενοβέζων που το διεκδίκησαν . 
Ένα νησί που περιβάλλεται από βράχια, παραλίες, δάση και  αποτελεί ένα από τα 
κοσμήματα της νησιωτικής Δαλματίας. Επιστροφή στο Ντουμπρόβνικ . 

5n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα στα στενά του 
Ντουμπρόβνικ . Μια τελευταία γεύση από τα Μεσαιωνικά κάστρα και πύργους που 
απαρτίζουν την πόλη μετατρέποντάς της σε στολίδι της Δαλματίας. (Οταν η 
πτήση επιστροφής είναι από την πόλη Σπλιτ, πραγματοποιούμε ημερήσια εκδρομή 
Τρογκίρ – Σπλίτ). Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Δαλματία-Ντουμπρόβνικ
5 ημέρεςΜια διαδρομή αεροπορικώς & μια οδικώς

Μόσταρ

Ντουμπρόβνικ

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικό εισιτήριο μιας διαδρομής, 2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, 3. Μετακινήσεις με πολυτελή λεωφορεία, 4. Ημιδιατροφή, 5. Ξεναγήσεις περιηγήσεις 
σύμφωνα με το πρόγραμμα, 6. Έμπειρος αρχηγός -  συνοδός του γραφείου, 7. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης. 
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.



43Οδικές εκδρομές

Περιλαμβάνονται: 1. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε καμπίνες ΑΒ4 με ντους και WC, 2. Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, 3. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*-4*,  
4. Πρωινό καθημερινά & 3 δείπνα, 5. Περιηγήσεις ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 6. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου, 7 Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
Επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, φόροι πόλεων, αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Λουγκάνο

Λουκέρνη

Ελβετικό Πανόραμα
8 ημέρες

1η ημέρα: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΜΙΝΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
ΣΤΗΝ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας το μεσημέρι και αναχώρηση. Ύστερα 
από μια όμορφη διαδρομή και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις 
φθάνουμε στην Ηγουμενίτσα. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση 
στις καμπίνες και απόπλους για Ανκόνα. Στον ελεύθερο χρόνο σας 
μπορείτε να διασκεδάσετε στους πολυτελείς χώρους αναψυχής του 
πλοίου. Διανυκτέρευση εν πλω.

2η ημέρα: ΑΝΚΟΝΑ - ΚΟΜΟ - ΛΟΥΓΚΑΝΟ 
Άφιξη στην Ανκόνα, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για το 
Κόμο. Διασχίζοντας τους δρόμους της Λομβαρδίας, της πλούσιας 
περιοχής της Β. Ιταλίας, περνώντας έξω από το Μιλάνο, φθάνουμε 
στην πόλη του μεταξιού, απ’ τις ομορφότερες της Ιταλίας, 
χτισμένη στις όχθες της ομώνυμης λίμνης, το Κόμο. Θα δούμε 
τον Καθεδρικό Ναό, το Παλιό Δημαρχείο, το ναό Σαν Φεντέλε, την 
παραδοσιακή πλατεία του ιστορικού κέντρου με τα μεσαιωνικά 
κτίρια, θα περπατήσουμε στον παραλίμνιο δρόμο. Συνεχίζοντας και 
περνώντας από τα σύνορα
Ιταλίας Ελβετίας μέσα στις Άλπεις, άφιξη στο Λουγκάνο, τη νεράιδα 
της Νότιας Ελβετίας. Χτισμένη στη βόρεια όχθη της ομώνυμης 
λίμνης, είναι η μεγαλύτερη πόλη του Τιτσίνο και ένα από τα 
σημαντικότερα θέρετρα του καντονιού και σημαντικό οικονομικό 
κέντρο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για μια 
πρώτη γνωριμία με την πόλη.

3η ημέρα: ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ  - ΖΥΡΙΧΗ
Πρωινό και περιήγηση της πόλης. Περιδιαβαίνοντας το ιστορικό 
κέντρο με τις πλατείες, τα σκαλιά και τα στενά σοκάκια, θα δούμε 
την πλατεία ντε λα Ριφόρμα, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό του 
Σαν Λορέντσο, το Σαν Ρόκο. Στη συνέχεια,  διασχίζοντας το τούνελ 
του Αγ. Γοτθάρδου, το παλιότερο στην Ευρώπη και μήκους 17,5 
χλμ. και θαυμάζοντας τα υπέροχα τοπία της αγροτικής Ελβετικής 
ζωής φθάνουμε στη Λουκέρνη, που είναι κτισμένη στη δυτική όχθη 
της ομώνυμης λίμνης και φημισμένη για το Φεστιβάλ Μουσικής. 
Περιήγηση στην παλιά πόλη, όπου βλέπουμε την κλειστή πεζογέφυρα 
του παρεκκλησίου του 14ου αιώνα. Θα δούμε ακόμη το Μουσείο 
Πικάσο, το Δημαρχείο, την πλατεία Καπέλπλατς με το παρεκκλήσιο 
του Αγ. Πέτρου, την Κεντρική πλατεία Βάινμαρκτ και τα γύρω της 
πλακόστρωτα σοκάκια, τις εκκλησίες των Φραγκισκανών και των 
Ινσουιτών και τη Χοφκίρχε. Συνεχίζουμε για Ζυρίχη, που είναι χτισμένη 
στη βόρεια όχθη της ομώνυμης λίμνης, κυριαρχεί στην οικονομική 
ζωή της χώρας αλλά και της Ευρώπης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

4η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ - ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ - ΛΙΜΝΗ 
ΚΩΣΤΑΝΤΖΑ 
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγηση στην πόλη, που θα έχουμε 
επίκεντρο τις επόμενες ημέρες. Θα περπατήσουμε βλέποντας 
τον Καθεδρικό Ναό Γκροσμίνστερ, τις εκκλησίες Πέτερς Κίρχε 
και Φραου μίνστερ, γραφικά κτίρια και γειτονιές, το Δημαρχείο. 
Στη συνέχεια αναχωρούμε για τους καταρράκτες του Ρήνου, που 
ονομάζονται Ράινφαλ. Είναι οι μεγαλύτεροι της Ευρώπης με το 
μεγαλύτερο όγκο νερού. Θα συνεχίσουμε για το Σαφχάουζεν, του 
οποίου οι πλακόστρωτοι δρόμοι της παλιάς πόλης είναι γεμάτοι 
με Γοτθικά, Αναγεννησιακά, Μπαρόκ και Ροκοκό κτίρια. Θα δούμε 
το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό, την Εκκλησία του Αγ. Ιωάννη, 
το Σπίτι του Ιππότη, το Παλαιό Οπλοστάσιο. Χρόνος ελεύθερος 
και τελειώνοντας αναχωρούμε για την πανέμορφη λίμνη της 
Κωνστάντζας. Πρώτη στάση στο Ζανκτ Γκάλεν, τη μεγαλύτερη πόλη 
της Ανατολικής Ελβετίας, φημισμένη για την αγροτική οικονομία της. 
Θα δούμε την πλατεία Μάρκπλατς με όμορφα σπίτια του 17ου και 
18ου αιώνα με περίτεχνα ζωγραφισμένες προσόψεις, την εκκλησία 
του Αγ. Λαυρεντίου, το Δημαρχείο. Αργά το απόγευμα επιστροφή 
στη Ζυρίχη. 

5η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΜΟΝΤΡΕ - ΛΩΖΑΝΗ - ΓΕΝΕΥΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για να γνωρίσουμε τις πανέμορφες πολιτείες, Βεβέ 
και Μόντρε, κτισμένες στις όχθες της λίμνης Λεμάν. Στο Βεβέ είναι η έδρα της 
γνωστής γαλακτοβιομηχανίας Nestle και εδώ έζησε τα τελευταία 25 χρόνια της 
ζωής του ο Τσάρλι Τσάπλιν. Το ωραιότερο σημείο της είναι η Μεγάλη Πλατεία 
και τα στενά δρομάκια που την περιβάλλουν. Το Μοντρέ είναι ακριβό θέρετρο 
φημισμένο για το ετήσιο φεστιβάλ τζαζ που οργανώνεται εδώ. Πολλοί μουσικοί και 
άνθρωποι της τέχνης έζησαν εδώ όπως οι Στραβίνσκι, Φρέντι Μέρκιουρι (Queen), 
Φρανκ Ζάπα και ο Λόρδος Μπάιρον, Λέων Τολστόι, Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. 
Συνεχίζουμε για την πανέμορφη πόλη της Λωζάνης, όπου έχουν την έδρα τους 
το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο και η Διεθνής Ολυμπιακή
Επιτροπή. Θα δούμε το Μπελ Ερ Μέτροπολ, το πρώτο πολυώροφο κτίριο της 
Ελβετίας, την Εκκλησία του Αγ. Λαυρεντίου, την πλατεία ντε λα Παλί με το 
Δημαρχείο και τα γραφεία της Δ.Ο.Ε., τον Καθεδρικό Ναό της Νοτρ Νταμ, το ναό 
του Αγίου Φραγκίσκου. Τελειώνοντας, αναχωρούμε για τη Γενεύη, ακολουθώντας 
τον παραλίμνιο δρόμο δίπλα στη λίμνη Λεμάν. Η Γενεύη αποτελεί τη μεγαλύτερη 
πόλη της γαλλόφωνης περιοχής.  Άφιξη και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της 
περιοχής.

6η ημέρα: ΓΕΝΕΥΗ - ΣΑΝ ΜΟΝΙ - ΜΙΛΑΝΟ 
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης, όπου θα δούμε το κτίριο 
των Ηνωμένων Εθνών, το Μνημείο της Μεταρρύθμισης, τον Καθεδρικό Ναό 
του Σαν Πιερ, την Όπερα, το Δημαρχείο, την οικία Ταβέλ, το σιντριβάνι Ζετ 
ντ’ Ο, την προμεντάντ Μον Blanc. Χρόνος ελεύθερος για μια μικρή βόλτα στη 
λίμνη. Τελειώνοντας, αναχωρούμε για το περίφημο Σαν Μονί, το διασημότερο 
χιονοδρομικό κέντρο της Γαλλίας, Φημίζεται ως “World`s Most Famous Ski Re-
sort” και γνωρίζει μια συνεχή οικιστική ανάπτυξη. Η αρχιτεκτονική είναι πλούσια 
και με εμφανή τα σημάδια της παράδοσης του παρελθόντος, όπου κυριαρχούν 
τεχνοτροπίες μπαρόκ, αρτ ντεκό αλλά και σύγχρονη αρχιτεκτονική. Το glamour 
κυριαρχεί σε κάθε βήμα. Θα συναντήσουμε πανάκριβα ξενοδοχεία, μπουτίκ με 
επώνυμες φίρμες στο χώρο της ένδυσης και του κοσμήματος, γραφικά καφέ, 
παραδοσιακά εστιατόρια με γνήσιο αλπικό χαρακτήρα. Συνεχίζουμε για Μιλάνο 
μέσω Αόστα. Άφιξη στην πρωτεύουσα της μόδας και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. 

7η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ / ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΑΝΚΟΝΑ  ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση πόλης. Θα δούμε την Ντουόμο, την 
περίφημη Σκάλα του Μιλάνου, τη Στοά Βιττόριο Εμμανουέλε ΙΙ, το Δημαρχείο και 
τους εμπορικούς δρόμους Dante και Vittorio Emmanoyelle II. Στη συνέχεια
άμεση αναχώρηση για την Ανκόνα, επιβίβαση στο πλοίο και τακτοποίηση στις 
καμπίνες, διανυκτέρευση εν πλω.

8η ημέρα: ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Αποβίβαση στον προορισμό μας, μετάβαση στα γραφικά Ιωάννινα Χρόνος 
ελεύθερος και επιστροφή στην πόλη μας, πλημυρισμένοι γεμάτοι εικόνες.



1η ημέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΝ ΠΛΩ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για το λιμάνι της 
Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες 
και απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα. Στον ελεύθερο χρόνο 
σας μπορείτε να διασκεδάσετε στους πολυτελείς χώρους 
αναψυχής του πλοίου. Διανυκτέρευση εν πλω.

2η ημέρα: ΑΝΚΟΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ
Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και αναχώρηση για τη «Γαληνοτάτη» 
πόλη των δόγηδων και των καναλιών, τη μοναδική Βενετία, 
την πιο ρομαντική πόλη του κόσμου, χτισμένη πάνω σε 118 
μικρά νησιά, που ενώνονται με 410 περίπου γέφυρες. Άφιξη 
στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή της ηπειρωτικής Βενετίας, 
τακτοποίηση στα δωμάτια, δείπνο, διανυκτέρευση. 

3η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Βενετία, που έχει 
ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
από την UNESCO. Περνώντας από γραφικές γέφυρες και στενά 
σοκάκια, θα δούμε την Ελληνική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου,  
το επιβλητικό Παλάτσο των Δόγηδων (μια φαντασμαγορία 
από ροζ και λευκό μάρμαρο σε βενετσιάνικο-γοτθικό στιλ) 
και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, «το 
ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο 
Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο περίφημος Καθεδρικός του 
Αγίου Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με 
εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καμπαναριό του (Καμπανίλε), ο 
Πύργος του Ρολογιού και το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Τέλος, 
θα επισκεφθούμε ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Mu-
rano. Αναχώρηση για τη Φλωρεντία, τη γενέτειρα της ιταλικής 
Αναγέννησης, πόλη που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) - ΣΙΕΝΑ - ΡΩΜΗ  
Πρωινό. Στην περιήγησή μας στη πόλη της Φλωρεντίας  θα 
δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου 
Ιωάννη και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό Σάντα Μαρία 
Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι. 
Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, 
που στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα και αντίγραφο του 
αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται 
το Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της 
πόλης, και η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων 
γλυπτών. Συνεχίζουμε για την περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, 
την ξακουστή και πολυφωτογραφημένη γέφυρα Πόντε Βέκιο με 
τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, 
μία από τις κεντρικότερες πλατείες της Φλωρεντίας, με τη 
χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli και 
Paszkowski. Χρόνος ελεύθερος για ψώνια στην αγορά του 
Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή 
κατοικία των Μεδίκων. Αναχώρηση για τη μεσαιωνική Σιένα. 
Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική πλατεία 
Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό Δημαρχείο. 
Στην περιήγησή μας στα γραφικά καλντερίμια της πόλης θα 
θαυμάσουμε τα μεσαιωνικά αρχοντικά, τις εκκλησιές και τον 
Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, 
που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνης σε 
ολόκληρη την Ιταλία. Αργά το απόγευμα, άφιξη στην Αιώνια 
Πόλη, τη Ρώμη, και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος 
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Δείπνο και 
διανυκτέρευση. 

5η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την ξενάγηση, που θα αρχίσει με την επίσκεψη 
μας στο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου, 
και την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η ρωμαϊκή αγορά ήταν η καρδιά της αρχαίας 
Ρώμης και το κέντρο εξουσίας μιας αυτοκρατορίας που εκτεινόταν στο μεγαλύτερο 
μέρος του τότε γνωστού κόσμου. Σήμερα, αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους 
αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. Συνεχίζουμε με τον λόφο του Καπιτωλίου και την 
Πιάτσα Βενέτσια με το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρα Εμμανουήλ Β’, τον 
πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας, στο οποίο βρίσκεται και το μνημείο του Άγνωστου 
Στρατιώτη, τη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι και τέλος την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια. 
Χρόνος ελεύθερος για βόλτες ή αγορές στη φημισμένη Βία Κοντόττι και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

Σιένα

Περιλαμβάνονται: 1. Μεταφορά με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο, 2. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε καμπίνες ΑΒ4, 3. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*, 4. Ημιδιατροφή 
(4 πρωινά και 4 δείπνα) 5. Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής, 6. Έμπειρο αρχηγό  συνοδό του γραφείου, 7. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / 
Επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, φόροι πόλεων,  Βαπορέτα Βενετίας, Check Point και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Η εκδρομή πραγματοποιείται και αντίστροφα χωρίς να παραλείπεται το παραμικρό.

Ιταλικό 
Πανόραμα

7 ημέρες

Ρώμη

6η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΑΝΚΟΝΑ - ΕΝ ΠΛΩ 
Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα  όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο 
επιστροφής. Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.

7η ημέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα φθάσουμε στο λιμάνι της 
Ηγουμενίτσας. Άφιξη αργά το απόγευμα στην πόλη μας. 

Βενετία



45Οδικές εκδρομές

1η ημέρα: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΜΙΝΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗΝ 
ΑΝΔΡΙΑΤΙΚΗ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση. Ύστερα από μια όμορφη 
διαδρομή και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στην 
Ηγουμενίτσα. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση και απόπλους για Ιταλία. 
Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να διασκεδάσετε στους πολυτελείς 
χώρους αναψυχής του πλοίου. Διανυκτέρευση εν πλω.

2η ημέρα: ΜΠΑΡΙ / ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΡΩΜΗ (520χλμ)
Άφιξη το πρωί στην Ιταλία και αναχώρηση για την νεκρόπολη της Πομπηίας, 
την πόλη που καταστράφηκε το 79μ.Χ. από τις στάχτες του Βεζούβιου. 
Θα δούμε το περιμετρικό τείχος, το φόρουμ, την πύλη του Νέρωνα, την 
πανέμορφη αρχαία αγορά και την έπαυλη των Βέτρι. Θα θαυμάσουμε επίσης 
τον αρχαίο ναό του Απόλλωνα και της Αρτέμιδος, το θέατρο της Πομπηίας, 
τις κατοικίες των αρχόντων, τις χαρακτηριστικές τοιχογραφίες του 1ου 
αιώνα π.Χ., τους πετρόστρωτους δρόμους και το Ιπποδάμειο πολεοδομικό 
σύστημα. Έπειτα συνεχίζουμε για την «αιώνια πόλη» την Ρώμη. Άφιξη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Το βράδυ θα επισκεφθούμε 
το περίφημο φωταγωγημένο ιστορικό κέντρο με τα επιβλητικά μνημεία, 
τη Φοντάνα ντι Τρέβι όπου μπορείτε να κάνετε μια ευχή ρίχνοντας ένα 
κέρμα και την πασίγνωστη Piazza Navona. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 
διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (80χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για πανοραμική ξενάγηση στην πόλη-σύμβολο 
που δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει κάθε επισκέπτη από κάθε μέρος του 
κόσμου. Θα δούμε τη Βίλλα Μποργκέζε, το Αυρηλιανό τείχος, την πιάτσα 
Μπαρμπερίνι, την στήλη του Τραϊανού, το περίφημο Κολοσσαίο, το 
μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο Ρωμαϊκό κτίσμα του κόσμου, τον λόφο 
του Καπιτωλίου όπου θεμελιώθηκε η αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την 
αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια οπού 
δεσπόζει το μνημείο του Βίκτορα Εμμανουήλ, τον λόφο Παλατίνο, τον 
Τίβερη ποταμό με το νησί Τιβερίνα καθώς και την μεγαλύτερη εκκλησία της 
Χριστιανοσύνης το ναό του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. Ελεύθερος χρόνος 
στην αγορά. Μπορείτε να επισκευθείτε την Βία Ντελ Κόρσο, την πιάτσα ντι 
Σπάνια με τα πιο γνωστά καταστήματα, να περπατήσετε στην Βία Βένεττο 
και να καθήσετε στα καφέ των διασημοτήτων Cafe de Paris, Hard Rock cafe 
κ.α.

Special Ιταλικό Πανόραμα 7 ημέρες
Το πρόγραμμα εκτελείται και με μια διαδρομή οδικώς 

και μια αεροπορικώς για Μιλάνο / Ρώμη. 
Δεν περιλαβάνεται η μια διανυκτέρευση στο  πλοίο.

Όταν η πτήση πραγματοποιείται στη Ρώμη, 
δεν περιλαμβάνεται η επίσκεψη στην Πομπηία.

Η εκδρομή πραγματοποιείται και αντίστροφα χωρίς να παραλείπεται το παραμικρό.

Περιλαμβάνονται: 1. Μεταφορά με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο, 2. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια μιας διαδρομής σε οικονομικές θέσεις για το Μπάρι και σε καμπίνες ΑΒ4 από την 
Ανκόνα, 3. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*, 4. Ημιδιατροφή (5 πρωινά και 5 δείπνα) 5. Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής, 6. Έμπειρο αρχηγό  
συνοδό του γραφείου, 7. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, φόροι πόλεων, Βαπορέτα Βενετίας και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

5η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ (50χλμ)
Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην «πόλη των Δόγηδων» και των καναλιών 
που είναι χτισμένη πάνω σε 119 νησιά τα οποία περιτριγυρίζονται από γραφικά 
κανάλια και ενώνονται με μικρές γέφυρες. Θα μεταβούμε στο Τρονκέττο 
και με βαπορέτα θα φτάσουμε στην πλατεία Αγίου Μάρκου με τον ομώνυμο 
επιβλητικό ναό. Θα δούμε το παλάτι των Δόγηδων, τον πύργο του Ρολογιού 
των Μαυριτανών, την γέφυρα των στεναγμών και την ορθόδοξη εκκλησία 
του Αγίου Γεωργίου. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ - ΒΕΡΟΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ
Πρόγευμα  και αναχώρηση για την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαιξπηρ, 
την γραφική Βερόνα. Θα θαυμάσουμε την Ρωμαϊκή αρένα, τις πλατείες 
Ντέλε Έρμπε και Ντέι Σινιόρι οι οποίες περιβάλονται από άριστα διατηρημένα 
μεσαιωνικά κτίρια και φυσικά το αρχοντικό των Καπουλέτων με το θρυλικό 
μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Στη συνέχεια αναχώρηση για το Μιλάνο. όπου θα 
δούμε το Castello d’Angelo, τις εμπορικές οδούς Dante και Vittorio Emma-
nuelle II, την περίφημη Σκάλα, το χρυσό τετράγωνο της μόδας, το Δημαρχείο 
και το εντυπωσιακό Ντουόμο. Διανυκτέρευση.

7η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΑΝΚΟΝΑ - ΕΝ ΠΛΩ (430χλμ)
Πρόγευμα, αναχώρηση και περνώντας από την πόλη Ρίμινι άφιξη στην 
Ανκόνα. Επιβίβαση στο πλοίο. Τακτοποίηση στις καμπίνες, διανυκτέρευση.

8η ημέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Άφιξη στην Ηγουμενίτσα και μετάβαση στα γραφικά Ιωάννινα. Χρόνος 
ελεύθερος και επιστροφή στην πόλη μας.

Βενετία

Special 

Ιταλικό 
Πανόραμα

8 ημέρες

Φλωρεντία

4η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη των Μεδίκων και της Αναγέννησης 
τη Φλωρεντία. Θα δούμε τον πανέμορφο καθεδρικό ναό της Παναγίας των 
λουλουδιών με τον τρούλο του Μπρουνελέσκι, το καμπαναριό του Τζιόττο, 
το βαπτιστήριο, την πιάτσα ντε λα σινιόρα, την εκκλησία Σάντα Κρότσε με 
τους τάφους του Δάντη και του Γαλιλαίου, το παλάτσο Βέκκιο και το Πόντε 
Βέκιο. Έπειτα αναχώρηση για την πόλη των Δόγηδων και των καναλιών 
την ρομαντική Βενετία και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή 
Μέστρε. Διανυκτέρευση.

Ρώμη



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από για τα σύνορα Ευζώνων. Συνεχίζουμε για Νις, 
Βελιγράδι. Περνώντας τα σύνορα Κροατίας, φθάνουμε το βράδυ στο πανέμορφο 
Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και στον υπόλοιπο ελεύθερο 
χρόνο μια βόλτα-γνωριμία της πόλης. 
 
2η ημέρα: ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - KOZINA 
Μετά το πρόγευμα, ξεκιναμε την περιηγηση μας στο Ζάγκρεμπ το οποιο 
αποτελείται από τρία τμήματα: τα δύο παλαιότερα τμήματα (Κάπτολ και Γκόρντι 
Γκραντ) που βρίσκονται στο ψηλότερο σημείο κι από την Ντόλνι Γκραντ (“Κάτω 
Πόλη”) με εκτεταμένες σύγχρονες συνοικίες αλλα και βιομηχανικές περιοχές. 
Αξιοθέατα της πόλης αποτελούν το Αρχαιολογικό Μουσείο Ζάγκρεμπ, το 
Κροατικό Μουσείο Φυσικών Επιστημών, το Μουσείο Μίμαρα, το Εθνικό Θέατρο και 
η Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη. Αμέσως μετά συνεχίζουμε με προορισμό το εθνικό 
πάρκο Πλίτβιτσε. Είναι ένα φυσικό συγκρότημα από 16 λίμνες άλλη ψηλότερη 
και άλλη χαμηλότερη, που με μια σειρά καταρρακτών τα νερά πέφτουν από τη 
μία λίμνη στην άλλη. Η φύση δημιούργησε ένα από τα πιο όμορφα θαύματα της 
που αφήνουν άναυδο τον επισκέπτη. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς την 
περιοχή Κοζίνα για να τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας.

3η ημέρα: ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΙΝΑ - ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ - ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΝΤ
Πρωινό και αναχώρηση για τα μεγαλοπρεπή σπήλαια Ποστόινα, που θεωρούνται 
τα δεύτερα σε μέγεθος σπήλαια της Ευρώπης. Με ειδικό τρενάκι διασχίζουμε ένα 
μεγάλο τμήμα του μεγάλου σπηλαίου, περίπου 3.200 μ. και απολαμβάνουμε 
το μοναδικό φαντασμαγορικό εσωτερικό διάκοσμο, από σταλακτίτες και 
σταλαγμίτες διαφόρων σχημάτων και αποχρώσεων. Στην συνέχεια  αναχώρηση   
για την Λουμπλιάνα . Διασχίζοντας το κέντρο της πόλης, Θα επισκεφτούμε 
την παλιά πόλη, το δημαρχείο, τον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου, την 
γέφυρα των Δράκων και τις Τρεις γέφυρες, την αγορά, την πλατεία Presernov, 
το παλάτι του επισκόπου με την βιβλιοθήκη και το κάστρο. Χρόνος ελεύθερος 
στην διάθεση μας και  στη συνέχεια αναχώρηση για τη λίμνη  Μπλεντ, όπου το 
καταπράσινο τοπίο σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει, περιτριγυρισμένο από πυκνά 
πευκοδάση, με το παραμυθένιο κάστρο και την πανέμορφη λίμνη που είναι 
γνωστή για τις θεραπευτικές της ιδιότητες Χρόνος ελεύθερος στην διάθεση μας 
για να απολαύσουμε το σπάνιας ομορφιάς τοπίο και επιστροφή .

4η ημέρα: ΙΣΤΡΙΑ - ΤΕΡΓΕΣΤΗ   
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Χερσόνησο της Ίστρια. Πρώτος προορισμός 
μας η πόλη της Πούλα, γνωστή για τα θαυμαστά μνημεία της ρωμαϊκής περιόδου. 
Θα επισκεφτούμε το ρωμαϊκό αμφιθέατρο, ένα από τα μεγαλύτερα σωζόμενα 
στην Ευρώπη, τον καθεδρικό ναό, την πύλη του Ηρακλή, το ναό της Ρώμης και 
του Αυγούστου. Ελεύθερος χρόνος για να χαρούμε τα πολύκοσμα στενά του 
ιστορικού κέντρου. Αναχώρηση για τον επόμενο προορισμό μας, το πανέμορφο 
παραθαλάσσιο θέρετρο, γνωστό για τη Βασιλική του Αγίου Ευφρασίου, βυζαντινό 
αριστούργημα του 6ου αιώνα, με μοναδικά ψηφιδωτά και μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Συνεχίζουμε για την Τεργέστη. Η πόλη είναι γεμάτη 
με πολλά δείγματα art nouveau και νεοκλασικής αρχιτεκτονικής που μαρτυρούν 
το αυστριακό παρελθόν της. Το κέντρο της πόλης προσφέρεται για μια ωραία 
βόλτα στους δρόμους του Borgo Teresiano με τα κομψά νεοκλασικά κτίρια 
που δίνουν στην πόλη τον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό της χαρακτήρα. Θα έχουμε 
την ευκαιρία να θαυμάσουμε την πανέμορφη  Piazza Unit? D?italia, μία από τις 
μεγαλύτερες και σίγουρα ομορφότερες πλατείες με θέα προς τη θάλασσα 
στην Ευρώπη, και μάλιστα στην καρδιά της πόλης , τον Καθεδρικό ναό Cat-
tedrale Di που  είναι αφιερωμένος στον San Giusto, πολιούχο της Τεργέστης και 
χρονολογείται από το 1300 και φυσικά  την  ελληνική εκκλησία της Τεργέστης, 
τον ο Άγιο Νικόλαο που είναι το σημείο όπου συνέλαβαν τον Ρήγα Φεραίο 
και τους συντρόφους του, την 1η Δεκεμβρίου 1797, και τον παρέδωσαν στους 
Τούρκους του Βελιγραδίου.  Τέλος θα θαυμάσουμε ,ένα υπέροχο κάστρο όπου 
εκεί έζησε ο αρχιδούκας Μαξιμιλιανός των Αψβούργων μαζί με τη γυναίκα του.  
Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα: ΟΠΑΤΙΑ - ΡΙΕΚΑ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
Πρωινό και πρώτος σταθμός για σήμερα η Οπάτια, το αριστοκρατικό θέρετρο 
της Αυστροουγγαρίας, μέσα από μία ρομαντική βόλτα που θα μας γυρίσει πίσω 
στον 19ο αιώνα και την εποχή των Αυτοκρατόρων Φραγκίσκου Ιωσήφ και Σίσσυ. 
Η βίλα Angelina με τις γιγάντιες Μανώλιες, ο ναός του Αγ. Ιακώβου καθώς και τα 
αρχοντικά ξενοδοχεία με τα καζίνο εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη. Συνεχίζουμε 
για την πανέμορφη πόλη Ριέκα που βρίσκεται στην «αγκαλιά του κόλπου »Κvarner. 
Θα δούμε τον πύργο της πόλης, την εκκλησία των Καπουτσίνων, τα ερείπια του 
Ρωμαϊκού τείχους, το παλαιό δημαρχείο και τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου. 
Χρόνος ελεύθερος στην διάθεση μας στον πολυσύχναστο πεζόδρομο Korzo και 
στην συνέχεια αναχώρηση για το Βελιγράδι. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
δείπνο και μπορείτε να κάνετε μια πρώτη γνωριμία με την κοσμοπολίτικη 
πρωτεύουσα.

6η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για γνωριμία με την πρωτεύουσα της Σερβίας. Θα 
ξεκινήσουμε από το φρούριο Καλεμέγκνταν χτισμένο στη συμβολή των 
ποταμών Δούναβη και Σάββα, τον Πύργο Nebosja, που ήταν η φυλακή και ο 
τόπος θανάτου του Ρήγα Φερραίου και θα συνεχίσουμε με τις εκκλησίες Ruzica 
και Αγία Παρασκευή. Θα δούμε την πλατεία Δημοκρατίας, το Εθνικό Θέατρο, το 
περίφημο αρχοντικό της Πριγκίπισσας Ljubica, τον Άγιο Σάββα τον μεγαλύτερο 
Ορθόδοξο ναό των Βαλκανίων, το Μνημειακό κέντρο του Τίτο αφιερωμένο στο 
μεγάλο ηγέτη, το Δημαρχείο και το Κοινοβούλιο. Έπειτα παίρνουμε τον δρόμο 
της επιστροφής και με ενδιάμεσες στάσεις φτάνουμε στην πόλη μας.

Σλοβενία-Ίστρια
Βόρεια Δαλματία

6 ημέρες

Περιλαμβάνονται: 1. Μεταφορά με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο,  2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, 3. Hμιδιατροφή στο ξενοδοχείο (πρωινό & δείπνο καθημερινά),  
4. Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής, 5. Έμπειρο αρχηγό  συνοδό του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης, 
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

HOTEL PUNTIJAR 4* (Ζάγκρεμπ)
Αυτό το παραδοσιακό ξενοδοχείο βρίσκεται μόλις 5 λεπτά οδικώς 
από το κέντρο της πόλης. Το ξενοδοχείο διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, 
γυμναστήριο, αίθουσα συνεδριάσεων, ιδιωτικό parking και δωρεάν wi-fi σε 
όλους τους κοινόχρηστους χώρους. Όλα τα δωμάτια είναι παραδοσιακά 
διακοσμημένα με έπιπλα αντίκες ενώ είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό, 
μίνι-μπαρ, δορυφορική τηλεόραση και στεγνωτήρα μαλλιών. 

HOTEL ADMIRAL KOZINA 3* plus 
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην πόλη Κοζίνα κοντά στην Τεργέστη. Διαθέτει 
καζίνο, εστιατόριο, μπαρ, αίθουσα συνεδριάσεων και δωρεάν wi-fi σε 
όλους τους κοινόχρηστους χώρους. Συνολικά απαριθμεί 46 δωμάτια που 
είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό, τηλεόραση, wi-fi, στεγνωτήρα μαλλιών 
και θυρίδα ασφαλείας. 

QUEEN’S ASTORIA 4*
Βρίσκεται στην καρδιά της πόλης του Βελιγραδίου, πολύ κοντά στον κεντρικό 
σταθμό τρένων, αλλά και στα σημαντικότερα μνημεία της πόλης. Διαθέτει μοναδικό 
ντιζάιν και επίπλωση σε ιστορικό στιλ. Διαθέτει γυμναστήριο και σάουνα, δωρεάν Wi-
Fi και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Τα κλιματιζόμενα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με 
μεγάλα κρεβάτια, μίνι μπαρ και δορυφορική τηλεόραση LCD. Το εστιατόριο σερβίρει 
ευρωπαϊκή και τοπική κουζίνα, ενώ στο καφέ μπορείτε να απολαύσετε καθημερινά 
φρέσκο καφέ και κοκτέιλ το βράδυ. 



Μόσταρ

47Οδικές εκδρομές

1n ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ  
Aναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί και μέσω Εγνατίας 
οδού περνάμε από Βέροια, Κοζάνη, Καστοριά και κατευθυνόμαστε προς 
Κρυσταλλοπηγή.  Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις άφιξη το πρωί στο 
μοναδικό Μαυροβούνιο. (690 χλμ.). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο 
και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΜΠΟΥΤΒΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΚΟΤΟΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και επίσκεψη σε μια από τις παλαιότερες 
πόλεις της Αδριατικής (3500ετών) την γραφική Μπούτβα,  γνωστή 
για τις υπέροχες ακτές και την κοσμοπολίτικη ζωή, μια πόλη με 
έντονο Ελληνικό, Ρωμαϊκό και Βενετσιάνικο στοιχείο. Θα περιηγηθούμε 
στη μεσαιωνική Μπούτβα γνωρίζοντας από κοντά ένα από τα 
μαργαριτάρια της Αδριατικής στις Δαλματικές ακτές. Συνεχίζουμε 
για την καστροπολιτεία του Κότορ ένα μνημείο φυσικής ομορφιάς και 
πολιτισμού, μια πολύ παλιά πόλη καλά διατηρημένη – προστατευόμενη 
από την Unesco, με έντονη Βυζαντινή και βενετσιάνικη επιρροή. Βρίσκεται 
στο βαθύτερο σημείο, σε έναν από τους πιο όμορφους κόλπους των 
ακτών του Μαυροβουνίου στον οποίο ορισμένοι αποδίδουν την έννοια 
του μεγαλύτερου, νοτιότερου και ομορφότερου φιορδ της Αδριατικής.
Θα δούμε τον Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου 
αιώνα, την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Λουκά και το επιβλητικό παλάτι 
του πρίγκιπα. Συνεχίζουμε για Ντουμπρόβνικ, άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα πανοραμική περιήγηση με το λεωφορείο 
και στάση σε ένα υπερυψωμένο σημείο από όπου θα θαυμάσουμε την 
εξαιρετική θέα της παλιάς.Πρόκειται για μια από τις πιο όμορφες πόλεις 
του κόσμου, γνώστη για τα αξιόλογα μνημεία και τα υπέροχα τείχη, ένας 
από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση. 

Περιλαμβάνονται: 1. Μεταφορά με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο,  2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, 3. Hμιδιατροφή στο ξενοδοχείο (πρωινό & δείπνο καθημερινά),  
4. Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής, 5. Έμπειρο αρχηγό  συνοδό του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης, 
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Νησί Κόρτσουλα

3η ημέρα: ΜΟΣΤΑΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη που μας θυμίζει  πόσο κοντά στην 
κεντρική Ευρώπη έφτασε η Οθωμανική Αυτοκρατορία το περίφημο Μόσταρ 
(137 χλμ.), την πόλη που έμβλημά της έχει το μεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι, 
κατασκευασμένο έπειτα από εντολή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή. Ένα 
σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης που συνδυάζει τα πιο χαρακτηριστικά 
στοιχεία της Ανατολής, χαμάμ, ισλαμικά τεμένη, παζάρι, φαγητά και ανατολίτικα 
γλυκά με τη δυτική φινέτσα, τον Καθολικισμό και την Ορθοδοξία. Και όλα αυτά 
στις όχθες του Νέρετβα με τα επτά εντυπωσιακά γεφύρια που ενώνουν το 
Μόσταρ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα επίσκεψη στην παλιά πόλη 
του  Ντουμπρόβνικ η οποία είναι περιτριγυρισμένη από τείχη του 10ου αιώνα. Θα 
περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, θα επισκεφτούμε το Φράγκικο 
Μοναστήρι, τον Καθεδρικό ναό των Ρέκτορς, το παλιό λιμάνι και την εκκλησία 
του Αγ. Βλασιου, πολιούχου της πόλης αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια 
ταξιδιωτική εμπειρία. Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος για να περιπλανηθείτε στα 
μεσαιωνικά στενά ή να απολαύσετε τον κεντρικό πεζόδρομο. 

4n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΣΤΟΝ - ΝΗΣΙ ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την προαιρετική μας εκδρομή στην Κόρτσουλα. 
Μετά από μια φανταστική διαδρομή κατά μήκος των δαντελωτών δαλματικών 
ακτών φτάνουμε στη χερσόνησο Πέλιασετς, όπου θα θαυμάσουμε το Στον, 
το Ρωμαϊκό Στάγκνουμ, με τέιχη που έχουν χαρακτηριστεί ως το Σινικό Τείχος 
της Κροατίας. Στη συνέχεια φτάνουμε στο Όρεμπιτς απ΄όπου θα πάρουμε το 
καραβάκι μας για να βρεθούμε στην Κόρτσουλα, το νησί που κυριαρχεί ως 
γενέτειρα του Μάρκο Πόλο. Ένα νησί που συνδέεται άμεσα με την Κέρκυρα 
, ως πρώτη αποικία Κερκυραίων αποίκων οι οποίοι την αποκάλεσαν Κόρκυρα 
Μέλαινα (Μαύρη Κέρκυρα). Ένα νησί που περιστοιχίζεται από τείχη του 13ου 
αιώνα από κάστρα και πύργους που άφησαν στο πέρασμά τους οι Ενετοί 
.Θα επισκεφθούμε την πλατεία του Αγίου Μάρκου, τον επιβλητικό καθεδρικό 
του Αγίου Μάρκου, καθώς και το σπίτι μουσείο του Μάρκου Πόλο. Χρόνος 
ελεύθερος για να περπατήσετε τα γραφικά στενά του νησιού, να θαυμάσετε 
την υπέροχη αρχιτεκτονική του που αντικατοπτρίζει τις επιδράσεις των 
Ρωμαίων, των Ενετών και των Γενοβέζων που το διεκδίκησαν. Ένα νησί που 
περιβάλλεται από βράχια, παραλίες, δάση και  αποτελεί ένα από τα κοσμήματα 
της νησιωτικής Δαλματίας. Επιστροφή στο Ντουμπρόβνικ.

5n ημέρα: ΤΙΡΑΝΑ - ΛΙΜΝΗ ΟΧΡΙΔΑΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Πρωινό και άμεση αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αλβανίας τα Τίρανα. 
Θα περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης με τον μοναδικό ορθόδοξο 
ναό της Αναστάσεως έναν από τους μεγαλύτερους και πιο εντυπωσιακούς 
ορθόδοξους ναούς στα Βαλκάνια, το κτίριο του Κοινοβουλίου, το αρχαιότερο 
τζαμί της Αλβανίας, την εντυπωσιακή κεντρική πλατεία με το έφιππο άγαλμα 
του Γεώργιου Καστριώτη εθνικού ήρωα της Αλβανίας, το προεδρικό μέγαρο 
και το κτίριο του πανεπιστημίου. Στη συνέχεια θα γνωρίσουμε τις όχθες της 
λίμνης Οχρίδας με τα πεντακάθαρα νερά και την πλούσια πανίδα. Συνεχίζουμε 
μέσω Πόγραδετς προς τα σύνορα της Κρυσταλλοπηγής για να επιστρέψουμε 
το βράδυ στην πόλη μας.

Δαλματία-Ντουμπρόβνικ 5 ημέρες

LEOTAR 4*
Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στο 
κέντρο του γραφικού Trebinje στα 30χλμ από το Ντουμπρόβνικ, 
με υπέροχη θέα στην παλιά πόλη. Πρόσφατα ανακαινισμένο 
προσφέρει δωμάτια πλήρως εξοπλισμένα με κλιματισμό, τηλέφωνο, 
δορυφορική τηλεόραση, γραφείο, wireless internet, στεγνωτήρα 
μαλλιών, θυρίδα ασφαλείας, μίνι μπαρ και 24ώρες room service. 
Τα 2 εστιατόρια προσφέρουν τοπική και διεθνή κουζίνα, πλούσια 
ποικιλία ποτών, καθώς και εξαιρετικά τοπικά κρασιά. 



2η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (70χλμ)
Πρωινό και ακολουθεί ξενάγηση της πόλης. Πανοραμική περιήγηση με το 
λεωφορείο και στάση σε ένα υπερυψωμένο σημείο, από όπου θα θαυμάσουμε 
την εξαιρετική θέα της παλιάς πόλης του Dubrovnik και μια φωτογραφική 
εικόνα των νησιών περά από τις ακτές του. Πρόκειται για μια από τις πιο 
όμορφες πόλεις του κόσμου, γνώστη για τα αξιόλογα μνημεία και τα 
υπέροχα τείχη, ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς 
της Μεσογείου. Η παλιά πόλη είναι περιτριγυρισμένη από τείχη του 10ου 
αιώνα. Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, θα επισκεφτούμε 
το Φράγκικο Μοναστήρι, τον Καθεδρικό ναό των Ρέκτορς, το παλιό λιμάνι 
και την εκκλησία του Αγ. Βλασιου, πολιούχου της πόλης. Για το απόγευμα, 
σας προτείνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα προαιρετική κρουαζιέρα, για να 
γνωρίσουμε το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης και να πάρουμε μια γεύση από 
τα καταπράσινα νησιά που βρίσκονται κατά μήκος των Δαλματικών ακτών. 
Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση. 

3η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΣΠΛΙΤ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΖΑΝΤΑΡ (375χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Σπλίτ, το μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο 
της Δαλματίας. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης της πόλης, θα επισκεφθούμε 
το περίφημο ανάκτορο σε σχήμα ρωμαϊκού κάστρου του Αυτοκράτορα 
Διοκλητιανού, τον Καθεδρικό Ναό που στεγάζεται στο παλιό οκτάγωνο, το 
γοτθικό Δημαρχείο και τον αναγεννησιακό πύργο του Ρολογιού. Χρόνος 
ελεύθερος στην πανέμορφη προκυμαία της πόλης, τη διασημη Ριβα για 
καφέ η φαγητό. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στο μεσαιωνικό Τρογκίρ 
(πόλη-νησί) που χαρακτηρισμένο από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς. Το τουριστικό θέρετρο Τρογκίρ χτίστηκε στις αρχές του 
3ου αιώνα και ενώνεται με την ξηρά με μια ωραία γέφυρα. Διαθέτει πλούσια 
ιστορία, θεωρείται πνευματικό κέντρο της Δαλματίας καθώς και ένας 
δημοφιλής παραθεριστικός προορισμός με άριστη τουριστική υποδομή. Στη 
συνέχεια αναχώρηση για το Ζαντάρ παλαιότερη πρωτεύουσα της Δαλματίας. 
Μετάβαση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.  

Περιλαμβάνονται: 1. Μεταφορά με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο, 2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*-4*, 3. Hμιδιατροφή στο ξενοδοχείο (πρωινό και δείπνο καθημερινά), 
4. Περιηγήσεις του προγράμματος, 5. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, προαιρετικές εκδηλώσεις ή άλλες παροχές.

Κοτόρ

Δαλματικές Ακτές
7 ημέρες

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΟΤΟΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ (690χλμ)
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας και με τις απαραίτητες στάσεις 
άφιξη στην παλιά πόλη του Κότορ ένα μνημείο φυσικής ομορφιάς και πολιτισμού, 
μια πολύ παλιά πόλη καλά διατηρημένη – προστατευόμενη από την Unesco, με 
έντονη Βυζαντινή και βενετσιάνικη επιρροή. Βρίσκεται στο βαθύτερο σημείο, από 
τους πιο όμορφους κόλπους των ακτών του Μαυροβουνίου που ορισμένοι του 
αποδίδουν την έννοια του μεγαλύτερου, νοτιότερου και ομορφότερου φιορδ της 
Αδριατικής αλλά και της Νότιας Ευρώπης. Η πόλη περιβάλλεται από μεσαιωνικό 
τοίχος μήκους περίπου 4,5 χιλιομέτρων που ξεκινά από τη θάλασσα και φτάνει 
ως την βραχώδη κορυφή της πόλης. θα δούμε τον Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του 
Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Λουκά και 
το επιβλητικό παλάτι του πρίγκιπα Πέτροβιτς, το οποίο χρησιμοποιούσε και ο 
Ναπολέων Βοναπάρτης σαν θερινή κατοικία του. Στη συνέχεια αναχώρηση 
για Ντουμπρόβνικ. Η πόλη αυτή αποτελεί το κόσμημα της Αδριατικής και 
φυλάσσεται για περισσότερα από 1300 χρόνια, περιτριγυρισμένη από στιβαρά 
και καλοδιατηρημένα τείχη. Βρίσκεται υπό την προστασία της Unesco και 
χαρακτηρίζεται ως μνημείο φυσικής ομορφιάς και κληρονομιάς. Τακτοποίηση σε 
ξενοδοχείο της περιοχής. Δείπνο, διανυκτερευση.

Τρογκίρ

Σπλίτ

Ντουμπρόβνικ
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5η ημέρα: ΟΠΑΤΙΑ - ΤΕΡΓΕΣΤΗ - ΟΠΑΤΙΑ (70+70χλμ)
Πρωινό και περιήγηση στην κοσμοπολίτικη λουτρόπολη ΟΠΑΤΙΑ που είναι κτισμένη στο 
βορειοανατολικό άκρο της γνωστής, μεγάλης χερσονήσου της Ίστρια και πνιγμένη μέσα 
σε κήπους κυρίως από ροδοδάφνες και μπουκαβίλιες. Από τα πλέον φημισμένα τουριστικά 
θέρετρα η ΟΠΑΤΙΑ όπου τα στενά σοκακια, τα παλιά σπίτια με τις καμινάδες και η μυρωδιά 
της μπουκαβίλιας, δίνουν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Στην συνέχεια αναχωρούμε για μια 
ολοήμερη εκδρομή στην Τεργέστη. Από το μεσογειακό περιβάλλον της Αδριατικής μπαίνεις  
σε μια πόλη με μεγαλεπήβολα νεοκλασικού τύπου κτίρια - ιδιοκτησίας πλούσιων εμπόρων 
και ναυτικών κυρίως του 19ου αιώνα με πλατείες, θέατρα και μουσεία. Μια ολοζώντανη πόλη 
και σήμερα, με το πιο ωραίο κομμάτι της ανάμεσα στις δύο κεντρικές πλατείες: την Pi-
azza del’ Unita και την Piazza della Liberta. Είναι η καρδιά της πόλης και τμήμα του Borgo 
Teresiano, από το όνομα της αυτοκράτειρας Μαρίας Τερέζας της Αυστρίας, με απίστευτα 
κτίρια και ιστορικά καφέ: το Δημαρχείο στο κέντρο, το Palazzo del Governo στη μία μεριά, 
το πανέμορφο ξενοδοχείο Duchi d’Aosta και το Palazzo della Regione στην άλλη. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΟΠΑΤΙΑ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (560 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σερβίας, το πανέμορφο Βελιγράδι. Άφιξη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με τη Λευκή 
Πόλη όπως μεταφράζεται το Βελιγράδι.

7η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (625χλμ)
Πρωινό και περιήγηση στην όμορφη πρωτεύουσα της Σερβίας. Θα ξεκινήσουμε από το 
φρούριο Καλεμέγκνταν χτισμένο στη συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάββα, τον Πύργο 
Nebosja, που ήταν η φυλακή και ο τόπος θανάτου του Ρήγα Φερραίου και θα συνεχίσουμε 
με τις εκκλησίες Ruzica και Αγία Παρασκευή. Θα δούμε την πλατεία Δημοκρατίας, το Εθνικό 
Θέατρο, το περίφημο αρχοντικό της Πριγκίπισσας Ljubica, τον Άγιο Σάββα τον μεγαλύτερο 
Ορθόδοξο ναό των Βαλκανίων, το Μνημειακό κέντρο του Τίτο αφιερωμένο στο μεγάλο 
ηγέτη, το Δημαρχείο και το Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια έχοντας ευχάριστες αναμνήσεις από 
την διαμονή μας στους όμορφους αυτούς τόπους αναχώρηση για την πόλη μας.

Ντουμπρόβνικ

4η ημέρα: ΖΑΝΤΑΡ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - ΡΙΕΚΑ (320χλμ)
Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε την περιήγηση μας στην πόλη που υπήρξε στην κατοχή της Βενετίας με την ονομασία Ζάρα, με πλούσια διεθνούς σημασίας 
κληρονομιά. Ανάκτορα Ρωμαϊκής εποχής του 1ου αιώνα, μεσαιωνικοί καθεδρικοί ναοί, τείχη που κυκλώνουν την πόλη, παλάτια, Βυζαντινοί ναοί της Αγίας 
Αναστασίας και της Αγίας Τριάδας είναι μερικά από τα ιστορικά αξιοθέατα που θα θαυμάσουμε στην περιήγηση μας στην πόλη. Συνεχίζουμε με προορισμο 
το εθνικό πάρκο Πλίτβιτσε. Είναι ένα φυσικό συγκρότημα από 16 λίμνες άλλη ψηλότερη και άλλη χαμηλότερη, που με μια σειρά καταρρακτών τα νερά 
πέφτουν από τη μία λίμνη στην άλλη. Η φύση δημιούργησε ένα από τα πιο όμορφα θαύματα της που αφήνουν άναυδο τον επισκέπτη. Αφού τελειώσουμε την 
περιήγηση μας στο υπέροχο αυτό φυσικό πάρκο κατευθυνόμαστε στο σημαντικότερο λιμάνι της Κροατίας την Ριέκα που αποπνέει Βενετσιάνικη αρχοντιά. 
Μεταφορά σε ξενοδοχείο της περιοχής, δείπνο - διανυκτέρευση.

Ζαντάρ

Οπάτια

Η απόλυτη 
εμπειρία

στα Βαλκάνια
Κοτόρ, Ντουμπρόβνικ, Σπλίτ,
Τρογκίρ, Σίμπενικ, Ζαντάρ
Λίμνες Πλίτβιτσε, Ριέκα,

Οπάτια, Τεργέστη, Βελιγράδι

Βελιγράδι

Λίμνες Πλίτσβιτσε



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΝ ΠΛΩ
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο 
πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα. 
Διανυκτέρευση εν πλω.

2η ημέρα: ΑΝΚΟΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ 
 Άφιξη στην Ανκόνα και αναχώρηση για την οικονομική πρωτεύουσα της 
Ιταλίας: το Μιλάνο, συνώνυμο της ιταλικής μόδας.. Άφιξη και τακτοποίηση 
στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΝΙΚΑΙΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην πανοραμική περιήγηση θα δούμε το κάστρο 
των Σφόρτσα, τον περίφημο Καθεδρικό Ναό (Ντουόμο), την κομψή Στοά 
Βιττόριο Εμμανουέλε και την πιο διάσημη λυρική σκηνή του κόσμου, τη 
«Σκάλα». Χρόνος ελεύθερος. Αναχώρηση για το πασίγνωστο τουριστικό 
θέρετρο των γαλλικών ακτών της Μεσογείου: τη Νίκαια. Με την άφιξη μας, 
θα κάνουμε μια πανοραμική περιήγηση στη διάσημη παραλιακή Προμενάντ 
ντεζ Ανγκλέ, όπου μπροστά στο ξενοδοχείο «Negresco» έκανε τις βόλτες 
της η αγγλική αριστοκρατία του 19ου αιώνα, και θα περπατήσουμε στην 
πανέμορφη Πλατεία Μασενά, και την παλιά πόλη με το δικαστικό μέγαρο, 
την Όπερα, τον Καθεδρικό της Αγίας Ρεπαράτης κ.λπ. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  Διανυκτέρευση. 

4η ημέρα: ΕΖ - ΚΑΝΝΕΣ - ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ - ΜΟΝΑΚΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό Εζ, όπου θα 
επισκεφθούμε το εργοστάσιο παραγωγής αρωμάτων. Επόμενη επίσκεψη το 
κοσμοπολίτικο Πριγκιπάτο του Μονακό, με το παλάτι των Μονεγάσκων, 
τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας και το Ωκεανογραφικό Μουσείο. 
Χρόνος ελεύθερος στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Τέλος, θα επισκεφθούμε 
τη διάσημη συνοικία της πόλης-κράτους, το Μόντε Κάρλο, με το διεθνώς 
γνωστό καζίνο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

Σαν Πωλ Ντε Βανς

Πόρτο Φίνο

Μιλάνο Duomo Νίκαια

5η ημέρα: ΣΑΝ ΠΟΛ ΝΤΕ ΒΑΝΣ - ΚΑΝΝΕΣ
Πρωινό και αναχώρηση για το γραφικό μεσαιωνικό χωριό Σαν Πολ Ντε 
Βανς, που ενέπνευσε πλήθος ζωγράφων, συγγραφέων και ποιητών. 
Περιπλανηθείτε στα γραφικά καλντερίμια του, γεμάτα από μουσεία και 
γκαλερί και ανακαλύψτε τη γοητεία του. Αναχώρηση για την αδιαμφισβήτητη 
«βασίλισσα» της Κυανής Ακτής, τις Κάννες, με τη θρυλική Κραουαζέτ, 
την παραλιακή λεωφόρο με τους φοίνικες, τις πλαζ, τα ξενοδοχεία της 
Μπελ Επόκ, τις πανάκριβες μπουτίκ και το Μέγαρο του Κινηματογραφικού 
Φεστιβάλ. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και βόλτα. Αργά το απόγευμα θα 
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΡΑΠΑΛΟ - (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΟΡΤΟ ΦΙΝΟ) - ΜΠΟΛΟΝΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την ιταλική ριβιέρα. Περνώντας από 
το γραφικό Ραπάλο, όπου υπογράφτηκε η ομώνυμη συνθήκη (1922) μεταξύ 
Γερμανίας και ΕΣΣΔ, θα καταλήξουμε στη γραφική Σάντα Μαργκαρίτα, με 
τα πολύχρωμα σπιτάκια και τις γραφικές πλατείες. Προαιρετική επίσκεψη 
στο μικροσκοπικό αλλά κοσμοπολίτικο Πόρτο Φίνο με τα γραφικά, 
χρωματιστά σπίτια, τις κομψές μπουτίκ, τα μαγαζιά με τα ντόπια προϊόντα 
και τα εντυπωσιακά γιοτ δεμένα στη μαρίνα. Αργά το απόγευμα, άφιξη στην 
Μπολόνια και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

7η ημέρα: ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΑΝΚΟΝΑ - ΕΝ ΠΛΩ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα, όπου θα 
επιβιβαστούμε στο πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση στις καμπίνες και 
απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.

8η ημέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα φθάσουμε 
στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Άφιξη αργά το απόγευμα στην πόλη μας.

Μιλάνο
Κυανή Ακτή

8 ημέρες

Περιλαμβάνονται: 1. Μεταφορά με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο, 2. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε καμπίνες ΑΒ4, 3. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3 - 4*, 4. Πρωινό καθημερινά, 
5. Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής, 6. Έμπειρο αρχηγό  συνοδό του γραφείου, 7. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, φόροι πόλεων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.



51Οδικές εκδρομές

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΝΟΒΙΣΑΝΤ (720 χλμ) 
Aναχώρηση στις 06:00 π.μ. από Θεσσαλονικη,ημίωρη στάση σε καφέ 
της Ε.Ο για το συνοριακό σταθμό των ΕΥΖΩΝΩΝ. Έλεγχος διαβατηρίων και 
συνεχίζουμε το ταξίδι μας για την ΣΕΡΒΙΑ και την περιοχή του Νόβισαντ, για 
διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΝΟΒΙΣΑΝΤ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (300 χλμ) 
ρωινό, αναχώρηση για τα σύνορα της Ουγγαρίας στην πόλη Σέγκετ. Άφιξη 
στην Βουδαπέστη, ξενάγηση από την μνημειώδη πλατεία των Ηρώων με το 
μνημείο της Χιλιετηρίδας για να γνωρίσουμε την ιστορία της χώρας. Επίσκεψη 
στον Καθεδρικό ναό του ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, την λεωφόρο της Δημοκρατίας με 
την ΟΠΕΡΑ και τα καλοδιατηρημένα κτίρια, το ογκώδες Μπαρόκ Κοινοβούλιο 
και τις γέφυρες που ενώνουν την Βούδα με την Πέστη. Μετά θα περάσουμε 
στη Βούδα όπου θα θαυμάσουμε το Κάστρο, το άγαλμα της Ελευθερίας, 
την Εθνική Πινακοθήκη, τον πύργο των Ψαράδων τον ιστορικό ναό του ΑΓ. 
ΜΑΤΤΙΑ (όπου εστέφοντο οι Ούγγροι βασιλιάδες).Στη συνέχεια τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΣΛΟΒΑΚΙΑ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ (430 χλμ)
Πρωινό, Αναχώρηση για την Κρακοβία. Θα διατρέξουμε όλη την χώρα 
και θα έχουμε στάση και σχετική παραμονή στην όμορφη Banska Bystri-
ca. Συνεχίζουμε για την παλιά βασιλική πρωτεύουσα της Πολωνίας, την 
Κρακοβία. μια από τις πιο κομψές πόλεις της Ευρώπης, με ηλικία πάνω από 
1,000 χρόνια. Θεωρείται η καρδιά & η ψυχή της Πολωνίας, πατρίδα πολλών 
σημαντικών καλλιτεχνών, συγγραφέων, μουσικών, σκηνοθετών & έδρα 
ενός από τα πιο παλιά πανεπιστήμια του κόσμου. Άφιξη στο ξενοδοχείο, 
τακτοποίηση, δείπνο, διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ / ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΑΛΑΤΩΡΥΧΕΙΑ
Πρωινό, περιήγηση της Κρακοβίας, μια από τις λίγες μεγάλες πόλεις της 
Πολωνίας που δεν καταστράφηκαν από τους παγκόσμιους πολέμους του 
20ου αι. Η άριστα διατηρημένη Πλατεία της Αγοράς, ο λόφος του Κάστρου 
την κάνουν δελεαστική πόλη. Σχεδόν όλα τα αξιοθέατά της μπορεί να τα 
δει κανείς περπατώντας, αφού οι πιο πολλοί δρόμοι της παλιάς πόλης είναι 
πεζόδρομοι. Παρ’ όλο το ιστορικό της παρελθόν που καθρεφτίζεται στις 
εκκλησίες, τα μουσεία, τα μνημεία, η Κρακοβία είναι μια σύγχρονη, ζωντανή 
πόλη. Αναχώρηση για τα αλατωρυχεία, ηλικίας 700 χρόνων, είναι στη 
Βιέλιτσκα, προστατευόμενα από την UNESCO, 15 χλμ. Ν.Α της Κρακοβίας & 
αποτελούν μια εκπληκτική, υπόγεια εμπειρία. Αποτελούν μοναδικό κειμήλιο 
στην ιστορία των ορυχείων. Οι υπόγειες στοές στις οποίες βρίσκονται 
εκκλησίες σκαλιστές πάνω στο αλάτι, μικρές φωσφορίζουσες λίμνες και τα 
ξύλινα υποστυλώματα των στοών τα οποία είναι αληθινά καλλιτεχνήματα 
μαραγκών της παλιάς εποχής, προσδίδουν μια γοητεία η οποία παρακινεί 
τους ανθρώπους από όλο τον κόσμο, εδώ και αιώνες να θαυμάσουν αυτό 
το μοναδικό έργο τέχνης. Επιστροφή στην Κρακοβία. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΟΥΣΒΙΤΣ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ (300 χλμ)
Πρωινό, αναχώρηση για Άουσβιτς. θα επισκεφθούμε το μουσειακό χώρο 
Άουσβιτς/ Μπιρκενάου, ένα από τα μεγαλύτερα στρατόπεδα συγκέντρωσης 
των Ναζί, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο πάνω από 2 εκ. άτομα κατά την 
διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. Άφιξη το απόγευμα στην Βαρσοβία, 
αρχαία πρωτεύουσα των δουκών της Μαζοβίας, που βρίσκεται στον 
κατάλογο της πανανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και 
σημαντικό πόλο έλξης για τους συντηρητές μνημείων ανά τον κόσμο.

6η ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό, ξενάγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα της ιστορικής πόλης που 
περιβάλλεται από τις παλιές οχυρώσεις. Θα δούμε την κεντρική πλατεία της 
Αγοράς, το Βασιλικό Ανάκτορο, πολύ καλό δείγμα μπαρόκ αρχιτεκτονικής, 
που τώρα λειτουργεί σαν Μουσείο και έδρα της Βουλής Seim, το παλάτι και 
την πλατεία του Κάστρου Plac Zamkowy, από τα λίγα σημεία που σώθηκαν 
από τη ναζιστική λαίλαπα, το μνημειώδες Παλάτι Πολιτισμού και Επιστήμης, 
δώρο του Στάλιν στη Βαρσοβία, το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, που στεγάζει την 
όπερα και το μπαλέτο, το μπαρόκ παλάτι Κρασίνσκι από τα ομορφότερα 
κτίρια της πόλης, τους Βασιλικούς Κήπους, και το Εβραϊκό Γκέτο, το σπίτι της 
Μαρίας Κοζλόφκα Κιουρί, που τιμήθηκε με Νόμπελ, το άγαλμα του Φρεντερίκ 
Σοπέν, που στολίζει τους κήπους του ανακτόρου Λαζιένσκι. Στο ελεύθερο 
απόγευμα επισκεφθείτε το πρόσφατα ανακαινισμένο Πολυκατάστημα Bra-
cia Jablowscy, με πολλές σύγχρονες φίρμες, ή απολαύστε τον καφέ σας 
στο γνωστό Μπλικλ καφέ ή στο δημοφιλές ζαχαροπλαστείο Emil Wedel. 
Μπορείτε ακόμα να περπατήσετε κατά μήκος της δυτικής όχθης του 
ποταμού Βιστούλα, στη περιοχή της Βασιλικής Οδού.

7η ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ (680 χλμ)
Πρωινο, αναχώρηση για την πρωτεύουσα της ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ την ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ. 
Η Σλοβακία κατοικείται από τους Σλοβάκους εδώ και πολλές εκατοντάδες 
χρόνια. Οι Ούννοι κατέκτησαν τη Σλοβακία όπως και οι Ούγγροι αργότερα, 
οι οποίοι έμειναν στη χώρα για 1000 περίπου χρόνια, και την προσάρτησαν 
στη μοναρχία της Αυστροουγγαρίας. Το 1918 σχημάτισαν με τους Τσέχους 
το κράτος της Τσεχοσλοβακίας. Οι Σλοβάκοι πίεσαν για μεγαλύτερη 
αυτονομία, με αποτέλεσμα τον Ιανουάριο του 1993, η Τσέχικη και Σλοβάκικη 
συνομοσπονδία να γίνουν δύο αυτόνομα κράτη. Ο χρυσός υπήρξε για πολλά 
χρόνια ο πλούτος της χώρας. Μέχρι και το 1918 έφτιαχναν χρυσά δουκάτα 
στην Κρέμνιτσα. Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης για να δούμε το 
κάστρο, τον καθεδρικό ναό, το θέατρο, την όπερα, και την θαυμάσια αγορά. 
Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

8η ημέρα: ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (575χλμ) 
Πρωινό, αναχώρηση για την όμορφη πρωτεύουσα της Σερβίας το Βελιγράδι. 
Περιήγηση. Τα περισσότερα αξιοθέατα του Βελιγραδίου συγκεντρώνονται 
στην παλιά πόλη. Το πιο γνωστό σημείο της παλιάς πόλης είναι το φρούριο 
Kalemegdan που έχει μετατραπεί σε πάρκο και έχει πολλά αξιοθέατα όπως 
το στρατιωτικό μουσείο, τον ζωολογικό κήπο αλλά και ωραία θέα στην πόλη 
και στους ποταμούς Δούναβη και Σάββα. Πολύ κοντά στο φρούριο βρίσκεται 
η πλατεία Δημοκρατίας, μια μεγάλη και εντυπωσιακή πλατεία με όμορφα 
κτίρια. Θα δούμε επίσης τον πύργο όπου εκτελέστηκε ο Ρήγας Φεραίος, 
που μοιάζει µε τον Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης, ο πύργος Νεµπόισα 
που χτίστηκε το 1460, το όνομα του σημαίνει «ατρόμητος», διότι κατείχε 
καίρια θέση εκτός του βασικού οχυρωματικού συστήματος της πόλης του 
Βελιγραδίου. Μετά την κατάκτηση της περιοχής από τους Οθωμανούς, 
ο πύργος χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή. Εκεί βρήκε τον θάνατο ο Ρήγας 
Φεραίος το 1798, ενώ αγωνιζόταν για την οργάνωση του απελευθερωτικού 
αγώνα. Η μετατροπή του πύργου σε μουσείο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο 
της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας – Σερβίας το 2007.Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο δείπνο, διαν/ση.

9η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (600 χλμ)
Πρωινό, αναχώρηση για τον δρόμο της επιστροφής.. Άφιξη με τις καλύτερες 
αναμνήσεις από το ταξίδι.

Κρακοβία

Αλατωρυχεία ΒιέλιτσκαΒαρσοβία

Βαρσοβία - Κρακοβία 9 ημέρες

Περιλαμβάνονται: 1. Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία 2. Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας 3. Ημιδιατροφή,  4. Περιηγήσεις  ξεναγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα εκδρομής 5. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου 6. Τοπικό ξεναγό 7. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (945ΧΛΜ.)
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 04:30 για τα σύνορα. Κάνοντας τις 
απαραίτητες στάσεις στην διαδρομή περνώντας από Σκόπια και Βελιγράδι φθάνουμε 
στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το μαργαριτάρι του Δούναβη, την 
Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξεν/χείο, δείπνο και διαν/ση.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40ΧΛΜ)
Στην ξενάγηση της πόλης θα δούμε την Πλατεία των Ηρώων, με το μνημείο της 
Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου, θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο 
της Δημοκρατίας με τα καλοδιατηρημένα κτίρια και το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ 
Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων. Στο 
λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την εκκλησία του Ματίας, στην 
οποία γινόταν οι στέψεις των βασιλέων. Από το λόφο του Γκέλερτ θα έχουμε μία 
πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και 
το κάστρο, την Τσιταντέλλα. Τέλος θα κλείσουμε με επίσκεψη στο περίφημο νησί 
της Μαργαρίτας. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Σας 
προτείνουμε να ξεκινήσετε την βραδιά σας κάνοντας την πιο ρομαντική κρουαζιέρα 
στον Δούναβη. 

3η ημέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ (243χλμ+243χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη της Βιέννης. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο 
Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας 
Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος 
του ιστορικού κέντρου), όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα 
Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο 
των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, 
την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα 
δούμε το παλάτι του Σένμπρουν με τους υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα της 
Μαρίας Θηρεσίας και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική γειτονιά με την 
ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό 
Ναό του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος στην μελωδική πόλη. Το απόγευμα 
επιστροφή στην Βουδαπέστη. 

Περιλαμβάνονται: 1. Μεταφορά με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο,  2. Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογή σας, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 4. Περιηγήσεις - 
ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής, 5. Έμπειρο αρχηγό  συνοδό του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

SOFITEL BUDAPEST CHAIN BRIDGE 5*
Το ξενοδοχείο προσφέρει υπέροχη θέα στη διάσημη Γέφυρα των 
Αλυσίδων και μια προνομιακή τοποθεσία κοντά στον ποταμό 
Δούναβη, το Ουγγρικό Κοινοβούλιο, την Ουγγρική Κρατική Όπερα και 
το κάστρο στο κέντρο της πόλης. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν 
ένα πολυτελές σπα με πισίνα και σάουνα, γκουρμέ εστιατόριο με 
ανοιχτή κουζίνα και ένα κομψό μπαρ, αίθουσες εκδηλώσεων. Πολλά 
από τα δωμάτια του πολυτελούς ξενοδοχείου έχουν θέα στον 
Δούναβη και είναι εξοπλισμένα με τηλεόραση LCD, θυρίδα ασφαλείας, 
σεσουάρ WiFi.

MERCURE KORONA 4* plus
To ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην αρχή του 
πεζόδρομου, μόλις 600μ. από τον ποταμό Δούναβη και πολύ κοντά 
στον πιο εμπορικό δρόμο της πόλης, την οδό Vaci Utca. Διαθέτει 
εστιατόριο, μπαρ, γυμναστήριο, Ιδιωτικό parking, δωρεάν Wi-Fi. Ta 
δωμάτια είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό, θυρίδα ασφαλείας, μίνι-
μπαρ, δορυφορική τηλεόραση & δωρεάν wi-fi.

BEST WESTERN GRAND HUNGARIA 4*
Το ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται στην κύρια αρτηρία 
της Βουδαπέστης, με εύκολη πρόσβαση από όλες τις κατευθύνσεις 
και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα δωμάτια διαθέτουν ρυθμιζόμενο 
κλιματιμό, minibar, τηλεόραση, Wi-Fi. Διαθέτει ακόμη ιδιωτικό χώρο 
στάθμευσης, αίθουσες συνεδρίων, πλυντήριο, κατάστημα με 
σουβενίρ, κέντρο ευεξίας με τζακούζι, μασάζ, σάουνα, σολάριουμ, 
εστιατόριο και bar.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς

Βουδαπέστη-Βιέννη
5 ημέρες

4η ημέρα: ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ  (210χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στα περίφημα παραδουνάβια 
χώρια της Ουγγαρίας. Στην εκδρομή μας κατά μήκος του Δούναβη 
θα επισκευθούμε το γραφικό χωριό Αγ. Ανδρέας, τόπος  πολλών 
φημισμένων καλλιτεχνών. Στάση για καφέ, περίπατος στο χωριό 
και συνεχίζουμε για το Βίζεγκραντ, γενέτειρα του Καρλομάγνου. 
Έπειτα θα κάνουμε στάση στην πρώτη πρωτεύουσα τον Ούγγρων 
το Έστεργκομ, για να επισκευθούμε τον τεράστιο καθεδρικό ναό 
όπου βρίσκεται ο θρησκευτικός θησαυρός των Ούγγρων και 
την πινακοθήκη. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. 
Απόψε μπορείτε προαιρετικά να πάρετε μια γεύση από την τοπική 
παραδοσιακή κουζίνα παρέα με τα φημισμένα τσιγγάνικα βιολιά 
πίνοντας «αίμα του ταύρου» το πασίγνωστο κρασί τις Ουγγαρίας.

5η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (945χλμ.)
Μετά το πρωϊνό παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Περνώντας 
τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις για καφέ και 
φαγητό, φθάνουμε στην πόλη μας. με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Βιέννη

Δώρο
εκδρομή στη 
Βιέννη & τα 

Παραδουνάβια 
χωριά



53Οδικές εκδρομές

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (945χλμ.)
Αναχώρηση από το γραφείο μας νωρίς το πρωί για τα σύνορα. Κάνοντας 
τις απαραίτητες στάσεις στην διαδρομή φθάνουμε στην πανέμορφη 
πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το μαργαριτάρι του Δούναβη, την Βουδαπέστη. 
Τακτοποίηση στο ξεν/χείο, δείπνο και διαν/ση.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ - ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ 
ΔΑΣΗ - ΒΙΕΝΝΗ (380χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στα περίφημα παραδουνάβια χώρια 
της Ουγγαρίας, Στην εκδρομή μας κατά μήκος του Δούναβη θα κάνουμε 
στάση στην πρώτη πρωτεύουσα τον Ούγγρων —το Έστεργκομ όπου θα 
θα επισκευθούμε τον καθεδρικό ναό και την πινακοθήκη. Συνεχίζουμε για 
τα περίφημα Βιεννέζικα δάση, πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες 
(Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε το Μάγιερλινγκ, 
όπου θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό 
από τη θλιβερή όσο και ρομαντική ιστορία της αυτοκτονίας του διαδόχου 
πρίγκιπα Ροδόλφου και της Μαρίας Βετσέρα. Έπειτα θα δούμε τη γνωστή 
λουτρόπολη Μπάντεν, ιδιαίτερα γνωστή για το καζίνο και το σπίτι όπου ο 
Μπετόβεν συνέθεσε την Ενάτη Συμφωνία, Ωδή στη Χαρά. Άφιξη στη Βιέννη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθρος, διαν/ση.

3η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (60χλμ)
Πρωινό και ξενάγηση πόλης. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε, 
του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. 
Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος 
του ιστορικού κέντρου) όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα 
δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, 
το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό 
Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του 
Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε το παλάτι του Σένμπρουν 
με τους υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας και στη 
συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική γειτονιά με την ελληνορθόδοξη 
Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του 
Αγίου Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος στην μελωδική πόλη. Το απόγευμα 
επίσκεψη στον Πύργο του Δούναβη.

4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ (460ΧΛΜ) - ΠΡΑΓΑ (120χλμ.)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πασίγνωστη λουτρόπολη του βασιλιά 
Καρόλου του IV, το θέρετρο της Ευρωπαϊκής αριστοκρατίας του 18ου 
και 19ου αιώνα, το πασίγνωστο Κάρλοβυ Βάρυ. Μετά από μία ωραία 
διαδρομή φτάνουμε στην πασίγνωστη “Βασιλική Πόλη” τόπο συνάντησης 
των ανθρώπων των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής όπως ο 
Τσάρος Μέγας Πέτρος Α΄, η Μαρία Θηρεσία, ο Γκαίτε, ο Σιλλερ, ο Μπάχ 
κα. Διασχίζοντας τον κεντρικό πεζόδρομο κατά μήκος του ποταμού Tepla 
θαυμάζουμε το γραφικό αρχιτεκτονικό στυλ των κτιρίων που κατά καιρούς 
φιλοξένησαν μεγάλους καλλιτέχνες του Τσέχικου κινηματογράφου. Χρόνος 
ελεύθερος. Δοκιμάστε τις τσέχικες σπεσιαλιτέ της περιοχής και κάντε βόλτα 
στακαταστήματα με τα τοπικά προϊόντα φτιαγμένα από τα ιαματικά νερά 
της περιοχής. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Τσέχικης Δημοκρατίας 
την γραφική Πράγα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διαν/ση

Περιλαμβάνονται: 1. Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία 2. Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας 3. 7 πρωινά και 5 δείπνα,  4. Περιηγήσεις  ξεναγήσεις σύμφωνα 
με το πρόγραμμα εκδρομής 5. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου 6. Τοπικό ξεναγό 7. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς

Βουδαπέστη-Βιέννη-Πράγα 8 ημέρες

5η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40χλμ)
Πρωινή αναχώρηση για ξενάγηση στην χρυσή πόλη των 100 πύργων το 
σημαντικότερο Αρχιτεκτονικό μνημείο της Ευρώπης, Θα θαυμάσουμε τα 
καταστήματα επώνυμων οίκων μόδας, τα πολυτελή εστιατόρια και καφέ 
και θα καταλήξουμε στην πανέμορφη πλατεία της παλιάς πόλης. Θα 
θαυμάσουμε το παλιό Δημαρχείο με το φημισμένο αστρονομικό ρολόι, θα 
περάσουμε από το Κλεμεντίνου, θα δούμετην βιβλιοθήκη, το νέο δημαρχείο 
και θα φτάσουμε στην περίφημη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου τουΙV. Στη 
συνέχεια θα δούμε τον Πύργο της Πυρίτιδας και θα κατευθυνθούμε προς 
την πλατεία του Vaclav, σημείο συνάντησης των κατοίκων της Πράγας 
και θα δούμε επίσης το επιβλητικό κτίσμα του μουσείου Φυσικής Ιστορίας. 
Χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση.

6η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ (330ΧΛΜ) - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (195χλμ.)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την γραφική Μπρατισλάβα. Θα περπατήσουμε 
στο ιστορικό κέντρο της γοητευτικής παραδουνάβιας γνωστής 
πανεπιστημιούπολης θαυμάζοντας τα μεσαιωνικά κτίσματα, τον καθεδρικό 
ναό, τα κυβερνητικά μέγαρα, το πανεπιστήμιο, το Δημαρχείο και την παλιά 
πύλη του Αγ.Μιχαήλ. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για τη Βουδαπέστη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διαν/ση.

7η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40χλμ)
Στην ξενάγηση της πόλης θα δούμε την Πλατεία των Ηρώων, με το μνημείο 
της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου, θα θαυμάσουμε τη 
λεωφόρο της Δημοκρατίας και το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. 
Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο 
των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την εκκλησία του Ματίας, στην 
οποία γινόταν οι στέψεις των βασιλέων. Από το λόφο του Γκέλερτ θα 
έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα 
της ελευθερίας και το κάστρο, την Τσιταντέλλα. Τέλος θα κλείσουμε με 
επίσκεψη στο περίφημο νησί της Μαργαρίτας. (Για τους εκδρομείς του 
7ήμερου προγράμματος, Βουδαπέστη-Βιέννη-Πράγα μια διαδρομή οδικώς 
και μια αεροπορικώς, μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήσης της 
επιστροφής). Χρόνος ελεύθερος στην πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Σας προτείνουμε να κάνετε μια ρομαντική κρουαζιέρα στον Δούναβη. 

8η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (945χλμ.)
Μετά το πρωινό παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Περνώντας τα 
σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις για καφέ και φαγητό, 
φθάνουμε στην πόλη μας.

Κάρλοβυ Βάρυ

Μπρατισλάβα

Το
πληρέστερο
πρόγραμμα



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (670 χλμ)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση για Προμαχώνα. 
Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στο Ρούσε. 
Συνεχίζουμε και περνώντας την Γέφυρα της Φιλίας πάνω από τον Δούναβη φτάνουμε 
στο Βουκουρέστι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος 
για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΙΜΠΙΟΥ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (230 χλμ) 
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την ενδοχώρα της Ρουμανίας και το θρυλικό Σιμπίου. Θα 
δούμε αρχικά την Κουρτέα Ντε Άρτζες, που ήταν η παλιά πρωτεύουσα της Βλαχίας. 
Εκεί θα δούμε την εκκλησία της Επισκοπής και την παλιά ηγεμονική εκκλησία (του 1340). 
Συνεχίζουμε για το Σιμπίου, όπου στη διαδρομή μας θα δούμε ακόμη το μοναστήρι Κόζια, 
που είναι χτισμένο από τον 15ο αιώνα και είναι το δεύτερο σε αρχαιότητα. Άφιξη νωρίς 
το μεσημέρι στην πόλη του Σιμπίου. Θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στην πόλη, 
που αποτέλεσε πολιτισμική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2007 και έχει ανακηρυχθεί σε 
διατηρητέα πόλη της Unesco. Θα δούμε τη Μητρόπολη, που είναι χτισμένη στα θεμέλια 
της Βυζαντινής εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, την πλατεία Χουέτ με την Ευαγγελική 
Εκκλησία περιτρυγισμένη με πέντε πύργους και το παλιό Δημαρχείο. Στη συνέχεια 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ προτείνουμε να κάνετε μια 
βόλτα στην πλατεία ή να διασκεδάσετε σε κάποια ρουμάνικη μπυραρία.

3η ημέρα: ΣΙΜΠΙΟΥ - ΣΙΓΚΙΣΟΥΑΡΑ - ΜΠΡΑΝ - ΜΠΡΑΣΟΦ (210 χλμ) 
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ημέρα μας, με επίσκεψη στη μεσαιωνική πόλη Σιγκισουάρα, 
που προστατεύεται από την UNESCO και είναι γενέτειρα του Βλατ Τέπες, του περίφημου 
Δράκουλα των Καρπαθίων. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Μπραν. Θα επισκεφτούμε 
τον Πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο του Δράκουλα, ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα 
ως αμυντικό φρόυριο απέναντι στις οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια σύντομη 
ξενάγηση στο Μπρασόφ, μια πόλη του 18ου αιώνα, όπου θα δούμε την παλιά πόλη και 
τη Μαύρη εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική 
Ευρώπη. Τελειώνοντας, Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια.

4η ημέρα: ΜΠΡΑΣΟΦ - ΣΙΝΑΪΑ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (180 χλμ) 
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα 
του ποταμού Πράχωβα φτάνουμε στην Σινάϊα, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, όπου θα 
επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, θερινή κατοικία του βασιλιά Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της 
Ρουμανίας. Συνεχίζουμε για το μοναστήρι της Σινάϊα, το 1ο κτίριο που κτίστηκε ύστερα 
από την επίσημη ονομασία της πόλης. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα. Τελειώνοντας, 
αναχωρούμε για το Βουκουρέστι. Θα επισκεφτούμε το το Μουσείο του χωριού, που 
είναι μοναδικό στο είδος του και δείχνει την αρχιτεκτονική από όλες τις περιοχές της 
χώρας. Το απόγευμα μετάβαση στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ 
προαιρετική νυχτερινή διασκέδαση σε Ρουμάνικες μπυραρίες με υπέροχο φαγητό. 

5η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (60 χλμ) 
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη. Θα επισκεφτούμε το παλάτι 
της βουλής, χτισμένο από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το δέυτερο σε μέγεθος 
δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Συνεχίζοντας, θα θαυμάσουμε το 
Αντενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας, τα ανάκτορα της βασιλικής 
οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου που είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισίου, 
το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την Εκκλησία της Σταυρουπόλεως, την Ελληνική πρεσβεία, 
την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το μουσείο του Πυροσβέστη και την 
στρατιωτική Ακαδημία. Τελειώνοντας, θα απολαύσουμε μια πανέμορφη κρουαζιέρα στο 
πάρκο Χερεστρόου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος για ξεκούραση. Το βράδυ 
απολαύστε το ποτό σας στην παλιά πόλη ή στο φημισμένο μαγαζί Caru cu Berre.

6η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (670 χλμ) 
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος. Στη συνέχεια παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. 
Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις για φαγητό και καφέ, άφιξη αργά το βράδυ στην 
πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Το πρόγραμμα εκτελείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς

Περιλαμβάνονται: 1. Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία 2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*, 3. Ημιδιατροφή  4. Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα εκδρομής 5. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου 6. Τοπικό ξεναγό 7. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Μπρασώφ

RAMADA BRASOV 4* (Μπρασόφ)
Το πολυτελές ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται 
στην είσοδο της πόλης. Τα δωμάτιά του διαθέτουν ρυθμιζόμενο 
κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, ψυγείο, σεσουάρ, τηλέφωνο 
και δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ. Το ξενοδοχείο διαθέτει 
ακόμη πάρκινγκ, συνεδριακό κέντρο, 2 εστιατόρια, μπαρ, 
γυμναστήριο, σάουνα, ατμόλουτρο, υδρομασάζ και spa cent-
er. Μην ξεχάσετε να απολαύσετε ένα ποτό στο μπαρ του 
ξενοδοχείου ή να γευτείτε διάφορες τοπικές σπεσιαλιτέ και 
γεύσεις από διεθνή κουζίνα στα πολυτελή εστιατόρια του.

CONTINENTAL 4* (Σιμπίου)
Το ξενοδοχείο βρίσκεται δίπλα στο ιστορικό κέντρο της πόλης, 
κοντά στα περισσότερα αξιοθέατα. Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, 
κέντρο ευεξίας και casino. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, 
τηλεόραση, τηλέφωνο, minibar, θυρίδα ασφαλείας, σεσουάρ και 
πρόσβαση στο internet

Στα βήματα
του Δράκουλα

6 ημέρες

Πανόραμα Ρουμανίας

Το 
πληρέστερο
πρόγραμμα

MINERVA 4* (Βουκουρέστι)
Βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία, μόλις 300μ απο το σταθμό Pia-
ta Romana και την πλατεία Victoriei, κοντά στα σημαντικόντερα 
αξιοθέατα της πόλης. Τα δωμάτιά του διαθέτουν ρυθμιζόμενο 
κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, mini bar, safe box, δωρεάν 
πρόσβαση στο ιντερνετ, σεσουάρ..Το ξενοδοχείο διαθέτει ακόμη 
κινέζικο εστιατόριο Nan Jing.

Δώρο 
κρουαζιέρα 
στο πάρκο 
Χερεστρόου
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1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (670 χλμ)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 06:00 και αναχώρηση για Προμαχώνα. 
Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε 
στο Ρούσε. Συνεχίζουμε και περνώντας την Γέφυρα της Φιλίας πάνω από 
τον Δούναβη φτάνουμε στο Βουκουρέστι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
δείπνο. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (περιήγηση πόλης, 60 χλμ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη. Θα επισκεφτούμε 
το Μουσείο του χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος του και δέιχνει την 
αρχιτεκτονική από όλες τις περιοχές της χώρας, καθώς και το παλάτι της 
βουλής, χτισμένο από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το δέυτερο σε 
μέγεθος δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια 
της περιήγησης μας, θα θαυμάσουμε το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο 
μέγαρο μουσικής της χώρας, τα ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, 
την Αψίδα του θριάμβου που είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισίου, 
το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, 
το μουσείο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και χρόνος για ξεκούραση.

3η ημέρα: ΣΙΝΑΪΑ - ΜΠΡΑΝ ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ (300 χλμ)
Μετά το πρωϊνό αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε 
την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα φτάνουμε στην Σινάϊα, το μαργαριτάρι 
των Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, θερινή κατοικία 
του βασιλιά Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε 
καθοδόν το Μοναστήρι της Σινάϊα, το 1ο κτίριο που κτίστηκε ύστερα από 
την επίσημη ονομασία της πόλης και έπειτα αναχωρούμε για το Μπραν. 
Θα επισκεφτούμε τον Πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο του Δράκουλα, 
ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρόυριο απέναντι στις 
οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια σύντομη ξενάγηση στο Μπρασώφ, 
όπου θα δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, 
τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Επιστροφή στο 
Βουκουρέστι. Διαν/ση.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η διανυκτέρευση στη Σόφια.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς

Περιλαμβάνονται: 1. Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Διατροφή σύμφωνα με την επιλογή σας,  4. Περιηγήσεις  
ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής 5. Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφείου 6. Τοπικό ξεναγό 7. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

NOVOTEL CITY CENTER 4* plus
Το πολυτελές ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται στο 
κέντρο του Βουκουρεστίου. Τα κλιματιζόμενα δωμάτια του διαθέτουν 
safe box, mini bar, πρόσβαση στο internet, σεσουάρ, καλωδιακή 
τηλεόραση. Είναι ιδανικό για οικογένειες, καθώς διαθέτει ευρύχωρα 
δωμάτια. Ακόμα, το ξενοδοχείο διαθέτει casino, bar, εξωτερική 
πισίνα, fitness center,  υπηρεσίες μασάζ, καθαριστήριο, πάρκινγκ 
και ενα πλήρως ανακαινισμένο Lobby. Στο ξενοδοχείο μπορείτε να 
δοκιμάσετε τις εξαίρετες γεύσεις του εστιατορίου.

HILTON ATHENEE PALACE 5*
Τo πολυτελέστατο ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται στην 
καρδιά της πόλης, μόλις 200μ από το Αντενέουμ και προσφέρει τις πιο 
σύγχρονες ανέσεις, ικανοποιώντας και τον πιο απατητικό επισκέπτη 
του. Διαθέτει 2 εστιατόρια, μπαρ, καφέ, αίθουσα συνεδρίων, αίθουσες 
χαλάρωσης με σπα και μασάζ, εσωτερική πισίνα. Δοκιμάστε τοπικές και 
διεθνείς σπεσιαλιτέ στο εστιατόριο Roberto. Τα δωμάτιά του διαθέτουν 
ρυθμιζόμενο κλιματισμό, safe box, τηλέφωνο, τηλεόραση, σεσουάρ, 
mini μπαρ και δωρεάν Wi-Fi. Ακόμη, μπορείτε να χαλαρώσετε στην 
εσωτερική πισίνα. Τέλος, σας προσφέρουμε δωρεάν την είσοδο στο 
health club.

Βουκουρέστι
4 & 5 ημέρες

4η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΟΦΙΑ (420 χλμ)
Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος για τις τελευταίες αγορές μας και αναχώρηση 
για την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, τη Σόφια.  Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ βόλτα στη φωταγωγημένη πόλη. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (330 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την περιήγηση πόλης. Θα δούμε τη Βουλή, τη 
Βυζαντινή εκκλησία της Αγ. Κυριακής, τα Ρωμαϊκά μνημεία και το περίφημο 
ναό του Αλεξάντερ Νέφσκι. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. 
Περνώντας τα σύνορα φθάνουμε στην πόλη μας.

“Το μικρό
Παρίσι”

Δώρο 
κρουαζιέρα 
στο πάρκο 
Χερεστρόου



1η ημέρα: ΕΛΛΑΔΑ - ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ (480χλμ.)
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας και με ενδιάμεσες στάσεις 
φτάνουμε στο συνοριακό σταθμό των Κήπων. Μετά τoν έλεγχο και περνώντας 
τη γέφυρα των Κήπων, φτάνουμε στον τούρκικο συνοριακό σταθμό των 
Υψάλων. Περνώντας έξω από την Κεσσάνη, φτάνουμε στη Μάδυτο, όπου με 
φέρυ-μπόουτ διασχίζουμε τα στενά των Δαρδανελιων. Άφιξη στο Τσανάκαλε 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ - ΠΕΡΓΑΜΟΣ - ΣΜΥΡΝΗ (320χλμ.)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Αρχαία Πέργαμο, επίσκεψη στο Ασκληπιείο, 
έναν χώρο αφιερωμένο στο θεό της ιατρικής, τον Ασκληπιό, τη Βασιλική του 
Αγ. Ιωάννου, την Κόκκινη Αυλή, την Παλιά Ελληνική συνοικία. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για την πολυπόθητη Σμύρνη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
δείπνο. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΣΜΥΡΝΗ - ΕΦΕΣΣΟΣ - ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ (205χλμ)
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για την Έφεσο, την αρχαία Ιωνική πόλη 
που υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά κέντρα της Μεσογείου 
και διατηρεί πολλά μνημεία της Ελληνικής και Ρωμαϊκής περιόδου.. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο της Εφέσου με τις άριστα 
διατηρημένες αρχαιότητες. Θα περπατήσουμε την οδό των Κουρητών, θα 
δούμε την περίφημη βιβλιοθήκη του Κέλσου, το αρχαίο θέατρο, τα λουτρά, 
και την αγορά. Θα ακολουθήσει επίσκεψη στη Βασιλική του Ευαγγελιστή 
Ιωάννη του Θεολόγου, που χτίστηκε από τον Ιουστινιανό. Επίσης, θα δούμε 
το ναό της Αρτέμιδος, ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου. Στη συνέχεια 
θα αναχωρήσουμε για το κοσμοπολίτικο Κουσάντασι, που βρίσκεται 
απέναντι από την Σάμο.  Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και αγορές. Επιστροφή 
το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΣΜΥΡΝΗ - ΑΙΒΑΛΙ (155χλμ)
Πρωινό και θα περιηγηθούμε στο κέντρο της παλιάς πόλης, όπου θα δούμε 
τα λίγα κτίρια που σώζονται. Το Τελωνείο στο Κορδόνι, την παραλιακή 
Λεωφόρο, το παλιό Διοικητήριο, την ελληνική γειτονιά της Πούντας, το ναό 
του Αγ. Βουκόλου που αναπαλαιώνεται και το πρώτο ελληνικό Πανεπιστήμιο, 
που δεν πρόλαβε να λειτουργήσει και σήμερα λειτουργεί ως Μουσείο. Από 
την Ακρόπολη, το κάστρο του Κατιφέ Καλέ θα θαυμάσουμε τη θέα της 
πόλης και του κόλπου. Έπειτα αναχωρούμε για το Αιβαλί (Κυδωνίες), όπου 
τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο. Στη γειτονιά του λιμανιού θα δούμε τα 
παλιά εργοστάσια κατεργασίας ελαιολάδου και παράγωγης σαπουνιού, τις 
παλιές ελληνικές εκκλησιές που σήμερα είναι τζαμιά. Στη συνέχεια επίσκεψη 
στα πανέμορφα Μοσχονήσια, πρόκειται για 22 μικρές νησίδες και μια πιο 
μεγάλη το Μοσχονήσι(ALIBEY ADASI), όπου υπάρχει και σώζεται η εκκλησία 
των Ταξιαρχών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.Διανυκτέρευση.

5η ΗΜΕΡΑ: ΑΙΒΑΛΙ - ΤΡΟΙΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Πρωινό και αναχωρούμε για επίσκεψη στα αρχαία μνημεία της μυθικής 
Τροίας, όπου θα δούμε ερείπια από την παλιά πόλη καθώς και το αντίγραφο 
του Δούρειου Ίππου. Ζήστε το ΕΠΟΣ της Ηλιάδας «μεταφορικά» ανάμεσα 
σε Ήρωες, όπως ο Αχιλλέας, ο Έκτορας, ο Αγαμέμνονας, ο Πάρης, ο 
Οδυσσέας, ο Ρήσος, κ.α. Έπειτα παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής και με 
ενδιάμεσες στάσεις φτάνουμε στην πόλη μας.

BLANCA HOTEL 4* - Σμύρνη
Το Blanca Hotel βρίσκεται κοντά στην Διεθνή Έκθεση της Σμύρνης, την πλατεία Konak και Saat Kulesi. Στις παροχές του περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις 
πλυντηρίων, ανταλλακτήριο συναλλάγματος, ασύρματη πρόσβαση στο Internet.  Τα κλιματιζόμενα δωμάτια διαθέτουν μίνι μπαρ, θυρίδα ασφαλείας, 
σεσουάρ, τηλέφωνο, τηλεόραση LCD.

IRIS HOTEL 4* - Τσανάκαλε 
Τοποθετημένο στην παραλία στην Guzelyali, απέχει μόλις 10 χιλιόμετρα από την αρχαία πόλη της Τροίας. Διαθέτει ένα γήπεδο τένις και μια μεγάλη 
εξωτερική πισίνα με βεράντα και ξαπλώστρες. Τα δωμάτιά του είναι διακοσμημένα σε ουδέτερα χρώματα, διαθέτουν μπαλκόνι με πανοραμική θέα και 
είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό, δωρεάν Wi-Fi και δορυφορική τηλεόραση. Το ξενοδοχείο διαθέτει ακόμη μπαρ που σερβίρει κοκτέιλ και ένα εστιατόριο με 
υπαίθριο χώρο στον κήπο. 

Περιλαμβάνονται: 1. Μεταφορές με πολυτελές λεωφορείο, 2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 4. Περιηγήσεις 
ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα, 5. Αρχηγό–συνοδό του γραφείου, 6. Επίσημο τοπικό ξεναγό, 7. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και γενικότερα ότι αναφέρεται ως προαιρετικό στο πρόγραμμα.

5 ημέρες
Παράλια Μ. Ασίας
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1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (630 χλμ)
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. Κάνοντας τις 
απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στα σύνορα των Κήπων, έλεγχος 
και ελεύθερος χρόνος στα αφορολόγητα είδη. Συνεχίζουμε τη 
διαδρομή μας στην ανατολική Θράκη ταξιδεύοντας παράλληλα με 
την ακτή της θάλασσας του Μαρμαρά και φτάνουμε το απόγευμα 
στην Κωνσταντινούπολη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος 
ελεύθερος να περιηγηθούμε στην πλατεία Ταξίμ, στην περίφημη 
κοσμοπολίτικη οδό Ιστικλάλ και στα όμορφα γραφικά στενά 
κάνοντας μια πρώτη γνωριμία με τη ‘Βασιλεύουσα’.

2η ημέρα: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - ΤΟΠ ΚΑΠΙ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο όπου 
θα δούμε τον Βυζαντινό Ιππόδρομο με τον Αιγυπτιακό οβελίσκο, 
την ελικτή στήλη των Δελφών, την γερμανική κρήνη του 1898, την 
στήλη του Κωνσταντίνου, το μπλέ τζαμί, τη Βυζαντινή υπόγεια 
δεξαμενή του Ιουστινιανού και θα καταλήξουμε στο Ναό της Αγίας 
του Θεού Σοφίας, την περίφημη Αγία Σοφία. Θα δούμε επίσης 
καθοδόν τον σταθμό Σίρκεζι οπου κατέληγε το Όριεντ Εξπρές, 
το Γενί τζαμί, το Μίλιον και τα λουτρά της Ρωξάνης. Συνεχίζουμε 
με το περίφημο παλάτι Τοπ Καπί αρχική κατοικία των Σουλτάνων 
(μέχρι τη δημιουργία του Ντολμά Μπαχτσέ το 1853) και διοικητικό 
κέντρο σημαντικών προσωπικοτήτων όπως ο κατακτητής 
Μωάμεθ Β΄και ο Σουλειμάν ο μεγαλοπρεπής. Επόμενη στάση το 
αρχαιολογικό μουσείο ένα από τα σημαντικότερα του είδους του 
παγκοσμίως. Εκθέματα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τη 
Μεσοποταμία και το πέρασμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου σίγουρα 
θα προσελκύσουν το θαυμασμό σας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ προαιρετική  διασκέδαση σε νυχτερινό κέντρο με οριεντάλ 
μουσική, ανατολίτικους χωρούς και τραγούδια.

3η ημέρα: ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΧΤΣΕ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΒΟΣΠΟΡΟ  
ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ (80 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη σε ένα από τα σημαντικότερα 
αξιοθέατα της Πόλης, τα εντυπωσιακά ανάκτορα Ντολμά Μπαχτσέ, 
νεότερη κατοικία των σουλτάνων και διοικητικό κέντρο της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σε στυλ μπαρόκ, μεγαλοπρεπή, με 
εξαιρετική πολυτέλεια.  Έπειτα προαιρετική κρουαζιέρα στα στενά 
του χιλιοτραγουδισμένου Βοσπόρου. Ακολουθεί επίσκεψη στο ιερό 
Αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλί) με τους τάφους των 
Πατριαρχών, όπου υπήρχαν τα λεγόμενα “παλάτια των πηγών”. Στη 
συνέχεια επίσκεψη στην φημισμένη σκεπαστή αγορά με τα 4000 
καταστήματα το ανατολίτικο παζάρι Καπαλί Τσαρσί. Αμέτρητα 
προιόντα όπως δερμάτινα είδη, ρούχα, αναμνηστικά, αντίκες, 
είδη δώρων κ.α. είναι στη διάθεσή σας εξασκώντας πάντα τις 
διαπραγματευτικές σας ικανότητες. Το βράδυ σας προσφέρουμε 
πανοραμική νυχτερινή περιήγηση στα φωταγωγημένα αξιοθέατα 
της ιστορικής πόλης.

4 & 5 ημέρεςΚωνσταντινούπολη
4η ημέρα: ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΑ - PIERRE LOTI
Πρόγευμα και περνώντας από τον Κεράτειο κόλπο και τη γέφυρα του Γαλατά 
θα καταλήξουμε στην περίφημη Μονή της Χώρας με τα μοναδικά παγκοσμίως 
βυζαντινά ψηφιδωτά. Έπειτα, εφόσον ο καιρός το επιτρέπει, ξεκινάμε για προαιρετική 
εκδρομή στα μαγευτικά Πριγκηπόννησα. Επισκεπτόμαστε το μεγαλύτερο νησί 
των Πριγκηποννήσων, την Πρίγκηπο θαυμάζοντας τις παλιές ελληνικές βίλες με 
τις εντυπωσιακές αρχοντικές επαύλεις. Όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν το 
γύρο του νησιού με τα παραδοσιακά παϊτόνια ή να προσκυνήσουν στο μοναστήρι 
του Αγ.Γεωργίου στο ψηλότερο σημείο του νησιού. Επιστροφή αργά το απόγευμα 
στο ξενοδοχείο.  Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί η εκδρομή στα Πριγκηπόνησα θα 
επισκευθούμε μια όμορφη και φημισμένη περιοχή το Pierre Loti, στο λόφο του Εγιούπ, 
για να απολαύσουμε τον καφέ μας, μαζί με την υπέροχη θέα στον Κεράτιο Κόλπο. 

5η ημέρα: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΒΛΑΧΕΡΝΑ - ISTANBUL FORUM ΕΝΥΔΡΕΙΟ  
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (640 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι. Θα 
θαυμάσουμε τη στήλη της φραγκελώσεως οπου μαρτύρησε ο Ιησούς και σώζεται 
μέχρι σήμερα, τα λείψανα του Χρυσοστόμου και του Γρηγορίου Θεολόγου, τον 
Πατριαρχικό θρόνο, την εικόνα της Παναγίας της Κυζίκου και θα δούμε από 
μακριά τη Μεγάλη του Γένους Σχολή. Συνεχίζουμε για το Αγίασμα της μονής των 
Βλαχερνών οπου ψάλθηκε για πρώτη φορά το 626μ.χ. ο Ακάθιστος ύμνος στην 
Υπερμάχω Θεοτόκο ως ευχαριστία για τη σωτηρία της πόλης από τους Αβαρους. 
Στην συνέχεια, θα κατευθυνθούµε στο ISTANBUL FORUM, ένα από τα πλέον σύγχρονα 
εµπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, όπου θα επισκεφθούµε το Aquarium 
(Ενυδρείο), όπου εκτίθενται πάνω από 10000 διαφορετικά είδη θαλάσσιας ζωής. 
Παίρνωντας τον δρόμο της επιστροφής περνάμε περειφεριακά από Σιλίβρια 
(γενέτειρα του Αγίου Νεκταρίου) και κάνουμε στάση στην περιοχή της Ραιδεστού. 
Άφιξη στα σύνορα και επιστροφή  στην πόλη μας.

Περιλαμβάνονται:  1. Μεταφορά με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο, 2. Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογή σας, 3. Πρωινό καθημερινά, 4. Περιηγήσεις-ξεναγήσεις σύμφωνα με 
το πρόγραμμα εκδρομής, 5. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνονται οι επισκέψεις: Τοπ καπί, Μονή της Χώρας, Pierre Loti, αρχαιολογικό μουσείο.

Δώρο
νυχτερινή 
περιήγηση 

στα αξιοθέατα 
της πόλης



Περιλαμβάνονται:  1. Μεταφορά με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο, 2. Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο, 3. Hμιδιατροφή στο ξενοδοχείο (πρωινό και δείπνο καθημερινά), 4. 
Περιηγήσεις-ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής, 5. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΣΥΝΟΡΑ - ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ (614χλμ)
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση για τα   Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Είσοδος στην 
Βουλγαρία και διασχίζοντας μια όμορφη φυσική διαδρομή θα φτάσουμε στην Μαύρη Θάλασσα, 
και στον ιστορικό χώρο Nessebar (Μεσήμβρια), ή όπως συχνά αναφέρεται «το μαργαριτάρι της 
Μαύρης Θάλασσας». Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και δείπνο. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ - ΒΑΡΝΑ - ΜΟΝΗ ΑΛΑΤΖΑ (94χλμ)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την μέρα μας με επίσκεψη στην Μεσήμβρια, μια πλούσια 
πόλη – μουσείο, με αφθονία ιστορικών κτιρίων, η οποία  ώθησε την UNESCO να τη συμπεριλάβει 
στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 1983. Λέγεται ότι είναι η πόλη με τον μεγαλύτερο 
κατά κεφαλήν αριθμό εκκλησιών. Σήμερα, συνολικά σαράντα εκκλησίες κατάφεραν να επιβιώσουν 
στην περιοχή της πόλης.  Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας και κατευθυνόμαστε προς την πόλη της 
Βάρνας η οποία αποτελεί σημαντικό λιμάνι στα ανατολικά της χώρας. Είναι γνωστή και ως ”Η 
Θαλάσσια Πρωτεύουσα” ή ”Η Καλοκαιρινή Πρωτεύουσα” της Βουλγαρίας. Η πόλη πήρε το όνομα 
Στάλιν από το 1949 ως το1956. Θα έχουμε περιήγηση στη μονή Αλατζά (XII —XIV) η οποία χτισμένη 
ολόκληρη μέσα σε βράχο αποτελεί έναν από τους πιο συχνά επισκεπτόμενους τουριστικούς 
χώρους. Τον Μεσαίωνα ήταν κατοικία ασκητών, ενώ σήμερα εξακολουθεί να προσελκύει τους 
θαυμαστές της ιστορίας και του μυστικισμού. Στη Βάρνα θα δούμε τη Μητρόπολη, το δραματικό 
θέατρο και το Ενυδρείο. Ελεύθερος χρόνος στην αγορά και την υπέροχη παραλία για φαγητό και 
βόλτα. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
3η ημέρα:  ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ - ΑΓΧΙΑΛΟΣ - ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ (36χλμ)
Πρόγευμα και στη συνέχεια αναχώρηση για την Αγχίαλο όπου θα επισκεφθούμε την Μονή 
του Αγ. Γεωργίου με εξαιρετικά σπάνιες εικόνες. Συνεχίζουμε για την πόλη του  Μπουργκάς, ή 
Πύργος. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στη Βουλγαρική Ακτή και η τέταρτη μεγαλύτερη στη 
Βουλγαρία, μετά τη Σόφια, τη Φιλιππούπολη και τη Βάρνα. Αποτελεί σημαντικό βιομηχανικό, 
συγκοινωνιακό, πολιτιστικό και τουριστικό κέντρο.  Περιβάλλεται από τις λίμνες του Μπουργκάς 
που φιλοξενούν αρκετές εκατοντάδες είδη πτηνών. Τμήμα της πόλης αποτελεί το Νησί της 
Αγίας Αναστασίας. Στον χρόνο μας στην πόλη, θα θαυμάσουμε αρκετά μνημεία και αξιοθέατα 
όπως το Περιφερειακό Ιστορικό Μουσείο, το Μουσείο Φύσης και Επιστήμης, την Ρωμαϊκή πόλη 
του Ντεβέλτουμ, τα Ρωμαϊκά και μεσαιωνικά λουτρά Ακουα Καλίντε, το Θαλάσσιο Καζίνο, το 
σύγχρονο κτίριο της Όπερας του Μπουργκάς που στεγάζει δύο μεγάλα μουσικά ιδρύματα της 
πόλης, την Κρατική Όπερα και τη Φιλαρμονική. Επίσης θα δούμε τον Θαλάσσιο Κήπο, ένα δημοτικό 
πάρκο που κατασκευάστηκε το 1910 από τον τότε αρχικηπουρό της πόλης, καθώς και αρκετές 
εκκλησίες και μοναστήρια. Θα έχουμε στη συνέχεια ελεύθερο χρόνο και το απόγευμα επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο, διανυκτέρευση.
 

4η ημέρα: ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ - ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΗ ΑΚΤΗ  
Πρωινό και αναχώρηση για να περάσουμε την ημέρα μας σε έναν από τους εξέχοντες 
τουριστικούς προορισμούς και λιμάνι, το θέρετρο Sunny Beach (Ηλιόλουστη Ακτή). Είναι το 
μεγαλύτερο και πιο δημοφιλές θέρετρο στη Βουλγαρία, και φιλοξενεί πάνω από 800 ξενοδοχεία. 
Υπάρχουν επίσης πολυάριθμα εστιατόρια και μπαρ με ζωντανή μουσική, νυχτερινά κέντρα 
διασκέδασης, ντίσκο, καφετέριες. θα έχετε ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή σας για την παραλία, τα 
θαλάσσια σπορ. Υπάρχουν επίσης δύο πάρκα νερού που μπορείτε να επισκεφθείτε.  Το απόγευμα 
θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

5η ημέρα: ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ  - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την επιστροφή μας. Με τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη 
το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη. Στάση για φαγητό και συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Άφιξη στην 
πόλη μας αργά το απόγευμα.

Μονή Αλατζά

Μεσήμβρια

Ηλιόλουστη
Ακτή

5 ημέρες

Βάρνα

MARIETA PALACE 4* - Nessebar
Βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τους εμπορικούς δρόμους και μόλις 500μ. μακριά από τις πιο γραφικές παραλίες της Μαύρης Θάλασσας. Πρόκειται για ένα μοντέρνο 
ξενοδοχείο, το οποίο προσφέρει σαλόνι ομορφιάς, διαδρόμους για μπόουλινγκ, μπιλιάρδο και άλλα παιχνίδια, 24ωρο κοκτέιλ μπαρ και ντίσκο για διάφορες μουσικές προτιμήσεις. 
Το κέντρο σπα περιλαμβάνει 7 αίθουσες μασάζ, υδρομασάζ, χαμάμ, σάουνα υπέρυθρης ακτινοβολίας, ατμόλουτρο, σολάριουμ και χώρο χαλάρωσης, σύγχρονο και πλήρως 
εξοπλισμένο γυμναστήριο, εστιατόριο και πισίνα στον τελευταίο όροφο. Όλα του τα δωμάτια διαθέτουν τηλέφωνο, δορυφορική τηλεόραση, στεγνωτήρα μαλλιών, προϊόντα 
περιποίησης, μίνι μπαρ.



ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το πρόγραμμα. Το 
γραφείο σχεδιάζει, ρυθμίζει και συντονίζει τις υπηρεσίες που 
αναφέρονται στο πρόγραμμα που έχει δημοσιευθεί ή στο 
πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί με τους πελάτες, έναντι 
ενός τιμήματος (τιμής). Η τιμή αυτή βασίζεται στισ υπηρεσίες 
που περιγράφονται, στην ισοτιμία ξένων νομισμάτων με το 
Ευρώ και τις τιμές ναύλων, κομίστρων, φόρων και τελών που 
ισχύουν κατά την σχεδίαση και την κοστολογική διαδικασία. 
Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης των τιμών που 
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σε περίπτωση μεταβολών 
του κόστους μεταφοράς, των καυσίμων και αλλαγών των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Τροποποιήσεις στοιχείων του ταξιδιού
Α) Αν και το Γραφείο προσπαθεί να τηρήσει απαρέγκλιτα το 
πρόγραμμα του οργανωμένου ταξιδιού σχεδιάζοντας κάθε 
λεπτομέρεια από πολύ πιο νωρίς, υπάρχει το ενδεχόμενο 
της τροποποίησης του που οφείλεται στο γεγονός της 
χρησιμοποίησης τρίτων ως προμηθευτών επί των οποίων 
δεν έχει άμεσο έλεγχο όπως αεροπορικές και ναυτιλιακές 
εταιρείες, ξενοδοχεία, μεταφορικές και άλλες τουριστικές 
επιχειρήσεις οι οποίοι είναι δυνατόν να μην ανταποκριθούν 
στις υποχρεώσεις τους. Λόγω του καθαρά διαμεσολαβητικού 
του ρόλου οι ευθύνες του Γραφείου εντοπίζονται 
μόνον σε περιπτώσεις παραλήψεων και οργανωτικών 
αδυναμιών. Παρά τον σαφή αυτόν διαμεσολαβητικό του 
ρόλο το Γραφείο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες των Πελατών του, δεν μπορεί 
όμως να θεωρηθεί υπεύθυνο για ανωμαλίες που δεν μπορεί 
να προβλέψει ή να ελέγξει όπως: α) Για τυχόν μεταβολές 
ή τροποποιήσεις που συμβούν πριν και κατά τα διάφορα 
στάδια του ταξιδιού προερχόμενες από τις υπηρεσίες των 
αεροπορικών και μεταφορικών εταιρειών και πρακτορείων 
(καθυστερήσεις, ακυρώσεις δρομολογίων, αλλαγές τύπου 
αεροσκαφών, υπεράριθμες κρατήσεις, απώλειες αποσκευών 
κλπ), β) Ατυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές 
επιπτώσεις απο κλιματολογικές συνθήκες, αδυναμία 
προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες, υψόμετρο, 
επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες 
καθαριότητας. γ) Μεταβολές οποιασδήποτε υπηρεσίας είτε 
του προγράμματος ολόκληρου, οφειλόμενες σε “ανώτερη 
βία” (πόλεμος ή απειλή πολέμου, θεομηνίες, τρομοκρατικές 
ενέργειες, απεργίες, πολιτική αναταραχή κλπ). δ) Φθορά, 
απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, 
χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων και οποιασδήποτε 
συνέπειας από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη.
Β) Πριν την εκτέλεση του ταξιδιού το γραφείο διατηρεί το 
δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα της εκδρομής 
και να αναπροσαρμόσει την τιμή της. Στην περίπτωση αυτή 
ο ταξιδιώτης μπορεί να ακυρώσει την συμμετοχή του και 
να του επιστραφούν τα χρήματα που έχει προκαταβάλει 
χωρίς καμία περαιτέρω απαίτηση. Κατά την εκτέλεση 
της εκδρομής ο αρχηγός αυτής διατηρεί το δικαίωμα να 
τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο αυτής, εάν κρίνει ότι αυτό 
είναι προς το συμφέρον των εκδρομέων και εξυπηρετεί 
την καλύτερη εκτέλεση του γενικότερου προγράμματος. 
Όλα τα έκτατα έξοδα (επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητό, 
μεταφορές κλπ) που προκύπτουν απο την τροποποίηση 
μέρους ή όλου του προγράμματος λόγω έκτατων 
γεγονότων ή γεγονότων ανωτέρας βίας εκτός του ελέγχου 
του Γραφείου επιβαρύνουν αποκλειστικά τους εκδρομείς. Το 
Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που 
αναγράφεται στο πρόγραμμα με άλλο ίδιας κατηγορίας.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Το Γραφείο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εκδρομή 
λόγω μικρής συμμετοχής το αργότερο τρείς ημέρες πριν 
την αναχώρηση. Ακύρωση της εκδρομής μπορεί να γίνει 
και για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους που το Γραφείο 
κρίνει σκόπιμους. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνει κάποια 
άλλη εκδρομή της ίδιας τιμής και ποιότητας. Αν ο πελάτης 
δεν δεχθεί τότε επιστρέφεται το ποσό που καταβλήθηκε. 
Ουδεμία άλλη απαίτηση αναγνωρίζεται ή γίνεται αποδεκτή.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ
Κάθε εκδρομέας είναι υπεύθυνος για την ισχύ, την εξασφάλιση 
και την φύλαξη όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων που είναι 
απαραίτητα για τη συμμετοχή στην εκδρομή, (διαβατήριο, 
θεωρήσεις, πιστοποιητικά, άδειες, βίζα κλπ), και καμια 
ευθύνη δε φέρει το γραφείο. Σε περίπτωση που ανατίθεται 
στο Γραφείο η εξασφάλιση των απαραίτητων εγγράφων, 
το Γραφείο δεν ευθύνεται σε περίπτωση καθυστέρησης ή 
αδυναμίας εκδόσεως των. Οι εκδρομείς υποχρεούνται στην 
υποβολή

ειλικρινών και γνήσιων δηλώσεων προς τις αρμόδιες αρχές 
πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση που 
οι αρχές δεν επιτρέψουν την έξοδο ή είσοδο σε κάποιον 
εκδρομέα είτε λόγω μη υποβολής ειλικρινούς δηλώσεως 
είτε λόγω απαγορεύσεως ή περιορισμών επιβληθέντων 
στο πρόσωπό του, τότε ο εκδρομέας δεν δικαιούται 
επιστροφής οιουδήποτε χρηματικού ποσού που κατέβαλε 
προς το γραφείο. Βασική υποχρέωση των εκδρομέων 
είναι η έγκαιρη προσέλευσή των στους ορισμένους 
κατά το πρόγραμμα τόπους και χρόνους. Σε περίπτωση 
καθυστέρησης του εκδρομέα και μη έγκαιρης προσέλευσης 
του στον καθορισμένο τόπο ή χρόνο για την εκτέλεση του 
προγράμματος (όπως ξεναγήσεις, μεταφορές, πτήσεις, 
γεύματα) ο αρχηγός έχει το δικαίωμα ν’ αποχωρήσει, με 
συνέπεια ο εκδρομέας να χάσει την εκδήλωση χωρίς 
να δικαιούται οιαδήποτες αποζημίωσης ή επιστροφής 
χρημάτων. Στην περίπτωση αυτή ο εκδρομέας πρέπει να 
επανασυνδεθεί με το γκρουπ με δικά του έξοδα.

Πληρωμή – Κρατήσεις θέσεων συμμετοχής
Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε δήλωση συμμετοχής πρέπει 
να συνοδεύεται από την καταβολή προκαταβολής ίσης με 
το 40% της αξίας της εκδρομής. Η δήλωση συμμετοχής 
γίνεται από τον συμμετέχοντα ή τον εκπρόσωπο των 
συμμετεχόντων (ομαδικές εκδρομές φορέων, συλλόγων, 
ατόμων κλπ). Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις 
που δεν επικυρώνονται με την πληρωμή της ανάλογης 
προκαταβολής δεν ισχύουν και δεν δεσμεύουν το Γραφείο. 
Δήλωση συμμετοχής επίσης μπορεί να γίνει και σε 
συνεργαζόμενα με το Γραφείο τρίτα γραφεία (τα οποία 
λειτουργούν ως “πωλητές”) και τα οποία έχουν υποχρέωση 
να εκδώσουν σχετικά παραστατικά δεσμευόμενα έτσι 
συμβατικά έναντι του Πελάτη, υπό την προϋπόθεση και 
πάλι της πληρωμής της ανάλογης προκαταβολής. Η 
εξόφληση του υπόλοιπου τιμήματος της αξίας του ταξιδιού 
πρέπει να έχει γίνει στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί 
από την ημέρα κατάθεσης της προκαταβολής έως επτά 
(7) ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης. Σε αντίθετη 
περίπτωση το Γραφείο δεν δεσμεύεται και δεν θεωρείται 
έγκυρη η συμμετοχή του Πελάτη στην εκδρομή, ενώ η 
δοθείσα προκαταβολή καταπίπτει υπέρ του Γραφείου ως 
αποζημίωση του. Μετά την εξόφληση του τιμήματος της 
αξίας της εκδρομής και την έκδοση και παραλαβή των 
σχετικών παραστατικών, υφίσταται η συμβατική δέσμευση 
των αντισυμβαλλομένων, Γραφείου και Πελάτη. Με την 
υποβολή της δήλωσης συμμετοχής, είτε απευθείας στο 
Γραφείο από τον ενδιαφερόμενο ή τον εκπρόσωπο του ή με 
τραπεζικό έμβασμα, είτε μέσω άλλου ταξιδιωτικού γραφείου, 
οι συμμετέχοντες αποδέχονται αυτομάτως και όλους τους 
όρους συμμετοχής που παρατίθενται στο παρόν.

Ακύρωση συμμετοχής
Εάν ο συμμετέχων Πελάτης ή ο εκπρόσωπος της ομάδας 
Πελατών ή οποιοσδήποτε συμμετέχων αποφασίσει να 
ακυρώσει την συμμετοχή του πρέπει να δηλώσει αυτό 
εγγράφως. Η ακύρωση ισχύει από την ημέρα παραλαβής 
της εγγράφου ειδοποιήσεως. Στην περίπτωση αυτή ο 
Πελάτης που ακυρώνει την συμμετοχή του επιβαρύνεται με 
τα ακόλουθα ποσά ανάλογα με το χρονικό διάστημα που 
μεσολαβεί από την λήψη του εγγράφου της ακύρωσης μέχρι 
την ημερομηνία αναχώρησης, καθώς το Γραφείο για την 
εξασφάλιση των απαραίτητων υπηρεσιών για την εκτέλεση 
του έργου του προπληρώνει σημαντικά ποσά σε τρίτους 
(ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες κλπ). Έτσι σε περίπτωση 
ακύρωσης: 1. έως 20 ημέρες πριν την αναχώρηση δεν γίνεται 
καμία προκράτηση 2. έως 15 ημέρες πριν την αναχώρηση 
παρακρατείται ποσό 30 ευρώ κατά άτομο απο την δοθείσα 
προκαταβολή για τα πραγματοποιηθέντα έξοδα της εταιρίας 
προς εξυπηρέτηση των (φαξ, αλληλογραφία κλπ) 3. Από 
14 έως 10 ημέρες πριν την αναχώρηση ο συμμετέχων 
υποχρεούται να καταβάλει το 35% της αξίας της εκδρομής 
4. από 9 έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση ο συμμετέχων 
υποχρεούται να καταβάλει το 50% της αξίας της εκδρομής 
5. Από 6 έως 5 ημέρες πριν την αναχώρηση ο συμμετέχων 
υποχρεούται να καταβάλει το 75 % της αξίας της εκδρομής 
6. Από 4 ημέρες μέχρι την ημερομηνία αναχώρησης το 
100% της αξίας της εκδρομής, οποιοσδήποτε και αν είναι 
ο λόγος (υγείας, εκτάκτων επαγγελματικών υποχρεώσεων 
κ.α.) 7. Στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως ναυλωμένων 
δρομολογίων (charter) και ανεξαρτήτως του χρονικού 
διαστήματος ακύρωσης πριν την αναχώρηση, παρακρατείται 
όλη η αξία της εκδρομής (100%).

Στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως αεροπορικών εταιρειών 
σε πακέτο εκδρομής ή πακέτο διακοπών, όπου απαιτείται 
η άμεση έκδοση του αεροπορικού εισιτηρίου, ανεξαρτήτως 
του χρονικού διαστήματος ακύρωσης πριν την αναχώρηση 
της εκδρομής,  παρακρατείται ολόκληρη η αξία του 
αεροπορικού εισιτηρίου, καθώς αυτό εκδίδεται τη στιγμή 
της κράτησης και δεν είναι δυνατόν να ακυρωθεί από τις 
αεροπορικές εταιρίες.

Μεταβίβαση συμμετοχής
Οποιοσδήποτε συμμετέχων μπορεί να εκχωρήσει έγκυρα 
την συμμετοχή του σε άλλον αφού ενημερώσει το γραφείο 
τουλάχιστον 5 εργάσιμες μέρες πριν την αναχώρηση. Ο 
εκχωρών και ο εκδοχέας ευθύνονται αλληλέγγυα για τις 
τυχόν χρηματικές οφειλές καθώς και για τα πρόσθετα 
έξοδα αυτής της εκχώρησης (επιβαρύνσεις λόγω αλλαγής 
ονόματος και αεροπορικού 
ναύλου, τηλεπικοινωνιακές δαπάνες κλπ).

Υπηρεσίες εκδρομών – μεταφορών
Α)Αεροπορικές Οι αεροπορικές μετακινήσεις 
πραγματοποιούνται και βασίζονται σε ομαδικούς ναύλους 
που προϋποθέτουν συγκεκριμένα ελάχιστο αριθμό 
συμμετασχόντων κατά περίπτωση και υπόκεινται σε 
περιορισμούς παραμονής και ενδιάμεσων στάσεων. Οι 
αεροπορικές εταιρίες μπορούν να τροποποιήσουν τα 
δρομολόγια επί των οποίων καθορίζονται οι αναχωρήσεις 
των εκδρομών χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση. 
Σε καμία περίπτωση το γραφείο δεν μπορεί να επιβληθεί 
στην αεροπορική εταιρία ώστε να περιορίσει τους τυχόν 
ενδιάμεσους σταθμούς και χρόνο αναμονής για τις 
ανταποκρίσεις.
Β) Ξενοδοχεία. Η κατηγορία των ξενοδοχείων που τυχόν 
αναφέρονται στο πρόγραμμα είναι σύμφωνη με τον 
τουριστικό οργανισμό της χώρας στην οποία ανήκουν. 
Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο διεθνές κριτήριο για την 
κατάταξη αυτή, είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ τους 
τα διάφορα ξενοδοχεία έστω και εάν ανήκουν στην ίδια 
κατηγορία. Σύμφωνα με τους διεθνείς όρους τα δωμάτια 
των ξενοδοχείων παραλαμβάνονται μετά τις 14 και 
παραδίδονται μέχρι τις 12 το μεσημέρι ανεξάρτητα από την 
ώρα άφιξης ή αναχώρησης των ενοικίων.
Γ) Διατροφή Στις περιπτώσεις ημιδιατροφής (πρόγευμα και 
κυρίως γεύμα) η επιλογή μεσημβρινού ή βραδινού γεύματος 
γίνεται ανάλογα με το πρόγραμμα της κάθε μέρας. Το γεύμα 
- δείπνο μπορεί να είναι εκτός ξενοδοχείου.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Γραφείο σε εφαρμογή του Π.Δ. 339/5.9.96 έχει ασφαλισθεί 
για τους κινδύνους που αφορούν στην εκτέλεση της 
ταξιδιωτικής σύμβασης και τον επαναπατρισμό των 
ταξιδιωτών σε περίπτωση πτώχευσης. Η ασφαλιστική 
εταιρεία και τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, 
αναφέρονται στο έντυπο της ταξιδιωτικής σύμβασης. 
Συνιστούμε όμως στους ταξιδιώτες να ζητήσουν από τους 
ασφαλιστικούς συμβούλους την προσωρινή ασφαλιστική 
τους κάλυψη για ασθένεια ή ατύχημα κατά την διάρκεια του 
ταξιδιού η οποία είναι προαιρετική.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ
Το γραφείο έχει σχεδιάσει και επιθυμεί ην πλήρη, σύμφωνα 
με το πρόγραμμα, παροχή των υπηρεσιών που έχουν 
συμφωνηθεί με τους Πελάτες. Σε περίπτωση υπάρξεως 
προβλημάτων κατά την διάρκεια της εκδρομής ο πελάτης 
έχει δικαίωμα να διατυπώσει εγγράφως τα παράπονά του 
εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία επιστροφής. 
Απαιτήσεις για σωματικές βλάβες που προκύπτουν από 
την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση των παροχών 
του οργανωμένου ταξιδιού, περιορίζονται σύμφωνα με τις 
περί ευθύνης διατάξεις των διεθνών συμβάσεων, οι οποίες 
δεσμεύουν την Ελλάδα και διέπουν τις εν λόγω παροχές.
1. Αεροπορική μεταφορά: Σύμβαση Βαρσοβίας 1912
2. Θαλάσσια μεταφορά: Σύμβαση Βέρνης 1974
3. Οδική μεταφορά: Νομοθεσία Ε.Ε.
4. Ξενοδοχειακή διαμονή: Σύμβαση Παρισίων 1962. Όσον 
αφορά στις λοιπές ζημιές (εκτός σωματικών βλαβών) που 
προκύπτουν από την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση 
παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, η αποζημίωση 
περιορίζεται στην επιστροφή της αξίας της παροχής που δεν 
παρεσχέθη. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν νομική διεκδίκηση 
των απαιτήσεων καθορίζονται τα Ελληνικά Δικαστήρια και 
ειδικότερα τα Δικαστήρια της έδρας του Γραφείου στην 
Θεσσαλονίκη

Η συμμετοχή στην εκδρομή δηλώνει αυτόματα την αποδοχή 
των γενικών όρων συμμετοχής.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Οι γενικοί όροι καθορίζουν τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και τις διαδικασίες άσκησής τους μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών δηλαδή του Γραφείου και 

των Πελατών. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τους μελετήσετε προσεκτικά.

Οργάνωση: ATHOS HELLAS A.E.
ΜΗ.ΤΕ.  09.33.Ε.60.00.00656.00

Πιστοποίηση ISO από Q CERT
  ΙSO  16 12 15

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑΤΟΥΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ
1. Οι τιμές σε δίκλινο αφορούν ενήλικα και είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο. Οι τιμές για το παιδί (2-12ετών) είναι για διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο γονέων. Περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 
2. Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «φόροι» αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στην τιμή. Προσοχή στα ταξίδια με Rynair / Easy Jet στις σημειώσεις 
που αναφέρονται στις χειραποσκευές (Easy Jet: 56 x 45 x 25, Ryanair: 55 x 40 x 20) – αποσκευές. 3. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης κλίνης. 4. Παιδί εως 
2ετών ταξιδευει ως infant και πληρώνει 10% της αξίας της εκδρομής. 5. Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που αναφέρεται στο πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας. 



Αναλυτικά προγράμματα των παραπάνω προσφορών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας
Οι προσφορές ισχύουν για περιορισμένο αριθμό θέσεων

Δαλματία-Ντουμπρόβνικ

Ειδικές προσφορές για την περίοδο της 28ης Οκτωβρίου!
Κάντε τώρα την κράτησή σας και κερδίστε τις παρακάτω μειωμένες τιμές

Early booking offers!

Απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη με την Astra Airlines
Διαμονή στο Grand Park 4* με ημιδιατροφή

255€
4 ημέρες (27/10):

299€
5 ημέρες (26/10):

Φόροι αεροδρομίου: 125€
Πρόγραμμα ξεναγήσεων 60€

Πράγα-Κάρλοβυ Βάρυ
Απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη με την Astra Airlines

Διαμονή στο Jury’s Inn  4* με πρωινό

255€
4 ημέρες (27/10):

299€
5 ημέρες (26/10):

Φόροι αεροδρομίου: 145€
Πρόγραμμα ξεναγήσεων 60€

Παρίσι
Απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη 

με τη Ryan Air
Διαμονή στο Ibis Berthier 3*

με πρωινό

209€5 ημέρες (25/10):

Φόροι αεροδρομίου: 160€
Πρόγραμμα ξεναγήσεων 80€

Λονδίνο
Απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη

Διαμονή στο
Corus Hide Park 4*

με πρωινό

485€5 ημέρες (26/10):

Φόροι αεροδρομίου: 160€
Πρόγραμμα ξεναγήσεων 80€


