
Ταξίδια στα μέτρα σας...



Πιστοποίηση ISO από Q CERT
  ΙSO  16 12 15

ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ:
Μπορεί το καλοκαιράκι να μας έχει 
αποχαιρετήσει, όμως οι ομορφιές της 
χώρας μας, αλλά και του εξωτερικού 
είναι εδώ όλο το χρόνο, υπενθυμίζοντας 
μας κάθε στιγμή τη γοητεία και τη 
μοναδικότητα τους. Ταξιδέψτε στο 
εξωτερικό ή στην Ελλάδα με τις 
ειδικές προνομιακές τιμές που έχουμε 
εξασφαλίσει και απολαύστε τα μοναδικά 
χρώματα, τα παραδοσιακά χωριά με τους 
όμορφους οικισμούς, τις γαστρονομικές 
επιλογές του κάθε τόπου, αλλά και για 
τους πιο τολμηρούς δοκιμάστε τα υπαίθρια 
σπορ!  Αυτή την εποχή, ο καιρός 
συνθέτει το ειδυλλιακότερο σκηνικό για 
διακοπές: Τα τοπία γλυκαίνουν από τον 
φθινοπωρινό ήλιο και η φύση γίνεται 
μαγική. Χαρείτε λοιπόν, τη φθινοπωρινή 
παλέτα χρωμάτων και τις μυρωδιές της 
φύσης μετά τα πρωτοβρόχια. Το ταξιδι το 
φθινόπωρο είναι μια απόλαυση!

Για τις αεροπορικές εκδρομές, σε προορισμούς που δεν 
υπάρχει τακτική πτήση ή αυτή δεν εξυπηρετεί, έχουμε 
προγραμματίσει ειδικά ναυλωμένες πτήσεις με την As-
tra Airlines, όπου η πτήση θα γίνει απευθείας χωρίς 
απρόσμενες ενδιάμεσες στάσεις της τελευταίας στιγμής 
που αυξάνουν ή διπλασιάζουν τον χρόνο πτήσης.

Αεροπορικές εκδρομές εξωτερικού
03  Στρασβούργο - Αλσατία - Χαϊδελβέργη 6 ημέρες
04  Δαλματία - Ντουμπρόβνικ 4 & 5 ημέρες
06  Δαλματία - Λίμνες Πλίτβιτσε 5 ημέρες
07  Δαλματικές ακτές - Οπάτια 6 ημέρες
08  Ντουμπρόβνικ adventures 5 ημέρες
09  Βαρκελώνη 5 ημέρες
10  Πράγα - Κάρλοβυ Βάρυ 4 & 5 ημέρες
12  Κλασική Βιέννη 5 ημέρες
13  Special Βουδαπέστη 5 ημέρες 
14  Βιέννη - Βουδαπέστη 5 ημέρες
15  4 Πρωτεύουσες 5 ημέρες
16  Κρακοβία - Βαρσοβία 5 & 6 ημέρες
18  Πανόραμα Πολωνίας 6 ημέρες
19  Βαρσοβία - Κρακοβία 5 ημέρες
20  Βερολίνο 4 & 5 ημέρες
21  Σικελία - Μ. Ελλάδα - Ελληνόφωνα χωριά 6 ημέρες
22  Glamour Ιταλία 5 ημέρες
23  Ρώμη 4 & 5 ημέρες
24  Παρίσι 5 ημέρες
25  Λονδίνο 5 ημέρες 
26  Βουκουρέστι 4 & 5 ημέρες / Βελιγράδι 5 ημέρες

1 διαδρομή αεροπορικώς & 1 οδικώς
27  Δαλματία - Ντουμπρόβνικ 5 ημέρες

28  Βουδαπέστη - Βιέννη 5 ημέρες / Βουδαπέστη - Πράγα 5 ημέρες

Οδικές εκδρομές εξωτερικού
29  Special Ιταλικό Πανόραμα 7 ημέρες
30  Δαλματία - Ντουμπρόβνικ 5 ημέρες
31  Δαλματικές ακτές 6 ημέρες
32  Βουδαπέστη - Βιέννη 5 ημέρες
33  Βουδαπέστη - Βιέννη - Πράγα 7 ημέρες
34  Κρακοβία - Βαρσοβία 8 ημέρες
35  Βελιγράδι 4 & 5 ημέρες
36  Στα βήματα του Δράκουλα - Πανόραμα Ρουμανίας 5 ημέρες
37  Βουκουρέστι 4 & 5 ημέρες
38  Σόφια - Φιλιππούπολη 3 & 4 ημέρες
39  Ανατολική Ρωμυλία - Φιλιππούπολη - Μπόροβετς 4 & 5 ημέρες
40  Βυζαντινή Οχρίδα 3 & 4 ημέρες
41  Αδριανούπολη 3 & 4 ημέρες / Αϊβαλί - Σμύρνη 4 ημέρες
42  Κωνσταντινούπολη 4 & 5 ημέρες

Οδικές εκδρομές στην Ελλάδα
43  Πήλιο - Βόλος 3 & 4 ημέρες
44  Ιωάννινα - Ζαγοροχώρια 3 & 4 ημέρες
45  Καρδίτσα - Καλαμπάκα - Ελάτη 3 & 4 ημέρες
46  Γραφικά Πορόϊα - Λίμνη Κερκίνη  3 ημέρες / Βάλια Κάλντα 3 ημέρες
47  Μετέωρα adventure trip  3 ημέρες
48  Γύρος Πελοποννήσου 5 ημέρες
49  Τήνος 3,4 & 5 ημέρες / Αίγινα - Τήνος 5 ημέρες
50  Γαλαξίδι - Μεταλλεύτικό πάρκο - Δελφοί 4 ημέρες
51  Ναύπακτος - Ορεινή Ναυπακτία - Μεσολόγγι 4 ημέρες



1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΟΦΕΝΜΠΟΥΡΓΚ / ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο < ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ >, έλεγχος εισιτηρίων και απευθείας 
πτήση για τη γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν Μπάντε. Άφιξη στην πόλη που 
βρίσκεται στις δυτικές πλαγιές του Μέλανα Δρυμού, 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 
και στη συνέχεια αναχώρηση για τη γραφική κωμόπολη, του Όφενμπουργκ, που 
ιδρύθηκε το 13 αιώνα και 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, 
μετάβαση σε ξενοδοχείο της περιοχής και τακτοποίηση στα δωμάτια μας.

2η ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για 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. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: ΚΟΛΜΑΡ - ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πανέμορφη πόλη Κολμάρ. Η παραμυθένια πόλη, 
που φημίζεται για την αμπελοκαλλιέργεια, ιδρύθηκε το 9ο αιωνα. 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. Περιπλανηθείτε 
στην όμορφη Augustinerplatz με τις παραδοσιακές μπυραρίες. Χρόνος 
ελεύθερος για φαγητό. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχέιο μας.

4η ημέρα: ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΒΕΡΝΗ - ΙΝΤΕΡΛΑΓΚΕΝ 
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για τη Βασιλεία. Θα 
ξεκινήσουμε την περιήγηση στην Τρίτη μεγαλύτερη πόλη 
της Ελβετίας που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού 
Ρήνου, κοντά στα σύνορα Γαλλίας και Γερμανίας και 
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 Markplatz, θα 
περπατήσουμε στους πλακόστρωτους πεζόδρομους, τις 
γραφικές πλατείες και στην υπαίθρια αγορά. Συνεχίζουμε 
για την ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, τη Βέρνη. Κτισμένη 
σε μια απόκρημνη καμπή του ποταμού Άαρ με φόντο τις 
μεγαλειώδεις Άλπεις, αποτελεί το διοικητικό κέντρο της 
Ελβετίας. Με τους πλακόστρωτους δρόμους, τα σπίτια με 
τις κόκκινες στέγες και τις γραφικές προσόψεις, η παλιά 
πόλη της Βέρνης είναι το καλύτερο διατηρημένο ιστορικό 
κέντρο στην Ελβετία. Θα δούμε το καθεδρικό ναό και το 
περίφημο Πύργο του Ρολογιού. Επιστροφη το απόγευμα 
στο ξενοδοχείο μας.

5η ημέρα: ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
Πρόγευμα και 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.

6η ημέρα: ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Φρανκφούρτη, την πόλη 
του Γκαίτε, σήμερα εμπορική και οικονομική καρδιά της 
Γερμανίας. 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 συνεχεια μετάβαση στο 
αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής. Άφιξη 
στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

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, δημοτικός φόρος, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Στρασβούργο-Αλσατία-Χαϊδελβέργη
6 ημέρες

Φράϊμπουργκ

Κολμάρ

Χαϊδελβέργη 3Αεροπορικές εκδρομές στο εξωτερικό

Πτήση για Μπάντεν Μπάντεν & επιστροφή από 
Φρανκφούρτη για την αποφυγή περιττών χιλιομέτρων



ΜόσταρΝτουμπρόβνικ

1n ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’. Έλεγχος και πτήση για Ντουμπρόβνικ.  Άφιξη στην πανέμορφη πόλη του Ντουμπρόβνικ που έχει 
χαρακτηριστεί το διαμάντι της Αδριατικής και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια,  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 Φραγκισκάνικο  
Μοναστήρι, τον Καθεδρικό ναό των Ρέκτορς, το παλιό λιμάνι και την εκκλησία του Αγ. Βλάσιου, πολιούχου της πόλης αξιοθέατα που 
αποτελούν σπάνια ταξιδιωτική εμπειρία. Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος για να περιπλανηθείτε στα μεσαιωνικά στενά ή να απολαύσετε τον 
κεντρικό πεζόδρομο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

2n ημέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΟΣΤΑΡ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ 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. 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, στις αγορές, 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. 

3n 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. 

GRAND PARK 4* - DUBROVNIK
Βρίσκεται στο κέντρο της χερσονήσου Lapad, σε απόσταση μόλις 100μ. 
από την παραλία. Με θέα τη θάλασσα και το χώρο περιπάτου Lapad Cove, 
είναι ένα τέλειο μείγμα ιταλικού design, αρχιτεκτονικής, λειτουργικότητας και 
αρμονίας. Αποτελείται από το κεντρικό κτίριο και 2 ιστορικές βίλες. Το σπα 
περιλαμβάνει ειδικό χώρο για παιδιά με βιβλία, παιχνίδια, CD player, τηλεόραση 
επίπεδης οθόνης και συλλογή από κινούμενα σχέδια. Οι επισκέπτες μπορούν 
να απολαύσουν κροατική και διεθνή κουζίνα στο εστιατόριο του στη βεράντα 
ή στο ala carte εστιατόριο Taverna. Τα δωμάτια διαθέτουν ρυθμιζόμενο 
κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, Wi-Fi και στεγνωτήρα μαλλιών.

Δαλματία

ARISTON 5*
Το πολυτελές ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας, βρίσκεται λίγο έξω από την 
πόλη του Ντουμπρόβνικ, κτισμένο σε μια ειδυλιακή τοποθεσία προσφέροντας 
πανοραμική θέα στις ακτές της Δαλματίας. Διαθέτει όλες τις σύγχρονες 
ανέσεις ενός ξενοδοχείου 5*, ικανοποιώντας και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. 
Τα ευρύχωρα δωμάτιά του διαθέτουν κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, mini-
bar, τηλέφωνο, ραδιόφωνο, θυρίδα ασφαλέιας, συσκευές για καφέ ή τσάϊ, 
προϊόντα περιποίησης μπάνιου, στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν Wi-Fi.



Κοτόρ

4n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - 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 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. 
Τώρα πια, η ματιά είναι ολοκληρωμένη. Τώρα, έχει συμπληρωθεί ένα πάζλ που 
περιλαμβάνει την Κροατία, τη Βοσνία, το Μαυροβούνιο. Όλες αυτές τις χώρες 
που κάποτε αποτελούσαν, μεταξύ άλλων κρατών, τμήμα μιας ολόκληρης 
χώρας. Και τώρα η καθεμιά έχει τραβήξει τη δική της πορεία.  Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Γνωρίστε από κοντά την πόλη
που έγιναν “γυρίσματα” του περίφημου

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.

Ντουμπρόβνικ 4 & 5 ημέρες

Νησί Κόρτσουλα

Μπούτβα
5Αεροπορικές εκδρομές στο εξωτερικό

NEPTUN IMMORTANNE 4* plus
Το πολυτελές ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίαδας, είναι κτισμένο λίγο έξω 
από την παλιά πόλη του Ντουμπρόβνικ, προσφέροντας μοναδική θέα στις 
ακτές τις Αδριατικής. Διαθέτει πισίνα, εστιατόρια, μπαρ, κέντρο ευεξίας & 
spa και αίθουσες συνεδριάσεων και εκδηλώσεων. Τα δωμάτια διαθέτουν 
κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, minibar, τηλέφωνο, ραδιόφωνο, θυρίδα 
ασφαλέιας, συσκευές για καφέ ή τσάϊ, προϊόντα περιποίησης μπάνιου, 
στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν Wi-Fi.

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



1n ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’. Έλεγχος και πτήση για 
Ντουμπρόβνικ. Άφιξη 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 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 ένας δημοφιλής παραθεριστικός 
προορισμός με άριστη τουριστική υποδομή. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, 
δείπνο και διανυκτέρευση.

2n ημέρα: ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τις Λίμνες Πλίτβιτσε, ένα θαύμα 
της φύσης, ένας εθνικός δρυμός απερίγραπτης ομορφιάς, που το 1979 
ανακηρύχθηκε από την UNESCO  Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς.Ανάμεσα σε βρύα και άλγες, δεκαέξι λίμνες, πλούσιες σε 
ορυκτά, βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα ανάμεσα σε καταρράκτες και 
ποτάμια. Μια παλέτα χρωμάτων σε όλους τους τόνους του τιρκουάζ και 
του γαλαζοπράσινου που καλύπτει περίπου 2 τ. χλμ. Χρόνος ελεύθερος για 
πεζοπορία και για να απαθανατίσετε το πανέμορφο τοπίο. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3n ημέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΟΣΤΑΡ - BLAGAJ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ 
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. Θα δούμε επίσης το 
περίφημο Blagaj όπου θα θαυμάσουμε ένα υπέροχο τοπίο στις πηγές του 
ποταμού Buna. Συνεχίζουμε για το Ντουμπρόβνικ και το ξενοδοχείο μας. Μετά 
το δείπνο η βόλτα στην παλιά πόλη, κρύβει τη χάραξη ενός νέου ‘’θεωρητικού’’ 
χάρτη μεταξύ  Ευρώπης και Βαλκανίων. 

4n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ  
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και περιήγηση 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. Θα έχουμε 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. Θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο 
για δείπνο, ξεκούραση και το βράδυ με την καθοδήγηση του συνοδού σας θα 
απολάυσετε τα φωταγωγημένα αξιοθέατα της πόλης και θα έχετε χρόνο στα 
νυχτερινά μαγαζιά που συχνάζουν οι ντόπιοι.

5n ημέρα: ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΤΒΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  
Την τελευταία σας ημέρα μπορείτε να την αφιερώσετε στην υπέροχη πόλη 
του Ντουμπρόβνικ ή να ακολουθήσετε την εκδρομή στο 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. 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 Ντουμπρόβνικ για την πτήση επιστροφής.

5 ημέρες

Λίμνες Πλίτβιτσε
Δαλματία

GRAND PARK 4* - DUBROVNIK
Βρίσκεται στο κέντρο της χερσονήσου Lapad, σε απόσταση μόλις 
100μ. από την παραλία. Με θέα τη θάλασσα και το χώρο περιπάτου 
Lapad Cove, είναι ένα τέλειο μείγμα ιταλικού design, αρχιτεκτονικής, 
λειτουργικότητας και αρμονίας. Αποτελείται από το κεντρικό κτίριο 
και 2 ιστορικές βίλες. Το σπα περιλαμβάνει ειδικό χώρο για παιδιά με 
βιβλία, παιχνίδια, CD player, τηλεόραση επίπεδης οθόνης και συλλογή 
από κινούμενα σχέδια. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν 
κροατική και διεθνή κουζίνα στο εστιατόριο του στη βεράντα ή στο 
ala carte εστιατόριο Taverna. Τα δωμάτια διαθέτουν ρυθμιζόμενο 
κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, Wi-Fi και στεγνωτήρα μαλλιών.

KATARINA 4* - SPLIT
Βρίσκεται στην περιοχή Dugopolje στα προάστια του Σπλιτ και 
παρέχει όλες τις σύγχρονες ανέσεις ενός ξενοδοχείου 4*. Διαθέτει 
εστιατόριο με διεθνή κουζίνα, μπαρ, εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, 
κέντρο ευεξίας και spa, αίθουσες συνεδριάσεων και εκδηλώσεων, 
και ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Τα ευρύχωρα δωμάτιά του διαθέτουν 
κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, θυρίδα ασφαλέιας, 
minibar, στεγνωτήρα μαλλιών και ασύρμαστη πρόσβαση στο internet.

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. Συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

Λίμνες Πλίτβιτσε



1n ημέρα: ΠΤΗΣΗ – 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. 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.

4n ημέρα: ΝΗΣΙ ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ - ΣΤΟΝ 
Μετά το πρόγευμα στο ξενοδοχείο μπορείτε να αφιερώσετε την 
ημέρα σας στην υπέροχη πόλη ή να ακολουθήσετε 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. Το βράδυ με την καθοδήγηση του συνοδού μας απολαύστε 
τα φωταγωγημένα αξιοθέατα της πόλης του Game of Thrones και 
διασκεδάστε στα μπαρ που συχνάζουν οι ντόπιοι.

3n ημέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΟΣΤΑΡ - ΣΠΛΙΤ 
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 . Συνεχίζουμε για το Σπλιτ και το ξενοδοχείο μας. Το βράδυ 
νυχτερινή βόλτα στην φημισμένη πόλη που ιδρύθηκε αρχικά ως 
ελληνική απικοία. 

4n ημέρα: ΤΡΟΓΚΙΡ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - ΟΠΑΤΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και κατευθυνόμαστε στο μεσαιωνικό 
Τρογκίρ (πόλη-νησί), 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, και αποτελεί δημοφιλή παραθεριστικό προορισμό 
με άριστη τουριστική υποδομή . Στη συνέχεια αναχώρηση για τις 
Λίμνες Πλίτβιτσε, ένα θαύμα της φύσης, ένας εθνικός δρυμός 
απερίγραπτης ομορφιάς, που το 1979 ανακηρύχθηκε από την UN-
ESCO  Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.Ανάμεσα σε 
βρύα και άλγες, δεκαέξι λίμνες, πλούσιες σε ορυκτά, βρίσκονται σε 
διαφορετικά επίπεδα ανάμεσα σε καταρράκτες και ποτάμια. Μια 
παλέτα χρωμάτων σε όλους τους τόνους του τιρκουάζ και του 
γαλαζοπράσινου που καλύπτει περίπου 2 τ. χλμ. Χρόνος ελεύθερος 
για πεζοπορία και για να απαθανατίσετε το πανέμορφο τοπίο. Αργά 
το απόγευμα άφιξη  στην Οπάτια. Μεταφορά και τακτοποίηση  στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

5n ημέρα: ΤΕΡΓΕΣΤΗ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΙΝΑ - ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ 
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για 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 Piazza del’ Unita και 
την Piazza della Liberta. Ο σχεδιασμός της πανέμορφης Piazza del’ 
Unita κοντά στην Corso d’ Italia, της μεγαλύτερης ανοικτού τύπου 
πλατείας της Ιταλίας στραμμένης προς την Αδριατική, έγινε το 1878, 
όταν χτιζόταν ο μεγάλος σιδηροδρομικός σταθμός, που συνέβαλε 
κι αυτός απ’ τη μεριά του στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης. 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. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
τα μεγαλοπρεπή σπήλαια Ποστόινα, που θεωρούνται δεύτερα σε 
μέγεθος σπήλαια της Ευρώπης. Με ειδικό τρενάκι διασχίζουμε ένα 
μεγάλο τμήμα του μεγάλου σπηλαίου και απολαμβάνουμε το 
μοναδικό φαντασμαγορικό εσωτερικό διάκοσμο, από σταλακτίτες 
και σταλαγμίτες διαφόρων σχημάτων και αποχρώσεων. Επόμενη 
στάση η περίφημη Λιουμπλιάνα με τον ποταμό Λιουμπλιάνικα να 
την χωρίζει στα δύο. Θα επισκεφτούμε τα ερείπια του ρωμαϊκού 
οικισμού Έμονα, 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. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, 
διανυκτέρευση.

6n ημέρα: ΟΠΑΤΙΑ - ΡΙΕΚΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
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. Δεν είναι τυχαίο οτι φιλοξενούσε πάντα υψηλά 
ιστάμενους βασιλείς όπως ο Γκούστα Μέλερ και η Ισιδώρα Ντουκάν. 
Συνεχίζουμε για  τη Ριέκα,  πόλη που βρίσκεται στην «αγκαλιά του 
κόλπου» Κvarner. Στην πανοραμική μας περιήγηση 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 και μεταφορά στο αεροδρόμιο για 
την πτήση επιστροφής,

6 ημέρες

Δαλματικές ακτές
Οπάτια

Πτήση για Ντουμπρόβνικ, επιστροφή από Ριέκα χωρίς περιττά χλμ
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Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια, 2. Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογήσ σας, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 4. Ξεναγήσεις περιηγήσεις 
σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

Ντουμπρόβνικ



1n ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ - GAME OF THRONES  
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση από Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη για Dubrovnik, όπου μας περιμένει στην 
άφιξή μας ο Τίχαν, ο τοπικός μας φίλος. Αφού γνωριστούμε 
και σπάσουμε τον όποιον πάγο γίνεται να υπάρχει με άτομα 
του τύπου του ξεκινάμε την περιήγησή μας στην παλιά πόλη 
του Dubrovnik η οποία είναι περιτριγυρισμένη από τείχη του 
10ου αιώνα και διασώζοντας τον μεσαιωνικό χαρακτήρα και 
αρχιτεκτονική της, έχει χρησιμεύσει μεταξύ άλλων ως χώρος 
γυρισμάτων της πασίγνωστης σειράς Game of Thrones. Ο 
Τίχαν μας πηγαίνει στα σημεία των γυρισμάτων και μοιράζεται 
μαζί μας όλες τις πληροφορίες σχετικά με το Dubrovnik και 
το GoT, την εμπειρία που αποκόμισε ο ίδιος ως κάτοικος κατά 
την διάρκεια των γυρισμάτων, καθώς και το….παρασκήνιο 
όλης αυτής της ιστορίας! Στη συνέχεια θα περπατήσουμε 
στο ιστορικό κέντρο της πόλης, θα επισκεφτούμε το 
Φραγκισκάνικο  Μοναστήρι, τον Καθεδρικό ναό των Ρέκτορς, 
το παλιό λιμάνι και την εκκλησία του Αγ. Βλάσιου, πολιούχου 
της πόλης αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια ταξιδιωτική 
εμπειρία. Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος για να περιπλανηθείτε 
στα μεσαιωνικά στενά ή να απολαύσετε τον κεντρικό 
πεζόδρομο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και έξοδος 
με τον Τίχαν, σε μπαράκια που μόνο οι locals και ψαγμένοι 
ταξιδιώτες γνωρίζουν και συχνάζουν!

Ντουμπρόβνικ
adventures 5 ημέρες

5η ημέρα: ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΤΒΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Την τελευταία σας ημέρα μπορείτε να την αφιερώσετε στην υπέροχη πόλη 
του Ντουμπρόβνικ ή να ακολουθήσετε την εκδρομή στο 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. 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 Ντουμπρόβνικ για την πτήση επιστροφής.

2η ημέρα: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟ - ΝΗΣΙ LOPUD 
Παίρνουμε ένα πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε 
την 2η ημέρα μας. Το Dubrovnik, ανέκαθεν υπήρξε σημαντικό 
λιμάνι της περιοχής, κάτι που έκανε τους κατοίκους του να 
αναπτύξουν μια πολύ βιωματική σχέση με την θάλασσα. Και 
εδώ ερχόμαστε εμείς για να το ανακαλύψουμε από πρώτο 
χέρι, σαλπάροντας με ιστιοπλοϊκό και σχηματίζοντας τον 
δικό μας στόλο! Στο σκάφος θα υπάρχει φυσικά έμπειρος 
skipper που εγγυάται την ασφάλεια, αλλά και μας μαθαίνει τα 
μυστικά της ιστιοπλο’ι’ας. Μια διαδρομή με μοναδικά όμορφα 
τοπία και στόχο να φτάσουμε ως το νησί Lopud που βρίσκεται 
στα ανοικτά του Dubrovnik. Εκεί περνάμε την υπόλοιπη μέρα 
για να απολαύσουμε το ηλιοβασίλεμα με κροατικές μπύρες.

3η ημέρα: ΟΜΙS ROAD TRIP - RIVER RAFTING 
Η μέρα ξεκινάει με ένα σχετικά κοντινό roadtrip ως την περιοχή Omis που 
φημίζεται για την φυσική ομορφιά και αγριάδα της. Εκεί, θα δοκιμάσουμε 
τις δυνατότητες και αντοχές μας στο river rafting, που εκτός από το ότι 
θα μας βρέξει, υπόσχεται να εκτοξεύσει την αδρεναλίνη μας στα ύψη! 
Εφόσον το επιτρέπει ο καιρός, κάνουμε μπάρμπεκιου, ξεκουραζόμαστε και 
επιστρέφουμε στην βάση μας. Προαιρετική έξοδος.

4η ημέρα: MOUNTAIN BUGGIES - NYXTEΡΙΝΗ ΕΞΟΔΟΣ 
Νωρίς το πρωί, ξεκινάμε την ανάβαση μας στο βουνό που βρίσκεται ακριβώς 
δίπλα στην πόλη και επιβιβαζόμαστε στα buggies για να ακολουθήσουμε 
μια διαδρομή που εκτός από μοναδική φυσική ομορφιά αλλά και στιγμές 
αδρεναλίνης, μας προσφέρει απίστευτη θέα στην πόλη που βρίσκεται στα 
πόδια μας. Στην μέση περίπου της διαδρομής, θα έχουμε την ευκαιρία να 
σταματήσουμε στο σημείο από το οποίο εξαπολυόταν η επίθεση εναντίον 
της πόλης κατά την διάρκεια του σκληρού πολέμου του ‘91, όταν το Du-
brovnik άντεξε μήνες σκληρής πολιορκίας. Ο Τίχαν που έζησε τα γεγονότα 
ως κάτοικος μας εξιστορεί περιστατικά που δεν θα πιστεύαμε, αν οι 
σημαδεμένοι από σφαίρες τοίχοι της περιοχής δεν μαρτυρούσαν την φρίκη 
του πολέμου μέχρι και σήμερα. Μετά την ολοκλήρωση της περιήγησής 
μας με τα buggies, επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και 
προετοιμασία για την βραδυνή μας έξοδο!

Περιλαμβάνονται:  1. Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της As-
tra Airlines από Αθήνα & Θεσσαλονίκη, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο 
της επιλογής σας, 3. Πρωινό & δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή), 
4. Μεταφορές με πολυτελές λεωφορείο για την εκτέλεση του 
προγράμματος, 5. Υπηρεσίες του “τοπικού μας φίλου” καθόλη τη 
διάρκεια της εκδρομής, 6. Ταξιδιωτική ασφάλιση.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι  σε μουσεία 
& αρχαιολογικούς χώρους και έξοδα για τις δραστηριότητες 
(αναγράφονται στον ένθετο τιμοκατάλογο)

Χτισμένο στην γραφική ακτογραμμή της Κροατίας, το Dubrovnik, γνωστό και ως 
“το μαργαριτάρι της Αδριατικής”, είναι μια πόλη που σου προσφέρει απλόχερα 
αμέτρητες επιλογές και αξέχαστες εμπειρίες! Σε αυτό το πρόγραμμα έχετε 
την δυνατότητα να γνωρίσετε αυτές τις υπέροχες περιοχές με εναν ιδιαίτερα 
εναλλακτικό τρόπο, ιδανικό για όσους ψάχνουν συνδιασμό περιπέτειας, δράσης, 
κεφιού και πραγματικής επαφής με τους ντόπιους και τις συνήθειές τους!  

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν ένα διαφορετικό 
Dubrovnik, από κάθε δυνατή οπτική γωνία: Από το βουνό σαρώνοντας τα 
πάντα πάνω σε buggies, μέσα στα γραφικότατα σοκάκια της παλιάς πόλης 
του, σαλπάρωντας γύρω απ το λιμάνι του με ιστιοφόρο, φτάνοντας στα όρια 
τους δοκιμάζοντας το rafting! Και φυσικά, last but not least, παίρνοντας 
μέρος στην ασταμάτητη νυχτερινή ζωή του Dubrovnik, στην οποία συμμετέχουν 
χωρίς διάλλειμα άτομα απ όλον τον κόσμο, δίνοντας στην πόλη έναν έντονο 
κοσμοπολίτικο χαρακτήρα!



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.
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GRUPOTEL GRAN VIA 678 4*
Το πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται στην καρδιά της πόλης της 
Βαρκελώνης πολύ κοντά στην Plaza Cataluna και τη λεωφόρο 
La Rambla. Διαθέτει εξωτερική πισίνα, εστιατόριο, μπαρ, ιδιωτικό 
χώρο στάθμευσης και Wi-Fi. Τα ευρύχωρα δωμάτιά του διαθέτουν 
κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, minibar, θυρίδα ασφαλείας, 
σεσουάρ και Wi-Fi.

SUNOTEL CENTRAL 4*
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, μόλις λίγα  λεπτά 
από τη λεωφόρο Ramblas. Διαθέτει εξωτερική πισίνα, υδρομασάζ, 
εστιατόριο, internet corner και δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτια διαθέτουν 
δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών, προϊόντα 
περιποιησης και δωρεάν Wi-Fi.

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 Ε
υρώπης 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 UN-
ESCO 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.

Απευθείας Πτήσεις

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.

Βαρκελώνη
5 ημέρες

Monstserrat



1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΡΑΓΑ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την χρυσή πόλη των 
100 πύργων. Άφιξη και 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, το νέο δημαρχείο και θα φτάσουμε στην περίφημη πέτρινη 
γέφυρα του Καρόλου του ΙV. Στη συνέχεια θα δούμε τον Πύργο της 
Πυρίτιδας, την πλατεία Vaclav, σημείο συνάντησης των κατοίκων 
της Πραγας και θα δούμε επίσης το επιβλητικό κτίσμα του μουσείου 
Φυσικής Ιστορίας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
ελέυθερος. 

2η ημέρα: ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ 
Ξεκινάμε την δεύτερη μας ημέρα, με ξενάγηση στην Καστρούπολη 
(Hrantsani),την Ακρόπολη της πόλης που απλώνεται στον λόφο της 
Mala Strana,θα δούμε το μοναστήρι Strahov,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,την εκκλησία του Αγ.Γεωργίου,θα 
περάσουμε από το εθνικό θέατρο και θα καταλήξουμε στην πλατεία 
της παλιάς πόλης. Χρόνος ελέυθερος. Έπειτα 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. 
Απολαύστε πλούσιο μπουφέ με φαγητό, γλυκά, φρούτα, τυριά και 
διάφορες νοστιμιές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Προαιρετική έξοδος 
στο φημισμένο μαύρο θέατρο ή βραδινή διασκέδαση στις τσέχικες 
μπυραρίες με υπέροχο φαγητό. 

INTERNATIONAL 4*
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιοχή Dejvice, λίγο έξω από το κέντρο της 
πόλης και πολύ κοντά στο σταθμό του μετρό. Διαθέτει εστιατόρια με τοπική 
και διεθνή κουζίνα, μπαρ, cafe, αίθουσες συνεδριάσεων και γυμναστήριο. Τα 
δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, πρόσβαση 
στο internet, θυρίδα ασφαλείας, minibar και συσκευές για καφέ ή τσάϊ.

EA DOWNTOWN 4* plus
Το πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, μόλις λίγα μέτρα 
από την πλατεία Wenceslas. Διαθέτει εστιατόριο, αίθουσα συνεδριάσεων, 
κέντρο ευεξίας, ιδιωτικό χώρο στάθμευσης και δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτια 
διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, minibar, θυρίδα 
ασφαλείας και δωρεάν Wi-Fi.

Πράγα

4 & 5 ημέρες

Κάρλοβυ Βάρυ

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η επίσκεψη στο Κλεμεντίνουμ.



3η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΡΕΣΔΗ (120 χλμ) / ΤΣΕΣΚΥ 
ΚΡΟΥΜΛΟΒ (160 χλμ)
Την ημέρα αυτή μετά το πρόγευμα στο ξενοδοχείο, σας προτείνουμε δύο 
εξαιρετικές επισκέψεις:

Προαιρετική εκδρομή στην Φλωρεντία του Βόρρα στην ανατολική Γερμανία στο 
ελεύθερο κρατίδιο της Σαξονίας,όπως την αποκαλούν την Δρέσδη. Φεύγοντας 
από την Πράγα προς τα Δυτικά 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 ζωογράφων αλλά και το μουσείο της 
μπλέ πορσελάνης. Θα δούμε την πανέμορφη εκκλησία των γυναικών Frauen-
kirche και άλλα αξιοθέατα. Χρόνος ελέυθερος. Επιστροφή το βράδυ στην Πράγα. 
ή

Προαιρετική εκδρομή νοτιότερα προς την πόλη Τσέσκυ Κρούμλοβ, η οποία 
προστέθηκε το 1992 στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της 
UNESCO και όχι άδικα. Είναι μια μικρή πόλη στην περιοχή της νότιας Βοημίας της 
Τσεχίας, παγκοσμίως γνωστή για την ιστορική γοτθική αρχιτεκτονική της και το 
κάστρο Κρούμλοβ όπου τα λόγια δεν αρκούν να περιγράψει κάνεις την μοναδική 
ομορφιά της παραμυθένιας πόλης. Η μεσαιωνική πόλη Κρούμλοβ περικυκλώνεται 
από τους μαιάνδρους που σχηματίζει ο ποταμός Μολδάβας. Πάνω από την πόλη 
υψώνεται το επιβλητικό σύμπλεγμα του κάστρου και του πύργου, έδρα κάποτε 
της πιο δυνατής οικογένειας, του Οίκου των Rosenberg. Το θέατρο του κάστρου, 
είναι το παλαιότερο κτίσμα του είδους του στον κόσμο και διατηρήθηκε σε 
άριστη κατάσταση μαζί με τα Μπαρόκ κοστούμια, την σκηνή και την σχετική 
τεχνολογία.Το κομψό δημαρχείο Αναγεννησιακού ρυθμού, η εκκλησία του Αγ. 
Βίττου και οι μπαρόκ κήποι του είναι πραγματικά στολίδια υψηλής αρχιτεκτονικής. 
Οι πύργοι και τα κάστρα της νότιας Βοημίας, που βρίσκονταν κάποτε στην 
ιδιοκτησία του Οίκου των Rosenberg, συμπεριλαμβανομένου του Jindrichuv Hra-
dec, είναι γνωστά για το θρυλικό φάντασμα, Τη Λευκή Κυρά, που εμφανίζεται 
κατά διαστήματα στα αγαπημένα της μέρη. Περιπλανηθείτε στα γραφικά 
σοκάκια και αφήστε τον χρόνο να σας ταξιδέψει στο παραμύθι. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ 
Ολοήμερη 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 - ΧΡΥΣΟ ΣΟΚΑΚΙ - ΚΛΕΜΕΝΤΙΝΟΥΜ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και επίσκεψη στο κάστρο της 
Πράγας στο περίφημο «Χρυσό Σοκάκι».Πλαισιωμένο από 
τα θεαματικά κτίρια του Λευκού Πύργου και του Πύργου 
Ντάλιμπορ αποτελούσε την έδρα των αλχημιστών και του 
αυτοκρατορικού περίγυρου. Συνεχίζουμε με το φημησμένο 
κτίριο της βιβλιοθήκης Klementinum το οποίο ιδρύθηκε από 
τους Ισουίτες κατά την άφιξη τους στη Βοημία το 1556 και 
έχει μεγάλη και πλούσια ιστορία. Μπορείτε να δείτε την 
μπαρόκ βιβλιοθήκη και τον αστρονομικό πύργο. Έπειτα 
χρόνος ελεύθερος να περιπλανηθείτε στην πλούσια 
αγορά της πόλης, με τα υπέροχα κρύσταλα, επισκεφτείτε 
το μουσείο φυσικής ιστορίας, την εθνική πινακοθήκη και 
πολλά άλλα ενδιαφέροντα μονοπάτια στην ρομαντική 
Πράγα. Κάπως έτσι θα τελειώσει η όμορφη διαμονή 
σας με τις καλύτερες εντυπώσεις που αφήνει πάντα η 
Χρυσή Πράγα. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής.

EA EMBASSY 4* plus
Βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, κοντά στην παλιά πόλη και τα κυριότερα 
αξιοθέατα της Πράγας. Διαθέτει μπαρ, αίθουσες συνεδριάσεων, κέντρο 
ευεξίας (με επιπλέον χρέωση) και δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτια διαθέτουν 
κλιματισμό, τηλεόραση, minibar, τηλέφωνο, θυρίδα ασφαλείας, συσκευές για 
καφέ ή τσάϊ, στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν Wi-Fi.

ΒΟSCOLO 5*
Το πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, μόλις λίγα 
λεπτά με τα πόδια από την πλατεία Wenceslas. Διαθέτει όλες τις σύγχρονες 
ανέσεις ενός ξενοδοχείου 5*, όπως εστιατόριο, μπαρ, κέντρο ευεξίας και 
spa, αίθουσα συνεδριάσεων. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική 
τηλεόραση, τηλέφωνο, προϊόντα περιποίησης, στεγνωτήρα μαλλιών, minibar 
και δωρεάν Wi-Fi.

Απευθείας Πτήσεις

11Αεροπορικές εκδρομές στο εξωτερικό

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις,  
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 
αεροδρομίων, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο 
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 



Βιέννη
 5 ημέρες

Κλασική

Ένας ιδανικός συνδυασμός πτήσεων, με απευθείας 
πτήση για Μπρατισλάβα, ξενάγηση στην πρωτεύουσα της 
Σλοβακίας και μεταφορά στην Βιέννη που έιναι μόλις 
45λεπτά. Ολοκληρώνουμε το πρόγραμμα της Βιέννης, 
σας κάνουμε δώρο ημερήσια εκδρομή στην Βουδαπέστη 
και χωρίς περιττά χλμ επιστρέφουμε απευθείας από 
Βουδαπέστη.

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΙΕΝΝΗ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για για τη γραφική 
πρωτεύουσα της νεοσύστατης χώρας της Σλοβακίας, την 
Μπρατισλάβα. Άφιξη και περιήγηση πόλης. Θα περπατήσουμε στο 
καλοδιατηρημένο ιστορικό κέντρο της γοητευτικης παραδουνάβιας 
γνωστής πανεπιστημιούπολης θαυμάζοντας τα μεσαιωνικά κτίσματα, 
τον Καθεδρικό Ναό, τα κυβερνητικά μέγαρα, το πανεπιστήμιο, το 
Δημαρχείο και την παλια πύλη του Αγίου Μιχαήλ. Έπειτα αναχώρηση 
για τη Βιέννη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για 
πρώτη γνωριμία με την πόλη του μπαρόκ και της μουσικής. Δείτε το 
μοναδικά στολισμένο ιστορικό κέντρο της πόλης θαυμάστε  τα κτίρια 
της όπερας και του καθεδρικού ναού του Αγίου Στεφάνου καθώς και 
το χώρο του Δημαρχείου με την παραμυθένια εορταστική αγορά.

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 (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. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην 
ελληνική γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας 
και θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Το 
βράδυ προαιρετική παρακολούθηση κονσέρτου.  

3η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΜΕΛΚ, ΚΟΙΛΑΔΑ 
ΔΟΥΝΑΒΗ, ΚΡΕΜΣ)
Πρωινό και αναχώρηση για το Μελκ, περίφημο μοναστηριακό 
συγκρότημα Βενεδικτίνων Μοναχών, πνευματικό λίκνο της Αυστρίας 
κατά τη διάρκεια της χιλιόχρονης ιστορίας του. Ξενάγηση στους 
χώρους του Αββαείου με κυριότερα αξιοθέατα: τη βιβλιοθήκη με τα 
δεκάδες χιλιάδες σπανιότατα βιβλία και χειρόγραφα, μία από τις 
εντυπωσιακότερες μπαρόκ εκκλησίες της Κεντρικής Ευρώπης, καθώς 
και την υπέροχη θέα στο Δούναβη από έναν εξώστη. Στη συνέχεια, 
ακολουθώντας τη ροή του ποταμού, θα διασχίσουμε την κοιλάδα 
Βαχάου, γνωστή για τα υπέροχα τοπία και τους απέραντους αμπελώνες 
της. Περνώντας από γραφικά κρασοχώρια και καλοδιατηρημένους 
μεσαιωνικούς οικισμούς διανθισμένους με θρύλους και παραδόσεις, 
καταλήγουμε στην πόλη Κρέμς, στην παλιότερη μεσαιωνική πόλη της 
Κάτω Αυστρίας. Περίπατος στα σοκάκια του ιστορικού κέντρου της 
πόλης. Επιστροφή στη Βιέννη. 

4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΛΙΜΝΕΣ - ΣΑΛΤΖΜΠΟΥΡΓΚ
Πρωινό και ξεκινάμε για προαιρετική εκδρομή στη γενέτειρα 
του Μότσαρτ, το Σάλτσμπουργκ. Μετά από μια διαδρομή μέσα 
από τη φύση της Βόρειας Αυστρίας, αφήνουμε την Εθνική, για 
να κατευθυνθούμε προς την ειδυλλιακή περιοχή των λιμνών 
του Σαλτσκάμπεργκουντ. Τράουνζεε, Σάνκτ Βόλφγκανγκζεε και 
Μόντζεε είναι τρεις από τις λίμνες τις περιοχής που θα δούμε 
και που συνθέτουν ένα από τα ομορφότερα τοπία της Αυστρίας. 
Φτάνοντας στη Ρώμη των Άλπεων, το Σάλτσμπουργκ, αφού 
περάσουμε περπατώντας από τους κήπους του ανακτόρου 
Μίραμπελ και τον ποταμό Σάλτσαχ, φθάνουμε στο Ιστορικό Κέντρο 
της πόλης. 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.

5η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας την 
υπέροχη Βουδαπέστη. Στην περιήγηση μας 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. Χρόνος στη διάθεσή 
σας στην γραφική πόλη και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 
πτήση επιστροφής.

Πτήση για Μπρατισλάβα, δώρο εκδρομή στη Βιέννη 
και επιστροφή απευθείας από Βουδαπέστη»

ANANAS 4* 
Το Ananas Hotel Vienna , το μεγαλυτερο ξενοδοχειο της πολης, ειναι χτισμενο 
μολις 5 λεπτα απο το κεντρο , σε μια τοποθεσια με πολυ ευκολη και γρηγορη 
προσβαση σε πληθωρα ιστορικων μνημειων οπως το αυτορατοτικο παλατι και 
το καστρο Belvedere.Εξω ακριβως απο το ξενοδοχειο υπαρχει σταση μετρο 
(U4 PILGRAMGASSE) που οδηγει σε πολλα σημαντικα αξιοθεατα της Βιεννης. 
Τα 534 μοντερνα διακοσμημενα δωματια παρεχουν ποικιλες ανεσεις οπως 
δορυφορικη τηλεοραση, κλιματισμο, ραδιοφωνο, στεγνωτηρα μαλλιων και 
mini-bar.Υπαρχουν ακομα δωματια καταλληλα εξοπλισμενα για ατομα με 
ειδικες αναγκες.. Στο ξενοδοχειο επισης λειτουργει εστιατοριο με Αυστριακες 
σπεσιαλιτε οπως το Tafelspitz καθως και καφετερια με κλασικη Αυστριακη 
διαρρυθμιση οπου ο επισκεπτης μπορει να απολαυσει τον καφε του,διαφορα 
γλυκα και κοκτειλς. Τελος το ξενοδοχειο διαθετει σαουνα και παρκιγκ.

INTERCONTINENTAL 5*
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην καρδιά της πόλης της Βιέννης, πολύ κοντά σε 
όλα τα σημαντικά αξιοθέατα. Διαθέτει εστιατόριο, cafe, bar, γυμναστήριο και 
spa. Τα δωμάτια του διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, internet, 
τηλέφωνο, fax, μινι μπαρ, σεσουάρ και γραφείο εργασίας. Η πολυτέλεια των 
5* σε συνδυασμό με την κεντρική του τοποθεσία το κάνουν ιδανική επιλογή 
για να γνωρίσετε αυτή την υπέροχη πόλη.

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. Συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 



Βουδαπέστη 5 ημέρες

13Αεροπορικές εκδρομές στο εξωτερικό

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΙΕΝΝΗ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για για τη γραφική πρωτεύουσα 
της νεοσύστατης χώρας της Σλοβακίας, την Μπρατισλάβα. Μεταφορά 
στην Βιέννη 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 (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. 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 αναχώρηση 
για την πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το μαργαριτάρι του 
Δούναβη, την Βουδαπέστη. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξεν/χείο. 
Χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με τη γραφική πόλη. Σας προτείνουμε 
να επισκευθείτε την φημισμένη οδό Vaci όπου θα βρείτε καταστήματα 
με τοπικά προιόντα, εστιατόρια, bars κα. 

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
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 ποιο ρομαντική κρουαζιέρα 
στον Δούναβη. 

Special

3η ημέρα: ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ - ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ - ΒΙΖΕΝΓΚΡΑΝΤ
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.

4η ημέρα: ΓΚΟΝΤΟΛΟ - ΕΓΚΕΡ (προαιρετικά) 
Την ημέρα αυτή σας προτείνουμε άλλη μια εκδρομή στην όμορφη 
Ουγγαρία, στην πόλη Γκόντολο, που απέχει μόλις 30 χλμ. από 
την Βουδαπέστη, έδρα του πανεπιστήμιου του Αγ. Στέφανου και 
καλοκαιρινή κατοικία του αυτοκράτορα Φραγκίσκου Ιωσήφ και της 
βασίλισσας της Ουγγαρίας Ελισάβετ (Σίσι). Ένα από τα ωραιότερα 
μπαρόκ παλάτια στην χώρα, διακοσμημένο με όμορφα παστέλ 
χρώματα συμφώνα με το γούστο της Αυτοκρατειρας, η οποία 
περνούσε εκεί αρκετό από το χρόνο της. Συνεχίζουμε για την 
πρώτη μεσαιωνική επισκοπή στην πόλη Έγκερ (50 χλμ), γνωστή 
ως περιοχή υψηλής ποιότητας λευκού και κόκκινου κρασιού «το 
αίμα του ταύρου». Μια γραφική πόλη όπου θα ανέβουμε στο 
μεσαιωνικό κάστρο γνωστό για την μεγάλη μάχη τον 4.000 
κατοίκων εναντία στους 80.000 τούρκους τον 16ο αιώνα. Θα 
δούμε αναγεννησιακά κτίρια στην γραφική αγορά, τον καθεδρικό 
ναό, την παλιά αρχιεπισκοπή και θα δοκιμάσουμε καλό τοπικό 
κρασί. Επιστροφή στη Βουδαπέστη στο ξενοδοχείο. 

5η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΦΑΡΜΑ LAZAR - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης. Έπειτα 
αναχώρηση για μια επίσκεψη στην ΦΑΡΜΑ LAZAR, όπου θα 
επισκεφθούμε το ομώνυμο πάρκο και θα νιώσουμε τον παλμό 
και την ομορφιά της Ουγγρικής υπαίθρου. Σας προτείνουμε 
γεύμα μέσα στην φάρμα με τοπικά φαγητά από τα ολόφρεσκα 
προϊόντα της. Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 
πτήση επιστροφής.

Ένας ιδανικός συνδυασμός πτήσεων, με απευθείας πτήση 
για Μπρατισλάβα, ξενάγηση στην Βιέννη που απέχει μόλις 
45λεπτά και μεταφορά στην Βουδαπέστη. Ολοκληρώνουμε 
το πρόγραμμα μας και χωρίς περιττά χλμ επιστρέφουμε 
απευθείας από Βουδαπέστη.

Πτήση για Μπρατισλάβα, δώρο εκδρομή στη Βιέννη και επιστροφή απευθείας από Βουδαπέστη»

NOVOTEL CENTRUM 4*
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της Βουδαπέστης προσφέροντας 
εύκολη πρόσβαση στα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης. Διαθέτει εστιατόριο 
με τοπική και διεθνή κουζίνα, μπαρ, γυμναστήριο, κέντρο ευεξίας και spa, 
ιδιωτικό χώρο στάθμευσης και ασύρματη πρόσβαση στο internet. Τα ευρύχωρα  
δωμάτιά του διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, τηλεόραση, ραδιόφωνο, 
θυρίδα ασφαλείας, σευσκευές για καφέ ή τσάϊ και Wi-Fi.

DANUBIUS FLAMENCO 4*
Το ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται σε ειδυλιακή τοποθεσία, 
λίγο έξω από την πόλη της Βουδαπέστης και παρέχει στους επισκέπτες του 
όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Διαθέτει εστιατόριο με τοπική και διεθνή κουζίνα, 
μπαρ, γυμναστήριο, εσωτερική πισίνα και σάουνα, ιδιωτικό χώρο στάθμευσης 
και δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, 
minibar, θυρίδα ασφαλέιας, συσκευές για καφέ ή τσάϊ και Wi-Fi.

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια, 2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 4. Ξεναγήσεις περιηγήσεις 
σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 



1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΒΙΕΝΝΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και 
πτήση για Μπρατισλάβα. Άφιξη και αναχώρηση για την στολισμένη 
Βιέννη, στην οποία  θα επισκεφτούμε το παλάτι Σενμπρουν, θερινά 
ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας ,το Μπελβεντέρε, ανάκτορο του 
Ευγένιου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας 
Τεχνης .Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρινγκ 
Στρασσε (δακτύλιος του Ιστορικού κέντρου), όπου θα δούμε το 
ανάκτορο του Χοφμπουργκ, τα δίδυμα μουσεία Ιστορίας της Τέχνης 
και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των μουσείων, 
το Κοινοβούλιο, το παλιό Αυτοκρατορικό θέατρο, το Δημαρχείο, την 
Όπερα, τους ναούς του Κάρολου και του Βορομαίου ,και την Φοτιφ 
Κίρχε. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική γειτονία με 
την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ χρόνος για πρώτη γνωριμία με την μελωδική 
πόλη.

2η ημέρα: ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ - ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΚ - ΜΠΑΝΤΕΝ - ΠΥΡΓΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗ 
PRATER  
Πρωινό και αναχώρηση για περιήγηση στα περίχωρα της Βιέννης, τα 
περίφημα Βιεννέζικα δάση, πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες 
(Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε 
το Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού και μετά στην τοποθεσία του 
Μάγιερλινγκ, 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. Θα κλείσουμε την εκδρομή μας με επίσκεψη και περιήγηση 
στη γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν. Ιδιαίτερα γνωστό το καζίνο 
της πόλης και το σπίτι όπου ο Μπετόβεν συνέθεσε την ενάτη 
συμφωνία,  ωδή στη χαρά. Επιστροφη στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα 
σας προτείνουμε επίσκεψη στον Πύργο του Δούναβη και το Prat-
er. Το βράδυ ελεύθερος χρόνος στην γραφική κεντρική πλατεία 
Αγίου Στεφάνου με τον επιβλητικό ομώνυμο καθεδρικό ναό και τα 
αμέτρητα καταστήματα, εστιατόρια, καφέ και μπάρ.

Πτήση για Μπρατισλάβα - Επιστροφή από Βουδαπέστη
χωρίς περιττά χιλιόμετρα

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. Συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

3η ημέρα: ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την  ξενάγησή μας στην πανέμορφη 
Μπρατισλάβα. Θα δούμε το κάστρο Ντέβιν, που έδωσε το όνομα 
Pressburg  (Μπρατισλάβα) , στην πόλη. Το κάστρο και η πόλη 
ήταν τόπος στέψης βασιλιάδων. Σήμερα στο κάστρο στεγάζονται 
μουσεία ενώ ένα μέρος στεγάζει τη βουλή της Σλοβακίας. Στην άκρη 
της πόλης βρίσκεται ο ναός του Αγίου Μάρτιν, όπου στέφθηκαν 19 
Ούγγροι βασιλιάδες. Θα δούμε επίσης το μουσείο των βασανιστηρίων, 
το οινομουσείο, την όπερα, το παλάτι Grassalkovich, κατοικία του 
προέδρου της δημοκρατίας. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της 
Ουγγαρίας την Βουδαπέστη. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. 

4η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για ξενάγηση πόλης η οποία χωρίζεται 
στην γραφική Βούδα και την κοσμοπολίτικη Πέστη. Θα δούμε το 
κάστρο των ψαράδων, το νησί της Μαργαρίτας, την πλατεία 
ηρώων, τον καθεδρικό του Αγ. Στεφάνου, την όπερα ,την γέφυρα 
των αλυσίδων, το λόφο Γκέλλερτ, την κλειστή αγορά και την 
φημισμένη Βάτσι Ούτσα. Για το βράδυ προτείνουμε να απολαύσετε 
εορταστικό δείπνο σε ένα από τα φημισμένα εστιατόρια της πόλης 
με φολκλορικό πρόγραμμα με τσιγγάνικα βιολιά. 

5η ημέρα: ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το γραφικό χωριό Αγ.Ανδρεας 
(γενέτειρα πολλών καλλιτεχνών), στάση για καφέ και συνεχίζουμε 
μέσω Βιζενγκραντ (το χωριό που γεννήθηκε ο Καρλομάγνος ,με 
ερείπια από αυτοκρατορικά ανάκτορα). Φτάνουμε στο Έστεργκομ, 
την παλιά θρησκευτική πρωτεύουσα των Ούγγρων. Θα επισκεφτούμε 
τον τεράστιο καθεδρικό ναό, ο οποίος φιλοξενεί τον θρησκευτικό 
θησαυρό της χώρας. Το απόγευμα μετάβαση στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής.

Βιέννη-Βουδαπέστη 5 ημέρες

Μπρατισλάβα

Βουδαπέστη Βιέννη

Έστεργκομ



1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΙΕΝΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Μπρατισλάβα 
την γραφική πρωτεύουσα  της Σλοβακίας. Άφιξη και περιήγηση 
πόλης. Θα περπατήσουμε στο καλοδιατηρημένο 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. Έπειτα αναχώρηση για την Βιέννη. Άφιξη 
και τακτοποίηση στο ξεν/χείο. Το βράδυ με την καθοδήγηση του 
συνοδού μας απολαύστε την υπέροχη πόλη, περπατήστε στην 
κεντρική πλατεία Αγίου Στεφάνου και δείτε τα φωταγωγημένα 
αξιοθέατα της  πρωτεύουσας της Αυστρίας.

2η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΡΑΓΑ
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. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την 
πρωτεύουσα της Τσέχικης Δημοκρατίας την 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. 

3η 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. 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 Vaclav, 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.

4η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για  την αναχώρηση για τη Βουδαπέστη. Άφιξη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια θα γνωρίσουμε την 
όμορφη πόλη, 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.  Χρόνος ελεύθερος 
στην πόλη. Σας  προτείνουμε να ξεκινήσετε την βραδιά σας κάνοντας 
την ποιο ρομαντική κρουαζιέρα στον Δούναβη.  Ακολούθως μπορείτε 
να πάρετε μια γεύση από την τοπική παραδοσιακή κουζίνα παρέα 
με τα φημισμένα τσιγάνικα βιολιά πίνοντας «αίμα του ταύρου» το 
πασίγνωστο κρασί τις Ουγγαρίας. 

5η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ (210χλμ) 
ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
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. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

5 ημέρες

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια, 2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 4. Ξεναγήσεις περιηγήσεις 
σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

Πτήση για Μπρατισλάβα - Επιστροφή από Βουδαπέστη
χωρίς περιττά χιλιόμετρα

Δώρο ένα δείπνο στη Βουδαπέστη

15Αεροπορικές εκδρομές στο εξωτερικό

4 Πρωτεύουσες
Μπρατισλάβα-Βιέννη-Πράγα-Βουδαπέστη



1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινή αναχώρηση με πτήση της Astra Airlines 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 με την καθοδήγηση του 
συνοδού μας μπορείτε να περιπλανηθείτε στα στενά δρομάκια της 
πόλης και να απολαύσετε ποτό ή φαγητό στα δεκάδες μπαράκια και 
εστιατόρια που κατακλύζουν την κεντρική πλατεία της.

2η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΛΑΤΩΡΥΧΙΑ 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. Μετά την επίσκεψη μας και την αγορά αναμνηστικών 
από αλάτι θα επιστρέψουμε στην Κρακοβία, όπου και θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο. Περπατήστε στην Kazimierz, την πιο trendy γειτονιά, 
στα νοτιοανατολικά της Παλιάς Πόλης, η οποία φιλοξενούσε επί 
αιώνες την εβραϊκή κοινότητα. Έμπνευση για τα σκηνικά της ταινίας 
«Η λίστα του Σίντλερ» η συγκεκριμένη γραφική συνοικία, αν και 
συνδεδεμένη με φρικιαστικές μνήμες του παρελθόντος, αποτελεί 
σήμερα ένα από τα πιο ζωντανά spot για νυχτερινή ζωή στην πόλη 
με υπέροχες γκαλερί, μουσεία, cafes και εστιατόρια.

3η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΟΥΣΒΙΤΣ - ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΑ - ΜΑΥΡΗ ΜΑΝΤΟΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και επίσκεψη στον μουσειακό χώρο 
Άουσβιτς/Μπιρκενάου μια εμπειρία που σίγουρα συγκλονίζει σε από 
τα μεγαλύτερα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί, όπου βρήκαν 
τραγικό θάνατο πάνω από 2 εκ. άτομα κατά την διάρκεια του 
2ου Παγκοσμίου Πολέμου. Συνεχίζουμε για την Τσεστοχόβα με το 
μοναστήρι της Γιάσνα Γκόρα, όπου θα έχουμε σύντομη επίσκεψη στο 
παρεκκλήσι της μονής. Η “Μαύρη Μαντόνα” ή Τσεστοχόβα είναι το 
μεγαλύτερο θρησκευτικό κειμήλιο της Ρωμαιοκαθολικής Πολωνίας. 
Πρόκειται για μια πολύ παλαιά Βυζαντινή εικόνα της Παναγίας, η 
οποία ακριβώς λόγω της παλαιότητάς της έχει μαύρο χρώμα, από 
το οποίο και πήρε το ονομά της. Πλήθος πιστών συρρέουν από 
όλα τα μέρη της γης, για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στην Κρακοβία.

4η ημέρα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΡΟΤΣΛΑΜ (προαιρετική)
Από τον 1ο κιόλας αιώνα, το Βρότσλαβ 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 Hala Silesia, έργο του διάσημου 
αρχιτέκτονα Μαξ Μπέργκ, και θα ολοκληρώσουμε με το Ναό της 
Αγίας Ελισάβετ, του οποίου ο γοτθικός πύργος φθάνει τα 92μ. 
Επιστροφή στην Κρακοβία.

JUSTYNA 4*
Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε ειδυλιακή τοποθεσία, λίγο έξω από την πόλη της 
Κρακοβίας, προσφέροντας όλες τις σύγχρονές ανέσεις. Διαθέτει εστιατόριο, 
μπαρ, cafe, αίθουσες συνεδριάσεων, δωρεάν χώρο στάθμευσης, σάουνα 
και δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτια διαθέτουν αυτόνομο κλιματισμό, δορυφορική 
τηλεόραση, τηλέφωνο, ραδιόφωνο, mini ψυγείο, συσκευές για καφέ ή τσάϊ, 
στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν Wi-Fi.

GOLDEN TULIP CITY CENTER 4*
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην καρδιά της πόλης της Κρακοβίας, μόλις 300 
μέτρα από την κεντρική πλατεία και τα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης. 
Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ και αίθουσα συνεδριάσεων. Τα δωμάτια διαθέτουν 
αυτόνομο κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, δωρεάν Wi-Fi, 
θυρίδα ασφαλείας, συσκευές για καφέ ή τσάϊ και στεγνωτήρα μαλλιών.

Κρακοβία

5 & 6 ημέρες

Βαρσοβία

Ένας ιδανικός συνδυασμός πτήσεων, με απευθείας 
πτήση για Κρακοβία και με την ολοκλήρωση του 
προγράμματος σας κάνουμε δώρο ημερήσια εκδρομή 
στην Βαρσοβία και χωρίς περιττά χλμ επιστρέφουμε 
απευθείας από Βαρσοβία.

Πτήση για Κρακοβία, δώρο εκδρομή στη Βαρσοβία 
και επιστροφή απευθείας από Βαρσοβία

Κρακοβία



17Αεροπορικές εκδρομές στο εξωτερικό

5η ημέρα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΖΑΚΟΠΑΝΕ - ΚΑΡΠΑΘΙΑ  
Σήμερα σας προσφέρουμε μία μοναδική εκδρομή στην ορεινή 
κωμόπολη Ζακοπάνε στα Καρπάθια όρη. Σε απόσταση 110 χλμ από 
την Κρακοβία θα βρεθούμε σε ένα Αλπικό τοπίο με χαρακτηριστική 
αρχιτεκτονική, γραφικά ξύλινα εκκλησάκια, παραδοσιακή κουζίνα, 
υπέροχα τυροκομικά, μουσική και το περιβάλλον των ορεσίβιων 
κατοίκων . Θα δούμε τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις του άλματος σκι 
και φυσικά θα απολαύσουμε τον κεντρικό πεζόδρομο Κρουπόβκι  με 
την ασταμάτητη κίνηση, πριν ανέβουμε με το τελεφερίκ 
στην κοσμοπολίτικη πλαγιά Γκουμπαλόβκα με την ανεπανάληπτη 
θέα και τις εντυπωσιακά παραδοσιακά εστιατόρια.

6η ημέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Αναχωρούμε από το ξενοδοχείο για την ιστορική Βαρσοβία. Η πόλη 
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, 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, 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, το άγαλμα του Φρεντερίκ Σοπέν, που στολίζει τους 
κήπους του ανακτόρου Λαζιένσκι. Εφόσον το επιτρέπει η ώρα της 
πτήσης μας το απόγευμα προτείνουμε να περπατήσετε κατά μήκος 
της δυτικής όχθης του ποταμού Βιστούλα, στη περιοχή της Βασιλικής 
Οδού. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

PURO HOTEL KRAKOW 4* plus
Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Κρακοβίας, κοντά στην κεντρική 
πλατεία, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση σε αξιοθέατα και καταστήματα. 
Διαθέτει εστιατόριο με διεθνή κουζίνα, μπαρ, αίθουσες συνεδριάσεων, 
υπόγειο χώρο στάθμευσης και δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτια διαθέτουν όλες 
τις σύγχρονες ανέσεις ενός 4* ξενοδοχείου, όπως κλιματισμό, τηλεόραση, 
τηλέφωνο, mini-bar, θυρίδα ασφαλείας και δωρεάν προϊόντα μπάνιου.

RADISSON BLU 5*
Το πολυτελές ξενοδοχείο 5* της γνωστής αλυσίδας, βρίσκεται στο κέντρο 
της πόλης, λίγα μόλις λεπτά από την κεντρική πλατεία. Παρέχει όλες τις 
σύγχρονες ανέσεις, που θα ικανοποιήσουν ακόμη και τον πιο απαιτητικό 
επισκέπτη, όπως εστιατόρια, μπαρ, αίθουσες συνεδριάσεων, γυμναστήριο και 
δωρεάν Wi-Fi. Τα ευρύχωρα δωμάτιά του διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, 
τηλέφωνο, θυρίδα ασφαλείας, δωρεάν Wi-Fi και συσκευές για καφέ ή τσάϊ

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια, 2. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογή 
σας, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 4. Ξεναγήσεις περιηγήσεις 
σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Συνοδός του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται 
στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

Στην 5ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος

Μαύρη Μαντόνα - Τσεστοιχόβα

Ζακοπάνε Βαρσοβία



Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 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.

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινή αναχώρηση με πτήση της Astra Airlines 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 με την καθοδήγηση του συνοδού μας 
μπορείτε να περιπλανηθείτε στα στενά δρομάκια της πόλης 
και να απολαύσετε ποτό ή φαγητό στα δεκάδες μπαράκια και 
εστιατόρια που κατακλύζουν την κεντρική πλατεία της.

2η 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. Μετά 
την επίσκεψη μας και την αγορά αναμνηστικών από αλάτι θα 
επιστρέψουμε στην Κρακοβία, όπου και θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο. Περπατήστε στην Kazimierz, την πιο trendy γειτονιά, 
στα νοτιοανατολικά της Παλιάς Πόλης, η οποία φιλοξενούσε 
επί αιώνες την εβραϊκή κοινότητα. Έμπνευση για τα σκηνικά 
της ταινίας «Η λίστα του Σίντλερ» η συγκεκριμένη γραφική 
συνοικία, αν και συνδεδεμένη με φρικιαστικές μνήμες του 
παρελθόντος, αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο ζωντανά spot 
για νυχτερινή ζωή στην πόλη με υπέροχες γκαλερί, μουσεία, 
cafes και εστιατόρια.

4η ημέρα: ΒΡΟΤΣΛΑΒ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Από τον 1ο κιόλας αιώνα, το Βρότσλαβ 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 Hala Sile-
sia, 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 - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
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 Plac Zamkowy, 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.

Κρακοβία

Πανόραμα Πολωνίας
6 ημέρες

Βαρσοβία

6η ημέρα: ΖΕΛΑΣΟΒΑ ΒΟΛΑ & ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΒΙΛΑΝΟΦ (προαιρετική) - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Αξιοποιήστε τις τελευταίες ώρες παραμονής στην Βαρσοβία σύμφωνα 
με τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα. Η δική μας πρόταση είναι εκδρομή 
μισής μέρας στην κοντινή Ζελάσοβα Βόλα, 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.

Αλατωρυχεία Βιέλιτσκα

3η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΟΥΣΒΙΤΣ - ΒΡΟΤΣΛΑΒ
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 Βρότσλαβ. Καθοδόν θα επισκεφθούμε τον 
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 Βρότσλαβ και βραδινός 
περίπατος στο κέντρο της πόλης με την πανέμορφη πλατεία.

Άουσβιτς



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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Βαρσοβία-Κρακοβία
5 ημέρες

Πτήση για Κρακοβία & επιστροφή από Βαρσοβία χωρίς περιττά χιλιόμετρα

Οι δυο πιο αξιόλογες πόλεις της Πολωνίας, Βαρσοβία 
και Κρακοβία, αποτελούν ένα μοναδικό κράμα 
αρχιτεκτονικής και ταμπεραμέντου. Η Βαρσοβία 
βρίσκεται στη καρδιά της χώρας τόσο από γεωγραφική 
όσο και από πολιτική άποψη. Περπατώντας στη 
παλιά πόλη δύσκολα θα πιστέψετε, ότι το ιστορικό 
της κέντρο είχε μετατραπεί σε σωρό ερειπίων στον 
2ο παγκόσμιο πόλεμο, καθώς αποκαταστάθηκε με 
απόλυτο σεβασμό στην ιστορία μέσα από αρχεία και 
παλιές φωτογραφίες. Ό,τι της λείπει σε αρχαιότητα 
το κερδίζει σε δυναμισμό. Η Κρακοβία, πρωτεύουσα 
της Πολωνίας για 500 χρόνια, αντίθετα με τη 
Βαρσοβία, ξέφυγε της καταστροφής και αποτελεί μια 
πόλη-κόσμημα που κρύβει θησαυρούς γοτθικής και 
αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής και τόνους τέχνης. 
Θεωρείται η χαϊδεμένη πόλη της χώρας με μια 
θαυμάσια Παλιά Πόλη.

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινή αναχώρηση με πτήση της Astra Airlines 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 με την καθοδήγηση του συνοδού μας μπορείτε 
να περιπλανηθείτε στα στενά δρομάκια της πόλης και να 
απολαύσετε ποτό ή φαγητό στα δεκάδες μπαράκια και 
εστιατόρια που κατακλύζουν την κεντρική πλατεία της.

2η 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. Μετά την επίσκεψη μας και την αγορά 
αναμνηστικών από αλάτι επιστρέφουμε στην Κρακοβία, 
όπου και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο. Περπατήστε στην 
Kazimierz, την πιο trendy γειτονιά, στα νοτιοανατολικά της 
Παλιάς Πόλης, η οποία φιλοξενούσε επί αιώνες την εβραϊκή 
κοινότητα. Έμπνευση για τα σκηνικά της ταινίας «Η λίστα 
του Σίντλερ» η συγκεκριμένη γραφική συνοικία, αν και 
συνδεδεμένη με φρικιαστικές μνήμες του παρελθόντος, 
αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο ζωντανά spot για νυχτερινή 
ζωή στην πόλη με υπέροχες γκαλερί, μουσεία, cafes και 
εστιατόρια.

3η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΟΥΣΒΙΤΣ - ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΑ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Έχοντας αξιοποιήσει την παραμονή μας στην Κρακοβία, αφήνουμε σήμερα 
την Νότια Πολωνία και κατευθυνόμαστε στην πρωτεύουσα Βαρσοβία. 
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. Θ’ ακολουθήσει στάση στην Τσεστοχόβα με το μοναστήρι 
της Γιάσνα Γκόρα, όπου θα έχουμε σύντομη επίσκεψη στο παρεκκλήσι 
της μονής. Άφιξη το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. 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. 
Στο ελεύθερο απόγευμα προτείνουμε να περπατήσετε κατά μήκος της 
δυτικής όχθης του ποταμού Βιστούλα, στη περιοχή της Βασιλικής Οδού.
 
4η ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
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 Plac Zamkowy, 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.

5η ημέρα: ΖΕΛΑΣΟΒΑ ΒΟΛΑ & ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΒΙΛΑΝΟΦ (προαιρετική) - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Αξιοποιήστε τις τελευταίες ώρες παραμονής στην Βαρσοβία σύμφωνα 
με τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα. Η δική μας πρόταση είναι εκδρομή 
μισής μέρας στην κοντινή Ζελάσοβα Βόλα, 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.



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

Βερολίνο
4 & 5 ημέρες

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 Gal-
leries 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.

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.

WYNDHAM EXCELSIOR 4*
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, κοντά στην κεντρική οδό 
Kurfürstendamm και το ζωολογικό κήπο. Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, αίθουσα 
συνεδριάσεων, γυμναστήριο, ιδιωτικό πάρκινγκ και δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτια 
διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση ευρείας οθόνης, mini bar, καφετιέρα, 
τηλέφωνο, δωρεάν Wi-Fi και σεσουάρ.

CROWNE PLAZA CITY CENTER 4*plus
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο του Βερολίνου, λίγα μόλις μέτρα από 
τη φημισμένη  οδό Kurfürstendamm. Διαθέτει εστιατόρια, μπαρ, αίθουσες 
συνεδριάσεων, γυμναστήριο,  εσωτερική πισίνα, σάουνα, κέντρο ευεξίας 
και spa, καθώς και ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Τα ευρύχωρα δωμάτιά του 
διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, minibar, θυρίδα ασφαλείας, συσκευές για 
καφέ ή τσάι και δωρεά πρόσβαση στο internet.



21Αεροπορικές εκδρομές στο εξωτερικό

Σικελία 6 ημέρες

Μ. Ελλάδα-Ελληνόφωνα χωριά

Απευθείας Πτήσεις

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, ατομική προαιρετική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστος 15 ευρώ και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο.

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τις πασίγνωστες αρχαίες 
ελληνικές αποικίες, με πτήση για Μπρίντεζι ώστε να δούμε 
το γραφικό Αλμπερομπέλο, τα ελληνόφωνα χωριά και τον 
Τάραντα και μετά τον γύρο της Σικελίας επιστρέφουμε χωρίς 
περιττά χλμ από την Κατάνια.

1η ημέρα: Αλμπερομπέλο  - Ελληνόφωνα  χώρια (Grecia Salentina) - Λέτσε
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 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.  Στη συνέχεια 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 τακτοποιούμαστε 
στο ξενοδοχείο στην περιοχή της πρωτεύουσας του μπαρόκ το 
Λέτσε.  

2η ημέρα: Τάραντας - Ρήγιο 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο 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 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. 

3η ημέρα: Ρήγιο - Βίλλα Σαν Τζοβάνι - Μεσσήνη - Κεφαλού - Παλέρμο 
(300χλμ)
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. 

4η ημέρα: Παλερμο - Περιήγηση πόλης - Μοντρεάλε (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.

5η ημέρα: Παλέρμο - Ακράγαντας - Ταορμίνα - Κατάνια (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. 

6η ημερα: Κατάνια - Συρακούσες - Κατάνια (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.

Αλμπερομπέλο



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: ΣΙΕΝΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Αναχώρηση το πρωί από το ξενοδοχείο και αφήνοντας πίσω μας την 
περιοχή της Lazio, θα διασχίσουμε την Umbria και θα καταλήξουμε στη 
μοναδική περιοχή της Τοσκάνης με την επίσκεψή μας στη μεσαιωνική 
Σιένα. Μια από τις καλύτερα διατηρημένες μεσαιωνικές πόλεις του 
κόσμου με μνημεία ασύγκριτης ομορφιάς και ιστορίας, όπως η 
Πιάτσα ντελ Κάμπο με το δημοτικό μέγαρο και τον πύργο του και 
την μοναδική Ντουόμο - έναν από τους ομορφότερους γοτθικούς 
καθεδρικούς της Ιταλίας και το μουσείο με τους καλλιτεχνικούς 
θησαυρούς του ναού. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη Φλωρεντία, την 
πόλη των Μεδίκων και της Αναγέννησης. 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. 
Στη συνέχεια μετάβαση στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια.

4η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ -  ΒΕΝΕΤΙΑ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη των Δόγηδων και των καναλιών 
την ρομαντική Βενετία. Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην πόλη 
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 μετάβαση στο ξενοδοχείο, στην περιοχή του 
Μέστρε. Διανυκτέρευση.
 
5η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος και μετάβαση στο αεροδρόμιο για την 
πτήση επιστροφής.

Ιταλία
5 ημέρες

Glamour

Ρώμη

Φλωρεντία

Πλατεία Αγ. Μάρκου - Βενετία

Πτήση για Ρώμη & επιστροφή από Βενετία
 για την αποφυγή περιττών χιλιομέτρων



Ρώμη
4 & 5 ημέρες

“Η Αιώνια
πόλη“

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

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις, 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: Είσοδοι μουσείων, δημοτικός φόρος Ρώμης (πληρωμή στο ξενοδοχείο) και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΡΩΜΗ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο <Μακεδονία> και πτήση για την αιώνια πόλη, τη Ρώμη. 
Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος ελεύθερος 
για ξεκούραση. Για το απόγευμα σας προτείνουμε να δείτε τη Ρώμη, 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.

2η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ & ΝΑΟΣ ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ 
Πρόγευμα 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 Ρωμαικό κτίσμα του κόσμου, το 
λόφο του Καπιτωλίου, όπου θεμελιώθηκε η αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την 
αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια, όπου δεσπόζει 
το μνημείο του Βίκτορα Εμμανουήλ, το λόφο Παλατίνο, τον Τίβερη ποταμό με το 
νησί Τιβερίνα, καθώς και τη μεγαλύτερη εκκλησία της Χριστιανοσύνης, το ναό του 
Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, όπου θα θαυμάσουμε και την αποκαθήλωση (Pieta) 
του Μιχαήλ Αγγέλου. Το βράδυ σας προτείνουμε περίπατο στην Πιάτσα Ναβόνα με 
τα επιβλητικά μνημεία και την πανέμορφη Φοντάνα ντι Τρέβι.

3η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - 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 
χρόνος ελεύθερος στην αιώνια 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. Το πάρκο βρίσκεται βόρεια από την 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.

4η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (270χλμ) 
Σήμερα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την πόλη των Μεδίκων και της 
Αναγέννησης, την Φλωρεντία. Αξίζει να επισκεφθείτε τον πανέμορφο καθεδρικό 
ναό της Παναγίας των λουλουδιών με τον τρούλο του Μπουνελέσκι, το καμπαναριό 
του Τζιόττο, το βαπτιστήριο, την πιάτσα Σινιορίας, το Παλάτσο Πίτι. Τελειώνοντας, 
μια βόλτα στην φημισμένη αγορά της Φλωρεντίας θα σας εντυπωσιάσει. 

5η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Προετοιμασία για αναχώρηση και μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής.

- ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ ΕΠΙΣΗΜΟ 
ΤΟΠΙΚΟ ΞΕΝΑΓΟ

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

Δώρο
η ξενάγηση
στα μουσεία 
Βατικανού

23Αεροπορικές εκδρομές στο εξωτερικό

NOTO 4*
Αποτελεί μία οικονομική λύση για να γνωρίσετε την Ρώμη. Βρίσκεται στο 
κέντρο της πόλης, δίπλα από την πλατεία Δημοκρατίας και πολύ κοντά σε 
σημαντικά αξιοθέατα, όπως η πιάτσα Ντι Σπάνια, η περίφημη Βία Βένεττο και 
πολλά άλλα. Τα δωμάτια του διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, τηλεόραση, 
τηλέφωνο, Mini bar.

ANGLO AMERICANO 4*
Στην παλιά πόλη, στην καρδιά της Ρώμης κοντά στην περίφημη πλατεία Fon-
tana Di Trevi βρίσκεται το συγκεκριμένο 4* ξενοδοχείο. Βασικό πλεονέκτημα 
η θέση του γιατί σας δίνει τη δυνατότητα χωρίς να χρησιμοποιήσετε μέσα 
μεταφοράς να γνωρίσετε το κέντρο, τις φημισμένες πλατείες και πολλά 
ιστορικά μνημεία της «αιώνιας πόλης». Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ και ιδιωτικό 
χώρο στάθμευσης, ενώ τα δωμάτιά του διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, 
τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών και Wi-Fi.



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. Εναλλακτικά 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.

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 επισκεφθούμε  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: ΠΑΡΙΣΙ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα, προετοιμασία για αναχώρηση και στη συνέχεια μετάβαση 
στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής. Άφιξη στην 
πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Παρίσι
5 ημέρες

“Η πόλη του 
Φωτός”

Δώρο η εκδρομή στις Βερσαλλίες

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.

IBIS GRAND BOULEVARD 3*
Το ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται σε προνομιακή 
θέση στην πόλη του Παρισιού, καθώς σε λιγότερα από 10 λεπτά με 
τα πόδια μπορεί κάνεις να βρεθεί στην φημισμένη Όπερα Γκαρνιέρ, 
και στα Πολυκαταστήματα Λαφαγιετ. Το ξενοδοχείο διαθέτει 
lounge και σνακ μπαρ, ενώ τα μοντέρνα διακοσμημένα δωμάτια 
διαθέτουν τηλεόραση επίπεδης οθόνης, ασύρματη σύνδεση στο 
διαδίκτυο και στεγνωτήρα μαλλιών.

HOLIDAY INN GRAND BOULEVARD 4* plus
Το πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο του Παρισιού, 
σε πολύ μικρή απόσταση από τη διάσημη Όπερα Γκαρνιέ, την 
Γκαλερί Λαφαγιέτ, ενώ και η στάση του μετρό ‘Grand boulevart’ 
βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο διαθέτει 
εστιατόριο, μπαρ, αίθουσα συνεδριάσεων, εστιατόριο. Τα δωμάτιά 
του διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, 
mini bar και θυρίδα ασφαλείας.



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.

Λονδίνο
5 ημέρες

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, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

25Αεροπορικές εκδρομές στο εξωτερικό

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.

QUEENS PARK 3*
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην Bayswater, 
κοντά στο Hyde Park, και λίγα μέτρα από τους 
σταθμούς Queensway και Bayswater του μετρό, 
προσφέροντας εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της 
πόλης. Διαθέτει εστιατόριο και μπαρ. Τα δωμάτια 
διαθέτουν τηλεόραση ευρείας οθόνης, τηλέφωνο, 
συσκευή για καφέ ή τσάϊ και στεγνωτήρα μαλλιών.

Απευθείας πτήσεις
με πρωινή αναχώρηση 

&
απογευματική
επιστροφή



4 & 5 
ημέρες

Βουκουρέστι
4 & 5 ημέρες

Βελιγράδι
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 - ΜΝΗΜΟΝΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΙΤΟ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην όμορφη πρωτεύουσα της 
Σερβίας. Θα ξεκινήσουμε από το φρούριο Καλεμενγτάν, χτισμένο στη 
συμβολή των ποταμών Δούναμη και Σάββα, τον πύργο Nebosia, που 
ήταν η φυλακή και τόπος θανάτου του Ρήγα Φεραίου και θα δούμε 
τον Καθεδρικό Ναό του Αρχάγγελου Μιχαήλ και το Πατριαρχικό 
Μέγαρο, καθώς και το περίφημο αρχοντικό της πριγκήπισσας Lju-
bica. Στη συνέχεια θα δούμε την πλατεία Δημοκρατίας, το Εθνικό 
θέατρο, το Κοινοβούλιο της Σερβίας, καθώς και το Δημαρχείο και το 
Προεδρικό Μέγαρο, πρώην παλατιών των οικογενειών Ομπρένοβιτς 
και Καρατζόρτεβιτς αντίστοιχα.  Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον 
Άγιο Σάββα, το μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό των Βαλκανιών και μετά 
την περιοχή Ντεντινιε (την Κηφισιά του Βελιγραδίου), όπου και θα 
δούμε το Μνημονειακό Κέντρο του Τιτο, αφιερωμένο στο μεγάλο 
ηγέτη. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Μην παραλείψετε 
να επισκεφθείτε το μεγάλο πεζόδρομο της οδόυ Knez Mihailova, 
με καταστήματα για φθηνές αλλά και ποιοτικές αγορές. Το βράδυ 
προαιρετική διασκέδαση σε παραδοσιακό σέρβικο εστιατόριο με 
τοπική κουζίνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: ΝΟΒΙΣΑΝΤ (80 + 80 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για ημερήσια εκδρομή στην πόλη Νόβισαντ, 
πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνας. Πρώτη μας στάση η όμορφη επαρχιακή 
πόλη Sremski Karlovci, 5 χλμ πριν από το Νόβισαντ, που είναι ιστορική 
έδρα του πατριαρχείου με τον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου 
και με την ιδιαίτερη πολιτιστική παράδοση, δεδομένου ότι εκεί 
κυκλοφόρησε το πρώτο λογοτεχνικό περιοδικό του κόσμου. Στην 
συνέχεια θα επισκεφθούμε το κάστρο Petrovaradin απ’ όπου θα 
δούμε την υπέροχη θέα με το Δούναβη ποταμό και το κέντρο της 
πόλης του Νόβισαντ, το οποίο και θα επισκεφθούμε αμέσως μετά και 
στο οποίο θα κάνουμε περιήγηση για να δούμε τα σημαντικά κτίρια 
και την πλατεία Slodoban με τον όμορφο πεζόδρομο. Ελεύθερος 
χρόνος. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Βελιγράδι. Το βράδυ 
προαιρετική κρουαζιέρα στο ποταμό Savva (εφόσον το επιτρέπουν 
οι καιρικές συνθήκες).

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.

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 - ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
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.

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.

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

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

Κοινά και για τις 2 εκδρομές:



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.

271 διαδρομή αεροπορικώς & 1 οδικώς



Μια διαδρομή αεροπορικώς & μια οδικώς

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (970χλμ.)
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας 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 - 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 ποιο 
ρομαντική κρουαζιέρα στον Δούναβη. Ακολούθως μπορείτε να 
πάρετε μια γεύση από την τοπική παραδοσιακή κουζίνα παρέα με 
τα φημισμένα τσιγάνικα βιολιά πίνοντας «αίμα του ταύρου» το 
πασίγνωστο κρασί τις Ουγγαρίας. 

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΑΓΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία 
βόλτα στην πόλη και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Τσέχικης 
Δημοκρατίας την 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.  

4η 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. 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 Vaclav, 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. Διαν/ση.

5η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (970χλμ.)
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 05:00 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 - 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 
ποιο ρομαντική κρουαζιέρα στον Δούναβη. Ακολούθως μπορείτε 
να πάρετε μια γεύση από την τοπική παραδοσιακή κουζίνα παρέα 
με τα φημισμένα τσιγάνικα βιολιά πίνοντας «αίμα του ταύρου» το 
πασίγνωστο κρασί τις Ουγγαρίας. 

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ -  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.

4η 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. 

5η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας να απολαύσετε την υπέροχη 
πόλη. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής. 

5 ημέρες

Βουδαπέστη
Βιέννη

Βουδαπέστη
Πράγα 5 ημέρες

Μια διαδρομή αεροπορικώς & μια οδικώς

Κοινά & για τις 2 εκδρομές
Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικό εισιτήριο 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. Δεν περιλαμβάνονται: 
Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.



4η ημέρα: ΣΙΕΝΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Αναχώρηση το πρωί από το ξενοδοχείο και αφήνοντας 
πίσω μας την περιοχή της Lazio, θα διασχίσουμε την Umbria 
και θα καταλήξουμε στη μοναδική περιοχή της Τοσκάνης 
με την επίσκεψή μας στη μεσαιωνική Σιένα. Μια από τις 
καλύτερα διατηρημένες μεσαιωνικές πόλεις του κόσμου με 
μνημεία ασύγκριτης ομορφιάς και ιστορίας, όπως η Πιάτσα 
ντελ Κάμπο με το δημοτικό μέγαρο και τον πύργο του και 
την μοναδική Ντουόμο - έναν από τους ομορφότερους 
γοτθικούς καθεδρικούς της Ιταλίας και το μουσείο με 
τους καλλιτεχνικούς θησαυρούς του ναού. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για τη Φλωρεντία, την πόλη των Μεδίκων και 
της Αναγέννησης. 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. Στη συνέχεια μετάβαση στο 
ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια.

1η ημέρα: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΜΙΝΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση. Ύστερα από μια όμορφη 
διαδρομή και κάνοντας τις απαραίτητες τάσεις  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: ΜΠΑΡΙ / ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΡΩΜΗ (520χλμ)
Άφιξη το πρωί στο λιμάνι της Ιταλικής πόλης 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.

Βενετία

Ρώμη

Σιένα

Special 

Ιταλικό 
Πανόραμα

7 ημέρες

3η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΑΓ. 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 σοζώμενο 
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.

5η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη των Δόγηδων και 
των καναλιών, τη ρομαντική Βενετία, 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 στη συνέχεια μετάβαση στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση 
στα δωμάτια στην περιοχή Μέστρε. Διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΑΝΚΟΝΑ - ΕΝ ΠΛΩ (360χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνας.  
Επιβίβαση στο πλοίο. Τακτοποίηση στις καμπίνες, 
διανυκτέρευση.

7η ημέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Άφιξη στην Ηγουμενίτσα και μετάβαση στα γραφικά 
Ιωάννινα. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στην πόλη μας.

Special Ιταλικό Πανόραμα 6 ημέρες
Μια διαδρομή αεροπορικώς & μια οδικώς. 

Δεν περιλαβάνεται η μια διανυκτέρευση στο πλοίο.
Η πτήση πραγματοποιείται στη Ρώμη  

(δεν περιλαμβάνεται η επίσκεψη στην Πομπηία.)

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

29Οδικές εκδρομές στο εξωτερικό

Η εκδρομή πραγματοποιείται και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη



ΜόσταρΝτουμπρόβνικ

Δαλματία - Ντουμπρόβνικ 5 ημέρες

GRAND PARK 4* - DUBROVNIK
Βρίσκεται στο κέντρο της χερσονήσου Lapad, σε απόσταση μόλις 100μ. 
από την παραλία. Με θέα τη θάλασσα και το χώρο περιπάτου Lapad Cove, 
είναι ένα τέλειο μείγμα ιταλικού design, αρχιτεκτονικής, λειτουργικότητας και 
αρμονίας. Αποτελείται από το κεντρικό κτίριο και 2 ιστορικές βίλες. Το σπα 
περιλαμβάνει ειδικό χώρο για παιδιά με βιβλία, παιχνίδια, CD player, τηλεόραση 
επίπεδης οθόνης και συλλογή από κινούμενα σχέδια. Οι επισκέπτες μπορούν 
να απολαύσουν κροατική και διεθνή κουζίνα στο εστιατόριο του στη βεράντα 
ή στο ala carte εστιατόριο Taverna. Τα δωμάτια διαθέτουν ρυθμιζόμενο 
κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, Wi-Fi και στεγνωτήρα μαλλιών.

ARISTON 5*
Το πολυτελές ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας, βρίσκεται λίγο έξω 
από την πόλη του Ντουμπρόβνικ, κτισμένο σε μια ειδυλιακή τοποθεσία 
προσφέροντας πανοραμική θέα στις ακτές της Δαλματίας. Διαθέτει όλες 
τις σύγχρονες ανέσεις ενός ξενοδοχείου 5*, ικανοποιώντας και τον πιο 
απαιτητικό επισκέπτη. Τα ευρύχωρα δωμάτιά του διαθέτουν κλιματισμό, 
καλωδιακή τηλεόραση, minibar, τηλέφωνο, ραδιόφωνο, θυρίδα ασφαλέιας, 
συσκευές για καφέ ή τσάϊ, προϊόντα περιποίησης μπάνιου, στεγνωτήρα 
μαλλιών και δωρεάν Wi-Fi.

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. 

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.



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας για τα σύνορα Ευζώνων. 
Συνεχίζουμε για Νις, Βελιγράδι. Περνώντας τα σύνορα Κροατίας, 
φθάνουμε το βράδυ στο πανέμορφο Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δειπνο και ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με 
την πόλη.

2η ημέρα: ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - ΖΑΝΤΑΡ 
Μετά το πρωινό μας 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 το Ζαντάρ (παλαιότερη  πρωτεύουσα 
της Δαλματίας) με πλούσια παγκόσμιας σημασίας κληρονομία όπου θα 
θαυμάσουμε, ανάκτορα Ρωμαικής εποχής του 1ου αιωνα, μεσαιωνικούς 
καθεδρικούς ναούς, τείχη που κυκλώνουν την πόλη, βυζαντινούς ναούς 
της Αγίας Αναστασίας και της Αγίας Τριάδας. Τακτοποίηση   στο 
ξενοδοχείο μας και δείπνο. 

3η ημέρα: ΖΑΝΤΑΡ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 
Πρωινό και αναχώρηση για το μεσαιωνικό Τρογκίρ (πόλη-νησί ) που έχει 
χαρακτηρισθεί από την UNESCO μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Το 
τουριστικό θέρετρο Τρογκίρ χτίστηκε στις αρχές του 3ου αιώνα και 
ενώνεται με την ξηρά με μια ωραία γέφυρα. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε 
προς το Σπλίτ, το μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο της Δαλματίας, όπου 
θα επισκεφθούμε το περίφημο ανάκτορο σε σχήμα ρωμαϊκού κάστρου 
του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού (το οποίο είναι το σημαντικότερο και 
καλύτερα διατηρημένο ρωμαϊκό κτίριο στην Κροατία, που χτίστηκε 
μεταξύ 295 μ.Χ. και 305), τον Καθεδρικό Ναό, το γοτθικό Δημαρχείο, 
τον αναγεννησιακό πύργο του Ρολογιού. Χρόνος ελεύθερος στην 
πανέμορφη προκυμαία της πόλης, τη διάσημη Ρίβα για καφέ η φαγητό. 
Αναχώρηση για την πόλη Ντουμπροβνικ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
δείπνο. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. 

4η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
Πρωϊνό και ακολουθεί ξενάγηση της πόλης. Με μια πανοραμική 
εκδρομή με το λεωφορείο, οπου σε ένα σημειο πανω από την 
πόλη θα θαυμάσουμε την εξαιρετική θέα της παλιάς πόλης του 
Dubrovnik και φωτογραφική εικόνα των νησιών πέρα από τις ακτές 
του. Πρόκειται για μια από τις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου, 
γνωστή για τα ομορφα μνημεία και τα υπέροχα τείχη, θεωρείται δε 
ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της 
Μεσογείου. Η παλιά πόλη είναι περιτριγυρισμένη από τα φημισμένα 
τείχη του 10ου αιωνα από τα μεγαλύτερα και ομορφότερα της 
Ευρώπης. Περίπατος στο ιστορικό κέντρο της πόλης και επίσκεψη 
στο Φράγκικο Μοναστήρι καθώς και τον Καθεδρικό ναό των 
Ρέκτορς. Χρόνος ελεύθερος. Δείπνο, διανυκτέρευση. 

5η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΝΤΒΑ
Πρωϊνό και αναχώρηση με προορισμό την μητρόπολη του 
Μοντενέγρικου Τουρισμού - Budva. Στη διάρκεια μιας πανέμορφης 
διαδρομής και διασχίζοντας το μεγαλύτερο φιόρδ της Ευρώπης 
μετα της Νορβηγίας, θα περιηγηθουύμε και θα θαυμάσουμε το 
γραφικό Kotor, μια πόλη προστατευμένη από την Ουνέσκο, όπου 
θα δούμε τον Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος 
του 12ου αιώνα, καθώς και την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. 
Συνεχίζουμε για να φθάσουμε νωρίς το απόγευμα στο ξενοδοχείο 
μας στην Budva. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα περίπατο στην 
παλιά πόλη με την μοναδικη αρχιτεκτονική, στα στενά δρομάκια 
της με τα πολλά καταστήματα και τις μικρές εκκλησίες οι οποίες 
εξακολουθούν να είναι αναλλοίωτες στο πέρασμα των χρόνων. 
Δείπνο, διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΜΠΟΥΝΤΒΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την τελευταία ημέρα μας έχοντας 
ευχάριστες αναμνήσεις από την διαμονή στους όμορφους 
αυτούς τόπους. Στην επιστροφή θα θαυμάσουμε το μαγευτικό 
νησάκι-ξενοδοχείο (Ελληνικών συμφερόντων) SVETI STEFAN, θα 
το αποθανατίσουμε φωτογραφικά, και στη συνέχεια διερχόμενοι 
τα Αλβανικά σύνορα θα περάσουμε από τις πολεις Σκοδρα, 
Δυρράχιο, Ελμπασαν και Πόγραδετς. Εκεί και στις όχθες της 
λίμνης Οχρίδας θα έχουμε χρόνο να γευματίσουμε δοκιμάζοντας 
το νοστιμότατο ψάρι Κοραν που βρίσκει κανείς μονο στη λίμνη 
αυτή. Συνεχίζουμε και περνάμε τα Ελληνοαλβανικά σύνορα και 
αργά το απόγευμα φθάνουμε στην Θεσσαλονίκη.

Λίμνες Πλίτσβιτσε Τρογκίρ

Δαλματικές ακτές-Λίμνες Πλίτβιτσε
6 ημέρες

Κοινά & για τις 2 εκδρομές
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.
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Σπλίτ Ζαντάρ



Βουδαπέστη
Βιέννη

5 ημέρες

Δώρο
η εκδρομή στη 
Βιέννη & τα 
Παραδουνάβια

χωριά

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.

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (945ΧΛΜ.)
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 04:00 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: ΗΜΕΡΗΣΙΑ 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.

4η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - 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.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς

Βιέννη Βουδαπέστη Έστεργκομ



Βουδαπέστη-Βιέννη-Πράγα 7 ημέρες
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Περιλαμβάνονται: 1. Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία 2. Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας 3. 6 πρωινά και 4 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

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (945 χλμ.)
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 05:00 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 χρόνος για να 
κάνετε μια πρώτη βόλτα στην κοσμοπολίτικη οδό Vaci όπου θα βρείτε 
εστιατόρια και μπαρ και να περπατήσετε στις όχθες του Δούναβη 
θαυμάζοντας τα φωταγωγημένα αξιοθέατα της πόλης.

2η ημέρα: ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΙΕΝΝΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Μπρατισλάβα την γραφική 
πρωτεύουσα της Σλοβακίας. Άφιξη και χρόνος για να απολαύσετε 
την γραφική κεντρική πλατεία της πόλης. Στην περιήγησή μας θα 
περπατήσουμε στο καλοδιατηρημένο 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. Έπειτα 
αναχώρηση για την Βιέννη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξεν/χείο. Το 
βράδυ με την καθοδήγηση του συνοδού μας απολαύστε την υπέροχη 
πόλη, περπατήστε στην κεντρική πλατεία Αγίου Στεφάνου και δείτε τα 
φωταγωγημένα αξιοθέατα της  πρωτεύουσας της Αυστρίας.

3η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΡΑΓΑ 
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. Στη 
συνέχεια αναχωρούμε για την πρωτεύουσα της Τσέχικης Δημοκρατίας 
την 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. 

4η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
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 Vaclav, 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.

5η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για  την αναχώρηση για τη Βουδαπέστη. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια θα 
γνωρίσουμε την όμορφη πόλη, 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.  Χρόνος ελεύθερος στην πόλη. 
Σας  προτείνουμε να ξεκινήσετε την βραδιά σας κάνοντας την 
ποιο ρομαντική κρουαζιέρα στον Δούναβη.  Ακολούθως μπορείτε 
να πάρετε μια γεύση από την τοπική παραδοσιακή κουζίνα παρέα 
με τα φημισμένα τσιγάνικα βιολιά πίνοντας «αίμα του ταύρου» το 
πασίγνωστο κρασί τις Ουγγαρίας. 

6η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - 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 στο ξενοδοχείο.

7η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (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 

Μπρατισλάβα

Βουδαπέστη Βιέννη Πράγα



Οι δυο πιο αξιόλογες πόλεις της Πολωνίας, Βαρσοβία και 
Κρακοβία, αποτελούν ένα μοναδικό κράμα αρχιτεκτονικής 
και ταμπεραμέντου. Η Βαρσοβία βρίσκεται στη καρδιά της 
χώρας τόσο από γεωγραφική όσο και από πολιτική άποψη. 
Περπατώντας στη παλιά πόλη δύσκολα θα πιστέψετε, ότι 
το ιστορικό της κέντρο είχε μετατραπεί σε σωρό ερειπίων 
στον 2ο παγκόσμιο πόλεμο, καθώς αποκαταστάθηκε με 
απόλυτο σεβασμό στην ιστορία μέσα από αρχεία και παλιές 
φωτογραφίες. Ό,τι της λείπει σε αρχαιότητα το κερδίζει σε 
δυναμισμό. Η Κρακοβία, πρωτεύουσα της Πολωνίας για 500 
χρόνια, αντίθετα με τη Βαρσοβία, ξέφυγε της καταστροφής 
και αποτελεί μια πόλη-κόσμημα που κρύβει θησαυρούς 
γοτθικής και αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής και τόνους 
τέχνης. Θεωρείται η χαϊδεμένη πόλη της χώρας με μια 
θαυμάσια Παλιά Πόλη. 

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (970χλμ.)
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 05:00 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 
χρόνος για να κάνετε μια πρώτη βόλτα στην κοσμοπολίτικη οδό 
Vaci όπου θα βρείτε εστιατόρια και μπαρ και να περπατήσετε στις 
όχθες του Δούναβη θαυμάζοντας τα φωταγωγημένα αξιοθέατα της 
πόλης.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Κρακοβία την 
αρχαία πρωτεύουσα της Πολωνίας. Άφιξη και ξενάγηση στην 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 με την καθοδήγηση του 
συνοδού μας μπορείτε να περιπλανηθείτε στα στενά δρομάκια της 
πόλης και να απολαύσετε ποτό ή φαγητό στα δεκάδες μπαράκια και 
εστιατόρια που κατακλύζουν την κεντρική πλατεία της.

3η 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. Μετά την επίσκεψη μας και την αγορά αναμνηστικών 
από αλάτι επιστρέφουμε στην Κρακοβία, όπου και θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο. Περπατήστε στην Kazimierz, την πιο trendy γειτονιά, 
στα νοτιοανατολικά της Παλιάς Πόλης, η οποία φιλοξενούσε επί 
αιώνες την εβραϊκή κοινότητα. Έμπνευση για τα σκηνικά της ταινίας 
«Η λίστα του Σίντλερ» η συγκεκριμένη γραφική συνοικία, αν και 
συνδεδεμένη με φρικιαστικές μνήμες του παρελθόντος, αποτελεί 
σήμερα ένα από τα πιο ζωντανά spot για νυχτερινή ζωή στην πόλη 
με υπέροχες γκαλερί, μουσεία, cafes και εστιατόρια.

4η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΟΥΣΒΙΤΣ - ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΑ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Έχοντας αξιοποιήσει την παραμονή μας στην Κρακοβία, αφήνουμε 
σήμερα την Νότια Πολωνία και κατευθυνόμαστε στην πρωτεύουσα 
Βαρσοβία. 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. Θ’ ακολουθήσει στάση 
στην Τσεστοχόβα με το μοναστήρι της Γιάσνα Γκόρα, όπου θα 
έχουμε σύντομη επίσκεψη στο παρεκκλήσι της μονής. Άφιξη το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. 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. Στο ελεύθερο απόγευμα προτείνουμε να περπατήσετε 
κατά μήκος της δυτικής όχθης του ποταμού Βιστούλα, στη περιοχή 
της Βασιλικής Οδού.

5η ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
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 Plac Zamkowy, 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.

6η 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.

7η 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.

8η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (600 χλμ)
Πρωινό, αναχώρηση για τον δρόμο της επιστροφής.. Άφιξη με τις 
καλύτερες αναμνήσεις από το ταξίδι.

8 ημέρεςΚρακοβία-Βαρσοβία

Περιλαμβάνονται: 1. Μεταφορά με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο, 2. Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής 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.



1 ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (625 χλμ.)
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας για τα σύνορα 
Ευζώνων. Περνώντας περιφερειακά από τα Σκόπια, φθάνουμε 
στα σύνορα Σερβίας. Διέλευση των συνόρων και εισερχόμαστε 
στην Παλαιά Σερβία. Άφιξη στην πρωτεύουσα, το Βελιγράδι. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ πρώτη γνωριμία με 
την πόλη.

2η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΜΝΗΜΟΝΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΙΤΟ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην όμορφη 
πρωτεύουσα της Σερβίας. Θα ξεκινήσουμε από το φρούριο 
Καλεμενγτάν, χτισμένο στη συμβολή των ποταμών Δούναμη 
και Σάββα, τον πύργο Nebosia, που ήταν η φυλακή και τόπος 
θανάτου του Ρήγα Φεραίου και θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό 
του Αρχάγγελου Μιχαήλ και το Πατριαρχικό Μέγαρο, καθώς 
και το περίφημο αρχοντικό της πριγκήπισσας Ljubica. Στη 
συνέχεια θα δούμε την πλατεία Δημοκρατίας, το Εθνικό 
θέατρο, το Κοινοβούλιο της Σερβίας, καθώς και το Δημαρχείο 
και το Προεδρικό Μέγαρο, πρώην παλατιών των οικογενειών 
Ομπρένοβιτς και Καρατζόρτεβιτς αντίστοιχα.  Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε τον Άγιο Σάββα, το μεγαλύτερο Ορθόδοξο 
ναό των Βαλκανιών και μετά την περιοχή Ντεντινιε (την Κηφισιά 
του Βελιγραδίου), όπου και θα δούμε το Μνημονειακό Κέντρο 
του Τιτο, αφιερωμένο στο μεγάλο ηγέτη. Το απόγευμα χρόνος 
ελεύθερος στην πόλη. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε το 
μεγάλο πεζόδρομο της οδόυ Knez Mihailova, με καταστήματα 
για φθηνές αλλά και ποιοτικές αγορές. Το βράδυ προαιρετική 
διασκέδαση σε παραδοσιακό σέρβικο εστιατόριο με τοπική 
κουζίνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: ΝΟΒΙΣΑΝΤ (80 + 80 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για ημερήσια εκδρομή στην πόλη 
Νόβισαντ, πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνας. Πρώτη μας στάση 
η όμορφη επαρχιακή πόλη Sremski Karlovci, 5 χλμ πριν από 
το Νόβισαντ, που είναι ιστορική έδρα του πατριαρχείου με 
τον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου και με την ιδιαίτερη 
πολιτιστική παράδοση, δεδομένου ότι εκεί κυκλοφόρησε το 
πρώτο λογοτεχνικό περιοδικό του κόσμου. Στην συνέχεια 
θα επισκεφθούμε το κάστρο Petrovaradin απ’ όπου θα δούμε 
την υπέροχη θέα με το Δούναβη ποταμό και το κέντρο της 
πόλης του Νόβισαντ, το οποίο και θα επισκεφθούμε αμέσως 
μετά και στο οποίο θα κάνουμε περιήγηση για να δούμε τα 
σημαντικά κτίρια και την πλατεία Slodoban με τον όμορφο 
πεζόδρομο. Ελεύθερος χρόνος. Αργά το απόγευμα επιστροφή 
στο Βελιγράδι. Το βράδυ προαιρετική κρουαζιέρα στο ποταμό 
Savva (εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες).

4η ημέρα: ΤΟΠΟΛΑ - ΟΠΛΕΝΑΚ
Πρόγευμα και αναχώρηση για ημερήσια εκδρομή στην 
Τόπολα, στον λόφο Οπλενακ και στο Μοναστήρι Μανασιτζα. 
Θα επισκεφθούμε 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 - ΝΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (650 χλμ) 
Πρόγευμα και αναχώρηση για επιστροφή. Καθοδόν θα 
περάσουμε από την ιστορική πόλη Νις, γενέτειρα του Μ. 
Κωνσταντίνου. Σύντομη περιήγηση στην πόλη και μετάβαση 
στα σύνορα Σερβίας - Σκοπίων. Με τις απαραίτητες στάσεις 
καθοδόν για καφέ και ξεκούραση φτάνουμε στην πόλη μας 
το βράδυ.

Περιλαμβάνονται: 1. Μεταφορά με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο, 2. Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής 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.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα

Βελιγράδι

35Οδικές εκδρομές στο εξωτερικό

METROPOL PALACE 5* 
Το πολυτελές ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας LUXURY COLLECTION βρίσκεται στο 
κέντρο του Βελιγραδίου, πολύ κοντά στο κτίριο του κοινοβουλίου. Διαθέτει όλες 
τις ανέσεις για μια πολυτελή διαμονή, όπως εστιατόρια, μπαρ, εσωτερική πισίνα 
με ζεστό νερό, γυμναστήριο, σάουνα, υδρομασάζ, σαλόνι ομορφιάς, αίθουσα 
συνεδριάσεων και πρόσβαση στο internet. Τα δωμάτια διαθέτουν δορυφορική 
τηλεόραση, κλιματισμό, τηλέφωνο, θυρίδα ασφαλείας, mini bar, βραστήρα για καφέ 
ή τσάι, δωρεάν πρόσβαση στο internet σεσουάρ.

ΗΥΑΤΤ REGENCY 5*
Το ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται στην περιοχή Novi Beograd ή 
αλλιώς <Νέο Βελιγράδι>, προσφέροντας όλες τις ανέσεις για μια πολυτελή διαμονή. 
Βρίσκεται δίπλα στο εμπορικό κέντρο Ούστσε και στην πανέμορφη περιοχή Ζέμουν 
που σφύζει από ζωή. Το ιστορικό κέντρο απέχει λίγα λεπτά με το λεωφορείο.  Διαθέτει 
δυο εστιατόρια, ένα lounge bar, ένα bar, εσωτερική πισίνα, γυμναστήριο, κέντρο 
ευεξίας και Wi-Fi. Τα δωμάτιά του διαθέτουν μαρμάρινο μπάνιο, mini bar, δορυφορική 
τηλεόραση 32 ιντσών, μεμονωμένη ρύθμιση θέρμανσης ψύξης, χρηματοκιβώτιο. Το 
ξενοδοχείο αποτελεί μια όαση πολυτέλειας και σίγουρα θα σας αποζημιώσει για την 
επιλογή σας.

Η 4ήμερη οδική εκδρομή πραγματοποιείται και με βραδινή αναχώρηση.
Συνοπτικό πρόγραμμα: 1η ημέρα: Βραδινή αναχώρηση για Βελιγράδι, 2η ημέρα: 
Άφιξη & Ξενάγηση πόλης, 3η ημέρα: Νόβισαντ, 4η ημέρα: Επιστροφή



Πύργος Δράκουλα - Μπραν

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 - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΣΙΜΠΙΟΥ (230 χλμ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη. Θα επισκεφτούμε το  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. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για το Σιμπίου. 
Στη διαδρομή μας θα δούμε το μοναστήρι Κόζια, που είναι χτισμένο από τον 15ο αιώνα και είναι 
το δεύτερο σε αρχαιότητα. Συνεχίζουμε για το Σιμπίου. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ χρόνος ελεύθερος για περιήγηση την πόλη.

3η ημέρα: ΣΙΜΠΙΟΥ - ΜΠΡΑΝ - ΜΠΡΑΣΩΦ (210 χλμ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση μας στην πόλη Σιμπίου, 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. Τελειώνοντας, θα επισκεφτούμε τη Σιγκισουάρα, τη γενέτειρα του Βλατ 
Τέπες, του περίφημου Δράκουλα των Καρπαθίων. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό. Στη συνέχεια 
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. 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 - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (670 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την 
επιστροφή. Κάνοντας τις απαραίτητες 
στάσεις για φαγητό και καφέ, άφιξη αργά 
το βράδυ στην πόλη μας.

Στα βήματα του Δράκουλα
5 ημέρεςΠανόραμα Ρουμανίας

Μαύρη εκκλησία - Μπρασόφ

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 center. 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

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.

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.

Μοναδικό 
πρόγραμμα



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 - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (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. Το βράδυ σας προτείνουμε 
να διασκεδάσετε σε κάποια Ρουμάνικη μπυραρία.

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.

4η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΟΦΙΑ (350 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 - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - 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.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η διανυκτέρευση στη Σόφια. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς

Βουκουρέστι
“Το Παρίσι των Βαλκανίων”

Παλάτι Πέλες Παλάτι του Λαού -  Βουκουρέστι

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.

Περιλαμβάνονται: 1. Μεταφορά με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο, 2. Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής 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.

4 & 5 ημέρες
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Η 4ήμερη οδική εκδρομή πραγματοποιείται και με βραδινή αναχώρηση.
Συνοπτικό πρόγραμμα:

1η ημέρα: Βραδινή αναχώρηση για Βουκουρέστι
2η ημέρα: Άφιξη - Ξενάγηση πόλης
3η ημέρα: Σινάϊα - Μπράν - Μπρασόφ

4η ημέρα: Επιστροφή

Specialist



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - Μ. ΡΙΛΛΑ - ΣΟΦΙΑ (330χλμ)
Στις 07.30 αναχώρηση για σύνορα Προμαχώνα. Κάνοντας μία σύντομη στάση στα αφορολόγητα συνεχίζουμε για το ιστορικό μοναστήρι της 
Ρίλλα, που είναι το πιο επιβλητικό και αρχιτεκτονικό μνημείο του 10ου αιώνα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δωμάτια της μονής, η εσωτερική 
επίπλωση, η διακόσμηση και το παλιό μαγειρείο. Θα θαυμάσουμε ανεκτίμητα ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, όπως τον μεσαιωνικό πύργο 
Χρέλια, το ξυλόγλυπτο τέμπλο στο παρεκκλήσι της Μεταμόρφωσης του Χριστού, παλιές εικόνες και τα 20.000 βιβλία. Συνεχίζουμε για 
Σόφια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Διαν/ση.

2η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΒΙΤΟΣΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (50χλμ)
Πρόγευμα και εφόσον ο καιρός το επιτρέπει θα μεταβούμε στο χιονοδρομικό κέντρο Vitosa. Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε στη μεγαλύτερη 
πόλη της Βουλγαρίας. “Μεγαλώνει αλλά ποτέ δεν Γερνάει” είναι το μότο της πόλης, που από το 1879 είναι η πρωτεύουσα. Το κέντρο της 
Σόφιας είναι ένα εκλεκτικό μείγμα αρχιτεκτονικών στυλ, που αντιπροσωπεύονται από ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, τα οποία άφησαν 
στο πέρασμα τους οι Θράκες, οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί, οι Σλάβοι και οι Τούρκοι. Στην περιήγησή μας θα δούμε τη Βουλή, το Προεδρικό 
Μέγαρο, την Εκκλησία – σύμβολο της πόλης του Αλεξάντερ Νέφσκι, η οποία στην κορυφή της έχει χάλκινους και χρυσούς θόλους. Χτίστηκε 
προς τιμή των Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν, όταν το 1878 ο Ρωσικός στρατός ελευθέρωσε την Βουλγαρία από την Οθωμανική 
κυριαρχία και θεωρείται ως η καρδιά της πόλης. Η εκκλησία ονομάστηκε από τον Αλέξανδρο Νέφσκι, ο οποίος πιστεύεται πως έσωσε την 
Ρωσία το 1240 από τα Σουηδικά στρατεύματα και την εποχή εκείνη τον θεωρούσαν προστάτη άγιο της οικογένειας του τσάρου. Θα δούμε 
ακόμη την πανεπιστημιούπολη, το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που βρίσκεται στην είσοδο της εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, το τζαμί 
Banya Bashi, αλλά και την εκκλησία της Αγίας Κυριακής, με τον θεόρατο θόλο της. Τελειώνοντας, θα έχουμε χρόνο ελεύθερο στην πλούσια 
αγορά της πόλης – μπορείτε να επισκεφθείτε ένα από τα πολλά εμπορικά καταστήματα ή να πιείτε τον καφέ σας στη λεωφόρο Βίτοσα. Το 
βράδυ διασκεδάστε προαιρετικά στο κέντρο της πόλης και δοκιμάστε τοπικές σπεσιαλιτέ

3η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ (240 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Φιλιππούπολη, που είναι κτισμένη στις όχθες του ποταμού Έβρου. Θα επισκεφθούμε την παλιά πόλη, το 
Λαογραφικό μουσείο Κουγιουμτζόγλου, το σπίτι του Λαμαρτίνου, το λόφο των Απελευθερωτών, τον πύργο του Ρολογιού, το Ιμαρέτ τζαμί, 
την εκκλησία του Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης και το Ρωμαϊκό θέατρο. Επιστροφή στη Σόφια. Διαν/ση.

4η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (330 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη με ενδιάμεση στάση στο Σαντάνσκι. Περπατήστε στο γραφικό πεζόδρομο και γιά όσους 
επιθυμούν ελεύθερος χρόνος στην αγορά της πόλης. Στη συνέχεια παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής.

(SHERATON) SOFIA BALKAN 5*
Το πολυτελέστατο ξενοδοχείο, Ελληνικών συμφερόντων, της 
γνωστής αλυσίδας LUXURY COLLECTION βρίσκεται στην καρδιά της 
πόλης και προσφέρει τις πιο σύγχρονες ανέσεις, ικανοποιώντας και 
τον πιο απατητικό επισκέπτη του. Ο ναός του Αλεξάντερ Νέφσκι, η 
Βουλή, τα Ρωμαικά μνημεία, αλλά και το περίφημο εμπορικό κέντρο 
βρίσκονται λίγα λεπτά μόλις με τα πόδια από το ξενοδοχείο. Διαθέτει 
εστιατόρια, μπαρ, αίθουσα συνεδρίων, αίθουσες χαλάρωσης με 
σπα και μασάζ. Τα δωμάτιά του διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, 
τηλέφωνο, τηλεόραση, σεσουάρ, mini μπαρ και wifi. Μπορείτε 
να δοκιμάσετε την τύχη σας στο καζίνο που συστεγάζεται στο 
ξενοδοχείο. Σας παρέχουμε δωρεάν είσοδο στο γυμναστήριο και τη 
σάουνα, καθώς και voucher για το καζίνο.

BEST WESTERN EXPO SOFIA 4* plus
Το ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο 
Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο, λίγα λεπτά από το εμπορικό κέντρο 
THE MALL και μπροστά από το σταθμό μετρό, προσφέροντας έτσι 
εύκολη πρόσβαση σ’όλα τα αξιοθέατα της πόλης. Τα δωμάτιά του 
διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, σεσουάρ, 
Mini bar, safe box, Βραστήρα για καφέ – τσάι και πρόσβαση στο Inter-
net. Το ξενοδοχείο διαθέτει ακόμη αίθουσες συνεδρίων, γυμναστήριο, 
εστιατόρια, μπαρ, disco-bar.

Δώρο η
εκδρομή στη
Φιλιππούπολη

Σόφια
3 & 4 ημέρες

Φιλιππούπολη

Στην 3ήμερη εκδρομή η εκδρομή στη Φιλιππούπολη πραγματοποιείται την 2η ημέρα και η ξενάγηση στη Σόφια την τελευταία ημέρα του προγράμματος. 

Περιλαμβάνονται: 1. Μεταφορά με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο 2. Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας 3. Ημιδιατροφή 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 - ΠΥΡΓΟΣ (BURGAS) 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση για τα   
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Είσοδος στην Βουλγαρία 
και μέσω Σβίλεγκραντ και Τοποόλοφγκραντ, 
διασχίζοντας μια όμορφη φυσική διαδρομή στης 
ήπιες πλαγίες της Στράντζας, θα φτάσουμε στην 
Μαύρη Θάλασσα, στον Πύργο (Βurgas) τη δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη στην Βουλγαρική Ακτή της 
Μαύρης Θάλασσας γενέτειρα του ποιητή μας Κώστα 
Βάρναλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ξεκούραση 
και δείπνο. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΒΑΡΝΑ - ΜΟΝΗ ΑΛΑΤΖΑ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και  παιρνώντας από την 
τουριστική  Ηλιόλουστη Ακτή  κατευθυνόμαστε προς 
την πόλη της Βάρνας η οποία αποτελεί σημαντικό 
λιμάνι στα ανατολικά της χώρας, στα παράλια της 
Μαύρης Θάλασσας. 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) χτισμένη ολόκληρη μέσα σε βράχο 
αποτελεί έναν από τους πιο συχνά επισκεπτόμενους 
τουριστικούς χώρους της χώρας. 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. 

Μονή Αλατζά

Μεσήμβρια

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.

Στην 4ημερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 4η ημέρα και η επιστροφή πραγματοποιείται από την Αλεξανδρούπολη

3η ημέρα: ΣΩΖΟΠΟΛΗ - ΑΓΧΙΑΛΟΣ - ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ
Πρόγευμα και στη συνεχεία αναχώρηση για την Αγχίαλο όπου θα επισκεφθούμε την 
Μονή του Αγ. Γεωργίου με εξαιρετικά σπάνιες εικόνες. Συνεχίζουμε για την πόλη 
της Σωζόπολης, την αρχαία Ελληνική πόλη, αφιερωμένη στο θεό Απόλλωνα 30χλμ. 
νοτίως του Μπούργκας στην Βουλγαρική Ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Εδώ θα 
συναντήσετε τους περισσότερους Έλληνες της Μαύρης Θάλασσας. Θα δούμε 
την παλιά πόλη, τον Ναό του Αγ. Γεωργίου (1867), όπου υπάρχουν οστά του Αγ. 
Ιωάννη, τον Ναό της Παναγίας κα. Χρόνος για βόλτα και καφέ. Έπειτα αναχώρηση 
για Μεσήμβρια την πόλη με τις 42 εκκλησίες. Η παλιά πόλη είναι προστατευόμενο 
μνημείο της UNESCO. Θα δούμε τα τείχη της Αγ. Σοφίας (παλιά Μητρόπολη) και τα 
παλιά λουτρά όπου ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος IV ο Παναγιότατος πήγαινε για 
θεραπεία. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Προτείνουμε να επισκεφθείτε 
τη Μητρόπολη & το ναό των Αγίων Κυρίλλου και Μεθόδιου. Δείπνο, διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ (250χλμ.)
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας, τη 
Φιλιππούπολη, που είναι κτισμένη στις όχθες του ποταμού Έβρου. Θα επισκεφθούμε 
την παλιά πόλη, το Λαογραφικό Μουσείο Κουγιουμτζόγλου, το σπίτι του 
Λαμαρτίνου, το λόφο των Απελευθερωτών, τον πύργο του ρολογιού, το Ιμαρέτ 
Τζαμί, την εκκλησία του Αγ.Κωνσταντίνου και Ελένης και το Ρωμαικό θέατρο. 
Χρόνος ελεύθερος για φαγητό και στη συνέχεια μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Το βράδυ χρόνος ελεύθερος για βόλτα στο πεζόδρομο της πόλης.

5η ημερα: ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ - ΜΠΟΡΟΒΕΤΣ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (460χλμ.)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη του Μπόροβετς, που είναι φημισμένη για 
το χιονοδρομικό της κέντρο. Θα έχουμε χρόνο για καφέ και βόλτα. Στη συνέχεια 
θα μεταβούμε στο Σαντάνσκι. Περπατήστε στο γραφικό πεζόδρομο και για όσους 
επιθυμούν μπορούν να ψωνίσουν από τα τοπικά μαγαζιά και να γευματίσουν.  
Τελειώνοντας, παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας αργά το 
απόγευμα με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Ανατολική Ρωμυλία

HOTEL BULGARIA 4* plus
Σε κεντρική τοποθεσία  διαθέτει 158 όμορφα δωμάτια με 
υπέροχη θέα στον Κόλπο του Μπουργκάς  ή στο κέντρο της 
πόλης. Τα κλιματιζόμενα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με mini 
bar, απευθείας τηλεφωνική γραμμή, καλωδιακή τηλεόραση, 
ραδιόφωνο και μηχανή για τσάι και καφέ. Το ξενοδοχείο διαθέτει 
ακόμη πισίνα, εστιατόριο, αίθουσα πρωινού και υπηρεσίες spa - 
μασάζ. Μπορείτε να δοκιμάσετε την τύχη σας στο καζίνο που 
συστεγάζεται στο ξενοδοχείο.

4 & 5 ημέρες
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Φιλιππούπολη-Μπόροβετς



1η ημέρα: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ (ΜΠΙΤΟΛΑ) - ΟΧΡΙΔΑ 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση για την Οχρίδα 
με ενδιάμεση στάση στα σύνορα και στο κατάστημα των DUTY FREE. Φθάνουμε 
στην Μπίτολα, μια πόλη που από την εποχή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας 
αναφερόταν και ως «η πόλη των προξένων», δεδομένου ότι πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες διέθεταν προξενεία εκεί. Όντας έδρα του ομώνυμου 
δήμου, βρίθει αξιόλογων πολιτιστικών μνημείων, χαρακτηριστικότερα όλων 
ο καθεδρικός ναός του Αγίου Δημητρίου (1830), μία από τις μεγαλύτερες 
Ορθόδοξες εκκλησίες της ΠΓΔΜ, η σκεπαστή αγορά, το παλιό παζάρι 
(19ος αι.), ο Πύργος με το Ρολόι (17ος αι.), το Τέμενος του Αϊντάρ Καντί 
(16ος αι.) αλλά και πλήθος νεοκλασικών αρχοντικών του 19ου και των αρχών 
του 20ού αιώνα στον φημισμένο κεντρικό δρόμο της πόλης Σιρόκ Σοκάκ. 
Αφού θαυμάσουμε τα μνημεία αναχωρούμε για το ξενοδοχείο μας στην 
Οχρίδα, την  «Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων», όπως χαρακτηρίζεται λόγω της 
μεγάλης θρησκευτικής σημασίας της στην εξάπλωση της Χριστιανοσύνης, 
με τις 365 εκκλησίες, μια για κάθε ημέρα του χρόνου. Τακτοποίηση. Δείπνο. 
2η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΡΟΥ - ΌΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Μουσείο Νερού, την   προϊστορική πόλη 
στο νερό, ή όπως είναι γνωστός  «Ο κόλπος των οστών». Θα θαυμάσουμε 
ένα  Πλωτό Μουσείο, μοναδικό στο είδος του, στο οποίο στήθηκε ένας 
προϊστορικός οικισμός σε 8.500 τ.μ., αυθεντικό αντίγραφο των κατοικιών 
1200- 700 π.Χ. Πάνω από τον όρμο, κατασκευάστηκε ένα ρωμαϊκό 
στρατιωτικό οχυρό, ταυτόχρονα με τον οικισμό και το πλωτό Μουσείο. Στη 
συνέχεια αναχωρούμε για το Βυζαντινό μοναστήρι του Οσίου Ναούμ (όπου 
και η Εκκλησία των Αγίων Αρχαγγέλων), στη νότια πλευρά της λίμνης, με τα 
δεκάδες παγώνια να κυκλοφορούν ελεύθερα στους κήπους του. Κτισμένο 
τον 10ο αιώνα, όταν όλη η περιοχή ήταν έδρα της Ελληνορθόδοξης 
αρχιεπισκοπής, διαθέτει εκπληκτικές τοιχογραφίες. Από το μοναστήρι του 
Οσίου Ναούμ ξεκίνησαν ο Έλληνες μοναχοί Κύριλλος και ο Μεθόδιος, να 
διδάξουν στους Σλάβους την αλφάβητο (Κυριλλικά) και τη Βίβλο. Βρίσκεται 
στην κορυφή ενός λόφου, πάνω στην λίμνη, 30 χλμ. κοντά στα Αλβανικά 
σύνορα. Ο όσιος Ναούμ είναι θαμμένος σε αυτή τη Μονή. Ο θρύλος 
θέλει την καρδιά του να ακούγεται ακόμη να χτυπά, αν ακούσει κανείς 
προσεκτικά πάνω από τον τάφο του. Από αυτό το σημείο, οι πηγές του 
ποταμού Drim, 45 στο σύνολό τους, τροφοδοτούνται από τη Λίμνη Πρέσπα 
και καταλήγουν σε μια τεράστια λεκάνη, όμοια με λίμνη, που απορρέει 
μέσα στη Λίμνη Οχρίδα. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην παλιά πόλη και 
περνώντας από την κύρια είσοδο (Gorna Porta) θα δούμε τις Βυζαντινές 
εκκλησίες (Αγ. Σοφία, Αγ. Νικόλαος) κάτω από το κάστρο του Τσάρου 
Σαμουήλ και τα μικρομάγαζα με τα είδη κεραμικής και λαϊκής τέχνης.  Σ’ 
αυτόν τον δρόμο, κάτω από το Μουσείο, υπάρχει και το Εθνικό εργαστήριο 
χειροποίητου χαρτιού, πάπυρου, ένα από τα επτά εργαστήρια σε παγκόσμια 
κλίμακα. Η κατασκευή χαρτιού ξεκίνησε κατά το δεύτερο ήμισυ του 16ου 
αιώνα στο Μοναστήρι του Όσιου Ναούμ και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το 
εκπληκτικό είναι ότι εδώ υπάρχει το ένα εκ των δύο μοναδικών αντιγράφων 
της αρχικής πρέσας του Γουτεμβέργιου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο. 

Λίμνη Οχρίδας

Στην 3ημερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 3η ημέρα του προγράμματος

Βυζαντινή Οχρίδα

Περιλαμβάνονται: 1. Μεταφορά με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο 2. Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής 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.

BELVEDERE HOTEL 4*
Τοποθετημένο στο πευκοδάσος του οικισμό του Αγίου Στέφανου, 4χλμ 
από την Οχρίδα και 100μ από την λίμνη, το Hotel Belvedere  προσφέρει 
ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και ανέσεων με μια υπέροχη θέα στη λίμνη 
της Οχρίδας. Με τέλεια ισορροπία ανάμεσα στην κλασική κομψότητα και 
τις σύγχρονες ανέσεις, ένα μοντέρνο εστιατόριο, πιάνο μπαρ στο λόμπι, 
κατάστημα με αντίκες, και parking. Τα πρόσφατα ανακαινισμένα δωμάτιά του 
προσφέρουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να έχετε μια ζεστή και 
αξέχαστη διαμονή. Με θέα στην λίμνη ή στο δάσος, όλα είναι εξοπλισμένα με 
κλιματισμό, επίπεδη LCD τηλεόραση, μίνι-μπαρ, Wi-Fi σύνδεση και απευθείας 
τηλεφωνική γραμμή, μπάνιο με στεγνωτήρα μαλλιών και βεράντα. 

SILEKS HOTEL 4*
Το Hotel Sileks βρίσκεται στο τουριστικό συγκρότημα του Αγίου Στέφανου, 
4χλμ από το κέντρο της Οχρίδας. Απλώνεται στις όχθες της λίμνης και 
βρίσκεται ανάμεσα στα καταγάλανα νερά της λίμνης και το πράσινο του 
πευκοδάσους, μέσω των οποίων διέρχεται ο δασικός δρόμος που οδηγεί 
στο μοναστήρι του Αγίου Στεφάνου. Διαθέτει ιδιωτική παραλία, μεγάλη πισίνα 
και προσφέρει δωρεάν Wi-Fi και δωρεάν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Επίσης, 
εστιατόριο, μπαρ, παιδική χαρά, γήπεδα τένις, μπάσκετ και ποδοσφαίρου, 
χώρο στάθμευσης καθώς και αίθουσες συνεδριάσεων και εκδηλώσεων. Όλα 
τα δωμάτια διαθέτουν μπαλκόνι, καλωδιακή τηλεόραση επίπεδης οθόνης, 
μπάνιο με όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ και θυρίδα ασφαλείας.

3 & 4 ημέρες

3η ημέρα: ΦΑΡΑΓΓΙ ΡΑΝΤΙΤΣΑ - ΜΟΝΗ ΜΠΙΓΚΟΡΣΚΙ - ΜΑΥΡΟΒΟ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για μια διαδρομή κατά μήκος 
του ποταμού Ντριμ, μέσα από το φαράγγι της Ράντιτσα 
(38χλμ.),  το μεγαλύτερο βατό φαράγγι της Ευρώπης. 
Συνεχίζοντας την διαδρομή μας, φθάνουμε στο ιστορικό 
Μοναστήρι  Μπιγκόρσκι, το οποίο βρίσκεται κολλημένο σε 
απότομο βράχο. Ανακαινίστηκε τον 19ο αιώνα και αποτελεί 
ένα εντυπωσιακό συγκρότημα με χαρακτηριστικό τις ξύλινες 
κατασκευές του. Θα καταλήξουμε στην λίμνη του Μαύροβο 
(Μαύρος Αγρός), ένα χωριό και τουριστικό θέρετρο στην 
ορεινή περιοχή της ΒΔ ΠΓΔΜ. Είναι τουριστικός προορισμός 
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, εξαιτίας του χιονοδρομικού 
κέντρου Ζάρε Λαζαρέφσκι, του εθνικού πάρκου και της 
τεχνητής λίμνης. Μια περιοχή με πολλές φυσικές ομορφιές, 
υπέροχη θέα, μια διάφανα καθαρή λίμνη αλλά και ορεινούς 
λόφους από όπου κανείς μπορεί να δει το πανόραμα του 
όρους Μπίστρα. Η εκκλησία του Αγίου Νικόλαου η οποία 
χτίστηκε το 1850, βυθίστηκε κάτω από τα νερά της τεχνητής 
λίμνης λόγω της κατασκευής του τεχνικού φράγματος 
το 1953, όμως εξαιτίας της ξηρασίας κατά τον 21ο αιώνα 
έχει κατά μεγάλο μέρος επανεμφανιστεί. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Δείπνο, διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΛΙΜΝΗΣ & ΣΤΡΟΥΓΚΑ 
Μετά το πρωινό, σας προτείνουμε μια κρουαζιέρα στην 
κεντρική πρωταγωνίστρια της περιοχής, την ομώνυμη λίμνη. 
Είναι η πιο βαθιά λίμνη των Βαλκανίων και προστατευμένος 
υδροβιότοπος, μήκους 32 χλμ. Πρόκειται για μια φυσική, 
τεκτονική λίμνη που ανήκει στις παλαιότερες λίμνες του 
κόσμου, με ηλικία τριών εκατομμυρίων ετών. Η παλιά πόλη 
της Οχρίδας με το φρούριο του Σαμουήλ να προεξέχει 
στα 800 μ. πάνω από την επιφάνεια νερών εκτείνεται στη 
βόρεια όχθη της. Τα δύο τρίτα της επιφάνειάς της ανήκει 
στην ΠΓΔΜ και το ένα τρίτο στην Αλβανία, αποτελώντας 
το φυσικό σύνορο μεταξύ των δύο κρατών. Με τη μοναδική 
χλωρίδα και πανίδα που φιλοξενεί, είναι ένας από τους 
μεγαλύτερους βιότοπους στην Ευρώπη. Χρόνος ελεύθερος 
στην πόλη. Στη συνέχεια,  μεταφορά για βόλτα στην πόλη 
της Στρούγκας στον πεζόδρομο κατά μήκος του ποταμού. 
Αφού ολοκληρώσουμε τα τελευταία μας ψώνια, παίρνουμε 
τον δρόμο της επιστροφής για την πόλη μας.



3 & 4 ημέρες
Αδριανούπολη Αϊβαλί - Σμύρνη

4 ημέρες

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΣΟΥΦΛΙ - ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (460 
χλμ.)
Αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 06.30. Κάνοντας τις 
απαραίτητες  στάσεις άφιξη στο Σουφλί, το σταυροδρόμι της 
ανατολής και της δύσης στους “δρόμους του μεταξιού”. Στη 
συνέχεια μετάβαση  για τα  στα σύνορα Καστανιών, έλεγχος 
ταξιδιωτικών εγγράφων και ελεύθερος χρόνος στα αφορολόγητα 
είδη. Συνεχίζουμε για το Κάραγατς, όπου θα επισκεφθούμε τον 
Σιδηροδρομικό Σταθμό της Γαλλικής Εταιρείας Σιδηροδρόμων, όπου 
στάθμευε κάποτε το Οριάν Εξπρές. Συνεχίζουμε για  Αδριανούπολη, 
τη δεύτερη πρωτεύουσα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια και ελεύθερος χρόνος για 
ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο στο ξενοδοχείο. Διαν/ση.

2η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΣΕΛΙΝΑΙΟ ΤΖΑΜΙ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Πρόγευμα και θα περιηγηθούμε στην πόλη, όπου θα έχουμε την 
ευκαιρία να θαυμάσουμε το τέμενος Σελιμιγιέ με τους 4 μιναρέδες, 
που οικοδομήθηκε αποκλειστικά από τα λάφυρα της εκστρατείας 
των Οθωμανών στην Κύπρο και αποτελεί το αρτιότερο δημιούργημα 
του κορυφαίου αρχιτέκτονα Μιμάρ Σινάν. Από ορισμένα σημεία του 
φαίνεται ο ποταμός Έβρος και η γέφυρα Σαρατσάνε ( 1451 μ.Χ.). 
Ακόμα θα δούμε το Ρουστέμ Πασά Καραβάν Σεράι, δημιούργημα του 
16ου αιώνα και που σήμερα λειτουργεί ως ξενοδοχείο, το Τέμενος 
Έσκι Τζαμί του 15ου αιώνα, το Μπεζεστένι, το Δημαρχείο, το 
συγκρότημα Κουλιγιέ Μπεγιαζήτ ΙΙ, το Μουσείο Υγείας καθώς και το 
αρχαιολογικό και λαογραφικό μουσείο Αδριανούπολης. Στη συνέχεια 
ελεύθερος χρόνος στη διάθεση μας για αγορές και καφέ. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο για δείπνο. Διαν/ση.

3η ημέρα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΡΑΙΔΕΣΤΟ
Πρόγευμα και ξεκινάμε για ημερήσια εκδρομή στη Ραιδεστό. 
Σημαντικός εμπορικός, συγκοινωνιακός κόμβος και μεγάλο λιμάνι 
στη θάλασσα του Μαρμαρά. Θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό 
Εθνογραφικό Μουσείο, όπου εκτίθενται μεταξύ άλλων και ευρήματα 
από την αρχαία Πέρινθο και τη γύρω περιοχή, τη συνοικία με τα παλιά 
ελληνικά σπίτια και τελειώνοντας θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στο 
μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της περιοχής “Tekira Alisveris Merke-
zi”. Εναλλακτικά, μπορείτε να περπατήσετε στη μεγάλη προκυμαία, 
όπου οι μυρωδιές από τα τοπικά εδέσματα (φημισμένα κρεατικά) 
θα σας βάλουν σε πειρασμό να τα απολαύσετε με εκλεκτό ρακί. 
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας για να πάρουμε 
το δείπνο. Διαν/ση.

4η ημέρα: 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ - ΒΙΖΥΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και ξεκινάμε το οδοιπορικό μας στην Ανατολική Θράκη 
με πρώτο σταθμό τις 40 Εκκλησιές, πρωτεύουσα του ομώνυμου 
νομού στους πρόποδες του Μικρού Αίμου. Εδώ στις αρχές του 20ου 
αιώνα, η τοπική κοινότητα αριθμούσε 10.000 Έλληνες! Επίσκεψη στο 
μικρό μουσείο με τα Αρχαϊκά, Ρωμαϊκά, Βυζαντινά και Οθωμανικά 
εκθέματα. Συνεχίζουμε με σύντομη επίσκεψη στο χωριό Βιζύη, 
γενέτειρα του μεγάλου μας λογοτέχνη Γεωργίου Βιζυηνού, όπου 
βρίσκεται και ο περίφημος Ναός της Αγίας Σοφίας. Αμέσως μετά 
παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής.  Περνώντας από τα σύνορα 
των κήπων και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις άφιξη το βράδυ 
στην πόλη μας με τις καλύτερες  εντυπώσεις.

Στην 3ημερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 3η ημέρα του προγράμματος.
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1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΤΡΟΙΑ - ΑΪΒΑΛΙ 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση για Καβάλα, 
Αλεξανδρούπολη. Διέλευση συνόρων με στάση στο κατάστημα 
αφορολόγητων ειδών DUTY FREE και είσοδος στην Τουρκία. Διέλευση 
από Κεσσάνη, Καλλίπολη, διάβαση του « Αιγός Ποταμοί», της Αρχαίας 
Σηστού και άφιξη στη Μάδυτο (Εσέαμπατ) από όπου θα πάρουμε 
το καράβι για Δαρδανέλια (Τσανάκαλε). Αποβίβαση και ελεύθερος 
χρόνος στην πόλη. Στη συνέχεια αναχώρηση για την Ομηρική Τροία. 
Άφιξη και ξενάγηση στην πόλη που χαλάστηκε 9 φορές. Ζήστε 
το ΕΠΟΣ της Ιλιάδας «μεταφορικά» ανάμεσα σε Ήρωες όπως 
ο Αχιλλέας, ο Έκτορας, ο Αίαντας, ο Πρίαμος, ο Αγαμέμνονας, 
ο Πάρης, ο Οδυσσέας, ο Ρήσος, ο Μενέλαος κ.α. Αναχώρηση για 
το Αϊβαλί (Κυδωνίες), άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο και διανυκτέρευση. 

2η ημέρα: ΑΪΒΑΛΙ - ΦΩΚΑΙΑ - ΣΜΥΡΝΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το παραθαλάσσιο προάστιο των 
Φωκαίων με τα στενά δρομάκια, τις φημισμένες ψαροταβέρνες 
και τις ελληνικές συνοικίες με τα γραφικά σπίτια, τελευταία ένδειξη 
του τοπικού ελληνισμού. Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι κατεξοχήν 
παραθαλάσσιος οικισμός των διαφόρων νομών Σμύρνης, Αιδηνίου 
και  Μαγνησίας. Στη συνέχεια μετάβαση στην Σμύρνη, περιήγηση με 
το λεωφορείο στην ιστορική συνοικία, το Παλιό Κορδελιό, τη νέα 
παραθαλάσσια διαδρομή, τα αρχοντικά σπίτια των ελλήνων, τα 
προξενεία και τέλος στην ιστορική προκυμαία που αναχώρησε για 
τον ελλαδικό χώρο ο Ελληνισμός. Χρόνος ελεύθερος για αγορές 
και γεύμα εξ ιδίων. Αναχώρηση για επιστροφή στο Αϊβαλί, άφιξη στο 
ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΠΕΡΓΑΜΟΣ - ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΑ - ΑΪΒΑΛΙ
Πρόγευμα και αναχώρηση για ξενάγηση στην περίφημη αρχαία 
Περγάμο, στο αρχαιολογικό μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο 
του Ασκληπιού. Έπειτα μετάβαση στα Μοσχονήσια στη νότια είσοδο 
του Αδραμυττηνού κόλπου, έναντι της νήσου Λέσβου, όπου θα 
επισκεφθούμε το ναό των Ταξιαρχών. Πρόκειται για τις αρχαίες 
«Εκατόνησους» ή «Ασκανίους νήσοι». Γεύμα εξ ιδίων και επίσκεψη 
στους δρόμους της πρώην ελληνικής συνοικίας. Επιστροφή στο 
Αϊβαλί και χρόνος ελεύθερος στην γραφική πόλη.

4η ημέρα: ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ - ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Τσανάκαλε. 
Διάπλους Ελλησπόντου με το καράβι για την Ευρωπαϊκή ακτή. 
Άφιξη στην πανέμορφη Καλλίπολη (γενέτειρα της Εθνικής μας 
τραγουδίστριας Σοφίας Βέμπο). Συνεχίζουμε τον δρόμο της 
επιστροφής,  περνάμε τα σύνορα και φτάνουμε στην πόλη μας το 
βράδυ.

Κοινά & για τις 2 εκδρομές
Περιλαμβάνονται: 1. Μεταφορά με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο, 
2. Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής 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.



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.

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.

4 & 5 ημέρεςΚωνσταντινούπολη

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

Περιλαμβάνονται: 1. Μεταφορά με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο 2. Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής 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.



Πήλιο 
Βόλος

βόλτα με το 
θρυλικό τρενάκι του Πηλίου

3 & 4 ημέρες

Στην 3ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 3η ημέρα του προγράμματος.

Περιλαμβάνονται: 1. Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία 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.

Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

43Οδικές εκδρομές στην Ελλάδα

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΧΑΝΙΑ - ΒΟΛΟΣ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 08:00 και με ενδιάμεση στάση για καφέ 
θα φθάσουμε στη Μακρυνίτσα, γνωστή και ως το «μπαλκόνι του Πηλίου», όπου 
πανοραμικά θα απολαύσουμε την πόλη του Βόλου και τα ασημένια νερά του 
Παγασητικού. Θα περπατήσουμε στην κεντρική πλατεία με τα αιωνόβια πλατάνια, 
θα δούμε την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο για καφέ. Στη συνέχεια αναχώρηση για την Πορταριά, ένα όμορφο χωριό 
με υπέροχη θέα. Παλιά αρχοντικά, υπέροχοι ξενώνες και βρύσες με γάργαρα 
νερά συνθέτουν το πανέμορφο τοπίο. Χρόνος για αγορά τοπικών προϊόντων 
και συνεχίζουμε για τα Χάνια, που βρίσκονται σε υψόμετρο 1.190 στις πλαγιές του 
Πηλίου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα θα έχουμε ελεύθερο χρόνο 
στο χωριό.

2η ημέρα: ΛΕΧΩΝΙΑ - ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟ ΤΡΕΝΑΚΙ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ - ΜΗΛΙΕΣ - ΒΥΖΙΤΣΑ - ΒΟΛΟΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τα Λεχώνια, όπου θα επιβιβαστούμε στο ‘τρενάκι 
του Πηλίου’, το θρυλικό Μουντζούρη. Αναφερόμαστε φυσικά στον ιστορικό 
σιδηρόδρομο Βόλου - Μηλεών, που κατασκευάστηκε σε δύο στάδια από το 1894 
μέχρι το 1903 και που μετά από μεγάλο διάστημα ακινησίας σκαρφαλώνει και πάλι 
στο Πήλιο. Ξεκινώντας παίρνει την ανηφόρα μέσα στα λιόδεντρα, αγκομαχώντας 
και σφυρίζοντας όπως παλιά, και περνώντας από τους παραδοσιακούς οικισμούς 
Ανω Γατζέα, όπου πραγματοποιεί και ολιγόλεπτη στάση στο σταθμό, Αγία Τριάδα, 
Αγιο Αθανάσιο Πινακάτων, Αργυρέϊκα τερματίζει στις Μηλιές. Από εδω ξεκινάει το 
γραφικό καλντερίμι που οδηγεί στο κέντρο του χωριού. Παραδοσιακοί ξενώνες, 
ταβέρνες, η εκκλησία των Ταξιαρχών που χτίστηκε πριν το 1741, το λαογραφικό 
μουσείο και η βιβλιοθήκη, μία από τις παλαιότερες στην Ελλάδα είναι τα αξιοθέατα 
που θα δούμε. Τελειώνοντας, θα επιβιβαστούμε στο λεωφορείο μας για να 
αναχωρήσουμε για τη Βυζίτσα, το χωριό που κέρδισε το «Χρυσό Μήλο», σαν ένα 
από τα πιο καλοδιατηρημένα παραδοσιακά χωριά, με τα ωραία και εντυπωσιακά 
αρχοντικά. Στη συνέχεια μετάβαση στο Βόλο, μια σύγχρονη πόλη με πλούσια 
ιστορία, χτισμένη στο μυχό του Παγασητικού κόλπου. Διαθέτει ξεχωριστή ομορφιά 
συνδυάζοντας τους πεζοδρόμους και τα νεοκλασικά κτίρια με το πανέμορφο 
λιμάνι της, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στη γραφική παραλία της πόλης για 
φαγητό και καφέ. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: ΖΑΓΟΡΑ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το παραδοσιακό χωριό 
της Ζαγοράς, που γνώρισε μεγάλη άνθηση τον 
17ο, 18ο αιώνα. Μετά τον καφέ μας επίσκεψη στο 
σχολείο του Ρήγα Φεραίου και συνεχίζουμε για τον Αγ. 
Ιωάννη, χωριό που συνδυάζει βουνό και θάλασσα με 
υπέροχη θέα στο Αιγαίο. Είναι ένα από τα πιο γνωστά 
θέρετρα του Πηλίου. Στη συνέχεια θα μας γοητεύσει 
η Τσαγκαράδα, με την πηλιορίτικη αρχιτεκτονική 
και τον αιωνόβιο πλάτανο στην Αγ. Παρασκευή. 
Παραδοσιακά αρχοντικά στολίζουν τα πετρόχτιστα 
καλντερίμια της, και τρεχούμενα νερά προσφέρουν 
το ιδανικό θέαμα. Στάση για φαγητό με αυθεντική 
πηλιορείτικη κουζίνα και αργά το απόγευμα επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας.

4η ημέρα: ΒΟΛΟΣ - ΜΕΤΕΩΡΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Πρωινό και αναχώρηση με προορισμό τους 
εντυπωσιακούς και ιστορικούς όγκους των Μετεώρων 
με τα μοναδικά μοναστήρια. Θα επισκεφθούμε την 
μονή του Αγ. Στεφάνου, η οποία βρίσκεται κτισμένη 
στην κορυφή του βράχου που έχει έκταση 7.500 
τ. μέτρα. Στη συνέχεια κατηφορίζουμε για την 
Καλαμπάκα, η οποία είναι ριζωμένη στη βορειοδυτική 
κόγχη της θεσσαλικής γης και μπορεί να καυχιέται 
για τα μοναδικά στον κόσμο θεόρατα γλυπτά της, 
τα Mετέωρα, τα οποία αφήνουν άφωνους τους 
επισκέπτες με την ομορφιά τους. Χρόνος ελεύθερος 
για φαγητό και για να απολαύσετε την υπέροχη θέα. 
Τελειώνοντας, παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. 
Άφιξη αργά το απόγευμα στην πόλη μας με τις 
καλύτερες εντυπώσεις.

ANAMAR PELIO RESORT 4*
Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε μια προνομιακή θέση στα Χάνια του Πηλίου, απ΄ 
όπου μπορεί κανείς  να απολαύσει τη θέα στα Χάνια και την πηλιορείτικη φύση. 
Το ξενοδοχείο σεβόμενο την παράδοση διατηρεί τον παραδοσιακό χαρακτήρα 
της Πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής, προσφέροντας όμως ανέσεις και πολυτέλεια 
ενός σύγχρονου και μοντέρνου ξενοδοχείου, που θα καλύψουν όλες τις ανάγκες 
σας και θα προσθέσουν μια νότα πολυτέλειας στις διακοπές σας. Το ξενοδοχείο 
διαθέτει φιλόξενο καθιστικό με τζάκι, café bar, εστιατόριο, πισίνα, boutique, 
γυμναστήριο, παιδότοπο, και έναν χώρο ειδικά διαμορφωμένο για μεγαλύτερα 
παιδιά. Τα δωμάτια προσφέρουν μια ζεστή ατμόσφαιρα και είναι προσεκτικά 
διακοσμημένα με ιδιαίτερη αισθητική, διαθέτουν κεντρική θέρμανση, δορυφορική 
TV, τηλέφωνο με σύνδεση ISDN και INTERNET.

HOTEL HANIA
Βρίσκεται στα Χάνια σε μια μαγευτική τοποθεσία με υψόμετρο 1200 
μέτρων και μόλις 3 χλμ από το χιονοδρομικό κέντρο Πηλίου. Στους 
χώρους του, η ιδιαίτερη πηλιορείτικη αρχιτεκτονική αναδεικνύει ακόμη 
περισσότερο τη ζεστασιά και τη “σπιτική” ατμόσφαιρα. Το ξενοδοχείο 
διαθέτει εστιατόριο και ένα ιδιαίτερο καθιστικό με τζάκι, όπου οι θαμώνες 
μπορούν να πιούν τον καφέ ή το ποτό τους. Ακόμα διατίθεται δωρεάν 
ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλους τους χώρους. Όλα τα 
δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, mini bar, 
στεγνωτήρα μαλλιών και μπαλκόνι με πανοραμική θέα στο Παγασητικό.



1η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΕΡΙΝΩΝ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΝΗΣΑΚΙ  
Αναχώρηση στις 07.30 και διαμέσου της Εγνατίας οδού άφιξη 
στο Μπιζάνι στο περίφημο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων Π. 
Βρέλλη. Εξαιρετικά ομοιώματα από τα σημαντικότερα πρόσωπα 
της ελληνικής ιστορίας βρίσκονται εκεί για να σας θυμίσουν 
μερικές από τις μορφές που σημάδεψαν τον τόπο. Επόμενη 
επίσκεψη το περίφημο σπήλαιο του Περάματος, που η φύση το 
έκτιζε σταγόνα χιλιάδες χρόνια και θεωρείται το μεγαλύτερο 
των Βαλκανίων. Συνεχίζουμε για τα Ιωάννινα και το ξενοδοχείο, 
τακτοποίηση. Έπειτα θα μεταβούμε με καραβάκι στο νησάκι της 
Κυρά Φροσύνης, με τα πολλά μοναστήρια. Θα επισκεφθούμε την 
Φιλανθρωπινή και το μοναστήρι του Αγ Παντελεήμονα, όπου το 
1822 σκότωσαν τον Αλή Πασά. Χρόνος ελεύθερος, διαν/ση. 

2η ημέρα: ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΙ - ΚΑΛΠΑΚΙ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ 
Πρόγευμα και επίσκεψη στο Μπουραζάνι, μέσα σε ένα θαυμάσιο 
τοπίο, κοντά στα Ελληνο-αλβανικά σύνορα, το μοναστήρι της 
Μολυβδοσκέπαστης (του 670) και το πολεμικό μουσείο του 
Ελληνοιταλικού πολέμου (1940-41) στο Καλπάκι. Συνεχίζουμε για 
τα περίφημα Ζαγοροχώρια.  Στο κεντρικό Ζαγόρι, θα θαυμάσουμε 
την άγρια φυσική ομορφιά και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική 
των σπιτιών. Θα δούμε γραφικά τοξωτά πέτρινα γεφύρια και στο 
Μονοδένδρι το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής (1412) κτισμένο 
σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της χαράδρας του Βίκου. 
Γεύμα ατομικά στο γραφικό κεφαλοχώρι, την πατρίδα του Γιάννη 
Βηλαρά και της Μαρίκας Κοτοπούλη στην καρδιά του Ζαγορίου, 
το Τσεπέλοβο. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
ελεύθερος, διαν/ση.

Στην 3ημερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 3η ημέρα του προγράμματος.

3η ημέρα: ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ - ΑΓ.ΣΑΡΑΝΤΑ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μαγευτικό Αργυρόκαστρο (Gjirokas-
tra), προπύργιο της ορθοδοξίας και του Ελληνισμού της Αλβανίας. Η 
πόλη είναι κτισμένη στην πλαγιά που περιβάλλει την ακρόπολη, σε ένα 
οροπέδιο. Θα επισκεφθούμε το εντυπωσιακό κάστρο που περιλαμβάνει 
ένα στρατιωτικό μουσείο, κατειλημμένα πυροβόλα, ενθύμια της 
Κομμουνιστικής αντίστασης κατά της Γερμανικής κατοχής, καθώς και 
κατειλημμένο αεροσκάφος της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας. 
Θα δούμε την ακρόπολη της πόλης και θα θαυμάσουμε πανοραμικά το 
τοπίο ενός ιδιαίτερα παραδοσιακού χώρου που τελεί υπό την προστασία 
της UNESCO. Ελεύθερος χρόνος για περιήγηση στα στενά της πόλης. 
Συνεχίζουμε για τους Άγιους Σαράντα. Θα εντυπωσιαστείτε από τη 
ρυμοτομία και τα καινούργια κτίρια, όπως επίσης και από τη σύγχρονη 
υποδομή που υπάρχει. Η παραλιακή διαδρομή, θα σας φέρει πολύ κοντά 
στην Κέρκυρα, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι. Το απόγευμα επιστροφή 
στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και επίσκεχη στο Δημοτικό Εθνογραφικό 
Μουσείο Ιωαννίνων το οποίο βρίσκεται μέσα στο κάστρο και στεγάζεται 
στο τζαμί του Ασλάν πασά(17ος αιώνας). Το σημαντικό αυτό Μουσείο 
φιλοξενεί τρεις συλλογές, αντιπροσωπευτικές των κατοίκων του 
κάστρου κατά τη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας του: χριστιανική, 
εβραϊκή και μουσουλμανική. Επίσης μπορεί κανείς να δει όπλα και 
ενδυμασίες χαρακτηριστικές της περιόδου της Τουρκοκρατίας. Στη 
συνέχεια αναχώρηση για το χωριό που διατηρεί τον παραδοσιακό του 
χαρακτήρα, το Μέτσοβο. Θα επισκεφθούμε το αρχοντικό Τοσίτσα 
(μουσείο λαϊκής τέχνης) και την πινακοθήκη του Ε.Αβέρωφ (με πίνακες 
και γλυπτά των σημαντικότερων Ελλήνων καλλιτεχνών). Γεύμα ατομικά 
στην γραφική πλατεία. Χρόνος ελεύθερος. Αναχώρηση για την πόλη μας.

Ιωάννινα
3 & 4 ημέρεςΖαγοροχώρια

Χαράδρα Βίκου Ιωάννινα

Περιλαμβάνονται: 1. Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία 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.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

GRAND SERAI 5* 
Χτισμένο σε μία έκταση 13.000 τ.μ. το Mitsis Grand Serai Congress & Spa είναι 
η ιδανική λύση για μια άνετη και πολυτελή διαμονή στην καρδιά της πόλης 
των Ιωαννίνων. Τα υπέροχα διακοσμημένα δωμάτια, παραδοσιακά χαγιάτια, 
καθώς και οι υψηλού επιπέδου ανέσεις είναι σε θέση να ικανοποιήσουν και τον 
πιο απαιτητικό επισκέπτη. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν mini bar, δορυφορική 
τηλεόραση LCD, κλιματισμό, θυρίδα ασφαλείας, σεσουάρ, πολυελαίους με 
κρύσταλλα Swarovski και προφέρουν δωρεάν μπουρνούζια και παντόφλες. 
Μπορείτε να απολαύσετε γεύσεις από μεσογειακή αλλά και διεθνή κουζίνα 
στο πολυτελές εστιατόριο Yasemi. Διατίθεται δωρεάν ασύρματο ίντερνετ 
στους κοινοχρήστους χώρους του ξενοδοχείου. Επίσης διαθέτει εσωτερική 
και εξωτερική  πισίνα  καθώς και κέντρο ευεξίας και σπα.

PALLADION 3*
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων προσφέροντας 
εύκολη πρόσβαση σε αξιοθέατα και καταστήματα. Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, 
cafe, αίθουσα συνεδριάσεων, ιδιωτικό χώρο στάθμευσης και δωρεάν Wi-Fi. 
Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, θυρίδα 
ασφαλείας, μινι ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν Wi-Fi.



45Οδικές εκδρομές στην Ελλάδα

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από το γραφείο μας με πρώτο προορισμό τη λίμνη των τεσσάρων 
εποχών, την περίφημη Λίμνη Πλαστήρα, την πιο γνωστή λίμνη της Ελλάδος και γενέτειρα 
του Ν. Πλαστήρα. Το τοπίο είναι συναρπαστικό, καθώς η πανέμορφη λίμνη αγκαλιάζεται από 
ψηλά κατάφυτα βουνά, ενώ η περιοχή θεωρείται “παράδεισος” για κάθε φυσιολάτρη. Η λίμνη 
δημιουργήθηκε εκεί, όπου υπήρχε παλιότερα ο ποταμός «Ταυρωπός», που φιδογυρίζοντας 
αργοκυλούσε νότια για να συναντήσει τον Αχελώο. Θα έχουμε χρόνο να γευματίσουμε. 
Τελειώνοντας, αναχωρούμε για το Μουζάκι και αφού κάνουμε μια σύντομη περιήγηση 
αναχωρούμε για το ξενοδοχείο μας στην Καρδίτσα . Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Το βράδυ χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου ξενοδοχείου.

2η ημέρα: ΤΡΙΚΑΛΑ - ΠΥΛΗ - ΕΛΑΤΗ - ΠΕΡΤΟΥΛΙ
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τα Τρίκαλα, όπου θα έχουμε χρόνο να απολαύσουμε 
τον καφέ μας δίπλα στο Ληθαίο ποταμό. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε μέσω μιας 
καταπληκτικής διαδρομής για τα Αλπικά χωριά του Κόζιακα. Θα επισκεφθούμε την πανέμορφη 
Πύλη, με την Πόρτα Παναγιά, τη γέφυρα του Αγ. Βησσαρίωνα, την Ελάτη που βρίσκεται μέσα 
σε αιωνόβια πλατάνια, τρεχούμενα νερά και αποτελεί κορυφαίο χειμερινό θέρετρο, αλλά και 
το Περτούλι, ένα χωριό που ξεχωρίζει για τα γραφικά πέτρινα σπίτια του με τις κόκκινες ή 
πέτρινες στέγες. Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε το υπέροχο τοπίο και να γευματίσετε. 
Αργά, το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΚΑΡΔΙΤΣΑ  - ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ - ΚΑΝΑΛΙΑ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τον πρώτο προορισμό μας, το γραφικό χωριό Μαυρομάττι, 
χτισμένο στη σκιά των Αγράφων. Το χωριό είναι αρκετά γνωστό, καθώς είναι η ιδιαίτερη 
πατρίδα του Γεώργιου Καραϊσκάκη. Θα δούμε τα «καραούλια» του μεγάλου αγωνιστή και το 
αξιόλογο μοναστήρι του Αγ. Γεωργίου (Καραϊσκάκη) Μαυρομματίου. Το ναό κοσμούν καμάρες 
και τυφλός θόλος, αντί τρούλου. Συνεχίζουμε για το χωριό Κανάλια, το όνομα του προήλθε από 
τα κανάλια που υπήρχαν στην περιοχή χτισμένο στην πλαγιά της πρώτης βουνοσειράς των 
Αγράφων σε υψόμετρο 380μ. Τα λιθόκτιστα σπίτια, χτισμένα με αρχιτεκτονική επηρεασμένη 
από την Ήπειρο, δίνουν ξεχωριστό χρώμα σ’ αυτό. Στη βόλτα μας, θα δούμε το άλσος του 
Αϊ-Λιά, το δάσος στη Γαβρώνα, τα πλατάνια της πλατείας, το υπεραιωνόβιο πουρνάρι της 
Παναγίας, το παλαιό κτίριο του σχολείου που κτίστηκε το 1917 και το Λαογραφικό Μουσείο. 
Τελειώνοντας, αναχώρηση για την Καρδίτσα, όπου θα έχουμε χρόνο να δούμε την πόλη, 
να περπατήσουμε στους γραφικούς πεζόδρομους, το λαογραφικό μουσείο και τη γραφική 
πλατεία. Χρόνος ελέύθερος για γεύμα. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η ημέρα: ΜΕΤΕΩΡΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τα Μετέωρα 
με τους επιβλητικούς βράχους και τα 
μοναδικά μοναστήρια. Θα επισκεφθούμε την 
μονή του Αγ. Στεφάνου, η οποία βρίσκεται 
κτισμένη στην κορυφή του βράχου που 
έχει έκταση 7.500 τ. μέτρα. Στη συνέχεια 
κατηφορίζουμε για την Καλαμπάκα, η 
οποία είναι ριζωμένη στη βορειοδυτική 
κόγχη της θεσσαλικής γης και μπορεί να 
καυχιέται για τα μοναδικά στον κόσμο 
θεόρατα γλυπτά της, τα Mετέωρα, τα 
οποία αφήνουν άφωνους τους επισκέπτες 
με την ομορφιά τους. Χρόνος ελεύθερος 
για καφέ για να απολαύσετε την υπέροχη 
θέα. Τελειώνοντας, αναχωρούμε για τα 
γραφικά Αμπελάκια, όπου θα επισκεφθούμε 
τον πρώτο αγροτικό συνεταιρισμό και θα 
έχουμε χρόνο ελεύθερο για γεύμα στις 
παραδοσιακές ταβέρνες του χωριού. Αργά 
το απόγευμα επιστροφή με τις καλύτερες 
εντυπώσεις στην πόλη μας.

Καρδίτσα - Καλαμπάκα
Ελάτη 3 & 4 ημέρες

Μετέωρα

Λίμνη Πλαστήρα

Περιλαμβάνονται: 1. Μεταφορές με πολυτελές λεωφορείο, 2. Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογή σας, 3. διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 4. Περιηγήσεις 
ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα, 5. Αρχηγό συνοδό του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης Επαγγελματικής ευθύνης. 
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό στο πρόγραμμα.

Στην 3ημερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 3η ημέρα.

Περτούλι

Μετέωρα

THESSALIKO GRAND 5*
Το πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται λίγο έξω 
από την πόλη της Καρδίτσας, παρέχοντας 
υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, ακόμη και στον 
πιο απαιτητικό επισκέπτη. Διαθέτει όλες 
τις σύγχρονες ανέσεις ενός ξενοδοχείου 
5*, όπως πισίνα, κέντρο ευεξίας και spa, 
γυμναστήριο, γήπεδο τένις, παιδότοπο, 
εστιατόριο, μπαρ, αίθουσα συνεδριάσεων 
και ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Τα ευρύχωρα 
δωμάτιά του διαθέτουν αυτόνομο 
κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, mini-
bar, θυρίδα ασφαλείας, συσκευές για καφέ 
ή τσάι, στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν 
Wi-Fi.



1η ημέρα: ΜΗΛΙΑ - ΠΟΛΥΝΕΡΙ - ΣΑΜΑΡΙΝΑ - ΣΜΙΞΗ   
Αναχώρηση το πρωί από τα γραφεία μας. Με ενδιάμεση 
στάση, φθάνουμε στη Μηλιά Γρεβενών, όπου θα 
επισκεφθούμε το Παλαιοντολογικό Μουσείο που φιλοξενεί 
σπάνια ευρήματα, όπως απολιθώματα μαστόδοντα 3 
εκατομμυρίων ετών, χαυλιόδοντες μήκους 5,02 μ. οι 
μεγαλύτεροι στον κόσμο, κ.ά. Περνώντας από την πόλη 
των  Γρεβενών ξεκινάμε να δούμε τις πλούσιες φυσικές 
ομορφιές στα βουνά του νομού, με την πυκνή βλάστηση, τα 
άφθονα νερά και τα γραφικά χωριουδάκια σκαρφαλωμένα 
στις βουνοκορφές. Μισή ώρα μετά τα Γρεβενά συναντάμε 
το βλαχοχώρι Πολυνέρι. Κάνουμε στάση να περπατήσουμε 
στα σοκάκια και την πλατεία του, να θαυμάσουμε την γύρω 
φύση, και συνεχίζουμε προς το χωριό Αετιά και Φιλιππαίοι 
απ’ όπου φαίνεται το χιονοδρομικό.Συνεχίζουμε το δρόμο 
μας για Σαμαρίνα, το μεγαλύτερο βλαχοχώρι σε υψόμετρο 
1450μ., που μοιάζει σαν ένα μεγάλο μπαλκόνι που βλέπει 
τον Σμόλικα και τον Όρλιακα. Περίπατος στο χωριό να 
απολαύσουμε τη θέα, να δούμε τις πέτρινες βρύσες στους 
δρόμους του, τις εκκλησιές, το μουσείο, και να ψωνίσουμε 
ντόπια προιόντα. Περνάμε το χιονοδρομικό κέντρο της 
Βασιλίτσας και κατεβαίνουμε στη Σμίξη, όπου μένουμε 
για φαγητό. Επιστροφή στα Γρεβενά, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΤΡΙΚΩΜΟ (γεφύρι Αζίζ Αγά) - ΖΙΑΚΑΣ - ΓΕΦΥΡΙ ΠΟΡΤΙΤΣΑΣ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο, και αναχώρηση για Τρίκωμο όπου 
θα δούμε το πέτρινο γεφύρι του Αζίζ Αγά που έχει το 
μεγαλύτερο τόξο στη Ελλάδα, πάνω στον Βενέτικο ποταμό. 
Γυρίζουμε πίσω για να ανεβούμε στα 900μ. υψόμετρο, στο 
Ζιάκα. Αριστερά του εκτείνεται ο Εθνικός Δρυμός της Βάλια 
Κάλντα. Συνεχίζουμε για το  Σπήλαιο που είναι χτισμένο 
πάνω σ’έναν βράχο με καταπληκτική θέα. Θα περπατήσουμε 
στο χωριό, θα δούμε το παλιό εγκαταλειμμένο μοναστήρι, 
την εκκλησία του Αγ. Αθανασίου (του 1800), και όσοι 
μπορέσουν θα περπατήσουν στο φαράγγι με το γεφύρι της 
Πορτίτσας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτερευση.

3η ημέρα: ΠΕΡΙΒΟΛΙ - ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ - ΒΩΒΟΥΣΑ 
Πρόγευμα και ξεκινάμε για μια διαφορετική μέρα στα 
νοτιοδυτικά του νομού. Φθάνουμε στο Περιβόλι, χωριό 
χτισμένο μέσα σ’ ένα ορεινό τοπίο μοναδικής ομορφιάς. 
Από εδώ όσοι επιθυμούν μπορούν να ξεκινήσουν σαφάρι 
στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα με 4Χ4 ή mini bus 
και περπάτημα στο δάσος με την πλούσια χλωρίδα και 
πανίδα. Έμπειροι επιστήμονες οδηγοί θα μας αποκαλύψουν 
τις ομορφιές και τα μυστικά του δάσους, μέχρι το 
Αρκουδόραμα.  Πικ-νικ στο δάσος και επιστροφή στο 
Περιβόλι (κόστος ανα άτομο με γεύμα 40 ευρω). Όσοι δεν 
ακολουθήσουν μπορούν να μείνουν για φαγητό, καφέ και 
περίπατο στο χωριό. Το μεσημέρι θα προχωρήσουμε για το 
πιο απομακρυσμένο Ζαγοροχώρι, την Βωβούσα που πήρε το 
όνομά της από την βοή των νερών του Αώου ποταμού που 
περνάει δίπλα της. Εδώ θα πιούμε καφέ, θα γεμίσουμε το 
μυαλό μας με όμορφες εικόνες της φύσης, και θα πάρουμε 
το δρόμο του γυρισμού για την πόλη μας. 

3 ημέρες

Γραφικά Πορόϊα
Λίμνη Κερκίνη

Βάλια Κάλντα
3 ημέρες

Κοινά & για τις 2 εκδρομές:
Περιλαμβάνονται: 1. Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία 
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. Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων και 
ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΟΧΥΡΟ ΡΟΥΠΕΛ – ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ - ΠΟΡΟΙΑ
Συγκέντρωση το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση με πρώτο προορισμό 
το ιστορικό Οχυρό Ρούπελ. Το οχυρό Ρούπελ βρίσκεται ανάμεσα στα όρη 
Άγκιστρο και Μπέλες, πολύ κοντά στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα και 
αποτέλεσε το μεγαλύτερο συγκρότημα της οχυρωμένης τοποθεσίας γνωστό 
και ως  “Γραμμή Μεταξά”, με συνολικό ανάπτυγμα καταφυγίων 1.849 μέτρα και 
μήκος στοών 4.251 μέτρα.  Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούμε προς το δημοτικό 
ενυδρείο Βυρωνίας, όπου θα έχουμε την δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια 
πλήρη εικόνα σχετικά τα ψάρια του γλυκού νερού, καθώς και να γνωρίσουμε 
από κοντά την μασκότ του ενυδρείου το Βύρωνα, ένα κροκόδειλο σχεδόν 
2 μέτρων. Τελειώνοντας, αναχωρούμε για το χωριό Πορόια, όπου και θα 
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας. Νωρίς το απόγευμα, θα επισκεφτούμε 
μια τοπική μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας. Εκεί όπως και στα γυρίσματα της 
εκπομπής ‘Χωρίς Συνταγή’ του Κυρίου Σκαρμούτσου, θα έχουμε την ευκαιρία 
να μάθουμε τα πάντα για την παραγωγή της πέστροφας, αλλά και για όσους 
επιθυμούν να την απολαύσουν και στο πιάτο τους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
και ελεύθερος χρόνος, διανυκτέρευση. 
2η ημέρα: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ - ΠΟΡΟΙΑ ΒΟΛΤΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας και η σημερινή ημέρα για όσους επιθυμούν 
είναι αφιερωμένη σε δραστηριότητες και περιπέτειες στην πανέμορφη λίμνη 
Κερκίνης. Η περιοχή είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλους, με πλούσια χλωρίδα και 
πανίδα. Θα έχετε λοιπόν την ευκαιρία να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο 
θα βιώσετε αυτό το μοναδικό τόπο. Περιήγηση με βάρκα: Η βαρκάδα είναι μια 
μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε τη μαγεία της Λίμνης Κερκίνης μαθαίνοντας 
ταυτόχρονα για την πανίδα, τη χλωρίδα αλλά και την ιστορία της περιοχής. 
Διάρκεια περίπου : 01:15 Περιήγηση με Ποδήλατο: Οι λίγο ποιο τολμηροί μπορούν 
να επιλέξουν την περιήγηση με ποδήλατο βουνού. Η διαδρομή η οποία θα 
ακολουθήσουμε είναι αυτή του δυτικού αναχώματος της λίμνης Κερκίνης. Το 
μήκος της διαδρομής είναι 13χλμ, και αποτελείται από επίπεδο χωματόδρομο. 
Περιήγηση με 4Χ4: Όποιος το επιθυμεί μπορεί να βιώσει την λίμνη και τις 
ομορφιές της μέσα από ένα 4Χ4. Η διαδρομή διαρκεί περίπου 3 ώρες. Μεταξύ 
άλλων θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τους νεροβούβαλους και το παρυδάτιο 
δάσος. Περιήγηση με Άλογα: Χωρίς να χρειάζεται κάποια προηγούμενη εμπειρία, 
μπορείτε να απολαύσετε μια ορεινή διαδρομή η οποία θα ξεκινήσει και θα 
καταλύξει στο χωριό Άνω Πορόια. Η διάρκεια της δισδρομής είναι περίπου 
1 ώρα. Εναλλακτικά, για όσους δεν επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να 
απολαύσουν την αύρα και τη μαγεία του γραφικού χωριού των Ποροιων και 
να γευματίσουν σε κάποιο παραδοσιακό ταβερνάκι.  
3η ημέρα: ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ιστορική Μονή του Τιμίου Προδρόμου στο 
Ακριτοχώρι. Ένα μοναστήρι το οποίο έχει χαρακτήρα ησυχαστηρίου, χωρίς 
να κλείνει την πόρτα στη χαρά της ζωής. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το 
σπήλαιο της Αλιστράτης, ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, με μήκος 
επισκέψιμων διαδρόμων περίπου 3 χλμ. Στη συνέχεια παίρνουμε το δρόμο 
της επιστροφής , κάνοντας στάση για φαγητό. Άφιξη στην πόλη μας με τις 
καλύτερες εντυπώσεις

Ταξιδέψτε
με το δικό σας μέσο

& ακολουθήστε 
προαιρετικά τις 
προτεινόμενες
εκδρομές

EPAVLIS
Βρίσκεται σε ένα καταπράσινο τοπίο από πλατάνια και τρεχούμενα νερά στις παρυφές 
του Όρους Μπέλλες, σε υψόμετρο 400 μέτρων, στις παρυφές του χωριού Πορόια. 
Το ξενοδοχείο αποτελεί μια ιδανική επιλογή για επαφή με την φύση και πραγματικά θα 
σας ξεκουράσει με τις παροχές του. Τα δωμάτιά του διαθέτουν τηλεόραση, κλιματισμό, 
ψυγείο και μπαλκόνι ή βεράντα, ενώ το ξενοδοχείο διαθέτει ακόμη πισίνα, μπαρ, 
εστιατόριο. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τις σπεσιαλιτέ του, όπως βουβάλι στη 
γάστρα, κόκορα κρασάτο, αγριογούρουνο ή κότσι.
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Τα Μετέωρα έχουν συνδεθεί με τον θρησκευτικό 
τουρισμό, καθώς στα ιερά βράχια δεσπόζουν τα 
επιβλητικά μοναστήρια που μοιάζουν να αιωρούνται! 
Για τους λάτρεις της περιπέτειας ωστόσο, υπάρχει ένα 
καλά κρυμμένο μυστικό..H περιοχή είναι το απόλυτο 
playground! Αναρρίχηση, πεζοπορία, mountain bike 
και white rafting, συνθέτουν το παζλ της περιπέτειας! 
Ένας από τους πιο όμορφους και γνωστούς 
προορισμούς παγκοσμίως μπροστά στα πόδια σου… 
ανακάλυψε τον!

3 ημέρες

Μετέωρα

1η ημέρα: Αναχώρηση - Μετέωρα - Πεζοπορία
Ξεκινάμε νωρίς το πρωί, οδικώς, από Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, με προορισμό 
την πόλη της Καλαμπάκας. Αφού τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο, η περιπέτεια ξεκινάει! 
Ανηφορίζουμε για τα ιερά βράχια των Μετεώρων, με την πρώτη στάση να γίνεται στο 
Μεγάλο Μετέωρο, το πιο εντυπωσιακό μοναστήρι της περιοχής. Αφού θαυμάσουμε τη 
θέα, ξεκινάμε την πεζοπορία (hiking) στα παλιά μονοπάτια, τα οποία χρησιμοποιούσαν 
οι μοναχοί για τις μετακινήσεις τους από μοναστήρι σε μοναστήρι. Μεταφερόμαστε 
από εκεί στο κέντρο της Καλαμπάκας, για φαγητό και βόλτα στην πόλη, σε χαλαρούς 
ρυθμούς, πριν μεταβούμε και πάλι στα Μετέωρα για να θαυμάσουμε το ηλιοβασίλεμα. Σε 
μία από τις ομορφότερες τοποθεσίες, θα πιούμε μπύρες, τσάι ή ζεστό κρασί, βλέποντας 
τον ήλιο να δύει! Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα. Το βράδυ θα το 
περάσουμε σε ένα παραδοσιακό ταβερνάκι με τοπική κουζίνα, τσίπουρο και ζωντανή 
μουσική!

2η ημέρα: Αναρρίχηση & Mountain biking
Ξυπνάμε και ύστερα από ένα δυναμωτικό πρωινό στο ξενοδοχείο, η περιπέτεια 
συνεχίζεται! Χωριζόμαστε σε ολιγομελή group και φεύγουμε για τις δραστηριότητες 
μας, οι οποίες περιλαμβάνουν αναρρίχηση (climbing) και mountain biking. Αν δεν έχεις 
καμία εμπειρία, μην ανησυχείς! Οι εκπαιδευτές μας θα σου παρέχουν την κατάλληλη 
βοήθεια προκειμένου να τα καταφέρεις ή θα απολαύσεις μια ήρεμη μέρα στη φύση! Τα 
Μετέωρα θεωρούνται από τα καλύτερα αναρριχητικά μέρη της Ελλάδος, τόσο για το 
όμορφο περιβάλλον, όσο και για το εντυπωσιακό τους τερέν. Αντίστοιχα υπάρχουν 
αρκετά ποδηλατικά μονοπάτια και δασικοί δρόμοι, που ανεξαρτήτως επιπέδου, θα βρεις 
κάτι στα μέτρα σου, που θα σου ανεβάσει την αδρεναλίνη στα ύψη! Το μεσημέρι θα 
κάνουμε μπάρμπεκιου στο δάσος, οπότε βρες ένα ξύλο, ακόνισε το, και ετοιμάσου να 
ψήσεις τα λουκάνικα σου στη φωτιά! Το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για να 
ετοιμαστούμε για karaoke night και ομαδική έξοδο στα μπαράκια της Καλαμπάκας!

3η ημέρα: Ελάτη - Ιππασία - Επιστροφή
Η τρίτη μέρα ξεκινάει με λίιιιγο πιο αργό ξύπνημα, για να συνέλθουμε από το προηγούμενο 
βράδυ! Αφού φάμε πρωινό, θα αφήσουμε το ξενοδοχείο και θα κατευθυνθούμε προς 
ένα παραδοσιακό ράντζο στην Ελάτη. Εκεί θα έχουμε τη δυνατότητα να χαλαρώσουμε 
στο σαλέ όλοι μαζί, πίνοντας καφέ, δοκιμάζοντας πίτες και γλυκά του κουταλιού, να 
κάνουμε βόλτα στο δάσος και για όσους το επιθυμούν, να κάνουν ιππασία. Στη συνέχεια 
θα πάμε στο γραφικό χωριό της Ελάτης, για φαγητό και βόλτα. Αργά το απόγευμα θα 
επιστρέψουμε στην πόλη μας.

Περιλαμβάνονται
-Διαμονή σε ξενοδοχείο τριών αστέρων με πρωινό
-Μεταφορά για όλες τις ημέρες με πολυτελές λεωφορείο
-Πεζοπορία
-Ροφήματα και ποτά για να παρακολουθήσουμε το 
ηλιοβασίλεμα
-Βραδινό γλέντι/φαγητό σε ταβερνάκι
-Μπάρμπεκιου
-Καραόκε πάρτυ
-Συνοδός καθόλη τη διάρκεια της εκδρομής
-Φωτογράφος καθόλη τη διάρκεια της εκδρομής
-Ταξιδιωτική ασφάλιση
 
Δεν περιλαμβάνονται
-Προαιρετικές εκδηλώσεις

Highlights
-Πεζοπορία
-Ηλιοβασίλεμα στα βράχια
-Παραδοσιακό γλέντι σε ταβερνάκι
-Αναρρίχηση
-Ορεινή ποδηλασία
-Καραόκε

adventure
trip



1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΔΕΛΦΟΙ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 06.30. Κάνοντας μια 
πρώτη στάση στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών και στο μουσείο, μια 
περιοχή τεράστιας ιστορικής σημασίας, η οποία έχει χαρακτηριστεί μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς της   UNESCO. Στην περιοχή άλλωστε, λειτούργησε 
το σημαντικότερο μαντείο του αρχαιοελληνικού κόσμου. Θα επισκεφθούμε 
τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο. Η πόλη των Δελφών αποτέλεσε 
ιερή πόλη των αρχαίων Ελλήνων και κέντρο της Δελφικής Αμφικτυονίας. 
Συνεχίζουμε για το Γαλαξίδι, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα. Στην συνέχεια 
καταλήγουμε στη Ναύπακτο. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο και χρόνος 
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία  με την πόλη. 

2η ημέρα: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΠΥΡΓΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑ - ΣΠΑΡΤΗ
Πρωινό και αναχώρηση για τον Πύργο, την πρωτεύουσα του νομού Ηλείας. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την αρχαία Ολυμπία, και τον αρχαιολογικό 
χώρο. Επόμενη στάση για καφέ στην Πύλο την όμορφη ιστορική πολιτεία με 
το έντονο νησιώτικο χρώμα. Συνεχίζουμε για την Σπάρτη, την πρωτεύουσα 
της Λακωνίας, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος για γνωριμία με την 
όμορφη πόλη.

3η ημέρα: ΣΠΑΡΤΗ - ΜΑΝΗ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΥΡΟΥ - ΓΥΘΕΙΟ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 
Πρωινό και αναχώρηση για την θρυλική Μάνη, την ξερή γη με τους 
παραδοσιακούς πέτρινους πύργους, η οποία απλώνεται από το Ακρωτήριο 
Ταίναρο και επάνω. Θα επισκεφθούμε τον Δυρό και τα περίφημα σπήλαιά 
του, που θεωρούνται ως ένα από τα τρία ωραιότερα λιμναία σπήλαια της 
γης. Στη συνέχεια στάση στο Γύθειο, γραφικό λιμάνι, κτισμένο αμφιθεατρικά 
σε πλαγιά λόφου, με νησιώτικο χρώμα και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας 
για την μεσαιωνική, βυζαντινή και βενετσιάνικη πόλη της Μονεμβασιάς. 
Είναι περισσότερο γνωστή από το  μεσαιωνικό φρούριο που αποτελεί στην 
κυριολεξία μικρή νησίδα που συνδέεται με γέφυρα σε σχηματιζόμενο λαιμό 
συνολικού μήκους 400 μέτρων με τη σημερινή παράλια κατ΄ έναντι πόλη 
επί της λακωνικής ακτής. Στα διασωθέντα κτήρια και τις δομές στο κάστρο 
περιλαμβάνονται αμυντικές κατασκευές του εξωτερικού κάστρου και 
αρκετές μικρές βυζαντινές εκκλησίες. Πολλές από τις οδούς είναι στενές 
και κατάλληλες μόνο για τους πεζούς. Το παρωνύμιο της Μονεμβασιάς 
είναι «Γιβραλτάρ της ανατολής», επειδή τυγχάνει να είναι σε σμίκρυνση 
πανομοιότυπη με τον βράχο του  Γιβραλτάρ. Μπαίνοντας στην πόλη ο 
κεντρικός δρόμος με το βυζαντινό καλντερίμι οδηγεί στη Κεντρική Πλατεία 
με το παλαιό κανόνι και την  Εκκλησία του Ελκομένου Χριστού. Θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο για να απολαύσουμε την μοναδική θέα, την ομορφιά του 
τοπίου και για γεύμα προαιρετικά. Επιστροφή στην Σπάρτη και το βράδυ 
προαιρετική διασκέδαση.

4η ημέρα: ΣΠΑΡΤΗ - ΜΥΣΤΡΑΣ - ΜΥΚΗΝΕΣ - ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΟΛΟ
Πρωινό και ξεκινάμε για μια πρώτη επίσκεψη στην ερειπωμένη βυζαντινή 
καστροπολιτεία Μυστρά, περιήγηση και συνεχίζουμε για τις Μυκήνες. 
Επίσκεψη στον  αρχαιολογικό χώρο. Επόμενη στάση για καφέ στο Άργος 
και άφιξη στο Ναύπλιο. Περιήγηση στην γραφική πόλη, πρωτεύουσα του 
νομού Αργολίδας και πρώτη πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους, ανάβαση 
στο βράχο του Παλαμιδίου με την πανοραμική θέα. Ελεύθερος χρόνος 
και συνεχίζουμε για το Τολό, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και το βράδυ 
προαιρετικά βόλτα και διασκέδαση.

5η ημέρα: ΤΟΛΟ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 Πρωινό και αναχώρηση για την Αρχαία Επίδαυρο για να θαυμάσουμε το 
αρχαίο θέατρο. Ιστορική πόλη του  νομού Αργολίδας, κτισμένη στους 
πρόποδες των ορέων Αραχναίο, Κορυφαίο και Τίθιο, όπου, σύμφωνα με τη 
μυθολογία, γεννήθηκε ο Ασκληπιός, η λατρεία του οποίου  ξεκίνησε εκεί 
για πρώτη φορά τον 6ο π.Χ. αιώνα. Η στρατηγική της θέση, αλλά, κυρίως, 
το  Ασκληπιείο της, συνετέλεσαν, ώστε η πόλη να γνωρίσει πρωτοφανή 
ανάπτυξη. Οι κάτοικοί της ασχολούνταν κυρίως με τη ναυτιλία. Ο πρώτος 
οικισμός της ανήκει στην προϊστορική εποχή. Βρίσκεται 12 χλμ από την 
κωμόπολη της Παλαιάς Επίδαυρου. Στη συνέχεια περνάμε από τον Ισθμό 
της Κορίνθου και συνεχίζουμε  για τη Θεσσαλονίκη μέσω Λάρισας, Τεμπών 
με στάσεις καθοδόν για καφέ και φαγητό. Άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.

MANIATIS 3* (Σπάρτη)
Bρίσκεται στο κέντρο της Σπάρτης. Διαθέτει μαρμάρινο λόμπι 
και lounge, a la carte εστιατόριο και αίθουσα πρωινού. Σε 
όλους τους χώρους του ξενοδοχείου παρέχεται δωρεάν Wi-
Fi πρόσβαση. Κάθε δωμάτιο είναι εξοπλισμένο με κλιματισμό, 
δορυφορική τηλεόραση, ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών και 
μπαλκόνι με θέα στην πόλη. Λόγω της τοποθεσίας του 
αποτελεί εξαιρετική αφετηρία για εκδρομές στη Λακωνία και 
πολλά άλλα αξιοθέατα.

TZAKI 3* (Πάτρα)
Βρίσκεται στην παραλία Προαστίου, σε απόσταση 1χλμ. από το Ρίο 
και 4χλμ. από το κέντρο της Πάτρας. Διαθέτει δωμάτια με δωρεάν 
Wi-Fi και θέα στον Πατραϊκό Κόλπο. Όλα κλιματιζόμενα, με μίνι 
μπαρ, τηλεόραση LCD. Επίσης υπάρχει ιδιωτικό μπάνιο με στεγνωτήρα 
μαλλιών και προϊόντα περιποίησης. Ο μπουφές πρωινού σερβίρεται 
στον κήπο, την τραπεζαρία ή τα δωμάτια των επισκεπτών. Στο 
εστιατόριο μπορείτε να απολαύσετε φρέσκα και παραδοσιακά 
ελληνικά πιάτα, ενώ στο μπαρ έχετε τη δυνατότητα να δοκιμάσετε 
ποτά και καφέδες.

EPIDAVRIA HOTEL 3* (Τολό)
Βρίσκεται στο Τολό, μόλις 30μ από την παραλία, στο κέντρο 
του χωριού. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που πάνω από 
όλα εστιάζει στην εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία. Πλήρως 
ανακαινισμένο, διαθέτει μπαρ, εστιατόριο, δωρεάν Wi-Fi 
και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν 
τηλέφωνο, κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο, κεντρική 
θέρμανση, μπαλκόνι με θέα τη θάλασσα ή το βουνό, room 
service, σεσουάρ μαλλιών και σίδερο ρούχων. 

Περιλαμβάνονται: 1. Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία 
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.

Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο 
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Γύρος Πελοππονήσου
5 ημέρες



3,4 & 5 
ημέρες

Τήνος 5 ημέρες

Αίγινα - Τήνος
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1η ημέρα: ΡΑΦΗΝΑ - ΤΗΝΟΣ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 07:30 και αναχώρηση με 
ενδιάμεσες στάσεις για Ραφήνα απ΄όπου θα πάρουμε το πλοίο για 
την Τήνο. Άφιξη στο νησί της Μεγαλόχαρης και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με 
την Χώρα της Τήνου.

2η ημέρα: ΤΗΝΟΣ - ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ
Η ημέρα μας θα ξεκινήσει με προσκύνημα στο ναό της Μεγαλόχαρης 
και Κοινωνία. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το γύρο του νησιού. Θα 
επισκεφθούμε και θα προσκυνήσουμε το Μοναστήρι της Αγίας 
Πελαγίας και συνεχίζουμε για το χωριό Βωλάξ, που είναι κτισμένο 
ανάμεσα σε σεληνιακό τοπίο. Περνώντας από τα καθολικοχώρια 
Λουτρά, Κρόκος, Κώμη, Καλλονή, Αγ. Μαρίνα, Καρδιανή και 
βλέποντας την επίδραση των Ενετών καταλήγουμε στον 
Πύργο. Θα δούμε το σπίτι και μουσείο του Γιαννούλη Χαλεπά και 
συνεχίζουμε για τον Πάνορμο, όπου θα κάνουμε στάση για φαγητό. 
Τελειώνοντας παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για τη Χώρα, 
αφού σταματήσουμε στο χωριό Ταραμπάδος, που είναι γνωστό 
από το θαυμαστό συγκρότημα των αριστοτεχνικών περιστεριώνων 
που κοσμούν μια καταπράσινη πλαγιά. 

3η-5η ημέρα: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΔΗΛΟ, ΜΥΚΟΝΟ, ΣΥΡΟ,  ΑΝΔΡΟ 
ΠΑΡΟ
Ελεύθερες ημέρες για να απολαύσετε το νησί, εναλλακτικά σας 
προτείνουμε να επισκεφθείτε κάποιο από τα γειτονικά νησιά. 
Χαρείτε στον ελεύθερο χρόνο σας τα όμορφα νησιά και τις φυσικές 
ομορφιές τους.

Τελευταία ημέρα: Τήνος- Ραφήνα - Επιστροφή
Πρωινό και επίσκεψη στο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελίστριας. Θα δούμε τον 
Ναό της Έυρεσης, το μαυσωλείο της Έλλης, το μουσείο Βυζαντινών 
εικόνων και την πινακοθήκη. Ελεύθερος χρόνος και απόπλους για 
Ραφήνα. Επιβίβαση στο λεωφορείο και κάνοντας τις απαραίτητες 
στάσεις φτάνουμε στην πόλη μας.

Στην 3ήμερη & 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνονται οι ελεύθερες ημέρες 
του προγράμματος.

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΡΑΦΗΝΑ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 22:30 και αναχώρηση με 
ενδιάμεσες στάσεις για Ραφήνα.

2η ημέρα: ΡΑΦΗΝΑ - ΤΗΝΟΣ
Άφιξη στην Ραφήνα από  όπου θα πάρουμε το πλοίο για την Τήνο 
στις 07.25 Άφιξη στο νησί της Μεγαλόχαρης και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Σύντομη ξεκούραση και κατόπιν θα ξεκινήσουμε 
την εκδρομή μας. Θα  επισκεφθούμε και θα προσκυνήσουμε το 
Μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας και κατόπιν ελεύθερος χρόνος στην 
χώρα. Το βράδυ χρόνος ελεύθερος 

3η ημέρα: ΤΗΝΟΣ - ΡΑΦΗΝΑ - ΑΘΗΝΑ
Η ημέρα μας θα ξεκινήσει με προσκύνημα στο ναό της Μεγαλόχαρης 
και Κοινωνία. Στη συνέχεια θα έχουμε ελεύθερο χρόνο και αναχωρούμε 
στις 13.45 για την Ραφήνα. Άφιξη στις 17.45 και αναχώρηση για το 
ξενοδοχείο μας στο κέντρο της Αθήνας. Το βράδυ νυκτερινός 
γύρος στην Πρωτεύουσα . Θα περιηγηθούμε στην φωτισμένη Αθήνα 
και θα δούμε την πύλη του Αδριανού την Πλατεία Συντάγματος το 
Ζάππειο Μέγαρο, το Προεδρικό Μέγαρο και το Μέγαρο Μαξίμου και 
αφού περάσουμε από την οδό Πανεπιστημίου θα καταλήξουμε στην 
Πλάκα όπου και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο . 

4η ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΑΙΓΙΝΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ    
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για τον Πειραιά από όπου θα 
πάρουμε το FERRY BOAT για την Αίγινα στις 10.30 Άφιξη στις 11.25 
και αναχώρηση για προσκύνημα στα Μοναστήρια του Αγίου Μηνά 
και του Αγίου Νεκταρίου. Κατόπιν ελεύθερος χρόνος για φαγητό εξ 
ιδίων και αναχώρηση στις 18.15 για τον Πειραιά . Άφιξη στις 19.30 και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση .   

5η ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΝΤΟΥ & ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για όσους επιθυμούν να επισκεφθούν 
το Νέο μουσείο Ακρόπολης και  αναχώρηση  στις 12.00. Θα 
κάνουμε μια στάση για προσκύνημα στην Λυκόβρυση (Αγία 
Ειρήνη Χρυσοβαλάντου) και Νέα Μάκρη (Όσιος Εφραίμ ο Σύρος). 
Τελειώνοντας αναχωρούμε και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη αργά 
το βράδυ για την πόλη μας. 

THALIA 2*
Βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία προσφέροντας εύκολη πρόσβαση 
σε όλα τα αξιοθέατα του νησιού. Τα ανακαινισμένα δωμάτια του 
διαθέτουν A/C, t.v., ψυγείο, τηλέφωνο, δωρεάν Wi-Fi και προσφέρουν 
θέα στο Αιγαίο πέλαγος ή στη Χώρα της Τήνου. 

LITO 2* plus
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Τήνου στο 
κεντρικό λιμάνι με θέα τη θάλασσα και σε κοντινή απόσταση 
από τα αξιοθέατα της πόλης. Η καθαριότητα και οι ανέσεις του 
το αναδεικνύουν σε ένα από τα πιο προσεγμένα και περιποιημένα 
οικογενειακά ξενοδοχεία. Τα 25 προσφάτως ανακαινισμένα δωμάτια 
παρέχουν όλες τις ανέσεις όπως κλιματισμό, minibar, τηλεόραση 
και δυνατοτήτα πρόσβασης στο Internet.

Περιλαμβάνονται: 1. Μεταφορές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία σύμφωνα με το πρόγραμμα, 2. Διαμονη στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Πρωινό 
καθημερινά στο ξενοδοχείο, 4. Εισιτήρια πλοίων (οικονομική θέση), 5. Συνοδό του γραφείου, 6. Ταξιδιωτική ασφάλιση
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - VAGONETO - ΑΜΦΙΣΣΑ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ (391 χλμ.)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 07:30 και αναχώρηση για 
το Γαλαξίδι μέσω Μπράλου. Στην διαδρομή θα επισκεφθούμε 
και το μεταλλευτικό πάρκο το γνωστό και ως VAGONETO. 
Κατόπιν αναχώρηση για την Άμφισσα κτισμένη στις νοτιοδυτικές 
απολήξεις της Γκιόνας και πάνω στους αρχαίους θαλασσινούς και 
στεριανούς δρόμους που συνδέουν την Ανατολική με τη Δυτική 
Ελλάδα, η Αμφισσα υπήρξε στο παρελθόν κομβικό σημείο με 
σημαντικό ρόλο στα ιστορικά δρώμενα της περιοχής. Διασχίζουμε 
το λαδοπράσινο χαλί του ελαιώνα που απλώνεται γύρω από την 
πόλη, το γνωστό Κρισσαίο Πεδίο της αρχαιότητας και χωρίς καλά 
καλά να το καταλάβουμε καταλήγουμε στην είσοδο του αστικού 
συγκροτήματος. Στην κορφή του βραχώδους λόφου βρίσκεται το 
φημισμένο κάστρο των Σαλώνων. Χτισμένο από Φράγκους και 
Καταλανούς ιππότες στη θέση αρχαίου φρουρίου και θεμελιωμένο 
πάνω σε κυκλώπεια τείχη, επόπτευε ανέκαθεν τον κάμπο με τα 
λιόδεντρα, τα λιμάνια της Ιτέας και του Γαλαξιδιού αλλά και τα ορεινά 
περάσματα του Παρνασσού, της Γκιόνας και των Βαρδουσίων Άφιξη 
αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση 

3η ημέρα: ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΑΝΤΙΡΡΙΟ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ (160 χλμ.)
Νωρίς το πρωί, αφού προγευματίσουμε, αναχωρούμε για το γραφικό 
και ιστορικό Γαλαξίδι, ένα από τα ομορφότερα παραθαλάσσια 
θέρετρα της Ελλάδας.  Εδώ μπορούμε να επισκεφθούμε το Ναυτικό 
και Εθνολογικό Μουσείο, το Λαογραφικό Μουσείο, τον Ναό της Αγ. 
Παρασκευής με το ηλιακό ρολόι και το Βυζαντινό Μοναστήρι του  
Σωτήρος, κτισμένο το 1.250 μ.Χ. Επόμενη στάση μας η Ναύπακτος, 
με το καλοδιατηρημένο Βενετσιάνικο Κάστρο στην κορυφή του 
λόφου. Από εκεί η θέα προς την πόλη, το λιμανάκι και τον Πατραϊκό 
κόλπο είναι εκπληκτική. Εδώ θα δούμε και τα σπίτια των Ηρώων του 
‘21 Τζαβέλα και Μπότσαρη. Αφού γευματίσουμε θα κατευθυνθούμε 
στο Αντίρριο όπου και θα θαυμάσουμε την γέφυρας Αντιρρίου-Ρίου/ 
Επιστροφή στο Γαλαξίδι. Δείπνο
 
4η ημέρα: ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΑΡΑΧΩΒΑ - ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (435 χλμ.) 
Νωρίς το πρωί, αφού προγευματίσουμε, αναχωρούμε για 
την Αράχωβα, το πιο κοσμοπολίτικο χειμερινό θέρετρο της 
χώρας. Κτισμένη σε υψόμετρο 900-1000 μέτρων διατηρεί στο 
πέρασμα των χρόνων τον παραδοσιακό της χαρακτήρα.  Καφές και 
βόλτα στην αγορά.   Αναχώρηση  επίσκεψη στην Αμφίκλεια όπου και 
θα δούμε και το μουσείο Άρτου και κατόπιν με ενδιάμεσες στάσεις 
για φαγητό για την πόλη μας.

2η ημέρα: ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΙΤΕΑ - ΔΕΛΦΟΙ (69 χλμ.) 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για την Ιτέα, σημαντικό 
επιβατικό και εμπορικό λιμάνι, που αποτελεί την έξοδο προς τη 
θάλασσα όχι μόνο του νομού αλλά και όλης τη Κεντρικής Ελλάδας. 
Στην συνέχεια η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει γνωριμία με τους 
Δελφούς.  Θα ξεναγηθούμε στον αρχαιολογικό χώρο, τον οποίο στην 
αρχαιότητα θεωρούσαν τον “Ομφαλό της Γης”. Τα σημαντικότερα 
μνημεία που θα δούμε είναι ο ναός του Απόλλωνος, ο Θησαυρός 
και η Στοά των Αθηναίων, ο Βωμός των Χίων, το Θέατρο του Ιερού, 
το Στάδιο, η Κασταλία, η Θόλος, το Γυμνάσιο, ο Πολυγωνικός 
Τοίχος κ.α.  Θα επισκεφθούμε επίσης το Αρχαιολογικό Μουσείο του 
Ιερού των Δελφών. Τα εκθέματά του είναι κυρίως αρχιτεκτονικά 
γλυπτά, αγάλματα και έργα μικροτεχνίας από αναθήματα του 
Ιερού. Επιστροφή στο Γαλαξίδι δείπνο στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
χρόνος ελεύθερος 

Αράχωβα

Γαλαξίδι-Μεταλλευτικό πάρκο-Δελφοί
4 ημέρες

Περιλαμβάνονται: 1. Μεταφορές με πολυτελές λεωφορείο, 2. Διαμονή στο Europa Beach 4*, 3. Ημιδιατροφή, 4. Περιηγήσεις ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα,  
5. Αρχηγό συνοδό του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης Επαγγελματικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους, την είσοδο 
στο VAGONETO και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό στο πρόγραμμα.

Ναύπακτος

Vagoneto

Μοναδικό 
πρόγραμμα

Η περιήγηση στο Vagonetto δίνει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να γνωρίσει 
βήμα-βήμα τη διαδικασία εξόρυξης του βωξίτη. Η γνωριμία με την ιστορία 
του βωξίτη ξεκινά από το παλιό μεταλλείο, τη Στοά 850, συνεχίζεται με την 
περιήγηση στον Εκθεσιακό Χώρο Μεταλλευτικής Ιστορίας και ολοκληρώνεται 
με τη διαδραστική επίσκεψη στην Πτέρυγα Ψηφιακής Τεχνολογίας.

EUROPA BEACH 4*
Είναι κτισμένο στην παραλία του κοσμοπολίτικου 
Γαλαξιδιού, σε μια καταπράσινη έκταση 7 
στρεμμάτων. Προσφέρει όλες τις σύγχρονες 
ανέσεις όπως πολυτελείς κοινόχρηστους χώρους, 
Bar, Εστιατόριο, Πισίνα, παιδότοπο, χώρους για 
δεξιώσεις και συνεδριακό κέντρο. Όλα τα δωμάτια 
διαθέτουν : κλιματισμό, κεντρική θέρμανση, mini bar, 
τηλέφωνα, internet, δορυφορική TV και φανταστική 
θέα στον Κορινθιακό κόλπο και το Γαλαξίδι.
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1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΑΡΤΑ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ (494 χλμ.)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 07:30 και αναχώρηση για την 
Ναύπακτο. Αφού διασχίσουμε την Εγνατία οδό θα κάνουμε στάση στα 
Ιωάννινα όπου και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για καφέ και για όσους το 
επιθυμούν επίσκεψη στο νησάκι της «κυρά Φροσύνης» Κατόπιν αναχώρηση 
μέσω ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ για την Άρτα. Σύντομη στάση και αναχώρηση για την 
γραφική Ναύπακτο. Άφιξη αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο 
και διανυκτέρευση. 

2η ημέρα: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ (90χλμ.) 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για το Μεσολόγγι. Περιήγηση 
στην πόλη των ελεύθερων πολιορκημένων. Θα θαυμάσουμε τα αρχαία 
τείχη, την πύλη της ηρωικής εξόδου, τους τάφους των ηρώων, το μνημείο 
των φιλελλήνων, το χωματένιο φράχτη, την αξιόλογη Πινακοθήκη, 
το Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης, το σπίτι του Κωστή Παλαμά και τη 
γνωστή λιμνοθάλασσα.  Επιστροφή  στην πόλη της ΝΑΥΠΑΚΤΟY. Θα 
ανεβούμε στο ΚΑΣΤΡΟ της με την υπέροχη θέα στον Πατραϊκό κόλπο. 
Θα περπατήσουμε στο Ενετικό λιμάνι και τις υπέροχες παραλίες της 
Ψάνης και του Γρίμποβου. Το απόγευμα, προαιρετική επίσκεψη στην 
Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος, 5χλμ από την Ναύπακτο.  Εκεί 
θα ζήσουμε μια πρότυπη εμπειρία σε ένα ανδρικό μοναστήρι με μεγάλο 
πνευματικό και κοινωνικό έργο, σύγχρονες ιδέες και εφαρμογές. Εδώ 
έχουν δημιουργήσει ένα πρότυπο ιχθυοτροφείο με σπάνια ψάρια, 
σύγχρονες αγροτικές καλλιέργειες, λειτουργούν ραδιοφωνικό σταθμό, 
πολύ αξιόλογο Αγιογραφείο, περιθάλπουν ηλικιωμένους και διοργανώνουν 
πολλά συνέδρια στο σύγχρονο συνεδριακό κέντρο εντός της Μονής. Το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. 

Ναύπακτος-Ορεινή Ναυπακτία

Μεσολόγγι 4 ημέρες

3η ημέρα: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ (ΝΕΑ ΧΩΡΑ - ΕΛΑΤΟΥ - ΛΥΜΝΙΤΣΑ) 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ (110 χλμ.)
Πρωϊνό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το χωριό Ελατού 
της Ορεινής Ναυπακτίας την Ιερά Μονή Αμπελακιωτίσσης 
για προσκύνημα στο λείψανο του Αγίου Πολυκάρπου. 
Μετάβαση στην Άνω Χώρα, το ομορφότερο χωριό της ορεινής 
Ναυπακτίας. Περίπατος στα πλακόστρωτα και επίσκεψη 
στον Ιστορικό ναό της Αγίας Παρασκευής. Αναχώρηση για το 
χωριό Λιμνίστα, όπου και θα έχουμε ελεύθερο χρόνι για γεύμα . 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 

4η ημέρα: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΙΤΕΑ- ΔΕΛΦΟΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (478 χλμ.)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για την Ιτέα, 
σημαντικό επιβατικό και εμπορικό λιμάνι, που αποτελεί την 
έξοδο προς τη θάλασσα όχι μόνο του νομού αλλά και όλης 
τη Κεντρικής Ελλάδας. Στην συνέχεια   η σημερινή ημέρα 
περιλαμβάνει γνωριμία με τους Δελφούς.  Θα ξεναγηθούμε 
στον αρχαιολογικό χώρο, τον οποίο στην αρχαιότητα 
θεωρούσαν τον “Ομφαλό της Γης”. Τα σημαντικότερα μνημεία 
που θα δούμε είναι ο ναός του Απόλλωνος, ο Θησαυρός και η 
Στοά των Αθηναίων, ο Βωμός των Χίων, το Θέατρο του Ιερού, 
το Στάδιο, η Κασταλία, η Θόλος, το Γυμνάσιο, ο Πολυγωνικός 
Τοίχος κ.α.  Θα επισκεφθούμε επίσης το Αρχαιολογικό Μουσείο 
του Ιερού των Δελφών.  Τα εκθέματά του είναι κυρίως 
αρχιτεκτονικά γλυπτά, αγάλματα και έργα μικροτεχνίας από 
αναθήματα του Ιερού. Κατόπιν με ενδιάμεσες στάσεις για 
φαγητό για Θεσσαλονίκη.

Περιλαμβάνονται: 1. Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία 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.

Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Μοναδικό 
πρόγραμμα

NAFS 4*
Το πολυτελές ξενοδοχείο είναι κτισμένο σε μια από τις ομορφότερες 
παραλίες της Ναυπάκτου, την Ψανή και παρέχει υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας, που θα ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. 
Διαθέτει  πισίνα, pool loung, εστιατόριο, μπαρ, αίθουσα συνεδριάσεων, 
ιδιωτικό χόρο στάθμευσης. Τα δωμάτια διαθέτουν ρυθμιζόμενο 
κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, πλήρως εξοπλισμένο minibar, 
θυρίδα ασφαλείας, σταγνωτήρα μαλλιών, μπαλκόνι με θέα και 
δωρεάν Wi-Fi.

AKTI 3*
Με θέα στην παραλία Γρίμποβο, δίπλα στα τείχη του ενετικού 
κάστρου, το ξενοδοχείο Akti στη Ναύπακτο, προσφέρει ένα 
διάλειμμα στο βουνό ή στη θάλασσα. Στο καλαίσθητο λόμπι 
σερβίρονται πρωινό, καφές και ποτά. Τα δωμάτια διαθέτουν 
κλιματισμό, τηλεόραση, minibar και πρόσβαση στο internet.



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. 


