


Αεροπορικές εκδρομές:

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 & 
θεαμάτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου 
υπάρχουν) και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο.

* Πακέτο διακοπών: Περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή & 
διατροφή στο ξενοδοχείο που επιλέξατε.

Οδικές 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. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια (όπου υπάρχει ακτοπλοϊκή 
σύνδεση), 7. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, δημοτικοί φόροι πόλεων 
(όπου υπάρχουν), Βαπορέτα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Εκδρομές με μια διαδρομή αεροπορικώς & 
μια οδικώς:
Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικό εισιτήριο μιας διαδρομής,  
2. Μεταφορές με πολυτελή κλιματισζόμενα λεωφορεία,  
3. Διαμονή επιλεγμένα ξενοδοχεία, 4. Διατροφή σύμφωνα με 
τον τιμοκατάλογο, 5. Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με 
το πρόγραμμα, 6. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου,  
7. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων & 
θεαμάτων, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν), Βαπορέτα και 
ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Στις εκδρομές περιλαμβάνονται:

Ζητήστε μας τα ειδικά έντυπα για
Διακοπές στην Ελλάδα, Τήνο, Σκιάθο  

& για μεμονωμένες κρατήσεις ξενοδοχείων στην Ελλάδα

Αεροπορικές εκδρομές

Σελ 4   Κλασική Ισπανία 7 ημέρες
Σελ 5   Μαδρίτη Ανδαλουσία 8 ημέρες
Σελ 6   Βαρκελώνη 5 & 7 ημέρες
Σελ 8   Γύρος Πορτογαλίας 8 ημέρες
Σελ 9   Η χώρα των Βάσκων 9 ημέρες
Σελ 10  Μπενελούξ - Κάτω χώρες 7 ημέρες
Σελ 11  Χαϊδελβέργη - Αλσατία - Κρασοχώρια 6 ημέρες
Σελ 12  Κοσμοπολίτικη Κυανή ακτή 8 ημέρες
Σελ 13  Παρίσι 5 & 6 ημέρες
Σελ 14  Μάλτα 6 ημέρες
Σελ 16  Κορσική - Σαρδηνία 7 ημέρες
Σελ 18  Σικελία - Μ. Ελλάδα 6 ημέρες
Σελ 20  Βενετία - Μιλάνο 5 ημέρες
Σελ 21  Κοστιέρα - Αμαλφιτάνα - Bella Νάπολη 6 ημέρες
Σελ 22  Glamour Ιταλία 6 ημέρες
Σελ 23  Ρώμη 4&5 ημέρες
Σελ 24  Δαλματία - Ντουμπρόβνικ 6 ημέρες
Σελ 26  Δαλματικές ακτές - Λίμνες Πλίτβιτσε  
         Λουμπλιάνα 6 ημέρες
Σελ 27  Βαρσοβία - Κρακοβία 6&8 ημέρες
Σελ 28  Χώρες Βαλτικής 7 ημέρες
Σελ 30  Σκανδιναβικές πρωτεύουσες 7&10 ημέρες
Σελ 32  Τα στολίδια του Βορρά 8 ημέρες
Σελ 33  Γύρος Ιρλανδίας 8 ημέρες
Σελ 34  Λονδίνο 5 ημέρες
Σελ 35  Σκωτία - Highlands - Αγγλικές λίμνες 7 ημέρες
Σελ 36  Νέα Υόρκη 8 ημέρες
Σελ 38  Άμστερνταμ 5 ημέρες / Βερολίνο 5 ημέρες
Σελ 39  Βουδαπέστη - Βιέννη - Πράγα 8 ημέρες
Σελ 40  Βιέννη 4&5 ημέρες / Βουδαπέστη 5 ημέρες
Σελ 41  Πράγα 4&5 ημέρες / Βουκουρέστι 4&5 ημέρες
Σελ 42  Κύπρος 5 ημέρες
Σελ 43  Μόσχα - Αγ. Πετρούπολη 8 ημέρες

1 διαδρομή αεροπορικώς & 1 οδικώς
 
Σελ 44  Σικελία - Μ. Ελλάδα 6 ημέρες
Σελ 45  Δαλματία - Ντουμπρόβνικ 5 ημέρες

Οδικές εκδρομές

Σελ 46  Αναγεννησιακή Τοσκάνη - Cinque Terre 8 ημέρες
Σελ 47  Μαγευτική Ιταλική Ριβιέρα 8 ημέρες
Σελ 48  Ιταλικό πανόραμα 7 ημέρες
Σελ 49  Special Ιταλικό πανόραμα 8 ημέρες
Σελ 50  Λίμνες Β. Ιταλίας - Ελβετικό πανόραμα 8&9 ημέρες
Σελ 52  Δαλματικές ακτές 7 ημέρες
Σελ 54  Σλοβενία - Ίστρια - Βόρεια Δαλματία 6 ημέρες
Σελ 55  Δαλματία - Ντουμπρόβνικ 5 ημέρες
Σελ 56  Βουδαπέστη - Βιέννη - Πράγα 8 ημέρες
Σελ 58  Βουδαπέστη - Βιέννη 5 ημέρες
Σελ 59  Πανόραμα Πολωνίας 9 ημέρες
Σελ 60  Βουκουρέστι 4&5 ημέρες
Σελ 61  Στα βήματα του Δράκουλα 6 ημέρες
Σελ 62  Στο Δέλτα του Δούναβη & στη Μαύρη θάλασσα 7 ημέρες
Σελ 63  Όροι χρήσης

Ταξίδια στο 
εξωτερικό
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Ταξιδέψτε σε εξωτικούς προορισμούς με σπάνια βλάστηση, 
γαλαζοπράσινα νερά, ολόλευκη άμμο και εξωτικά 
τοπία. Τα εξωτικά ταξίδια αποτελούν το όνειρο του κάθε 
ταξιδιώτη, καθώς παρέχουν νέες μοναδικές εμπειρίες σε 
ειδυλλιακούς προορισμούς και συγχρόνως αποτελούν 
τον καλύτερο τρόπο χαλάρωσης για όσους επιθυμούν 
να «απομακρυνθούν» από τη βοή των μεγάλων αστικών 
κέντρων της Ευρώπης. 
Αλλά δεν είναι μόνο αυτά που μπορεί να προσφέρει ένα 
εξωτικό ταξίδι. Κάθε προορισμός είναι μοναδικός, έχει το 
δικό του άρωμα και γεύση  και μπορεί να σας μυήσει σε 
άγνωστες παραδόσεις και έθιμα, διαφορετικές κουλτούρες 
και μια πανδαισία γεύσεων. 

Έκαστη πόλη μια ιστορία, κάθε νησί μια εμπειρία! Το 
όνειρο σας γίνεται πραγματικότητα διότι εμείς φροντίζουμε 
γι αυτό!

Δημιουργήστε το ταξίδι σας, όπως 
εσείς επιθυμείτε με την καθοδήγηση 
των έμπειρων συνεργατών μας και 
ταξιδέψτε στον προορισμό που εσείς 
θέλετε.
Ενημερωθείτε για τις ιδανικές 
κλιματολογικές συνθήκες του κάθε  
προορισμού, όπως και τα θετικά 
σημεία της αντίστοιχης πόλης/νησιού 
και εμείς θα φροντίσουμε να σας 
μείνει αξέχαστη αυτή η εμπειρία!

Ωστόσο, η λίστα των εξωτικών ταξιδιών δε σταματά εδώ, καθώς οι παραδεισένιοι προορισμοί είναι κυριολεκτικά 
χιλιάδες. Μπορούμε να σχεδιάσουμε για σας το ταξίδι των ονείρων σας, με έμφαση ακόμη και στην τελευταία 
λεπτομέρεια, ώστε να αποτελέσει μια αξέχαστη εμπειρία. 

Ασία: Πουκέτ, Σαμούι, Σιγκαπούρη, Μπαλί, 
Βιετνάμ, Λάος, Καμπότζη, Ιαπωνία κλπ.

Ινδικό Ωκεανό: Μαλδίβες, Μαυρίκιος, 
Μαδαγασκάρη, Σευχέλλες, Σρι Λάνκα κλπ.

Βόρειο Αμερική: Νέα Υόρκη, 
Σικάγο, Ορλάντο, Μαιάμι, Λος  Άντζελες, Σαν 
Φρανσίσκο, Λας Βέγκας κλπ. 

Λατινική & Κεντρική Αμερική: 
Μέξικο, Βραζιλία, Κόστα Ρίκα, Αργεντινή, 
Περού, Χιλή, Παταγονία κλπ

Καραϊβική: Πούντα Κάνα, Κούβα, 
Τζαμάικα, Turks & Caicos, Cayman Islands, 
Barbados, Saint Maarten κλπ.  

Γαλλική Πολυνησία: Ταϊτή, Μπόρα 
Μπόρα, Μουρέα κλπ.

Αφρική: Ζανζιβάρη, Ζάμπια, Κένυα, 
Μαδαγασκάρη,  Νότιος Αφρική κλπ.



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

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

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

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

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

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

7η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΦΙΓΚΕΡΕΣ - ΓΙΡΟΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Φιγκέρες, τη γενέτειρα του 
πασίγνωστου υπερρεαλιστή ζωγράφου Σαλβαδόρ Νταλί. Επίσκεψη 
στο Μουσείο-Θέατρο Νταλί. Συνεχίζουμε για τη μεσαιωνική 
πόλη της Γιρόνα, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο. Στη συνέχεια 
μετάβαση  στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. 

Casa Batllo - Βαρκελώνη

Τολέδο

Ισπανία
Κλασική

Πτήσεις με

7 ημέρες



Ισπανία

5

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

πρώτη διανυκτέρευση μπορεί να γίνει στο Τολέδο.

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

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

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

4η ημέρα: ΣΕΒΙΛΛΗ - ΡΟΝΤΑ - ΠΟΥΕΜΠΛΟΣ ΜΠΛΑΝΚΟΣ - ΓΡΑΝΑΔΑ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη Γρανάδα διασχίζοντας την περιοχή με τα Pueblos 
blancos (Άσπρα Χωριά). Θα σταματήσουμε στη Ρόντα μια πανέμορφη μεσαιωνική πόλη 
χτισμένη στο χείλος ενός εντυπωσιακού φαραγγιού. Θα απολαύσουμε τη μοναδική θέα , 
θα δούμε την παλαιότερη αρένα της Ισπανίας και θα περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια 
που ενέπνευσαν τους ποιητές του Ρομαντισμού… και τον Χεμινγουέη στο “Για ποιόν χτυπά 
η καμπάνα’’. Συνεχίζοντας προς την ενδοχώρα της Ανδαλουσίας θα καταλήξουμε στη 
Γρανάδα, χτισμένη στους πρόποδες της Σιέρα Νεβάδα, της χιονισμένης οροσειράς. Το 
απόγευμα θα κάνουμε μια πρώτη ανίχνευση της πόλης στην περιοχή του Καθεδρικού ναού 
και την πλατεία Bib Rambla (της πλατείας του εμπορίου).

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

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

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

8η ημέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο, προετοιμασία για αναχώρηση και 
στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση  
επιστροφής.

Μαδρίτη-Ανδαλουσία

ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

8 ημέρες

Άσπρα χωριά



Βαρκελώνη
“Το στολίδι της Καταλονίας”

Πάρκο Γκουέλ

Απευθείας Πτήσεις

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΛΟΦΟΣ ΜΟΝΖΟΥΙΚ - ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ - ΓΟΤΘΙΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο στις 02.30 και πτήση για Βαρκελώνη στις 04.00. Άφιξη στις 05.50, 
παραλαβή των αποσκευών και αναχώρηση από το αεροδρόμιο περίπου στις 07.00.  Αρχίζουμε την 
γνωριμία με την  πόλη με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία, τον λόφο Μόνζουικ με την υπέροχη 
θέα. Δείτε το Ολυμπιακό Στάδιο που φιλοξένησε την Ολυμπιάδα το 1992 και φωτογραφηθείτε με φόντο 
όλα τα ενδιαφέροντα κτίρια της Βαρκελώνης. Ο λόφος πέρα από τα πολλά κτίρια που φιλοξενεί 
αποτελεί έναν ιδανικό τόπο για περίπατο και είναι  αναπόσπαστο κομμάτι της επίσκεψής σας στην 
Βαρκελώνη. Θα δούμε επίσης το περίφημο Ισπανικό χωριό, ένα ανοιχτό μουσείο αρχιτεκτονικού 
και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Αποτελείται από κτίρια από όλα τα μέρη της Ισπανίας με σκοπό 
να μπορεί ο επισκέπτης να θαυμάσει σε ένα μέρος το διαφορετικό στυλ, την αρχιτεκτονική και 
την κουλτούρα της κάθε τοποθεσίας, από το μεσογειακό νότο της Ανδαλουσίας στο βορρά της 
Γαλικίας, της Βασκονίας και της Καταλονίας. Αυτό που είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι πως δεν 
πρόκειται για μινιατούρες μνημείων, όπως υπάρχουν σε πολλές χώρες, αλλά κτίρια σε πραγματικό 
μέγεθος! Περιλαμβάνει 117 κτίρια σε μια έκταση 42.000 τ.μ. με δρόμους, πλατείες, εκκλησίες, θέατρο 
και εστιατόρια. Θα ξεναγηθείτε στις διαφορετικές γειτονιές του Ισπανικού Χωριού, θα επισκεφθείτε 
το εργαστήρι Φυσητού γυαλιού ανοιχτό στο κοινό καθώς επίσης στην περιοχή της Αραγονίας 
θα δοκιμάσετε το παραδοσιακό ποτό της Ισπανίας, την Σανγκρία και το Τουρό που θυμίζει το 
μαντολάτο παραδοσιακό γλύκισμα της Καταλονίας. Συνεχίζουμε με την πιο ιστορική περιοχή την 
περίφημη Γοτθική συνοικία. Βρίσκεται ανάμεσα στους διάσημους δρόμους  LasRamblas και ViaLaiet-
ana, την πλατεία PlazaCatalynya στην κορυφή και το λιμάνι της πόλης. Αποτελείται από μεσαιωνικά 
κτίρια, με τη γοτθική αρχιτεκτονική να αποτυπώνεται σε όλα τα καφέ, εστιατόρια και καταστήματα 
της περιοχής. Η Γοτθική Συνοικία μοιάζει με λαβύρινθο και έχει αρκετές ήσυχες γωνιές όπου μπορείτε 
να χαλαρώσετε. Στο κέντρο της δεσπόζει ο Καθεδρικός Ναός της Σάντα Εουλάλια που χτίστηκε 
το 1450, ενώ ένα ακόμη σημαντικό αξιοθέατο της περιοχής είναι το Ρωμαϊκό Μουσείο. Χρόνος 
ελέυθερος, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - CAMP NOU - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - SAGRADA FAMILIA - ΠΑΡΚ ΓΟΥΕΛ
Θα ξεκινήσουμε την σημερινή μας περιήγηση με το περίφημο CampNou ένα από τα ιστορικότερα 
γήπεδα ποδοσφαίρου της Ευρώπης και έδρα της ποδοσφαιρικής ομάδας της Μπαρτσελόνα. Η 
επίσκεψη στους εσωτερικούς χώρους και στο MESSI SPACE είναι μια συναρπαστική εμπειρία για φίλους 
του ποδοσφαίρου και 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 ΚαταλανούΑntonyGaudi την περίφημη Bασιλική της 
LaSagradaFamilia (Άγια Οικογένεια). Πρόκειται για μια γιγαντιαία Βασιλική που βρίσκεται υπό κατασκευή 
από το 1882 και που δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί για πολλά χρόνια ακόμη. Αποτελεί Μνημείο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ενώ το Νοέμβριο του 2010 εγκαινιάστηκε και καθαγιάστηκε 
από τον Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ΄ ώστε να μπορεί πλέον να τελεστεί εκεί η Θεία Λειτουργία. Έπειτα θα 
ανεβούμε στο Φαλακρό βουνό, την Μοντάνια Πελάδα για να επισκεφθούμε το διασημότερο πάρκο 
της Βαρκελώνης που ξεκίνησε να χτίζεται το 1900 από τον μεγάλο μοδερνιστή αρχιτέκτονα Αντόνι 
Γκαουντί.  Θα θαυμάσουμε  το χρωματιστό του μπαλκόνι ντυμένο με την τεχνοτροπεία trencandis 
ένα είδος ψυφιδωτού από σπασμένα πλακάκια, γυαλιά και τούβλα, την αλχημική σαλαμάνδρα, το 
ρόζ σπίτι του Γκαουντί, την αγορά και τέλος τα σοκολατόσπιτα εμπνευσμένα στο παραμύθι του 
Χάνσελ και της Γκρέτελ στην κεντρική είσοδο του πάρκου. 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, 
ατμοσφαιρική και όπως κάθε Ισπανική πόλη, διαθέτει 
έναν επιβλητικό καθεδρικό ναό.Ο συγκεκριμένος 
είναι ο ναός της Σάντα Μαρία,χτίστηκε το 1416 
και είναι ο μεγαλύτερος ναός γοτθικού τύπου 
παγκοσμίως! Επόμενη επίσκεψη μας είναι στην 
εβραϊκή συνοικία ElCall η οποία αποτελεί άλλο 
ένα συναρπαστικό ταξίδι στο χωρόχρονο της 
πόλης. Η συγκεκριμένη είναι μια από τις καλύτερα 
διατηρημένες στην Ευρώπη. Λίγο πιο κάτω βρίσκεται 
το ποτάμι και γύρω τα μικρά καφέ και εστιατόρια, 
ενώ τα μπαλκόνια των πολυκατοικιών μοιάζουν να 
κρέμονται κυριολεκτικά πάνω από το ποτάμι. Στη 
συνέχεια αναχωρούμε για την πόλη Φιγκέρες, μια 
μικρή πόλη της Καταλονίας, κοντά στα σύνορα 
της Γαλλίας. Είναι η γενέτειρα του παγκοσμίου 
φήμης σουρεαλιστή ζωγράφου, Σαλβαντόρ Νταλί. 
Θα έχουμε επίσκεψη στο μαγευτικό μουσείο Νταλί, 
το οποίο στεγάζει μερικά από τα πιο σημαντικά 
του έργα που προκαλούν δέος. Επιστροφή στη 
Βαρκελώνη, στο ξενοδοχείο.

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

  Η Βαρκελώνη είναι μια πόλη που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Θα απολάυσετε μοναδική αρχιτεκτονική, καλή 
τουριστική υποδομή, φημισμένες τοπικές γεύσεις, καλά ξενοδοχεία, ενδιαφέροντα ιστορικά μνημεία, παραλίες και νυχτερινή 
ζωή. Το καλοκαίρι είναι καλή περίοδος να την επισκεφθείτε για να συνδυάσετε καλό καιρό, εύκολη πρόσβαση στα αξιοθέατα 
και όμορφες, οργανωμένες παραλίες.
  Οι τοπικοί μας συνοδοί, η Ιωάννα και η Ινές μένουν μόνιμα στην Βαρκελώνη και σας περιμένουν όχι μόνο για να σας 
ξεναγήσουν αλλά και για να φροντίσουν να σας μεταδώσουν τον τοπικό τρόπο ζωής. 
  Εμείς σας προτείνουμε 2 προγράμματα 5 και 7ημερών στα οποία έχουμε επιλεγμένες επισκέψεις και δραστηριότητες για 
να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο το χρόνο σας. Σας προσφέρουμε απευθείας πτήσεις και ξενοδοχεία που βρίσκονται 
μόνο στο κέντρο της πόλης. 



Στην 5νθήμερη εκδρομή την 5η ημέρα μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο της Γιρόνα για την πτήση επιστροφής μετα την επισκεψη στο TIBIDABO (για οσους ακολουθήσουν)
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5&7 ημέρες

Sagrada Familia

5η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΤΙΒΙDABO (προαιρετική)
Πρωινό και αναχώρηση για το Τιμπιντάμπο, τον ψηλότερο λόφο της Βαρκελώνης 
με 512 μέτρα ύψος όπου στην κορυφή του βρίσκεται η εκκλησία Σαγράδο Κοραθόν 
αντίγραφο της Sacré Coeur της Μονμάρτρης. Ανηφορίζοντας τον λόφο θα 
διασχίσουμε την λεωφόρο Τιμπιντάμπο με τα μοντέρνα σπίτια, το μπλε τραμ και τις 
εντυπωσιακές βίλες, καθώς βρισκόμαστε στην πιο ακριβή συνοικία της πόλης.  Αφού 
φτάσουμε στην πλατεία της εκκλησίας απεναντί μας θα αντικρίσουμε την είσοσο 
σ΄ ένα από τα παλαιότερα λούνα πάρκ της Ευρώπης. Τέλος θα επισκεφθούμε την 
εκκλησία και θα θαυμάσουμε την εντυπωσιακή θέα της Βαρκελώνης ανεβαίνοντας 
με τον ανελκυστήρα στο καμπαναριό της εκκλησίας όπου δεσπόζει το άγαλμα του 
Χριστού. Υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο.

6η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - Sitges (Σίτζες) - Viladecans Styles Outlet (προαιρετική)
Μετά το πρωινό, θα ξεκινήσουμε με απαραίτητο εξοπλισμό τα μαγιώ μας για μια 
εξόρμηση σε ένα από τα ποιο κοντινά χωριά, το παραθαλάσιο Sitges που βρίσκεται 
40 χιλιόμετρα απόσταση από την Βαρκελώνη και έχει χαρακτηριστεί ως η Ιμπίζα της 
Καταλονίας. Μπορείται να απολαύσεται τον περίπατο σας στην Λευκή Λεωφόρο 
της σε συνδυασμό με κορυφαία εστιατόρια με θαλασσινά και με τα πιο δημοφιλή 
«chiringuitos» (beachbars) που μπορείτε να βρείτε ή απλά να κολυμπήσετε στην 
καταγάλανη θάλασσα της. Στην επιστροφή θα σταματήσουμε στο καινούριο 
outlet της μόδας το Viladecans  που φιλοξενεί πάνω από 60 εθνικές και διεθνής 
μάρκες για να απόλαύσετε τα ψώνια σας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για όσους 
δεν ακολουθησουν προτεινουμε μια επισκεψη  στην  πανέμορφη παραλία  της 
Βαρκελώνης Barceloneta, βραβευμένη ως η «τριτη καλυτερη  παραλία στον κόσμο” 
από το Discovery Channel. Απολαύστε το μπάνιο σας σε συνδυασμό με κορυφαία 
εστιατόρια με θαλασσινά και με τα πιο δημοφιλή «chiringuitos» (beach bars) που 
μπορείτε να βρείτε. Με ζωντανή ατμόσφαιρα και πολλές δραστηριότητες (beach 
activities) για να σας κρατήσουν απασχολημένους, η παραλία Barceloneta, είναι 
ιδανικό μέρος για να απολαύσετε μια ωραία μεσογειακή εμπειρία. Και, όπως ο ήλιος 
αρχίσει να δύει, αυτές οι chiringuitos γίνονται  κορυφαίος τόπος για μερικά από τα 
μεγαλύτερα πάρτι στην παραλία της Βαρκελώνης.

Tibidabo

Monserrat

7η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Ελευθερος χρονος μεχρι το βραδυ να απολαύσετε την υπέροχη πόλη. 
Συμβουλευτείτε τον συνοδό-τοπικό μας φίλο στην Βαρκελώνη και  περιηγηθείτε 
στην γοτθική συνοικία, επισκεφτείτε το μουσείο του PICASO, το πανέμορφο 
Παλάτι της Μουσικής καθώς και το μουσείο ιστορίας της Βαρκελώνης. Επίσης σας 
προτείνουμε να δοκιμάσετε παέλια και τάπας, ισπανικές λιχουδιές, στους δρόμους 
της πόλης.Το βραδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Sitges



1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - ΦΑΤΙΜΑ - ΚΟΙΜΠΡΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση  για  Λισσαβώνα. Άφιξη 
στη Λισσαβώνα και αναχώρηση οδικώς για την Κοίμπρα την πρώτη 
Πανεπιστημιούπολη της Πορτογαλίας και μια από τις πιο παλιές του 
κόσμου. Πρώτη μας στάση το μεγάλο κέντρο του καθολικισμού η 
Φάτιμα, που βρίσκεται 142km βόρεια της Λισσαβώνας. H Φάτιμα πήρε 
το όνομα της από την εμφάνιση της Παρθένου Μαρίας το 1917 σε τρία 
παιδιά αγροτών στην κοιλάδα “Cova Da Iria” και από τότε αναδείχθηκε 
ως η τοποθεσία με τη μεγαλύτερη προσέλευση προσκυνήματος 
παγκοσμίως. Αφιξη στην Κοίμπρα όπου θα περιηγηθούμε στο χώρο 
του Πανεπιστημίου και στους δρόμους της πόλης των ποιητών με 
το πολυτραγουδισμένο της ποτάμι Μοντέγκο επίσης θα βρεθούμε 
και στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας της Σάντα Κλάρα Λα Νόβα 
όπου θα έχουμε πανοραμική θέα από όλη την πόλη της Κοίμπρα.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΚΟΪΜΠΡΑ - ΜΠΟΥΣΑΚΟ - ΑΒΕΙΡΟ - ΠΟΡΤΟ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Πόρτο .Πρώτη μας στάση στο 
δάσος Μπουσάκο το εθνικό δάσος των Πορτογάλων κι ένα από τα 
πλουσιότερα της Ευρώπης σε φυτά. Στη διαδρομή μας θα κάνουμε 
μια στάση στη πόλη των καναλιών ,τη “Βενετία της Πορτογαλίας” 
το Αβέιρο, όπου θα θαυμάσουμε τις βάρκες που μοιάζουν με 
παραδοσιακές γόνδολες της Βενετίας. Στη συνέχεια αναχώρηση για το 
Πόρτο μια πόλη που αντιπροσωπεύει την παράδοση, τις ανθρώπινες 
αξίες, τη σκληρή δουλειά και τη δύναμη της ψυχής του Πορτογαλικού 
έθνους. Η πόλη έδωσε επίσης το όνομα της στο ομώνυμο ξακουστό 
κρασί “ Πόρτο” που παράγεται από την καλλιέργεια ποικιλιών 
αμπελιού ύστερα από καθοδήγηση μιας βρετανικής κοινότητας που 
αναπτύχθηκε στο λιμάνι της πόλης. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΠΟΡΤΟ - ΜΠΡΑΓΚΑ - ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή στην επαρχία του Μίνιου. 
Πρώτος σταθμός της διαδρομής μας θα είναι η Μπράγκα όπου θα θαυμάσουμε 
τον καθεδρικό ναό και το ιερό του Ιησού που παρουσιάζει σημαντικά δείγματα 
στυλ Μπαρόκ. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Γκιμαράες το λίκνο του 
Παρτογαλικού έθνους, που ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της Πορτογαλίας. Είναι 
η γενέτειρα πόλη της Πορτογαλικής εθνικότητας καθώς και η πόλη στην οποία 
γεννήθηκε ο πρώτος βασιλιάς της Πορτογαλίας ο «Αλφόνσο Α». Θα δούμε το 
κάστρο της περιοχής και το ιστορικό κέντρο, τα οποία αποτελούν μνημεία 
ιστορικής κληρονομιάς της Ουνέσκο. Επιστροφή στο Πόρτο. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΠΟΡΤΟ - ΜΠΑΤΑΛΙΑ - ΝΑΖΑΡΕ - ΟΜΠΙΤΟΥΣ - ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ
Αναχώρηση το πρωί με προορισμό την Λισσαβώνα. Πρώτος μας σταθμός ο ναός 
της Μπατάλια, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς υπό την προστασία 
της UNESCO. Στη συνέχεια θα πάμε στο τουριστικό ψαροχώρι του ατλαντικού 
τη Ναζαρέ. Μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη λόγω της εγκαρδιότητας 
και της ζωντάνιας που θα εισπράξετε από τους κατοίκους της καθώς και από 
την μοναδική αίσθηση που σας δημιουργεί ένα μικρό χωριό που εμποτίζεται με 
την παράδοση και όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε την τοπική 
κουζίνα. Τέλος, θα επισκεφθούμε επίσης το πανέμορφο μεσαιωνικό χωριό των 
καλλιτεχνών Όμπιτους. Θα περπατήσουμε στα στενά σοκάκια ανάμεσα σε 
λευκά σπιτάκια στολισμένα με πολύχρωμα λουλούδια και θα απολαύσουμε μια 
πανοραμική θέα από τα τείχη ύψους 13 μέτρων που περιστοιχίζουν περιμετρικά 
το χωριό. Άφιξη αργά το απόγευμα στην Λισσαβώνα και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ
Η σημερινή μας ξενάγηση είναι αφιερωμένη στην γραφική και φιλόξενη πόλη, 
που παρόλο τις συνεχόμενες επιδρομές των βαρβαρικών λαών για πολλούς 
αιώνες, διατηρεί έως και σήμερα το λατινικό ένδοξο χαρακτήρα της. Ένα από 
τα πιο φημισμένα αξιοθέατα της πόλης και ίσως το πιο όμορφο και περίτεχνο 
παγκοσμίως είναι το Μουσείο με τις Βασιλικές Άμαξες, όπου θα θαυμάσουμε 
μια μοναδική σε πολυτέλεια και πλούτο συλλογή που χρονολογείται ανάμεσα 
στον 17ο και 19ο αιώνα. Θα επισκεφθούμε το μοναστήρι των Ιερωνυμιτών, το πιο 
εντυπωσιακό σύμβολο της πορτογαλικής δύναμης και πλούτου, που χτίστηκε το 
1502 κατόπιν εντολής του βασιλιά Manuel I για να τιμήσει τη μνήμη του Vasco da 
Gama για την επιτυχή επιστροφή του από την Ινδία. Τέλος θα επισκεφθούμε το 
μνημείο των Ανακαλύψεων καθώς και τον χαρακτηριστικό Πύργο του Μπελέμ, 
απ’ όπου ξεκίνησαν οι Πορτογάλοι θαλασσοπόροι για τα πέρατα της γης. Αυτός 
ο περίφημος πύργος που φαντάζει περισσότερο σαν ένα μικροσκοπικό κάστρο, 
χτίστηκε το 1515 κοντά στις όχθεις του ποταμού TEJO για να προστατεύσει 
τις εκβολές του ποταμού και έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς. To βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε τα 
παραδοσιακά πορτογαλικά τραγούδια fado, που έγιναν γνωστά σε όλο τον 
κόσμο από την φημισμένη τραγουδίστρια Amalia Rodriguez. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

7η ημέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - ΣΙΝΤΡΑ - ΚΑΣΚΑΙΣ - ΕΣΤΟΡΙΛ - ΚΑΜΠΟ ΝΤΑ ΡΟΚΑ - ΠΑΡΚΟ 
ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για μία ιδιαίτερα απολαυστική εκδρομή 
στα περίχωρα της Λισσαβώνας, στη Σίντρα θερινή κατοικία των βασιλέων, 
το Κασκάις που είναι ένα πολύ όμορφο ψαροχώρι , το Εστορίλ το τουριστικό 
θέρετρο της Πορτογαλίας και το Cabo da Roca, το δυτικότερο σημείο της 
Ευρωπαϊκής ηπείρου και της Πορτογαλίας στον Ατλαντικό ωκεανό .Επιστροφή 
στη Λισσαβώνα, όπου θα τελειώσουμε την σημερινή μας εκδρομή στο Πάρκο 
των Εθνών που κατασκευάστηκε για την Διεθνή Έκθεση EXPO 1998 απ’ όπου θα 
μπορούμε να θαυμάσουμε μεταξύ άλλων και την γέφυρα VASCO DA GAMA. Στο 
ίδιο πάρκο υπάρχει και το ενυδρείο της Λισσαβώνας OCEANARIO. Διανυκτέρευση.

8η ημέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Σήμερα είναι η τελευταία μέρα μας στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας. Γεμάτοι 
αναμνήσεις πετάμε πίσω στην Ελλάδα.

3η ημέρα: ΠΟΡΤΟ
Μετά το πρωινό θα ξεναγηθούμε στην εντυπωσιακή πόλη που είναι 
κτισμένη στις όχθες του ποταμού Douro και απλώνεται αρμονικά 
στους λόφους διατηρώντας ακόμη και σήμερα την μεσαιωνική της 
άποψη. Στην περιοχή Ριμπέϊρα, κατά μήκος του ποταμού, εκτείνονται 
οι παλιές συνοικίες με τα πολλά παραδοσιακά καταστήματα και την 
ανοιχτή αγορά που βρίσκεται στην αποβάθρα, από όπου παλαιότερα 
φόρτωναν στις χαρακτηριστικές βάρκες το ομώνυμο κρασί.Στην 
άνω πόλη θα περιηγηθούμε στην περιοχή του Καθεδρικού Ναού και 
το παλιό κτίριο των σιδηροδρόμων. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
το χρυσοποίκιλτο ναό του Άγιου Φραγκίσκου και το Παλάτι Μπόλσα, 
όπου στεγάζεται το Εμπορικό Επιμελητήριο και παλαιότερα το 
χρηματιστήριο. Τέλος, θα επισκεφθούμε κάποιο παλιό οινοποιείο της 
πόλης, όπου για πολλά χρόνια ωριμάζει το περίφημο κρασί “ΠΟΡΤΟ” 
και θα έχουμε τη χαρά να γευθούμε σε ειδικά κατασκευασμένο 
ποτήρι “calice” την υπέροχη γεύση του και το πλούσιο άρωμα του. 
Διανυκτέρευση.

Λισσαβώνα

Πόρτο

Γύρος Πορτογαλίας 8 ημέρες
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1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΜΠΙΛΜΠΑΟ (ΒΙΤΟΡΙΑ)
Πρωινή συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Αθήνας και αναχώρηση για το 
Μπιλμπάο. Άφιξη και άμεση αναχώρηση για τη Βιτόρια / Γκαστέις, την 
πρωτεύουσα της αυτόνομης επαρχίας της Χώρας των Βάσκων. Η πεζή 
περιήγηση θα επικεντρωθεί στο μεσαιωνικό της κέντρο που καταλαμβάνει 
τον λόφο πάνω από την πλατεία της Λευκής Παρθένου. Ανεβαίνοντας 
στην κορυφή του λόφου περιηγούμαστε ανάμεσα σε αναγεννησιακά 
μέγαρα του 16ου αιώνα, έως τον καθεδρικό ναό της Σάντα Μαρία και 
το «Πορταλόν», το πανδοχείο του 15ου αιώνα στο βόρειο άκρο της 
μεσαιωνικής πόλης. Πριν κατεβούμε στις δίδυμες πλατείες της Λευκής 
Παρθένου και της Ισπανίας (Πλάθα ντε Εσπάνια) με το δημαρχιακό 
μέγαρο, όπου κτυπά η καρδιά της πόλης, επισκεπτόμαστε τον ναό 
του Αγίου Μιχαήλ, την πρόσοψη του οποίου κοσμεί το άγαλμα της 
προστάτιδας της πόλης Λευκής Παρθένου. Επιστροφή στο Μπιλμπάο και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΜΠΙΛΜΠΑΟ
Κατά την πρωινή μας ξενάγηση θα έχουμε την ευκαιρία να εκτιμήσουμε 
το εύρος των δραστικών επεμβάσεων ανάπλασης που δέχθηκε τις 
τελευταίες δεκαετίες η περιοχή. Tα σύγχρονα εντυπωσιακά κτήρια που 
κοσμούν τις όχθες του ομώνυμου ποταμού έχουν εντάξει την πόλη στην 
πρώτη γραμμή της σύγχρονης αρχιτεκτονικής δημιουργίας. Η ξενάγησή 
μας θα ξεκινήσει από τον κατάφυτο λόφο Αρτσάντα στις βορειοδυτικές 
παρυφές της πόλης όπου θα απολαύσουμε από την κορυφή του τη 
πανοραμική θέα προς τη πόλη. Στη συνέχεια κατευθυνόμενοι προς το 
ιστορικό κέντρο θα σταματήσουμε στη βασιλική της Παναγίας της 
Μπεγόνια, προστάτιδας της πόλης και όλης της επαρχίας Βισκάγια και 
μεγάλο προσκύνημα στο δρόμο των προσκυνητών του αγίου Ιακώβου 
(Σαντιάγο). Ακολούθως θα κατευθυνθούμε στην παλιά πόλη, το Κάσκο 
Βιέχο, όπου θα περπατήσουμε στα γραφικά της δρομάκια έως τον γοτθικό 
καθεδρικό ναό του Αγίου Ιακώβου και την περίστυλη γεμάτη ζωή Πλάθα 
Νουέβα. Η ξενάγηση θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψη στο μνημειώδες 
Μουσείο Γκούγκενχάιμ, κτήριο ορόσημο της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, 
που σχεδίασε ο διάσημος Φρανκ Γκέρι. Απόγευμα ελεύθερο για περιήγηση 
στην  πόλη. 

3η ημέρα: ΜΠΛΙΛΜΠΑΟ (ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ, ΑΛΤΑΜΙΡΑ, ΣΑΝΤΙΓΙΑΝΑ ΔΕΛ ΜΑΡ, ΧΙΧΟΝ)  
ΟΒΙΕΔΟ
Πρωινή αναχώρηση για την επαρχία της Κανταβρίας. Η μαγευτική διαδρομή 
κατά μήκος των νότιων ακτών του απέραντου Βισκαϊκού κόλπου στον 
Ατλαντικό θα μας φέρει στην καρδιά της επαρχίας, στην αρχοντική 
της πρωτεύουσα, τη Σανταντέρ. Η σύντομη περιήγησή θα επικεντρωθεί 
στην περιοχή γύρω από τον ρωμανογοτθικό καθεδρικό ναό και στα 
εντυπωσιακά μέγαρα του δημαρχείου και της τράπεζας Σανταντέρ. 
Ακολούθως διατρέχοντας τη δυτική παράκτια ζώνη του μαγευτικού 
όρμου Σανταντέρ και τον κατάφυτο λόφο του βασιλικού παλατιού θα 
διασχίσουμε την αριστοκρατική συνοικία που αναπτύχθηκε στις παρυφές 
του στην ωραιότερη και μεγαλύτερη παραλία του Κανταβρικού Πελάγους, 
την Πλάγια Σαρντινέρο με τις αρχοντικές επαύλεις μεταξύ των οποίων 
δεσπόζει το Γκραν Καζίνο. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στον μεσαιωνικό 
οικισμό της Σαντιγιάνα ντελ Μαρ. Η σειρά των εκπληκτικά διατηρημένων 
επιβλητικών αρχοντικών που κοσμούνται με τα οικόσημα των ιδιοκτητών 
τους προσδίδει ιδιαίτερη γοητεία στο χώρο μεταφέροντας τον επισκέπτη 
αιώνες πίσω. Η περιήγησή μας στην Κανταβρία θα κλείσει με επίσκεψη στο 
διάσημο Μουσείο του Σπηλαίου της Αλταμίρα, στο οποίο μεταξύ άλλων 
θα μας δοθεί η ευκαιρία να θαυμάσουμε αντίγραφα σε φυσικό μέγεθος 
των μοναδικών πολύχρωμων προϊστορικών βραχογραφιών του κλειστού 
για το ευρύ κοινό σπηλαίου. Συνεχίζοντας ανατολικά θα περιηγηθούμε 
πανοραμικά στη Χιχόν που σήμερα είναι το μεγαλύτερο αστικό κέντρο 
της Αστούριας.  Άφιξη το απόγευμα στο Οβιέδο στο ιστορικό πριγκιπάτο 
της Αστουρίας, όπου και διανυκτερεύουμε.

4η ημέρα: ΟΒΙΕΔΟ ( ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ) ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΝΤΕ ΚΟΜΠΟΣΤΕΛΛΑ 
Το Οβιέδο, πόλη με ιδιαίτερο χρώμα και μακρά ιστορία από την ίδρυσή 
της το 761 μ.Χ., είχε το προνόμιο, σε αντίθεση με όλη την υπόλοιπη Ιβηρική 
χερσόνησο, να μην κατακτηθεί ποτέ από τους Άραβες. Κατά την πρωινή 
περιήγησή μας στο γραφικό ιστορικό κέντρο με τα κομψά αρχοντικά 
μέγαρα θα επισκεφθούμε μεταξύ άλλων τον περίφημο γοτθικό Καθεδρικό 
ναό του Σωτήρος, το πανεπιστήμιο, την Πλατεία Συντάγματος με το 
δημαρχείο και τη βασιλική του Αγίου Ισιδώρου. Στην εκτός του ιστορικού 
κέντρου περιοχή θα δούμε τη μεσαιωνική κρήνη Λα Φονκαλάδα και την 
κομψότατη Βασιλική του Αγίου Ιουλιανού των λειβαδιών. Στα περίχωρα της 
πόλης σε ένα ειδυλλιακό τοπίο θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε 
τη μοναδική ρομανική βασιλική της Σάντα Μαρία ντελ Ναράνκο.  Στη 
συνέχεια κατευθυνόμαστε στην περιοχή της Γαλικίας με πρώτη στάση 
στην παραθαλάσσια πόλη της Λα Κορούνια. Η επίσκεψή μας θα ξεκινήσει 
από τον εντυπωσιακό Πύργο του Ηρακλή στο βόρειο άκρο της πόλης. Στη 
συνέχεια θα μεταφερθούμε στο ιστορικό κέντρο στο βορειοδυτικό άκρο 
του μεγάλου λιμανιού. Με κέντρο τη μεγάλη πλατεία της Μαρία Ρίτα, 
στην οποία δεσπόζει το επιβλητικό δημαρχιακό μέγαρο θα περιηγηθούμε 
στην καρδιά της παλιάς πόλης, στην περιοχή γύρω από την πλατεία 
Συντάγματος και τον κομψό ρομανικό ναό του Αγίου Ιακώβου. Αμέσως 
μετά αναχωρούμε για την πόλη κόσμημα, το θρυλικό Σαντιάγο Ντε 
Κομποστέλλα που θα μας φιλοξενήσει τα επόμενα δύο βράδια. Το βράδυ 
προτείνουμε δείπνο σε ταβέρνα με τυπική κουζίνα της επαρχίας της 
Γαλικίας, δηλαδή ψάρια και κάθε λογής θαλασσινά.

5η ημέρα: ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΝΤΕ ΚΟΜΠΟΣΤΕΛΛΑ (ΠΟΝΤΕΒΕΔΡΑ) 
Το Σαντιάγκο της Κομποστέλλα είναι πόλη ευλογημένη και ιερή για τους 
καθολικούς χριστιανούς σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς αιώνες τώρα συρρέουν οι 
πιστοί για να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Άγιου Ιακώβου. Αρχιτεκτονικά 
δε, η πόλη είναι ένα απαράμιλλο κομψοτέχνημα που η Unesco ενέταξε το 
1985 στη λίστα παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Το ιστορικό κέντρο με 
τη κεντρική πλατεία Ομπραντόιρο που στεγάζει το διάσημο Καθεδρικό Ναό 
της πόλης, οι γειτονικές πλατείες Κιντάνα, Αζαμπατσέρια & Πλατερίας με 
τα θαυμάσια και επιβλητικά δημόσια κτίρια, τα στενά σοκάκια με τα γραφικά 
μεσαιωνικά σπίτια, το κτίριο του Πανεπιστημίου που κτίστηκε το 1495 και φυσικά 
οι δεκάδες εκπληκτικές εκκλησίες χτισμένες σε κάθε ρυθμό που μπορεί να 
φανταστεί κανείς, σαν ένα υπαίθριο μουσείο της Ευρωπαϊκής εξέλιξης της 
αρχιτεκτονικής είναι αρκετά για να εντυπωσιάσουν και εμάς στη σημερινή μας 
πρωινή ξενάγηση. Με το τέλος της ξενάγησης προαιρετικά θα μεταβούμε στο 
γειτονικό Μόντε ντο Γκόζο (το λόφο της χαράς), το σημείο από το οποίο 
οι προσκυνητές έχοντας οδοιπορήσει συνήθως για εκατοντάδες χιλιόμετρα 
αντίκριζαν για πρώτη φορά τους πύργους του καθεδρικού ναού στην πόλη και 
ξεφώνιζαν από χαρά για την ολοκλήρωση της κοπιαστικής τους πεζοπορίας. 
Όσοι επιθυμούν θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν περίπατο σε κάποιο από τα 
κοντινά μονοπάτια του αγίου Ιακώβου, εντασσόμενοι κατά κάποιον τρόπο 
στην ατμόσφαιρα του τόπου. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στη γραφική 
Ποντεβέδρα πάνω στον ποταμό Λέρεθ.. Επιστροφή το βράδυ στο Σαντιάγκο 
ντε Κομποστέλα.

6η ημέρα: ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΝΤΕ ΚΟΜΠΟΣΤΕΛΛΑ ( ΛΟΥΓΚΟ) ΛΕΟΝ  
Ολοκληρώνουμε το οδοιπορικό μας στην περιοχή της Γαλικίας με μια πόλη 
έκπληξη. Το Λούγκο μπορεί να είναι σήμερα μία μικρή γραφική πόλη αλλά έχει 
το μέγιστο προνόμιο να είναι η μοναδική πόλη στον κόσμο που διατηρεί πλήρη 
και ανέπαφα τα Ρωμαϊκά της τείχη. Χρόνος ελεύθερος να την περπατήσουμε. 
Άφιξη νωρίς το απόγευμα στην μεσαιωνική Λεόν, από τις πρώτες πόλεις που 
εξεγέρθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ισπανικής ανεξαρτησίας. Στην 
περιήγηση θα δούμε το ιστορικό της κέντρο όπου εξέχοντα ιστορικά κτίρια 
αποτελούν ο καθεδρικός ναός, η βασιλική του Σαν Ισίδορο και η Κάσα Μποτίνες,.

7η ημέρα: ΛΕΟΝ - ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ - ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ
Αναχώρηση με τελικό προορισμό το Σαν Σεμπαστιάν αφού πρώτα σταθούμε 
στην εξαιρετική ιστορική πόλη της Καστίλης, Μπούργκος, που βρίσκεται στη 
διαδρομή του Αγίου Ιακώβου. Άφιξη το απόγευμα στο Σαν Σεμπαστιάν, που 
στη γλώσσα των Bάσκων αναφέρεται ως Nτονόστια, μία πόλη διάσημη για τις 
παραλίες της στο Βισκαϊκό κόλπο, την περίφημη κουζίνα που την έχουν τιμήσει 
οι Celebrity σεφ της περιοχής και το γλετζέδικο χαρακτήρα των κατοίκων 
της.  Το απόγευμα στο Σαν Σεμπαστιάν θα ανακαλύψουμε τα σημαντικότερα 
αξιοθέατά  στην «Πάρτε Βιέχα», στη περιοχή Centro Romantico με τα κομψά 
κτίρια και τέλος στη Λα Κόντσα, την παραλιακή λεωφόρο. Για το βράδυ σας 
προτείνουμε να κάνετε ότι και οι κάτοικοι της πόλης, να επισκεφθείτε δηλαδή 
κάποιο από τα δεκάδες Pintxos Bars, για να απολαύσετε τις ευφάνταστες μικρές 
αυτές λιχουδιές που έκαναν διάσημη τη Βασκική κουζίνα σε όλο τον κόσμο.. 

8η ημέρα: ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ (ΧΟΝΤΕΑΡΙΜΠΙΑ ΜΠΑΓΙΟΝ ΜΠΙΑΡΙΤΖ)
Ιστορικά η Χώρα των Βάσκων, σε αντίθεση με την ευρέως επικρατούσα αντίληψη 
δεν ανήκει μόνο στην Ισπανία αλλά εκτείνεται και σε Γαλλικό έδαφος. Έτσι 
σήμερα θα κάνουμε μια ολοήμερη εκδρομή για να γνωρίσουμε αυτά ακριβώς 
τα «άγνωστα» μέρη της Χώρας των Βάσκων. Πρώτα η γραφική Χοντεαρίμπια 
ακριβώς στα σύνορα Ισπανίας / Γαλλίας, με τα μεσαιωνικά της τείχη και το 
θαυμάσιο ιστορικό της κέντρο, αμέσως μετά εντός Γαλλικού πλέον εδάφους, 
η αρχοντική, παραποτάμια Μπαγιόν και αργότερα το κοσμοπολίτικο θέρετρο 
του Μπιαρίτζ.

9η ημέρα: ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Έχοντας ολοκληρώσει τη μεστή περιήγησή μας σε αυτή την τόσο ιδιαίτερη 
περιοχή της Ιβηρικής χερσονήσου γεμάτοι πλούσιες εικόνες και δυνατές 
αναμνήσεις μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο για την πτήση 
επιστροφής.

Βάσκων
Η χώρα των

9 ημέρες
Δώρο

η είσοδος στο μουσείο 
Γκουγκενχάιμ & στον 

καθεδρικό στο Σαντιάγκο 
ντε Κομποστέλα



Χάγη

Άμστερνταμ

Μπενελούξ-Κάτω Χωρες

Ρότερνταμ

Grand Place - Βρυξέλλες

Η εκδρομή πραγματοποιείται και αντίστροφα χωρίς καμια παράλειψη

7 ημέρες

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΝΤΙΝΑΝΤ - ΝΑΜΟΥΡ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Λουξεμβούργο μέσω σταθμο.  
Άφιξη στην πόλη που θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα κέντρα της 
Διεθνούς οικονομικής ζωής. Θα περιδιαβούμε στους κεντρικούς δρόμους, 
τον επιβλητικό Ναό της Παναγίας, το κυβερνητικό κτίριο με το κάστρο, 
τις κατακόμβες και το φημισμένο για την θέα του μπαλκόνι της Ευρώπης. 
Στην συνέχεια αναχώρηση για την DINANT την πατρίδα του Σαξ εφευρέτη 
του σαξόφωνου και της μοναστηριακής μπύρας Leffe αλλά και την όμορφη 
πόλη Ναμουρ, όπου θα επισκεφτούμε το φημισμένο απόρθητο κάστρο της. 
Συνεχίζουμε για τις Βρυξέλλες, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας. Το βράδυ προαιρετικός περίπατος στην Grand Plaz όπου ξεκινάμε από 
την Μεγάλη Πλατεία και με συνοδεία του ξεναγού μας θα περιηγηθούμε στην 
γύρω περιοχή.

2η ημέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (ξενάγηση πόλης) - ΒΑΤΕΡΛΟ
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την ξενάγηση της πόλης. Θα δούμε 
το καταπράσινο πάρκο Ηeysel με το ομώνυμο θρυλικό στάδιο, την Mini-
Europe, το βασιλικό παλάτι, την Κινέζικη Παγόδα, το Γιαπωνέζικο Πύργο και 
θα φωτογραφήσουμε την πρωτότυπη αρχιτεκτονική κατασκευή του ATO-
MIUM. Επίσης θα δούμε το μπαρόκ Χρηματιστήριο, θα διασχίσουμε την 
αριστοκρατική πλατεία Grand-Sablon και το παρκάκι - πίνακα ζωγραφικής 
Square du Petit-Sablon αλλά και το νέο κλασσικό Δικαστικό Μέγαρο. Στη 
συνέχεια αναχώρηση για τον ιστορικό χώρο της περίφημης μάχης του 
Βατερλό. 

3η ημέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΓΑΝΔΗ - ΜΠΡΥΖ
Μπουφέ πρόγευμα και για τη Γάνδη και τη Μπρυζ. Στην επιβλητική Γάνδη 
θα επισκεφθούμε το ναό του St Bavon, όπου θα δούμε ένα αριστούργημα 
Τέχνης του 15ου αιώνα, το πολύπτυχο των αδερφών Van Eyck «Ο Μυστικός 
Αμνός» και θα περπατήσουμε τα πλακόστρωτα δρομάκια της πόλης. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε για την παραμυθένια Μπρυζ. Θα περπατήσουμε 
κατά μήκος των μαγευτικών καναλιών και των πέτρινων, μικρών, γεφυρών. 
Θα διασχίσουμε τα σοκάκια γύρω από το μεσαιωνικό Κωδωνοστάσιο της 
κεντρικής πλατείας Grotte Markt, και της Πλατείας του Δημαρχείου, Burg 
Markt, θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό Notre-Dame de Bruges που 
φιλοξενεί εδώ και 500 χρόνια, στο ίδιο πάντα παρεκκλήσιο, το θεόπνευστο 
γλυπτό Madona του Μιχαήλ-Αγγέλου και τα Σπιτάκια του Θεού, maisons de 
Dieu.

4η ημέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ - ΝΤΕΛΦΤ - ΧΑΓΗ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για Ρόττερνταμ, στις εκβολές του 
ποταμού Ρήνου. Πάνω σε τεχνητά νησάκια, έχουν φυτρώσει φουτουριστικού 
τύπου ουρανοξύστες, προβλήτες, κρεμαστές γέφυρες σαν αυτές των Er-
asmus και Willem. Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα η ιστορική πόλη της Ολλανδίας, 
Ντέλφτ. Επόμενος σταθμός μας είναι η πόλη της Ειρήνης, Χάγη. Φινετσάτη, 
ήρεμη, αρχόντισσα. Διοικητική πρωτεύουσα της χώρας. Έδρα Διεθνών 
Οργανισμών για Θέματα Ειρήνης και Δικαιοσύνης, μία από τις τέσσερεις 
έδρες παγκοσμίως του Ο.Η.Ε. Αποχαιρετώντας την ολλανδική ενδοχώρα, 
ανηφορίζουμε για το Άμστερνταμ . Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας. Το βράδυ ο αρχηγός μας θα είναι διαθέσιμος να σας συνοδέψει σε μία 
βόλτα στα περίφημα κόκκινα φανάρια...την γνωστή Red Light District.

5η ημέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ & ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ (Zaanse Scans  
Βόλενταμ)
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την περιήγηση μας στη πόλη που 
μας φιλοξενεί. Θα γνωρίσουμε μεταξύ άλλων τα Βασιλικά Ανάκτορα, 
την πλατεία Ρέμπραντ, το κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό και τα άλλα 
αξιοθέατα της πόλης. Στην συνέχεια απολαύστε μία κρουαζιέρα στα κανάλια 
δώρο του γραφείου μας. Για όποιον επιθυμεί μπορεί να συμμετάσχει στη 
προαιρετική εκδρομή στα γνωστά Zaanse Scans με τα μικρά κανάλια και 
τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους, αλλά και στο γραφικό λιμανάκι του Vo-
lendam, όπου θα απολαύσουμε το γεύμα μας σε τοπικό εστιατόριο

6η ημέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (ελεύθερη μέρα) 
Πρόγευμα και η σημερινή ημέρα είναι στη διάθεσή  σας για να χαρείτε την 
πόλη. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε κάποιο από τα πολλά μουσεία, 
όπως Rijks, Van Gogh 

7η ημέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. 
Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Άμστερνταμ



11

6 ημέρες

Χαϊδελβέργη-Αλσατία-Κρασοχώρια

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

ΚολμάρΧαϊδελβέργη

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Έλεγχος εισιτήριων και απευθείας πτήση 
για τη Βασιλεία. Άφιξη και ξεκινάμε την περιήγηση στην πιο βιομηχανοποιημένη πόλη 
της  χώρας. Η Βασιλεία βρίσκεται στο σημείο γνωστό ως το τριεθνές, ακριβώς στα 
σύνορα με τη Γαλλία και τη Γερμάνια. Σημείο αναφοράς της, ο ποταμός Ρήνος, ο 
οποίος πηγάζει από τις νοτιοανατολικές Ελβετικές Άλπεις και συνεχίζει το ταξίδι 
του βόρεια μέχρι την Ολλανδία όπου και εκβάλει στη Βόρεια θάλασσα μετά από μια 
πορεία 1320 χλμ. Από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα είναι το κόκκινο δημαρχείο της 
Markplatz με τις αλληγορικές φιγούρες, και ο καθεδρικός ναός ο οποίος φτάνει το 
ύψος των 67 μέτρων σηματοδοτώντας το θρησκευτικό κέντρο της πόλης.  Τέλος 
ακολουθούμε το πλακόστρωτο δρομάκι το οποίο μας οδηγεί στο μπαλκόνι του 
Ρήνου, όπου θα απολαύσουμε την θέα. Αποχωρώντας συνεχίζουμε για τη Γαλλία 
και το Στρασβούργο . Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΜΙΚΡΗ ΓΑΛΛΙΑ - ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ - ΒΟΣΓΙΑ ΟΡΗ 
Πρόγευμα και ξεκινάμε με περιήγηση στην πρωτεύουσα και κυριότερη πόλη του 
νομού του κάτω Ρήνου, όπου ο τοπικός πληθυσμός αποτελείται από ένα μείγμα 
γαλλικών και γερμανικών στοιχείων. Μοναδική πινελιά στη γραφικότητα της 
περιοχής προσδίδει η Petite France, μια περιοχή η οποία μοιάζει να είναι βγαλμένη 
από τα παραδοσιακά παραμυθία του Σαρλ Περώ και την εποχή του 1600. Το 
εμπόριο και οι παραδοσιακές δραστηριότητές είναι αυτές που συνέβαλαν 
καθοριστικά στην ανάπτυξη της. Ενώ μια ματιά σο φράγμα Βομπάν θα μας πείσει 
για το μέγεθος των αμυντικών έργων τα οποία έλαβαν χώρα περί το 1700. Ο 
προτεσταντισμός είναι έντονος στη περιοχή γεγονός το οποίο αποτυπώνεται και 
στη στενή σχέση μεταξύ της πόλεως και της γειτονικής Γερμανίας. Ένα από τα 
σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν στην πόλη αυτή 
είναι το τύπωμα του πρώτου βιβλίου το 1450 από το Γουτεμβέργιο. Επισκεπτόμενοι 
την πόλη αυτή θα δούμε τον καθεδρικό ναό, ένα από τα υψηλότερα κτίρια στην 
Ευρώπη με ύψος 150 μέτρα, το εντυπωσιακό παλάτι Ροχάν με τα 3 μουσεία και 
άλλα. Ελεύθερος χρόνος. Το μεσημέρι σας προτείνουμε μια υπέροχη προαιρετική 
εκδρομή στα φημισμένα κρασοχώρια. Νότια της πόλης του Στρασβούργου, και 
σε μια ακτίνα 150 χλμ. όπου υπάρχουν 67 φημισμένα κρασοχώρια τα οποία 
βρίσκονται σε Γαλλικό έδαφός. Λόγω του ότι η περιοχή αυτή περικλείεται από τη 
μια πλευρά από τα Βόσγια όρη και από την άλλη από το Ρήνο, δημιουργείτε ένα 
μοναδικό μικροκλίμα ιδανικό για τις αμπελοκαλλιέργειες. Θα επισκεφτούμε 2 από 
τα πιο φημισμένα χωριά το Ρεκβίρ και το Εγκισχαιμ. Επισκεπτόμενοι το Έγκισχαιμ 
θα δούμε ένα κάστρο του 11ου αιώνα κτισμένο από τους  δούκες της Αλσατίας. 
Ενώ στο Ρέκβιρ, που είναι γνωστό ως το χωριό των αμπελουργών, καθώς οι 
περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνται με τη καλλιέργεια σταφυλιών, θα θαυμάσουμε 
τον κεντρικό δρόμο του στρατηγού Ντε Γκολ, που διατηρεί το μεσαιωνικό 
του χαρακτήρα, με τα παστέλ χρωματιστά σπίτια να έχουν την τιμητική τους. 
Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο μας.

3η ημέρα: ΚΟΛΜΑΡ - ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη γραφική πόλη Κολμάρ, που είναι γνωστή για τα 
αμπέλια της. Η πόλη ιδρύθηκε τον 9ο αιώνα και είναι μια από τις λίγες που δεν 
διαπερνάται από τον ποταμό Ρήνο, αλλά συνδέεται μέσω ενός καναλιού του 
ποταμού Λάουχ που διασχίζει την πόλη. Μουσεία, καθεδρικοί ναοί, αρχιτεκτονικά 
μνημεία, συντριβάνια και αγάλματα κοσμούν την πόλη και συμβάλουν στην 
μοναδικότητά της. Θα δούμε τις δυο πιο σημαντικές εκκλησίες της πόλης, τον 
καθεδρικό ναό του Αγίου Μαρτίνου και των Δομινικανών, θα θαυμάσουμε την 
περίφημη ‘μικρή Βενετία’ ένα τμήμα της πόλης αποτελούμενο από παραδοσιακά 
κτίρια, τα οποία θυμίζουν το στολίδι της Βόρειας Ιταλίας, την οικία Πφίστερ, 
μια παλιά οικία στο κέντρο της πόλης με περίτεχνη διακόσμηση και γερμανική  
αναγεννησιακή αρχιτεκτονική κατασκευασμένη το 1537 και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, 
που διαθέτει μια από τις πλουσιότερες συλλογές της Γαλλίας. Η Κολμάρ είναι 
ακόμη γνωστή, καθώς αποτέλεσε την πατρίδα του ζωγράφου και χαράκτη Mar-
tin Schongauer και του γλυπτή Frederic Bartholdi, σχεδιαστές του αγάλματος της 
Ελευθερίας. Κατά την διάρκεια της παραμονής μας στην πόλη μην παραλείψετε 
να δοκιμάστε ένα παραδοσιακό εκλέρ σε μια από τις χαρακτηριστικές pati-
serie. Συνεχίζουμε για τη Γερμανία και την πόλη Φράιμπουργκ, που βρίσκεται στο 
κρατίδιο της Βάδης Βυρτεμβέργης, στην είσοδο του Μέλανα Δρυμού, στην πόλη 
όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο μεγάλος  Έλληνας συγγραφέας Νίκος 
Καζαντζάκης. Θα δούμε μεταξύ άλλων το χαρακτηριστικό μεσαιωνικό καθεδρικό 
ναό στη κεντρική πλατεία. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό στις ωραίες μπυραρίες 
της περιοχής. Επιστρέφοντας στο Στρασβούργο θα περάσουμε και από την 
ευρωπαϊκή συνοικία με το κοινοβούλιο της Ευρώπη, χτισμένο το 1998. 

4η ημέρα: ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ - ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ
Πρόγευμα και μετάβαση στο ιστορικό κέντρο του Στρασβούργου, 
όπου θα επισκεφτούμε την πλατεία της Δημοκρατίας, η οποία 
διαμορφώθηκε την εποχή που η πόλη αποτελούσε μέρος των 
Γερμανικών εδαφών. Ακόμη θα δούμε ένα από τα ωραιότερα κτίρια, 
το Εθνικό θέατρο κτισμένο σε νεοκλασικό ρυθμό και συνεχίζουμε 
για τη πλατεία Κλεμπέρ, στην καρδιά του εμπορικού κέντρου. Στον 
ελεύθερο χρόνο, σας προτείνουμε μια όμορφη κρουαζιέρα στα 
κανάλια του ποταμού. Στη συνέχεια, αναχωρούμε για τη Γερμανία. 
Πρώτος μας σταθμός η φημισμένη λουτρόπολη του Μπάντεν 
Μπάντεν, η οποία βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Όου κοντά στο 
Καρλσρούη. Οι θερμές πηγές ήταν ήδη γνωστές από τη ρωμαϊκή εποχή 
και αποτέλεσαν πόλο έλξης για την υψηλή κοινωνία της Ευρώπης 
περί των 19ο αιώνα. Αριστοκρατικοί περίπατοι, καζίνο, όπερα, 
νεοκλασική ατμόσφαιρα, αυτοκρατορικά λουτρά σας περιμένουν να 
τα ανακαλύψετε. Ακόμα θα δούμε το μουσείο Faberze, ένα από τα 
σημαντικότερα της πόλης. Η ιστορία των περιβόητων αβγών την οποία 
εξιστορεί το μουσείο ξεκινάει το 1885, όταν ο τσάρος Αλέξανδρος Γ 
δώρισε στη γυναίκα του ένα πασχαλινό αυγό-κόσμημα για την 20η 
επέτειο των γάμων τους. Ελεύθερος χρόνος και συνεχίζουμε για τη 
Χαϊδελβέργη, μια ξεχωριστή πόλη, χτισμένη στις όχθες του ποταμού 
Νέκαρ. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της Περιοχής και διανυκτέρευση. 

5η ημέρα: ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ - ΠΕΡΙΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΑΝΧΑΪΜ
Πρόγευμα και ξεκινάμε τη περιήγηση μας σε μια από τις ομορφότερες 
και γραφικότερες πόλεις της Γερμανίας, μια πόλη η οποία υπήρξε 
το κέντρο του γερμανικού ρομαντισμού και διαθέτει το παλαιότερο 
πανεπιστήμιο της χώρας ιδρυμένο το 1386, ο λόγος φυσικά για τη πόλη 
της Χαϊδελβέργης. Τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης είναι το 
Παλάτι, κτισμένο στις πλαγιές του βουνού Konigstuhl, και η οδός των 
φιλοσόφων, από την οποία μπορείτε να απολαύσετε την πιο ωραία 
θέα της πόλης. Ο κεντρικός δρόμος είναι το βασιλικό μίλι με 1,6 χλμ. 
μήκος, εκεί βρίσκεται και το πιο παλιό ξενοδοχείο της πόλης ‘Zum 
Ritter’ το οποίο λειτουργεί από το 1592. Οι δυο ωραιότερες εκκλησίες 
είναι αυτές του Αγίου Πνεύματος και του πανεπιστήμιου. Δε θα 
παραλείψουμε να ανεβούμε την ιστορική γέφυρα, όπου βρίσκεται το 
άγαλμα της Αθηνάς και τα αγάλματα - σύμβολα των μεγαλύτερων 
ποταμιών της νότιας Γερμανίας. Ελεύθερος χρόνος για σουβενίρ και 
αγορές. Αναχώρηση για το Μανχαίμ. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερή πόλη 
του κρατιδίου μετά τη Στουτγάρδη και αναφέρεται για πρώτη φορά 
σε μια νομική πράξη του 766. Το 1607 απέκτησε προνόμια πόλης, 
ενώ στις αρχές του 18ου αιώνα ανακατασκευάστηκε αποκτώντας 
ένα ξεχωριστό πολεοδομικό σχεδιασμό. Θα δούμε την Όπερα, το 
δημοτικό πάρκο και τον Πύργο του Νερού, σύμβολο της πόλης από 
το 19ο αιώνα. Θα μας εντυπωσιάσουν και τα μπαρόκ ανάκτορα που 
στεγάζουν πανεπιστημιακές σχολές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για την Φρανκφούρτη, την Πέμπτη μεγαλύτερη 
πόλη της χώρας. Και εδώ, όπως και τις προηγούμενες μέρες, 
συναντάμε ένα σημαντικό ποτάμι- το Μαίν, το οποίο αποτελεί 
ορόσημο για την πορεία της πόλης. Η πόλη, μεταξύ άλλων, είναι 
γνώστη για τους ουρανοξύστες της στους οποίους στεγάζονται το 
Γερμανικό Χρηματιστήριο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Deutche 
Bank και άλλες υπηρεσίες. Η ιστορία της πόλης ξεκινά την περίοδο 
των ρωμαϊκών χρόνων, ενώ κατά την διάρκεια του Μεσαίωνα 
πολλοί γερμανοί αυτοκράτορές στέφθηκαν στο καθεδρικό ναό 
της Φρανκφούρτης. Το 1848 το πρώτο γερμανικό κοινοβούλιο 
συνεδρίαζε στο Ναό του Αγίου Παύλου. Και μόλις στα τέλη του 19ου 
αιώνα εγκαινιάστηκε ένας από τους μεγαλύτερους σιδηροδρομικούς 
σταθμούς της Ευρώπης. Κατά την διάρκεια της επίσκεψής μας θα 
δούμε μεταξύ άλλων το Δημαρχείο της πόλης και θα διασχίσουμε μια 
ιστορική μεταλλική πεζογέφυρα στην οποία κάνοντας την βόλτα μας 
θα συναντήσουμε μια πινακίδα στην οποία αναγράφονται οι παρακάτω 
στίχοι του Ομήρου στα Ελληνικά «Πλέοντας μες το μελανό πέλαγος 
με αλλόγλωσσους ανθρώπους». Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Η εκδρομή πραγματοποιείται & αντίστροφα με απευθείας πτήσεις προς / από Βασιλεία (δεν περιλαμβάνεται η περιήγηση στην Φρανκφούρτη)



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΝΙΚΑΙΑ - ΚΑΝΝΕΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την Νίκαια με πτήση της 
AEGEAN AIRLINES. Άφιξη και αναχώρηση για τις κοσμοπολίτικες Κάννες, όπου 
και θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας.

2η ημέρα: ΚΑΝΝΕΣ - ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΒΗΓΚΙΑΣ ΜΟΥΖΕΝ 
ΓΚΟΥΡΝΤΟΝ - ΤΟΥΡΕΤ - ΣΑΝ ΠΩΛ ΝΤΕ ΒΑΝΣ
Πρόγευμα και εκδρομή στα χωριά της Προβηγκίας.Πρώτη στάση το Μουζέν 
ένα χωριό σε σχήμα κοχυλιού όπου τα τοπία του, έχουν αποτελέσει πόλο έλξης 
για πολλούς καλλιτέχνες, όπως ο Πικάσο ο οποίος πέρασε τα 15 τελευταία 
χρόνια της ζωής του εκεί. Συνεχίζουμε για τη Γκουρντόν σκαρφαλωμένη 
στο βράχο με θέα που κόβει την ανάσα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
το χωριό της Βιολέτας την Τουρέτ. Το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για το 
αριστοκρατικό χωριό Σαν Πωλ ντε Βανς και περιπλανηθείτε στα στενά του 
σοκάκια.

Νίκαια

Σαν Πωλ Ντε Βανς

Μόντε Κάρλο

4η ημέρα: ΚΑΝΝΕΣ - ΕΖ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ FRAGONARD - ΜΟΝΑΚΟ
Πρόγευμα και επίσκεψη στο μουσείο-εργαστήριο αρωμάτων Φραγκονάρ, θα 
συνεχίσουμε με το δεύτερο μικρότερο κρατίδιο του πλανήτη, το πριγκιπάτο 
του Μονακό. Θα ανέβουμε στο βράχο, όπου κυριαρχεί το ωκεανογραφικό 
μουσείο με τη συλλογή του εξερευνητή των θαλασσών Ζακ Ιβ Κουστό. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου όπου 
βρίσκονται οι τάφοι της μακροβιότερης μοναρχικής δυναστείας, της 
οικογένειας Γκριμάλντι καιι τα μνήματα της πριγκίπισσας Γκρέϊς και του 
συζύγου της πρίγκιπα Ρενιέ Γ’. Η βόλτα μας θα ολοκληρωθεί στο παλάτι. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

3η ημέρα: ΚΑΝΝΕΣ - ΝΙΚΑΙΑ (προαιρετική επίσκεψη Μόντε Κάρλο)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την περιήγησή μας στην πόλη της Νίκαιας. Θα 
ξεκινήσουμε από την παλιά πόλη όπου φιλοξενείται η αγορά των λουλουδιών 
με τα παζάρια της, ο καθεδρικός της ναός, το μέγαρο της δικαιοσύνης 
και η όπερα. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας στη διάσημη πλατεία Μασενά. 
Θα ολοκληρώσουμε τον περίπατο μας στην οδό Ζαν Μεντεσάν, όπου 
βρίσκεται η Νοτρ Νταμ. Ελεύθερος χρόνος για τα ψώνια ή τον καφέ μας. 
Για το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετικά μια επίσκεψη στο Μόντε Κάρλο, 
στο πιο διάσημο Καζίνο του κόσμου. Επιστροφή μετά τα μεσάνυχτα στο 
ξενοδοχείο μας.

5η ημέρα: ΚΑΝΝΕΣ - (προαιρετική εκδρομή Μασσαλία - Εξ αν Προβάνς)
Πρόγευμα, η ημέρα σας είναι ελεύθερη να εξερευνήσετε τις ομορφιές της 
πόλης. Αν πάλι επιθυμείτε μπορείτε να, ακολουθήστε την προαιρετική 
εκδρομή μας στην Μασσαλία και στη Εξ αν Προβάνς. Πρώτος μας σταθμός 
η Μασσαλία με τα δίδυμα κάστρα και με θέα το Σατό Ντ’ Ιφ. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε την η Εξ όπου θα περιπλανηθούμε στο ιστορικό της κέντρο. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

6η ημέρα: ΚΑΝΝΕΣ - ΣΑΝ ΤΡΟΠΕ - ΠΟΡΤ ΓΚΡΙΜΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την εκδρομή μας στα θέρετρα της Κυανής 
Ακτής. Πρώτος μας σταθμός το Σαν Τροπέ. Κινηθείτε στα πολύβουα 
σοκάκια της πόλης με τις πανάκριβες μπουτίκ και τα αριστοκρατικά καφέ. 
Επόμενος μας σταθμός το Πόρτ Γκριμό που θεωρείται, όχι άδικα ως η μικρή 
Βενετία της Κυανής Ακτής. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

7η ημέρα: ΚΑΝΝΕΣ - BEAU LIEU SUR MER - ΒΙΛΛΑ “ΚΥΡΙΛΛΟΣ” & ΒΙΛ ΦΡΑΝΣ
Μετά το πρόγευμα θα επισκεφθούμε τη βίλλα “Κύριλλος” που αποτελεί 
αντίγραφο μιας Αθηναϊκής Βίλλας των κλασικών χρόνων. Το μεσημέρι 
θα αναχωρήσουμε για την αινιγματική Βιλφράνς. Η ελεύθερη από δασμούς 
πόλη στεγάζεται σε έναν υπέροχο όρμο. Θα περπατήσουμε στην τάφρο 
του κάστρου της και στη σκεπαστή οδό αλλά και στο λιμανάκι. Ελεύθερος 
χρόνος για μπάνιο και γεύμα. Αργά το απόγευμα θα επιστρέψουμε στις 
Κάννες και στο ξενοδοχείο μας.

8η ημέρα: ΚΑΝΝΕΣ - ΝΙΚΑΙΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
της επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Εζ

8 ημέρεςΚυανή Ακτή
Κοσμοπολίτικη



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

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

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

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

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

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

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

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

“Η πόλη του Φωτός”

Παρίσι

5&6 ημέρες

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

Μοναδικό πρόγραμμα
Στο πρόγραμμα αυτό σας δίνεται η ευκαιρία να έχετε
περισσότερο χρόνο στο μοναδικό κόσμο της Disney.

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

ΠΑΡΙΣΙ - DISNEY 
με 2 διανυκτερεύσεις στη Disney
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Μάλτα6 ημέρες

Για 1η φορά με 
Απευθείας Πτήσεις

Αξίζει...

- να περπατήσετε στα καλντερίμια στη Βαλέτα  

- να δοκιμάσετε το παραδοσιακό μενού, την fenkata, κουνέλι 
συνοδευόμενο συνήθως με μακαρόνια

- να δοκιμάσετε το εθνικό ποτό τους, το kinnie, ένα αφρώδες αναψυκτικό

- Να απολαύσετε την εκπληκτική θέα από τους κήπους Upper 
Barrakka

- να επισκεφθείτε την περιοχή Sliema και Paceville, τουριστικά θέρετρα 
του νησιού που σφύζουν από ζωή

- να κολυμπήσετε στην ακτή Golden Bay, αλλά και στην Ramla Bay 
στο Γκότσο

- Nα επισκεφθείτε το εργοστάσιο της PLAYMOBIL, στο οποίο 
κυκλοφορούν δύο φιγούρες εμπνευσμένες από την αρχαία Ελλάδα, ο 
Δίας και η Αθηνά!

Η Μάλτα αποτελείται από ένα αρχιπέλαγος νησιών στην κεντρική Μεσόγειο, ανάμεσα στη 
Σικελία και την Τυνησία. Η Μάλτα είναι μια από τις μικρότερες και πιο πυκνοκατοικημένες 
χώρες. Το κράτος της, περιλαμβάνει το ομώνυμο νησί καθώς και τα νησιά Γκότζο, Κομίνο, 
Φίλφα και Γκομινότο (από αυτά κατοικούνται μόνο τα δύο πρώτα). Πρωτεύουσα της Μάλτας είναι 
η Βαλέτα.

1η ημερα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΛΤΑ, ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘’ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’’ . Έλεγχος και απευθείας πτήση για την καρδιά της Μεσογείου, τη Μάλτα, ένα νησί που αποτελεί μια πανδαισία 
χρωμάτων και αρωμάτων. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα θα έχετε ελεύθερο χρόνο για να πάρετε μια πρώτη γεύση από το νησί, 
που δέχτηκε έντονες επιρροές από τους Φοίνικες, Ρωμαίους, Άραβες, Νορμανδούς, Ιωαννίτες Ιππότες και τους Βρετανούς. Εκπληκτική αρχιτεκτονική, 
πολύχρωμα κτιριακά συγκροτήματα, αλλά το βασικότερο η φυσική της ομορφιά και οι μακρόχρονες παραδόσεις της θα σας εντυπωσιάσουν.

2η ημερα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ ΒΑΛΕΤΑ - ΚΗΠΟΙ ΜΠΑΡΑΚΑ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση στην περίφημη πρωτεύουσα του τάγματος των Ιπποτών του Αγ. Ιωάννη, τη Βαλέτα. Η Βαλέτα είναι οχυρωμένη, 
χτισμένη πάνω σε ένα στενό ακρωτήρι, πλαισιωμένη από δύο φυσικά λιμάνια και διαθέτει και ένα περήφανο φρούριο, το Saint Elmo. Η πόλη χτίστηκε από 
τους Ιππότες του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη μετά τη Μεγάλη Πολιορκία των Οθωμανών του 1565. Η ξενάγηση γίνεται με τα πόδια , γιατί η κυκλοφορία των 
αυτοκινήτων απαγορεύεται στο τμήμα της Παλιάς Πόλης. Πρόκειται για μια μοναδική καστρούπολη με ιδιαίτερη ιστορική σημασία και απεριόριστη ομορφιά. 
Θα περπατήσουμε στα στενά γραφικά δρομάκια και θα απολαύσουμε τα στοιχεία μιας άλλη εποχής. Θα θαυμάσουμε τους κήπους Μπαράκα, απ’ όπου θα 
δούμε την πανοραμική θέα των δύο φυσικών λιμανιών της Μάλτας και των τριών ιστορικών πόλεων που συνδέονται με τις δύο  μεγάλες πολιορκίες του 
1565 και 1942. Αν και το ταξίδι στον χρόνο είναι κάτι ανέφικτο, αυτή η βόλτα στις καστροπολιτείες του νησιού, είναι ένα αληθινό βύθισμα στο παρελθόν. 
Θα περπατήσουμε ακόμη στον κεντρικό πεζόδρομό της, την Triq Ir-Repubblika, με τα παλιά κτίρια με τα «κλειστά» μπαλκόνια και τα καταστήματα με τις 
vintage επιγραφές, θα δούμε τα κάθετα σοκάκια με τα χρυσόχρωμα, ταλαιπωρημένα κτίρια και τα φθαρμένα palazzi που βρέχονται από την αύρα της 
θάλασσας. Ελεύθερος χρόνος για αγορές και φαγητό. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την Πλατεία Δημοκρατίας (Μisrah Ir-Repubblika), για απεριτίφ και 
pastizzi στο Caffe Cordina, που αποτελεί ιδανικό κρησφύγετο από τη ζέστη. 

3η ημερα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΚΟΖΟ (GOZO)
Μετά το πρωινό, ξεκινούμε για την ολοήμερη εκδρομή στο μαγευτικό νησάκι Γκόζο.  Για να φθάσουμε στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί του Αρχιπελάγους της 
Μάλτας, μεταφερόμαστε στο πορθμείο και επιβιβαζόμαστε στο ferry boat. Η εξαιρετική ομορφιά του τοπίου, τα υπέροχα σπίτια και αγροικίες, η εναλλαγή 
των εικόνων που θα συναντήσετε θα σας πείσουν γρήγορα, για το πόσο άξιζε η επίσκεψη σας στο νησί του Γκόζο. Θα επισκεφθούμε το Rabat, με το 
περίφημο κάστρο, την παλιά πόλη, τη σπηλιά όπου κατοικούσε η νύμφη Καλυψώ,  σε ένα μοναδικό σημείο με ιλλιγιώδη θέα προς τη χρυσαφένια άμμο του 
κόλπου Ramla - εδώ η νύμφη αποπλάνησε τον Οδυσσέα και τους ναούς Ggantija, τα αρχιτεκτονικά αυτά μαμούθ που υπάρχουν εδώ και πέντε χιλιάδες 
χρόνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  

Γνωριστε από κοντα 
την πόλη που έχουν 
γυριστεί πλάνα από το 
Game of Thrones
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Το μέρος που πρέπει να επισκεφθείς τουλάχιστον μια φορά στη ζωή σου!
Χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο επισκέπτονται το νησί κάθε χρόνο για να θαυμάσουν 
τα μεσαιωνικά κάστρα, τις ωραίες ακτές, τα αναγεννησιακά αγάλματα, το έντονο τοπικό χρώμα 
κι ένα από τα ομορφότερα λιμάνια της Μεσογείου. Η γοητεία του νησιού θα σας εντυπωσιάσει!

4η ημερα: ΜΑΛΤΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ
Πρόγευμα και τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε να απολαύσετε την μαγεία 
του νησιού. Η χωρα που δεν έχει μεγαλύτερη έκταση από τη Νάξο, εχει περίπου 
480000 κατοίκους, στοιχείο που της απονέμει την πρωτιά σε πυκνότητα 
πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Eνωση. Όπου κι αν κοιτάξετε, θα δείτε κτίρια, 
πόλεις, κάστρα. Eνα νησί ασφυκτικά κτισμένο, με τις μεσαιωνικές πόλεις του 
να εφάπτονται, κολλημένες η μία δίπλα στην άλλη. Σας προτείνουμε να 
απολαύσετε μια βόλτα με την άμαξα, να φωτογραφήσετε τα magic bus που είναι 
από το 1950, να δοκιμάσετε την κουζίνα της, που φημίζεται για το φρέσκο ψάρι 
και για τις σούπες λαχανικών. Για τους πιο τολμηρούς, να πραγματοποιήσετε 
καταδύσεις, καθώς οι ωραίες ακτές, ο πλούσιος βυθός με τα γαλαζοπράσινα 
νερά και τα άφθονα ψάρια θα σας ενθουσιάσουν. Για το βράδυ επισκεφθείτε 
τις γειτονικές πόλεις Sliema και St. Julian’s, που σφύζουν από ζωή, διαθέτοντας 
μεγάλα ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ. Το Paceville, στην άκρη του St. Julian’s, 
είναι το νυχτερινό επίκεντρο, γεμάτο μπαρ, κλαμπ και τουρίστες. Οι ντόπιοι 
κάνουν passeggiata, δηλαδή βόλτα, στον παραλιακό δρόμο, ο οποίος, αν 
τον κοιτούσες από ψηλά θα έμοιαζε με κορδέλα, διατρέχοντας αναρίθμητους 
κόλπους, λιμανάκια και μαρίνες. 

5η ημερα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΟΣΤΑ - ΜΕΔΙΝΑ - ΡΑΜΠΑΤ - Τα Άλια 
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στο γεωγραφικό κέντρο της Μάλτας. Θα 
επισκεφθούμε τον εντυπωσιακό καθεδρικό ναό της Μοστα, με τον μεγαλύτερο 
τρούλο στο νησί και στην συνέχεια θα μεταφερθούμε στο Εθνικό Πάρκο Τα Αλί, 
όπου θα επισκεφθούμε το φημισμένο εργοστάσιο παραγωγής φυσητού γυαλιού 
καθώς και το εργοστάσιο αργυροχρυσοχοΐας. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε 
στο λόφο του Ραμπάτ για την επίσκεψη στη <σιωπηλή πόλη>, όπως αποκαλείται, 
την Μεδινα, υποδηλώνοντας τη μυστηριώδη ατμόσφαιρα που την περιβάλλει 
και που είναι οχυρωμένη σε απόρθητο κάστρο. Είχε διατελέσει στο Μεσαίωνα 
πρωτεύουσα του νησιού, πριν οι Ιωαννίτες Ιππότες χτίσουν το οχυρό τους 
κοντά στη θάλασσα. Καταστράφηκε ολοσχερώς από το σεισμό του 1693. Oταν 
κατέλαβαν οι Ιππότες το νησί η παλιά μαλτέζικη αριστοκρατία εγκαταστάθηκε 
εδώ. Σήμερα, με προσεκτική συντήρηση και ελεγχόμενη αναπαλαίωση, προσπαθεί 
με τη βοήθεια και της Unesco να διατηρήσει τη θαυμάσια μπαρόκ αρχιτεκτονική 
της, η οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι συνδυασμένη με χαρακτηριστικά 
αραβικά στοιχεία. Είναι η πιο κομψή αλλά και η πιο ακριβή περιοχή της Μάλτας. 
Οι βαριές ολοσκάλιστες ξύλινες πόρτες των σπιτιών της ανοίγουν σπάνια. Στην 
πόλη δεν υπάρχει εμπορική ζωή, φωτεινές επιγραφές και γενικά φαίνεται να ζει 
περισσότερο στο ένδοξο παρελθόν παρά στο παρόν. Η μαγική της ατμόσφαιρα 
δεν έχει αλλοιωθεί από τα πλήθη τουριστών που συρρέουν εκεί. Στη βόλτα μας, 
θα θαυμάσουμε εντυπωσιακά πυργόσπιτα με χαρακτηριστικά περίτεχνα φανάρια, 
πετρόχτιστα μοναστήρια και νορμανδικά παλάτια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας. Διανυκτέρευση.

6η ΗΜΕΡΑ:  ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ (Senglea, Vitoriossa, Cospicoua)  
ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος για αγορές. Για όσους επιθυμούν 
προαιρετικά, θα γνωρίσουμε τις καταπληκτικές περιοχές των 3 πόλεων  
- την Κοσπίκουα, την Βιτοριόζα και την Σέγκλια, έδρα των Ιωαννιτών 
Ιπποτών κατά την μεγάλη πολιορκία του 1565 (The three cities). Ένα 
μοναδικό σύμπλεγμα αρχιτεκτονικών κατασκευών κάστρων , κατοικιών 
και σημαντικών κτιρίων, κτισμένα σε μια συγκλονιστική θέση στο 
Μεγάλο Λιμάνι (Grand Harbour). Από τις επάλξεις τους θα απολαύσουμε 
την μαγική θέα της Βαλέττας και θα περιπλανηθούμε στα Μεσαιωνικά 
στενά, με τα κτήρια της Ιερής εξέτασης, των Μοναστηριών, την πλατεία 
των εκτελέσεων, το σπίτι του δήμιου. Στη συνέχεια μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στην πολη μας με τις 
καλυτερες εντυπώσεις.

Βαλέτα

Μέδινα

Εάν επιθυμείτε έχετε 
τη δυνατότητα επιλογής 
πακέτου Fly & Drive

(Περιλαμβάνει: αερ. 
εισιτήρια, διαμονή & 

ενοικίαση αυτοκινήτου)
Για να πραγματοποιήσετε 
το δικό σας πρόγραμμα

Rampla Bay



1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΡΣΙΚΗ - ΜΠΑΣΤΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘’ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’’ . Έλεγχος και απευθείας πτήση 
για την Κορσική και το αεροδρόμιο της Μπαστιά. Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ θα έχετε την ευκαιρία για 
μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Η Μπαστιά είναι το βασικό λιμάνι του νησιού και 
ταυτόχρονα η πλέον επιχειρηματική πόλη, η οποία είναι κυρίως γνωστή για την 
παραγωγή κρασιών της. Σας προτείνουμε να περπατήσετε στους δύο κεντρικούς 
λεωφόρους, τη λεωφόρο Campici και τη λεωφόρο Paoli, οι οποίες ειναι γεμάτες 
μαγαζιά, εστιατόρια, μπαράκια και σφύζουν από ζωή.  

2η ημέρα: ΜΠΑΣΤΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - CORTE - AΖΑΞΙΟ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση μας στην Μπαστιά, την οικονομική και 
εμπορική πρωτεύουσα του Βόρειου μέρους του νησιού, που ιδρύθηκε το 1372. Πήρε 
το όνομά της από τη λέξη Βastiglia (φρούριο / φυλακή). Ένας από του πιο διάσημους 
γάλλους συγγραφείς, ο Βίκτωρ Ουγκώ,πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του στη 
Μπάστια. Η Μπάστια είναι όμορφη και γραφική με το κάστρο της, ενώ κάτω από 
αυτό εκτείνεται η πλατεία του Αγίου Νικολάου,το πιο κεντρικό σημείο της πόλης 
και τρίτη μεγαλύτερη πλατεία στην Ευρώπη, που έχει περίπου 300 μέτρα μήκος 
και 90 μέτρα πλάτος. Στο κέντρο της δεσπόζει ο ανδριάντας του Ναπολέοντα Α’, 
με αμφίεση ρωμαίου αυτοκράτορα, έργο του ιταλού γλύπτη Μπαρτολίνι, ο οποίος 
αναρτήθηκε το 1853 ως φόρος τιμής στον Ναπολέοντα. Συνεχιζοντας το ταξιδι μας 
θα επισκέφτουμε την γραφική πόλη του Corte, όπου θα γνωρίσουμε την πόλη με 
το μικρό παραδοσιακό τρενάκι. Το 1775 και ύστερα από 25 χρόνια εχθροπραξιών, 
οι Κορσικανοί ανακήρυξαν το νησί τους ανεξάρτητο. Οι Κορσικανοί επέλεξαν ως 
πρωτεύουσα το Κόρτε, στο εσωτερικό του νησιού, σχεδίασαν σύστημα απονομής 
δικαιοσύνης για να παραμεριστεί η αυτοδικία της βεντέτας, δημιούργησαν σχέδιο 
σχολικής εκπαίδευσης και προχώρησαν στην ίδρυση πανεπιστημίου. Η ανεξαρτησία 
του νησιού όμως δεν κράτησε πολύ. Η άνοδος του Ναπολέοντα στην εξουσία 
διευκολύνει την τελική προσάρτηση του νησιού στη Γαλλία, το 1768.  Επόμενος 
προορισμός το Aζαξιό, οι Κορσικανοι το ονομαζουν Αζατσιο, πρωτεύουσα της 
Κορσικής και πατρίδα του Μεγάλου Ναπολέοντα. Άφιξη στο ξενοδοχείο, ελεύθεροι 
για μια πρώτη γνωριμία της πόλης. Διανυκτέρευση.

Κορσική:
Η Κορσική είναι το τέταρτο σε μέγεθος νησί της Μεσογείου, με πληθυσμό 
περίπου στις 260.000. Απέχει 170 χλμ. από τις ακτές της ηπειρωτικής 
Γαλλίας, 83 χλμ. από την Ιταλία και μόνο 12 χλμ. από τη Σαρδηνία. Οι 
κάτοικοί της διατηρούν ένα ανεξάρτητο πνεύμα και περηφάνια, όπως περήφανα 
στέκουν οι γρανιτένιοι ορεινοί όγκοι που καθιστούν το νησί μοναδικό στη 
Μεσόγειο με είκοσι κορυφές που ξεπερνούν τα 2.500 μέτρα.

Οι δεσμοί της Κορσικής με τη Χώρα μας είναι πολύ στενοί, καθώς από το 1768, 
έφθασαν σε αυτήν Έλληνες από τη Μάνη μέσω του λιμανιού της Γένοβας. 
Μάλιστα οι αρχές της Γένοβας ιταλοποίησαν όλα τα επίθετα αντικαθιστώντας 
τις καταλήξεις «άκης» σε “acci” (για παράδειγμα το Παπαδάκης έγινε Papa-
dacci).

Η Κορσική δίνει την αίσθηση του ανεξάρτητου κράτους και δεν είναι τυχαίο 
πως από τo 2001 η Γαλλική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε για πρώτη φορά την 
παραχώρηση στο τοπικό συμβούλιο της γαλλικής νήσου του περιορισμένου 
δικαιώματος να ψηφίζει ορισμένους τοπικούς νόμους, να διδάσκεται η 
κορσικανική γλώσσα στα δημοτικά σχολεία και στα νηπιαγωγεία και να 
παρέχονται νέες περιορισμένες εξουσίες στην τοπική κυβέρνηση. 

3η ημέρα: ΑΖΑΞΙΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ CARGESE 
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη δυτική πλευρά του νησιού, με 
πρώτη στάση το χωριό Καρζές, που στα ελληνικά σημαίνει Καριές 
και χτίστηκε βάση αρχιτεκτονικού σχεδίου σύμφωνα με τα απάτητα 
κάστρα της Μάνης. Το χωριό οφείλει την καταγωγή του σε μια ελληνική 
αποικία Μανιατων από την Πελοπόννησο που εγκαταστάθηκε στην 
Κορσική το 1676. Δυο εκκλησίες, που βρίσκονται η μια απέναντι από 
την άλλη, δείχνουν τον από το παρελθόν,ανταγωνισμό μεταξύ 
των δυο πολιτισμών: μια καθολική εκκλησία, τελευταίο παράδειγμα 
της μπαρόκ αρχιτεκτονικής και μια ορθόδοξη, κτισμένη το 1852. Το 
μέρος θυμίζει σε κάθε βήμα μας την Ελλάδα, καθώς μέχρι και στις 
οδούς έχουν ελληνικά ονόματα, όπως οδό Ελλάδος, οδό Μάνης και 
οδό Οιτύλου. Ελεύθερος χρόνος για καφέ στην πλατεία του χωριού. 
Επιστροφη στο Ajaccio, οπου θα περιηγηθούμε στην πρωτεύουσα του 
νησιού, θα θαυμάσουμε την πλατεία Σαρλ Ντε Γκωλ, που αποτελεί το 
κέντρο της πόλης, όπου δεσπόζει το μνημείο του Ναπολέοντα. Θα 
περάσουμε στην πλατεία Αούστερλιτς, επόμενο σημείο αναφοράς 
μας είναι η λεωφόρος Πρεμιέρ Κονσύλ, που φιλοξενεί το συντριβάνι 
των τεσσάρων λιονταριών και μας οδηγεί στην πλατεία του 
Στρατάρχη Φος, την κομψότερη πλατεία της πόλης, όπου κυριαρχεί 
το Δημαρχείο, γνωστό για τη Ναπολεόντεια Αίθουσα. Περιφερειακά 
της πλατείας απλώνεται η Παλαιά Πόλη, στη νότια συνοικία της 
οποίας βρίσκεται το σπίτι του Βοναπάρτη. Θα θαυμάσουμε ακόμη, τον 
Καθεδρικό Ναό, θολωτό οικοδόμημα του 16ου αιώνα, όπου βαπτίστηκε 
και θα ολοκληρώσουμε την περιήγησή μας με το Μέγαρο Φες, το 
οποίο στεγάζει τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και το ομώνυμο μουσείο. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Για το βράδυ σας προτείνουμε  να 
δοκιμάσετε τυρί (brocciu) και μπίρα από κάστανο (biere a la chat-
aigne) σε μία από τις παραδοσιακές μπυραρίες. Διανυκτέρευση 

4η ημέρα: ΑΖΑΞΙΟ - BONIFACIO ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΣΑΡΔΗΝΙΑ - ΣΑΣΣΑΡΙ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Bonifacio, το στενό που χωρίζει την 
Κορσική από τη Σαρδηνία. Ιδρύθηκε το 828 μ.Χ. από τον Κόμη Boni-
facio της Τοσκάνης, είναι φυσικό λιμάνι και φέρει μια εντυπωσιακή 
ομοιότητα με το σπίτι των Λαιστρυγόνων, που αναφέρεται στην 
Οδύσσεια του Ομήρου. Με το καραβάκι θα περάσουμε στη Σαρδηνία 
και αναχωρούμε για την εμπορική πρωτεύουσα της Σαρδηνίας, το 
Σάσσαρι. Με την άφιξη θα περιηγηθούμε στα σημαντικότερα αξιοθέατα 
της πόλης. Θα θαυμάσουμε την εκκλησία του Αγίου Giuzepe, την 
εκκλησία τρης Σάντα Μαρία ντι Μπετλέμ,που είναι μια από τις πιο 
παλιές της πόλης.Θα θαυμάσουμε ακόμα το συντριβάνι Φοντάνα 
ντι Ροζέλο που αποτελεί ένα από από τα σύμβολα της πόλης και 
θα καταλήξουμε στην Πιάτσα Ντι Ιτάλια όπου κυριαρχεί το Παλάτσο 
νε λα Προβίτσια. Χρόνος ελεύθερος και στη συνέχεια μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση

Κορσική  Σαρδηνία  Γνωρίστε τα μοναδικά 
αυτά μέρη με τις 
φυσικές ομορφιές

Bonifacio

Κάλλιαρι

Το National Geographic συστήνει εδώ και 2 χρόνια 
την Κορσική ως τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να 

επισκεφθεί κανείς στη ζωή του
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Για 1η φορά με 
Απευθείας Πτήσεις

Σαρδηνία: 
H Σαρδηνία είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου 
μετά την Σικελία και βρίσκεται νοτιοδυτικά της Ιταλίας. Η 
απομόνωση της από την Ηπειρωτική Ευρώπη μπορεί να την 
αδίκησε, κρατώντας τη μακριά από την κεντρική ευρωπαϊκή 
ιστορική σκηνή, στο παρασκήνιο όμως...κατάφερε να 
διατηρήσει τη μοναδικότητά της και το φρόνημα των ντόπιων 
να παραμείνει ακμαιότατο! Διαθέτει τοπία που μοιάζουν 
ελληνικά. Εχει γίνει διάσημη για τις πανέμορφες παραλίες 
και τις γαλάζιες ακτές της, ωστόσο αυτή είναι μόνο η μισή 
εικόνα του νησιού. H άγρια φύση, οι γρανιτένιες σκούρες 
κορυφές, τα ατέλειωτα δάση και οι παραδοσιακές πόλεις, 
στο εσωτερικό του νησιού είναι εξίσου πανέμορφα.
Αν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μόνο μία λέξη για να 
χαρακτηρίσουμε το μαγικό νησί της Σαρδηνίας, αυτή είναι 
η «ποικιλία» – στα τοπία, στην Ιστορία και βέβαια, στη 
γλώσσα. Διαρκείς εναλλαγές χαρακτηρίζουν και το τοπίο: 
από τις λευκές αμμώδεις παραλίες μέχρι τα ορεινά εδάφη 
με τους πορτοκαλεώνες και την καταπράσινη κορυφογραμμή 
στα κεντρικά και από την πρωτεύουσα Κάλιαρι στον Νότο 
μέχρι παλιές παραθαλάσσιες πόλεις όπως το Alghero στα 
βόρεια. Τα τελευταία χρόνια αποτελεί hot spot της ιταλικής 
- και όχι μόνο- high class, η οποία ναυλώνει θαλαμηγούς 
και ιστιοπλοϊκά προκειμένου να απολαύσει τα τιρκουάζ νερά 
στις παραλίες της και τα μαγευτικά γύρω νησάκια της. 

5η ημέρα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΟΛΜΠΙΑ - PORTO CERVO  
Πρόγευμα και η σημερινή μας ημέρα είναι αφιερωμένη στις περίφημες ακτές 
της Σαρδηνίας. Πρώτος μας σταθμός η Όλμπια, όπου θα  περιηγηθούμε 
στο οικονομικό κέντρο του νησιού. Μια δυναμική πόλη,η οποία παρουσιάζει 
τον εαυτό της ως τουριστικό προορισμό, για την όμορφη θάλασσα και 
τις παραλίες, αλλά και για το μεγάλο αριθμό μνημείων πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος. Το όνομα Όλμπια είναι αρχαίο ελληνικό. Στην πόλη 
μπορεί κανείς να δει τα ερείπια από τους οικισμούς των φοινίκων και των 
καρχηδονίων στη ρωμαϊκή εποχή, όταν ήταν ένα σημαντικό λιμάνι και τον 
Μεσαίωνα, όταν ήταν η πρωτεύουσα της Giudicato του Gallura, ένα από 
τα τέσσερα ανεξάρτητα κράτη της Σαρδηνίας. Αμέσως μετά αναχωρούμε 
για τις βόρειο ανατολικές ακτές του νησιού με προορισμό ένα από τα 
ωραιότερα θέρετρα της Μεσογείου, την Cοsta Εsmeralda, όπου πολλοί 
επώνυμοι περνούν εκεί τις διακοπές τους. Επισκεπτόμαστε από την ευρύτερη 
αυτή περιοχή τον πιο όμορφο και σημαντικό πόλο έλξης των τουριστών 
το Πόρτο Τσέρβο, όπου θα περπατήσουμε τη μικρή αυτή περιοχή που είναι 
πλήρως οργανωμένη για τους επίλεκτους ανά το κόσμο τουρίστες. Αργά 
το απόγευμα επιστροφή στο Σάσσαρη. 

Κορσική  Σαρδηνία  

7η ημέρα: ΚΑΛΛΙΑΡΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΑΓΟΡΕΣ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην πόλη του ήλιου και της θάλασσας, 
όπως αποκαλείται. Θα δούμε στην παλιά πόλη την μεγάλη πλατεία Ματεότι, 
το Κυβερνείο, τη Μητρόπολη με την εκπληκτική κρύπτη της, την περίφημη 
Βασιλική της Μπονάρια, ένα οικοδόμημα του 18ου αιώνα που ορθώνεται 
επιβλητικά μπροστά από μια σειρά σκαλοπάτια,  την πολύχρωμη συνοικία 
Μαρίνα, με τα παραδοσιακά της μαγαζιά κρυμμένα μες στα στενοσόκακα 
της,  τον Πύργο του Ελέφαντα και την εκκλησία των Αγίων Κοσμά και 
Δαμιανού. Χρόνος ελεύθερος, και στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο 
για να πάρουμε την πτήση επιστροφής. Άφιξη το απόγευμα στην πόλη μας 
με τις καλυτερες εντυπώσεις.

7 ημέρες

Απευθείας πτήσεις για Κορσική & 
επιστροφή από Σαρδηνία για την 
αποφυγή περιττών χιλιομέτρων

Porto Cervo

6η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΑΝΟ - ΚΑΛΛΙΑΡΙ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το Οριστάνο, την πρωτεύουσα της 
ομώνυμης επαρχίας και μια από τις πιο ιστορικές πόλεις της Σαρδηνίας 
που σχετίζεται με την ισπανική κυριαρχία στο νησί. Ιδρύθηκε το 1070 και 
προικίστηκε από τη φύση με ένα από τα πιο ειδυλλιακά ευρωπαϊκά τοπία. 
Θα δούμε την κεντρική πλατεία, τον καθεδρικό ναό, θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο και συνεχίζουμε για το Καλιαρι, τη μεγαλύτερη πόλη της Σαρδηνίας. 
Το Κάλιαρι είναι από εκείνες τις πόλεις της Μεσογείου που φαίνεται να έχουν 
δανειστεί στοιχεία από όλους τους λαούς που Γενοβέζικα κάστρα, Αραβικές 
πύλες, Ναπολιτάνικα σοκάκια, Μασαλιώτικες παραλίες & βορειοευρωπαϊκή 
φινέτσα είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά του. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την 
πόλη. Σας προτείνουμε να περπατήσετε στην παλιά πόλη και να απολαύσετε 
το ποτό σας σε παραδοσιακά τοπικά μπαρ.

Οριστάνο

Το πρόγραμμα εκτελείται & αντίστροφα χωρίς καμια παράλειψη

Όλμπια
Σάσσαρι

Κάλλιαρι

Bonifacio

Μπάστια

Cargese
Κόρτε

Οριστάνο



Κεφαλού Κατάνια

Μ. Ελλάδα
Σικελία

6 ημέρες

ΖΗΣΤΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ!

Στην επίσκεψη μας στη Στερνατία, που 
είναι ένα απο τα 9 Ελληνόφωνα χωριά 
της Μεγάλης Ελλάδας, όπου υπάρχουν 
ακόμα πολλοί κάτοικοι που ομιλούν 

με περηφάνεια την ιδιωματική διάλεκτο 
“γκρίκο” που έχει τις ρίζες της στην αρχαία 
Ελληνική γλώσσα, έχουμε εξασφαλίσει να 
ξεναγηθούμε στο πολύ ενδιαφέρον παλιό 
ελαιοτριβείο και μετα από μια συντομη 
περιήγηση θα καταλήξουμε στο χώρο, 

όπου στεγάζεται ο σύλλογος CHORA-MA, 
όπου κάτοικοι θα απαγγείλουν για μας 
ποιήματα στη γρεκάνικη γλώσσα και θα 
μας παρουσιάσουν το πολύ σημαντικό 

έργο που επιτελούν για την διάσωση αυτης 
της υπέροχης ποιητικής γλώσσας και της 
παράδοσης που την συνοδεύει. Προκειται 
για μια μοναδική εμπειρία που μας γεμίζει 
συγκίνηση και περηφάνεια για το μεγαλείο 
της Ελλάδας που άφησε βαθύ και ανεξίτηλο 
αποτύπωμα σ’ αυτό το κομμάτι της Ν.Ιταλίας, 

όπου κυριάρχησε για πολλά χρόνια.

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΡΙ - ΛΕΤΣΕ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», έλεγχος και πτήση για τη νοτιοιταλική  πόλη Bari, 
παλιά ελληνική αποικία στην περιφέρεια της Απουλίας. Άφιξη και αναχώρηση για την περιοχή της 
πρωτεύουσας του Μπαρόκ, το Λέτσε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

2η ημέρα: ΛΕΤΣΕ - ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ - ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ (Grecia Salentina) 
Πρωινό 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 
περιοχή νότια 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. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. 
Διανυκτέρευση. 

3η ημέρα: ΛΕΤΣΕ - ΤΑΡΑΝΤΑΣ - ΡΗΓΙΟ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας αναχωρούμε 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 αναπτυχθεί πάνω σε μια μικρή  νησίδα στο εσωτερικό της τοπικής 
λιμνοθάλασσας. Σήμερα είναι σημαντικό  λιμάνι και κύρια βάση του ιταλικού Στόλου. Θα δούμε 
τον Καθεδρικό ναό, 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.

Αλμπερομπέλο - Λέτσε- Ελληνόφωνα χωριά
Τάραντας - Ρήγιο - Βίλλα Σαν Τζοβάνι - Κεφαλού

Αλμπερομπέλο

Παλέρμο

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τις 
πασίγνωστες αρχαίες ελληνικές αποικίες, με 
πτήση για Μπάρι 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.
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Απευθείας Πτήσεις

4η ημέρα: ΡΗΓΙΟ - ΒΙΛΛΑ ΣΑΝ ΤΖΟΒΑΝΙ - ΚΕΦΑΛΟΥ - ΠΑΛΕΡΜΟ (300χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Το Ρήγιο βρίσκεται στην παλιά Μεγάλη 
Ελλάδα (Magna Grecia) και ιδρύθηκε το 720 π.χ. στην Καλαβρία. Οι 
πρώτοι κάτοικοι ήρθαν από την Εύβοια και το πρώτο όνομα της πόλης 
ήταν Ερυθρά. Βρίσκεται σε ιδιαίτερα  προνομιακή θέση στον πορθμό 
της Μεσσήνης. 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. 
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 
«Συντριβάνι 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. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

5η ημέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ - ΜΟΝΤΡΕΑΛΕ - ΑΚΡΑΓΑΝΤΑΣ - ΚΑΤΑΝΙΑ 
Πρωινό και ξεκινάμε για τους δύο καθεδρικούς ναούς, αριστουργήματα 
της νορμανδικής αρχιτεκτονικής, έναν στο ιστορικό κέντρο και έναν 
στο λόφο του βασιλιά Μοντρεάλε (6.000τμ) με θαυμάσια ψηφιδωτά 
βυζαντινής τέχνης. Στη συνέχεια αναχωρούμε 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. 
Εδώ γεννήθηκε ο Εμπεδοκλής σημαντικός προσωκρατικός φιλόσοφος. 
Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας, καταλήγουμε στην Κατάνια. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

Πτήση για Μπάρι & επιστροφή από Κατάνια χωρίς περιττά χιλιόμετρα

Παλέρμο - Μοντρεάλε - Ακράγαντας
Ταορμίνα - Συρακούσες - Κατάνια

Παλέρμο

6η ημέρα: ΚΑΤΑΝΙΑ - ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ - ΤΑΟΡΜΙΝΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για τη νοτιοανατολική Σικελία. Σήμερα θα επισκεφτούμε 
την σημαντικότερη  ελληνική αποικία στη Σικελία – την πατρίδα  του Αρχιμήδη τις 
περίφημες Συρακούσες. Ιδρύθηκε από Κορίνθιους και Τενεάτες αποίκους. Η πόλη 
ήταν στολισμένη από θαυμάσια ανάκτορα και περίφημους ναούς της Αρτεμίδας, 
της Αθηνάς, από την κρήνη Αρέθουσα και το περίφημο θέατρο. Τα νομίσματα της  
που σώθηκαν είναι αληθινά καλλιτεχνήματα. Θα δούμε την Ορτυγία, το αυτί του 
Διονυσίου και το κάστρο του Μανιάκη. Θα συνεχίσουμε ανατολικά στην  περιοχή 
που 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. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής. 

Ταορμίνα

Ρήγιο

Σε περίπτωση που η εκδρομή εκτελεστεί αντίστροφα, οι διανυκτερεύσεις θα είναι: 
2 στην Κατάνια, 1 στο Παλέρμο, 1 στο Ρήγιο, 1 στο Λέτσε  
χωρίς να παραλειφθεί το παραμικρό από το πρόγραμμα.  



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΕΝΕΤΙΑ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία“ και πτήση με ενδιάμεσο σταθμό 
για τη πόλη των Δόγηδων, Βενετία. Με την άφιξη περιήγηση στη Γαληνοτάτη 
όπως αναφερόταν η Βενετία  την περίοδο  της κυριαρχίας της. Μεταφορά 
στο Τρονκέτο όπου αναχωρούμε με βαπορέτο για την φημισμένη Πιάτσα 
Σαν Μάρκο, το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης, κατά τον Ναπολέοντα, 
όπου  δούμε την ομώνυμη εκκλησία  με  τους  πέντε θόλους το παλάτι  
των Δόγηδων,  τον Πύργο του Ρολογιού τις παλιές φυλακής και την Γέφυρα 
των Στεναγμών. Θα επισκεφθούμε την ορθόδοξη εκκλησία του Αγ. Γεωργίου 
και θα καταλήξουμε σε ένα από τα λίγα εργαστήριο κατασκευής Murano. 
Χρόνος ελεύθερος και μεταφορά - τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

3η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ
Πρωινό και ήμερα ελεύθερη στη διάθεση σας στη μαγεία της Βενετίας για 
βόλτες στα αξιοθέατα της. Μπορείτε να κάνετε βόλτα με τη γόνδολα 
στο Κανάλε Γκραντε, να περπατείσετε στα εσωτερικά της δρομάκια 
με τα κανάλια,να επισκεφθείτε κάποιο από  τα  πολλά  μουσεία και της 
πινακοθήκες που διαθέτει . Μη λησμονήσετε να πιείτε καφέ ή Μπελίνι, το 
εθνικό ποτό του Βένετο στο πασίγνωστο Φλοριάν στην πλατεία του Αγ. 
Μάρκου.

4η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ - ΒΕΡΟΝΑ - ΣΙΡΜΙΟΝΕ - ΜΙΛΑΝΟ
Πρωινό και αναχωρούμε για τη ρομαντική Βερόνα τη πόλη των αιώνιων 
εραστών του Σαίξπηρ για να θα  θαυμάσουμε την Ρωμαϊκή Αρένα, τις 
όμορφες πλατείες Ντέλε Έρμπε και Ντέι Σινιόρι που περιβάλλονται από άριστα 
διατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια και βέβαια το αρχοντικό των Καπουλέτων 
με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Στην συνέχεια αναχώρηση για το 
όμορφο μεσαιωνικό Σιρμιόνε,  κτισμένο στο νότιο άκρο της λίμνης όπου 
και  θα περπατήσουμε στο εσωτερικό του μέρος. Χρόνος ελεύθερος για 
να απολαύσετε  το καπουτσίνο σας και συνεχίζουμε για τη πρωτεύουσα 
της Λομβαρδίας το Μιλάνο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος 
ελεύθερος για να γνωρίσετε μια από τις πιο  μοδάτες  πόλεις  της  Ιταλίας. 

5η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ (ξενάγηση πόλης) - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε για την πανοραμική ξενάγηση της πόλης όπου 
θα δούμε τον μεγαλύτερο γοτθικό κτίριο της Ιταλίας το Καθεδρικό Ναό 
Ντουόμο, την περίφημη σκεπαστή στοά Γκαλλερία Βιτόριο Εμμανουέλε 
του Β’, το νεοκλασικό θέατρο της Σκάλας του Μιλάνου και το μουσείο 
του. Στη συνέχεια είστε  ελεύθεροι  για μια πρώτη ματιά στις βιτρίνες  των 
καταστημάτων κατευθυνθείτε στο εμπορικό κέντρο της πόλης Gal-
leria Vittorio Emanuele II με τη γυάλινη οροφή, και συνεχεία  κινηθείτε 
βορειοανατολικά, προς τη Via Montenapoleone και τους γύρω δρόμους, 
εκεί όπου βρίσκονται τα ακριβά καταστήματα των μεγαλύτερων οίκων 
μόδας. Το μεσημέρι μεταφορά στο αεροδρόμιο του Μιλάνου  για τη πτήση 
της επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Βενετία-Μιλάνο Πάντοβα - Βερόνα
Σιρμιόνε

Σιρμιόνε

Πάντοβα

Μιλάνο

2η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ - ΠΑΝΤΟΒΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την φοιτητούπολη Πάντοβα, η αρχαιότερη 
πιθανόν πόλη της βόρειας Ιταλίας, σύμφωνα με την ημερομηνία ίδρυσης της, 
τον 12ο αιώνα π.Χ. από τους Τρώες. Θα δούμε το φημισμένο πανεπιστήμιό 
της (ένα από τα αρχαιότερα της Ευρώπης), την μεγαλοπρεπή Βασιλική του 
Αγίου Αντωνίου με τους Βυζαντινούς τρούλους και τον πολυτελή εσωτερικό 
διάκοσμο που θεωρείται από τους σημαντικότερους λατρευτικούς χώρους 
της Ιταλίας και τέλος την Prato della Valle, μια ελλειπτική πλατεία 88.000 
τετραγωνικών μέτρων, η οποία θεωρείται η δεύτερη μεγαλύτερη της 
Ευρώπης. Χρόνος ελεύθερος. 

5 ημέρες

Πτήση για Βενετία & επιστροφή από Μιλάνο χωρίς περιττά χιλιόμετρα
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6 ημέρες

Κοστιέρα-Αμαλφιτάνα-Bella Νάπολη

Αμάλφι - Κάπρι - Σορρέντο - Ποζιτάνο - Σαλέρνο 
Πομπηϊα - Ραβέλλο - Πέστουμ  

& Νάπολη για shopping

Cinque Terre

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΝΑΠΟΛΗ - ΣΑΛΕΡΝΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Νάπολη με την AEGEAN AIR-
LINES . Άφιξη και αναχώρηση για το Σαλέρνο για πρώτη γνωριμία με τη πόλη . 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο  μας και χρόνος ελεύθερος. Δείπνο . 

Νάπολι

4η ημέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ - ΝΑΠΟΛΗ
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για τη Νάπολη όπου θα περιηγηθούμε. 
Επισκεφθείτε ένα από τα πιο σημαντικά μουσεία της χώρας, το εθνικό 
αρχαιολογικό μουσείο, για να θαυμάσετε από κοντά τις τοιχογραφίες και 
τα ψηφιδωτά της Πομπηίας. Επίσης μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας  στο 
ιστορικό κέντρο της πόλης. 

5η ημέρα: ΡΙΒΙΕΡΑ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ - ΠΟΖΙΤΑΝΟ - ΑΜΑΛΦΙ - ΡΑΒΕΛΛΟ
Μπουφέ πρόγευμα. Αναχώρηση με καραβάκι το πρωί (καιρού επιτρέποντος – 
έξοδα ατομικά) από το Σαλέρνο για το κουκλίστικο Ποζιτάνο. Περπατώντας 
στα στενά καλντερίμια με τα ολάνθιστα μπαλκόνια θα νιώσουμε τον 
κοσμοπολίτικο αέρα της εποχής του ’60.  Φεύγοντας από το Ποζιτάνο 
και πάλι με καραβάκι, θα φτάσουμε στη μητρόπολη της ακτής, το γραφικό 
Αμάλφι. Στον ελεύθερο χρόνο σας επισκεφθείτε τον καθεδρικό ναό του 
Αγίου Ανδρέα και περπατήστε στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης. Για 
όσους επιθυμούν στον ελεύθερο χρόνο σας προτείνουμε να επισκεφθείτε  
με τα HOP ON - HOP OFF πουλμανάκια (έξοδα ατομικά) το σκαρφαλωμένο 
στα 305μ υψόμετρο Ραβέλλο και να δείτε την βίλα Ρούφολο (Villa Rufolo) 
με θέα που κόβει την ανάσα. Επιστροφή στο Αμάλφι και αναχώρηση για το 
Σαλέρνο. Δείπνο.

3η ημέρα: ΚΑΠΡΙ… Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΕΔΕΜ
Μπουφέ  πρόγευμα και πρωινή  αναχώρηση για το λιμάνι του Σαλέρνο όπου 
θα επιβιβαστούμε σε ταχύπλοο για τη νήσο Κάπρι (καιρού επιτρέποντος-
έξοδα ατομικά). Φτάνοντας στη Marina Grande θα ανέβουμε με το 
τελεφερίκ στον οικισμό του κοσμοπολίτικου  Κάπρι όπου θα επισκεφθούμε 
περιπατητικά τους κήπους του Αυγούστου και θα θαυμάσουμε τους 
επιβλητικούς βράχους Faraglioni. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό και shopping. 
Για όσους επιθυμούν μπορούν να εκμεταλλευτούν τον ελεύθερο χρόνο 
τους πραγματοποιώντας επίσκεψη στο Ανακάπρι όπου βρίσκεται η Villa San 
Michele και το τελεφερίκ για το Monte Solaro (υψηλότερο σημείο του νησιού 
με καταπληκτική θέα). Συγκέντρωση στη Marina Grande για επιβίβαση στο 
ταχύπλοο και αναχώρηση για το Σαλέρνο. Δείπνο.

2η ημέρα: ΠΟΜΠΗΪΑ - ΣΟΡΡΕΝΤΟ
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την Πομπηία, έναν από τους 
σημαντικότερους υπαίθριους αρχαιολογικούς χώρους διεθνώς, o οποίος 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της UNESCO. Θα ξεναγηθούμε στα ερείπια της πόλης που 
θάφτηκε στις στάχτες του Βεζούβιου το 79 μ.Χ και θα θαυμάσουμε από κοντά 
μια ‘’ζωντανή’’ αρχαία πόλη. Στη συνέχεια αναχώρηση για το γοητευτικό 
Σορρέντο. Θα περπατήσουμε στη κεντρική Piazza Tasso και στα στενά 
εμπορικά δρομάκια της παλιάς πόλης για να καταλήξουμε στο μπαλκόνι 
της Villa Comunale με την υπέροχη θέα στον κόλπο της Νάπολη. Επίσης, εδώ 
μπορείτε να γευτείτε το λιμοντσέλο στον τόπο που γεννήθηκε. Επιστροφή 
στο Σαλέρνο. Δείπνο.

Κάπρι

Σορρέντο

6η ημέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ - ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ (ΠΕΣΤΟΥΜ) - ΝΑΠΟΛΗ - ΠΤΗΣΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το Πέστουμ (Paestum) την αρχαία 
Ποσειδωνία, που από τα ερείπια της και τους επιβλητικούς ναούς της 
αναδύεται η ένδοξη ιστορία της μεγάλης Ελλάδας. Ο ναός Basilica είναι 
το αρχαιότερο οικοδόμημα του δυτικού πολιτισμού στην περιοχή και είναι 
αφιερωμένος στην Ήρα. Εδώ και οι ναοί του Ποσειδώνα και της Αθηνάς. Στη 
συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο για τη πτήση της επιστροφής.

Ποζιτάνο

Σαλέρνο

Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι. Λόγω φεστιβάλ-συνεδρίων η διαμονή στις αναχωρήσεις 16,23/7 ενδέχεται να 
γίνει στη Νάπολη. Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν θα επιτρέπουν την πλεύση των 
Καραβιών προς Ποζιτάνο & Αμάλφι, η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί οδικώς, με πουλμαν της γραμμής.



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. Σας προτείνουμε να αφιερώσετε την μέρα σας ξεκινώντας από το Castel Sant Angelo, να 
διασχίσετε τη περίφημη γέφυρα των αγγέλων και να κατευθυνθείτε προς τη Piazza Navona με το έργο των 4 ποταμών του παραδείσου. Πιο δίπλα βρίσκεται 
το Pantheon, ο ναός των ναών, το καλύτερα διατηρημένο μνημείο της αρχαίας Ρώμης. Χρόνος ελεύθερος στη κεντρική αγορά της πόλης.         

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

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

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

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

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

Μιλάνο Duomo

Φλωρεντία

Μπαλκόνι Ιουλιέτας

Glamour Ιταλία 6 ημέρες

Ένα μοναδικό πρόγραμμα για να δείτε ξεκούραστα 5 
πόλεις, με απευθείας πτήσεις για Ρώμη & επιστροφή απο 

Μιλάνο για την αποφυγή περιττών χιλιομέτρων.
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Ρώμη

ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ
Δώρο η ξενάγηση & το κόστος εισόδου / Εξασφαλισμένη προκράτηση 

Γρήγορη πρόσβαση χωρίς πολύωρη αναμονή 
- ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΞΕΝΑΓΟ

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

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ - ΒΡΑΔΙΝΗ ΒΟΛΤΑ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο <Μακεδονία> και πτήση για την αιώνια πόλη, 
τη Ρώμη. Άφιξη, μετάβαση στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια και 
χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. Σας προτείνουμε μια βραδινή βόλτα στη 
Ρώμη. Θα τη δούμε 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 Bar-
berini 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
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 και τον Τίβερη ποταμό με το νησί Τιβερίνα. 
Το βράδυ σας προτείνουμε περίπατο στην Πιάτσα Ναβόνα με τα επιβλητικά 
μνημεία και την πανέμορφη Φοντάνα ντι Τρέβι.

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

& 5+1 ημέρες

4η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (270χλμ)
Σήμερα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την πόλη των Μεδίκων και 
της Αναγέννησης, τη 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 ξακουστή αγορά 
της Φλωρεντίας θα σας εντυπωσιάσει. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.

3+1 ημέρες

Βατικανό

5η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΤΙΒΟΛΙ
Πρόγευμα και προαιρετική εκδρομή στο πανέμορφο Τίβολι.  Θα θαυμάσουμε 
τους παγκοσμίως γνωστούς κήπους και τη βίλα του Καρδινάλιου Εστέ, που 
χτίστηκαν το 16ο αιώνα και διαθέτουν 100 κρήνες. Ακόμη, θα δούμε και 
την εξοχική κατοικία του αυτοκράτορα Αδριανού ( 2ος αιώνας μ.Χ) που 
διαθέτει ένα μεγάλο υπαίθριο μουσείο ανακατασκευών των αγαπημένων 
κτιρίων του αυτοκράτορα. Χρόνος ελεύθερος για φωτογραφίες. Επιστροφή 
και επίσκεψη στο φημισμένο εμπορικό κεντρο CASTEL ROMANO και χρόνος 
για αγορές. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. 

6η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Μετάβαση στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής.

Φλωρεντία

Φοντάνα Ντι Τρέβι



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

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

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

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

Απευθείας Πτήσεις Δαλματία  Ντουμπρόβνικ
Ντουμπρόβνικ

Μόσταρ

4n ημέρα: ΝΗΣΙ ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ - ΣΤΟΝ (προαιρετική)   
Πρόγευμα και αναχώρηση για την προαιρετική μας εκδρομή στην 
Κόρτσουλα. Μετά από μια φανταστική διαδρομή κατά μήκος των 
δαντελωτών δαλματικών ακτών φτάνουμε στη χερσόνησο Πέλιασετς, 
όπου θα θαυμάσουμε το Στον, το Ρωμαϊκό Στάγκνουμ , με τείχη που έχουν 
χαρακτηριστεί ως το Σινικό Τείχος της Κροατίας. Στη συνέχεια φτάνουμε 
στο Όρεμπιτς απ΄όπου θα πάρουμε το καραβάκι μας για να βρεθούμε στην 
Κόρτσουλα, στο νησί που διεκδικεί τη γενέτειρα του Μάρκο Πόλο. Ένα 
νησί που συνδέεται άμεσα με την Κέρκυρα, ως πρώτη αποικία Κερκυραίων 
αποίκων οι οποίοι την αποκάλεσαν Κόρκυρα Μέλαινα (Μαύρη Κέρκυρα). Ένα 
νησί που περιστοιχίζεται από τείχη του 13ου αιώνα από κάστρα και πύργους 
που άφησαν στο πέρασμά τους οι Ενετοί. Θα επισκεφθούμε την πλατεία του 
Αγίου Μάρκου , τον επιβλητικό καθεδρικό του Α-γίου 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 .

Στον

Σπλίτ

Κοτόρ
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Κοτόρ Νησί Κόρτσουλα

Δαλματία  Ντουμπρόβνικ
6 ημέρες

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

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

να την αγκαλιάζουν και τις εκκλησιές να την προστατεύουν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

6n ημέρα: NEOYM - ΣΠΛΙΤ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για το Σπλιτ. Μετά από μια φανταστική διαδρομή κατά μήκος των 
δαντελωτών δαλματικών ακτών, άφιξη στο Σπλιτ, τη μεγαλύτερη πόλη της Δαλματίας και 
τον αλλοτινό ναύσταθμο της Γιουγκοσλαβίας. Θα επισκεφθούμε το περίφημο ανάκτορο 
σε σχήμα ρωμαϊκού κάστρου του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού, τον Καθεδρικό Ναό, το 
γοτθικό Δη-μαρχείο 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. Χρόνος ελεύθερος και 
επιστροφή στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.    

Τρογκίρ



Στο πρόγραμμα αυτό θα δείτε μοναδικές 
τοποθεσίες, γραφικές μεσαιωνικές 
πόλεις, τα υπέροχα σπήλαια Ποστόινα, 
τις λίμνες Πλίτβιτσε (μνημείο παγκοσμιας 
κληρονομιάς της UNESCO), την 
Τεργέστη, την υπέροχη Λουμπλιάνα και 
το κοσμοπολίτικο Ζάγκρεμπ. Οι πτήσεις 
που προγραμματίσαμε προς Σπλιτ και 
επιστροφή από Ζάγκρεμπ είναι ειδικά 
σχεδιασμένες για αυτό το πρόγραμμα 
ώστε να μην διανύσετε περιττά χλμ. 
Καλό σας ταξίδι!

1n ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΠΛΙΤ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’. 
Έλεγχος και πτήση για το γραφικό Σπλιτ . Άφιξη στην 
πανέμορφη πόλη της Αδριατικής. Παίρνοντας την 
πρώτη γεύση του ταξιδιού που μόλις ξεκίνησε, άφιξη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και χρόνος 
ελεύθερος . 

2n ημέρα: ΣΠΛΙΤ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ  
Πρόγευμα περιήγηση στο Σπλίτ, το μεγαλύτερο 
τουριστικό θέρετρο της Δαλματίας. Κατά τη διάρκεια 
της περιήγησης της πόλης, θα επισκεφθούμε το 
περίφημο ανάκτορο σε σχήμα ρωμαϊκού κάστρου 
του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού, τον Καθε-δρικό 
Ναό που στεγάζεται στο παλιό οκτάγωνο, το 
γοτθικό Δημαρχείο και τον αναγεννησιακό πύργο 
του Ρολογιού. Χρό-νος ελεύθερος στην πανέμορφη 
προκυμαία της πόλης, τη διάσημη Ριβα. Στη συνέχεια 
επίσκεψη σε μια από τις πιο όμορ-φες παραλίες της 
περιοχής για μπάνιο, βόλτα και φαγητό. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

3n ημέρα: ΣΠΛΙΤ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ 
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο κατευθυνόμαστε 
στο μεσαιωνικό Τρογκίρ (πόλη-νησί) που 
χαρακτηρισμένο από την UNESCO ως μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς. Το τουριστικό θέρετρο 
Τρογκίρ χτίστηκε στις αρχές του 3ου αιώνα 
και ενώνεται με την ξηρά με μια ωραία γέφυρα. 
Διαθέτει πλούσια ιστορία, θεωρείται πνευματικό 
κέντρο της Δαλματίας καθώς και ένας δημοφιλής 
παραθεριστικός προορισμός με άριστη τουριστική 
υποδομή. Στη συνέχεια αναχώρηση για το εθνικό 
πάρκο Πλίτβιτσε. Είναι ένα φυσικό συγκρότημα 
από 16 λίμνες σε διαφορετικά υψόμετρα, με σειρά 
καταρρακτών όπου τα νερά πέφτουν από τη 
μία λίμνη στην άλλη. Ένα από τα πιο όμορφα 
θαύματα της φύσης που αφήνουν άναυδο τον επι-
σκέπτη. Αφού τελειώσουμε την περιήγηση μας στο 
υπέροχο αυτό φυσικό πάρκο κατευθυνόμαστε στο 
σημαντικότερο λι-μάνι της Κροατίας την Ριέκα 
που αποπνέει Βενετσιάνικη αρχοντιά. Μεταφορά σε 
ξενοδοχείο της κοσμοπολίτικης περιοχής, δείπνο 
διανυκτέρευση.

4n ημέρα: ΟΠΑΤΙΑ - ΤΕΡΓΕΣΤΗ (70+70χλμ)
Πρωινό και περιήγηση στην κοσμοπολίτικη λουτρόπολη ΟΠΑΤΙΑ που είναι κτισμένη στο 
βορειοανατολικό άκρο της γνω-στής, 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. Στην συνέχεια αναχωρούμε 
για εκδρομή στην Τεργέστη. Από το μεσογει-ακό 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 σχεδια-σμός 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. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, 
διανυκτέρευση.

5n ημέρα: ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΟΣΤΟΪΝΑ - ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ - ΡΙΕΚΑ    
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για επίσκεψη στην Ποστόινα στις ομορφότερες 
σπηλιές που υπάρχουν στον κόσμο με εντυπωσιακούς σταλακτίτες. Η εξερεύνηση του σπηλαίου 
του angelus proteus ξεκινά. Επιβιβαζόμαστε σε ειδικά βαγόνια που μας ταξιδεύουν στο εσωτερικό 
του σπηλαίου. Προχωρούμε τρία χιλιόμετρα εσωτερικά, αποβιβαζόμαστε και ακολουθούμε τον 
ξεναγό μας για μια  εσωτερική ξενάγηση. Η εμπειρία είναι μοναδική. Μην αμελήσετε να ντυθείτε 
καλά. Η θερμοκρασία του σπηλαίου είναι 8 βαθμοί Κελσίου.  Συνεχίζουμε για ξενάγηση στην 
πρωτεύουσα της Σλοβενίας την γρα-φική Λιουμπλιάνα.  Θα περπατήσουμε κατά μήκος του 
ποταμού Λιουμπλιάνιτσκα όπου περνάει μέσα από το κέντρο της πόλης και θα δούμε μεταξύ 
άλλων τις 3 γέφυρες, το δημαρχείο και το Κάστρο της Λιουμπλιάνα όπου χρονολογείται από τον 
13ο αιώνα. Έπειτα αναχωρούμε  για την καταπράσινη πρωτεύουσα της Κροατίας, το περίφημο 
Ζάγκρεμπ. Τακτοποί-ηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διαν/ση.

Λουμπλιάνα

Σπήλαιο Ποστόϊνα

Ντουμπρόβνικ

Δαλματικές ακτές
Λίμνες Πλίτβιτσε-Λουμπλιάνα

6n ημέρα:  ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Μετά το πρόγευμα, ξεκιναμε την περιηγηση μας στο Ζάγκρεμπ το οποιο αποτελείται από τρία 
τμήματα: τα δύο παλαιότερα τμήματα (Κάπτολ και Γκόρντι Γκραντ) που βρίσκονται στο ψηλότερο 
σημείο κι από την Ντόλνι Γκραντ (“Κάτω Πόλη”) με εκτεταμένες σύγχρονες συνοικίες αλλα και 
βιομηχανικές περιοχές. Αξιοθέατα της πόλης αποτελούν το Αρχαιολογικό Μουσείο Ζάγκρεμπ, το 
Κροατικό Μουσείο Φυσικών Επιστημών, το Μουσείο Μίμαρα, το Εθνικό Θέατρο και η Πανεπιστημιακή 
Βιβλιοθήκη. Θα υπάρχει χρόνος στα γραφικά στενά της πόλης με τα μεσαιωνικά κτίρια σε ένα 
περιβάλλον  ατμοσφαιρικό, με γκαλερί και μπαράκια, τα οποία το καλοκαίρι διαθέτουν μικρές 
εξέδρες πάνω στα πεζοδρόμια. Το βράδυ παίρνουμε την πτήση επιστροφής.

Απευθείας Πτήσεις

6 ημέρες

Πτήση για Σπλίτ & επιστροφή από Ζάγκρεμπ χωρίς περιττά χιλιόμετρα



3η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΖΑΚΟΠΑΝΕ)
Ημέρα ελεύθερη στην διάθεση σας να περιπλανηθείτε στην όμορφη 
Κρακοβία και να την εξερευνήσετε καλύτερα, σύμφωνα με τα προσωπικά 
σας ενδιαφέροντα. Εναλλακτικά σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή 
στο Ζακοπάνε, νότια της Κρακοβίας κοντά στα σύνορα της Σλοβακίας. 
Το Ζακοπάνε  είναι φωλιασμένο στα όρη Τάτρα, δημοφιλές θέρετρο της 
Πολωνίας, τόσο το χειμώνα όπου το επισκέπτονται σκιέρ για τις όμορφες 
πίστες του όσο και όλο τον υπόλοιπο χρόνο όπου προσφέρεται για πεζοπορία 
και ορειβασία. Ο κεντρικός πλατύς πεζόδρομος της πόλης και τα κουκλίστικα 
ξύλινα σπιτάκια του θα σας μεταφέρουν σε μια άλλη εποχή, τέλη του 18ου 
αιώνα, όπου προσέλκυσε ανθρώπους των τεχνών της Πολωνίας και λόγω των 
ορυχείων και της μεταλλουργίας που αναπτύχθηκε στην περιοχή εξελίχθηκε σε 
σημαντικό κέντρο. Χρόνος ελεύθερος στην περιοχή για περπάτημα και γεύμα 
και επιστροφή αργά το απόγευμα στην Κρακοβία.

4η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ (ΟΣΟΒΚΑ - ΣΒΙΝΤΝΙΤΣΑ) ΒΡΟΣΛΑΒ 
Έχοντας αξιοποιήσει την παραμονή μας στην Κρακοβία, αφήνουμε σήμερα την 
Νότια Πολωνία και κατευθυνόμαστε στη δυτική πλευρά της χώρας, στη περιοχή 
της Σιλεσίας και στη πρωτεύουσα της το Βρόσλαβ. Καθοδόν θα επισκεφθούμε 
την υπόγεια πόλη της Οσόβκα, μέρος του περίφημου αμυντικού σχεδίου 
Ράισε που εκπονήσαν μυστικά οι Ναζί στο Β’ Παγκόσμιο πόλεμο το 1943 για 
ανακόψουν την επικείμενη προέλαση των Συμμάχων προς το Βερολίνο. Στη 
συνέχεια θα σταθούμε στην περίφημη εκκλησία της Ειρήνης στη Σβιντνίτσα,  
που ανήκει πλέον στη Λίστα Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco. 
Χτίστηκε αμέσως μετά το τέλος του Τριαντακονταετούς Πολέμου και την 
Συνθήκη Ειρήνης της Βεστφαλίας το 1648,  και αποτελεί τη πρώτη Λουθηρανική 
εκκλησία στην μέχρι τότε καθολική Σιλεσία. Αφιξη το απόγευμα στο ξενοδοχείο 
μας στο Βρόσλαβ και βραδινός περίπατος στο κέντρο της πόλης με την 
πανέμορφη πλατεία.

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

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

Αλατωρυχεία Βιέλιτσκα Άουσβιτς

Κρακοβία Βαρσοβία

Βαρσοβία-Κρακοβία

Δώρο
είσοδοι σε 
Άουσβιτς & 
Αλατωρυχεία

Πτήση για Κρακοβία και επιστροφή 
από Βαρσοβία χωρίς περιττά χλμ

Διαμονή
σε πολυτελή 
ξενοδοχεία 

4*plus & 5*

6&8 ημέρες
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5η ημέρα: ΒΡΟΣΛΑΒ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Από τον 1ο κιόλας αιώνα, το Βρόσλαβ ήταν η μεγάλη και ισχυρή πόλη της 
νότιας Σιλεσίας. Βοημοί, Αψβούργοι και Πρώσοι άφησαν τα σημάδια τους 
στη πόλη, που για πολλούς αιώνες ήταν γνωστή με το Γερμανικό της 
όνομα Μπρεσλάου. Ξεκινώντας την περιήγηση από το νησί Πιάσεκ στον 
ποταμό Όντρα, θα συνεχίσουμε στη μεγάλη κεντρική πλατεία Ρίνεκ με 
τα κτίσματα των συντεχνιών και το παλιό Δημαρχείο, από τα ωραιότερα 
της Πολωνίας. Στη συνέχεια θα φωτογραφίσουμε το περίφημο 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. Αμέσως μετά αναχωρούμε για τη Βαρσοβία όπου φθάνουμε αργά 
το απόγευμα. 

6η ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Ό,τι της λείπει σε αρχαιότητες, η Βαρσοβία το κερδίζει σε δυναμισμό. Και 
αυτό γίνεται αμέσως αντιληπτό από τις πρώτες εικόνες. Η γνωριμία μας 
ξεκινά με το Πάρκο Lazienski. Σχεδιασμένος τον 17ο αιώνα, ο μεγαλύτερος 
πνεύμονας πρασίνου της πόλης, έχει συνολική έκταση 760 στρέμματα 
και περιέχει ανθισμένους κήπους, μνημεία αφιερωμένα σε θεούς και 
καλλιτέχνες (ξεχωρίζει το μνημείο του Σοπέν, γύρω από το οποίο 
οργανώνονται μουσικές εκδηλώσεις), σιντριβάνια, λίμνες, αμφιθέατρα, 
μονοπάτια και γέφυρες. Συνεχίζουμε με την παλιά πόλη της Βαρσοβίας 
που περιβάλλεται από οχυρώσεις και βρίσκεται στον κατάλογο της 
πανανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Θα δούμε την  
πλατεία της Αγοράς, το Βασιλικό Ανάκτορο, που αποτελεί ένα υπέροχο 
δείγμα μπαρόκ αρχιτεκτονικής και τώρα λειτουργεί σαν έδρα της 
Βουλής, την πλατεία του Κάστρου Plac Zamkowy, από τα λίγα σημεία που 
σώθηκαν από τη ναζιστική λαίλαπα, το μνημειώδες Παλάτι Πολιτισμού και 
Επιστημών, δώρο του Στάλιν στη Βαρσοβία, καθώς επίσης και το Θέατρο 
Βιέλκι, που στεγάζει την Όπερα και το Μπαλέτο. Επόμενη στάση μας στο 
Εβραϊκό Γκέτο, με το μνημείο των Μαρτύρων της Ναζιστικής θηριωδίας 
και το νέο υπερσύγχρονο μουσείο Εβραικής Ιστορίας. Διατρέχοντας μια 
σειρά από μεγάλες λεωφόρους και περνώντας από το  μετασταλινικό 
σύγχρονο κέντρο της πόλης, φτάνουμε στην πλατεία του Κάστρου. 
Πρόκειται για μια απολαυστική διαδρομή γνωστή ως «μίλι», που θα μας 
φέρει μπροστά στα πιο σπουδαία μνημεία και τα πλέον όμορφα κτίρια 
της Βαρσοβίας. Ξεχωρίζουν η Εκκλησία της Αγίας Άννας και του Τιμίου 
Σταυρού, ο Ναός των Καρμελιτών, το Προεδρικό Ανάκτορο, το Παλάτι 
Kazimierz, το ιστορικό και πολυτελέστατο ξενοδοχείο Μπρίστολ, η 
Εθνική Βιβλιοθήκη, το εντυπωσιακό κτίριο του Πανεπιστημίου και το 
Κάστρο της Βαρσοβίας, ενώ λίγο πιο πέρα θα προσεγγίσουμε το σπίτι 
της  πρωτοπόρας και τιμημένης με Νόμπελ, Μαρίας Κοζλόφκα Κιουρί. Για 
το απόγευμα ένας περίπατος στα πεζοδρομημένα τμήματα της παλιάς 
πόλης, τα γεμάτα μουσικές μπάντες, μία επίσκεψη στο υπερσύγχρονο 
εμπορικό κέντρο Centrum, στην περιοχή Srodmiescie, η ένας καφές στα 
ατμοσφαιρικά καφενεία της πόλης, είναι κάποιες καλές ιδέες για την 
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου σας.

7η ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΖΕΛΑΣΟΒΑ ΒΟΛΑ & ΑΝΑΚΤΟΡΟ 
ΒΙΛΑΝΟΦ) - ΔΩΡΟ διανυκτέρευση. 
Μια επιπλέον διανυκτέρευση ΔΩΡΟ και ημέρα ελεύθερη στην Βαρσοβία να 
την αξιοποιήσετε σύμφωνα με τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα. Η δική 
μας πρόταση είναι πρωινή 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». 

8η ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιστροφή στην Θεσσαλονίκη μέσω 
Αθήνας

Εγγυημένες Πτήσεις

Στην 6ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 3η & η 7η ημέρα.Η εκδρομή πραγματοποιείται και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη



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

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

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

Λιθουανία - Λετονία - Εσθονία

Χώρες Βαλτικής

4η ημέρα: Ρίγα (μουσείο αυτοκινήτων - Γιούρμαλα)
Η Ρίγα είναι μια αρχοντική πόλη με φινέτσα και αρχιτεκτονική. Στις όχθες του ποταμού 
Νταουγκάβα, περιτοιχισμένη από πανύψηλα τείχη, η κουκλίστικη, πολυπρόσωπη 
πρωτεύουσα της Λετονίας αποτελεί ιδανικό προορισμό.  Πλατείες με εντυπωσιακά 
κτίρια, δαιδαλώδη πλακόστρωτα δρομάκια, όμορφα πυργόσπιτα, συνθέτουν ένα 
μοναδικό σκηνικό. Ο Καθεδρικός Ναός με τα χαρακτηριστικά κόκκινα τούβλα, οι 
περίφημες εκκλησίες του Αγίου Πέτρου και Αγίου Ιακώβ, τα καταπληκτικά κτίρια 
που άφησε παρακαταθήκη ο σπουδαίος Αιζενστάιν, η μικρή και η μεγάλη εμπορική 
Συντεχνία, είναι σταθμοί της πρωινής μας ξενάγησης. Θα επισκεφτούμε την Κεντρική 
Αγορά, πολύχρωμη, φασαριόζικη και πάνω απ’ όλα αυθεντική, συνδυάζει το σοβιετικό 
παρελθόν με το ευρωπαϊκό παρόν, ενώ στον ελεύθερο χρόνο σας προτείνουμε το  
Μουσείο της Κατοχής της Λετονίας το οποίο παρουσιάζει την Ιστορία της χώρας 
την περίοδο 1940-91: από τη γερμανική κατοχή στη Σοβιετική Ένωση και από κει στην 
ανεξαρτησία. Ακολουθεί επίσκεψη στο μοναδικό προσφάτως ανακαινισμένο μουσείο 
των αυτοκινήτων) όπου και θα θαυμάσουμε τα εξαιρετικά αυτοκίνητα - αντίκες που 
φιλοξενούνται. Μεταφορά στη συνέχεια στη κοντινή λουτρόπολη Γιούρμαλα, περιοχή 
που μας γοητεύει αμέσως μόλις την αντικρύσουμε. Χτισμένη σε μια τεράστια αμμώδη 
παραλία της Βαλτικής,  μόλις δεκαπέντε χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα Ρίγα, 
αποτελεί αριστοκρατικό θέρετρο με παράδοση πάνω από εκατόν πενήντα χρόνια. 
Παλιά ανακαινισμένα ξενοδοχεία, παραδοσιακές ντάτσες, με την χαρακτηριστική 
Βαλτική αρχιτεκτονική και ο  πεζόδρομος να διασχίζει το ιστορικό κέντρο θα 
ξεδιπλώσουν μπροστά μας έναν από τους δημοφιλέστερους τόπους διακοπών της 
Ρώσικης  Αυτοκρατορίας. Επιστροφή στη Ρίγα και απόγευμα ελεύθερο στη διάθεση 
σας. Μια προαιρετική βαρκάδα στα κανάλια της πόλης θα σας γαληνέψει με το 
καταπράσινο τοπίο που περιβάλλει το ιστορικό κέντρο. Γεύμα ή δείπνο.  

Ρίγα

Ταρτού

Ταλλίν
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5η ημέρα: Ρίγα (Ανάκτορο Ρούνταλε - Λόφος των Σταυρών) Βίλνιους
Αφήνουμε σήμερα την Λετονία για να κατευθυνθούμε στην Λιθουανία αφού 
όμως πρώτα κάνουμε στάση στο ανάκτορο Ρούνταλε, χτισμένο τον 18ο 
αιώνα από τον μέγα αρχιτέκτονα Ραστρέλι, έδρα του Ερνστ Γιόχαν φον 
Μπούρεν, Δούκα του Κόρλαντ. Ακολουθεί η επόμενη στάση στο Λόφο των 
Σταυρών, που αποτελεί τόπο προσκυνήματος του Λιθουανικού καθολικισμού 
Άφιξη αργά το απόγευμα στο Βίλνιους και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη 
περιήγηση στην πόλη την οποία και θα γνωρίσουμε εκτενέστερα την 
επόμενη μέρα. Γεύμα ή δείπνο.  

7η ημέρα: Βίλνιους (Τρακάι - Κάουνας) - Θεσσαλονίκη
Η γνωριμία μας με τις χώρες της Βαλτικής ολοκληρώνεται με 2 ακόμη 
επισκέψεις. Η πρώτη στην περιοχή του Τρακάι όπου θα μας αποκαλύψει 
μια πόλη κυριολεκτικά χτισμένη πάνω στο νερό, περιτριγυρισμένη από 
περισσότερες από 200 λίμνες και 21 μικρά νησάκια. Ως έτος ίδρυσής του 
θεωρείται το 1337, όπου για πρώτη φορά αναφέρεται από τους Τεύκτονες 
Ιππότες, ενώ ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό του Τρακάι είναι η 
πολυπολιτισμικότητα του, καθώς εκτός από τους Λιθουανούς, για αιώνες 
έχουν ζήσει εδώ Ρώσοι, Τάταροι, Πολωνοί και Εβραίοι. Τα τρία μεσαιωνικά 
κάστρα που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του, έχουν συνδεθεί με 
πλήθος θρύλων και παραδόσεων της περιοχής. Σημαντικότερο θεωρείται 
αυτό που βρίσκεται στο νησάκι της λίμνης Γκαλβέ, του 15ου αιώνα.  Στη 
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το Κάουνας, τη δεύτερη μεγαλύτερη 
πόλη της Λιθουανίας, στη συμβολή των ποταμών Nemunas και Neris. 
Περπατώντας στην περιοχή του κάστρου και ατενίζοντας πανοραμικά την 
πόλη διαπιστώνουμε ότι πολλά στοιχεία της πολιτισμικής και αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς διατηρούνται μέχρι και σήμερα. Ανάμεσα τους βρίσκονται 
η εκκλησία της Αγία Γερτρούδης, το Δημαρχείο της πόλης, το οποίο 
ονομάζεται επίσης και “Λευκός Κύκνος” αλλά και ο Καθεδρικός Ναός. Γεμάτοι 
συναισθήματα και πλούσιες εικόνες μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο του 
Κάουνας ή Βίλνιους (ανάλογα την αναχώρηση)  για την επιστροφή μας στην 
Θεσσαλονίκη.

Κάστρο Τρακάϊ

Κάστρο Ιπποτών Τουραϊντε (Σιγκούλντα)

Βίλνιους

7 ημέρες

6η ημέρα: Βίλνιους
Πρωινή περιήγηση στο Βίλνιους, την πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της 
Λιθουανίας. Χτισμένη στη συμβολή των ποταμών Βίλνελε και Νέρις, όπως 
οι περισσότερες μεσαιωνικές πόλεις, έτσι και η Βίλνα αναπτύχθηκε γύρω 
από το δημαρχείο, Αναγεννησιακού ρυθμού. Θα περπατήσουμε στην  κύρια 
πεζοδρομημένη αρτηρία , την οδό Pilies,και θα φτάσουμε στο πρώτο και 
ιστορικό πανεπιστήμιο της Βίλνας, επίσημα “Πανεπιστήμιο Β. Καπτσούκας” 
του 1579. Θα θαυμάσουμε τον Καθεδρικό Ναό της Θεοτόκου και θα 
επισκεφτούμε το παρεκκλήσι του, θα περάσουμε από την Πύλη της Dawn 
με το μοναδικό ξυλόγλυπτο της Παναγίας και θα οδηγηθούμε στη συνοικία 
Ουζούπης  ‘στην άλλη πλευρά του ποταμού’. Ο ναός του Αποστόλου 
Πέτρου και Παύλου όπως και της Αγίας Άννας θα μας εντυπωσιάσουν ενώ 
θα μας γοητέψει το καταπράσινο περιβάλλον που την περιβάλλει την πόλη. 
Απόγευμα ελεύθερο. Σας προτείνουμε μια επίσκεψη στο “Μουσείο των 
θυμάτων της γενοκτονίας, εκεί όπου είχε την έδρα του το  πρώην αρχηγείο 
της KGB,  απέναντι από την πλατεία Lukiskes.  Γεύμα ή δείπνο.

Ανάκτορο Ρούνταλε



ΚοπεγχάγηΣτοκχόλμη

Όσλο - Κοπεγχάγη - Μπέργεν

Σκανδιναβικές Πρωτεύουσες

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πιο 
πρωτοποριακή χώρα του Ευρωπαικού Βορά, την Δανία. Άφιξη στο 
αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης και ξεκινάμε την γνωριμία μας με 
την συναρπαστική πόλη. Δεν είναι τυχαίο, ότι οι Δανοί βρίσκονται 
στην πρώτη πεντάδα των πιο ευτυχισμένων ανθρώπων. Χτισμένη 
πάνω σε δύο νησιά, που συνδέονται με πέντε γέφυρες, η 
Κοπεγχάγη, αγαπά κάθε τι πρωτοποριακό και αποδέχεται όλες 
τις σύγχρονες τάσεις. Η όψη της  πόλης, χαρακτηρίζεται από 
γραφικά αρχοντικά, προσεγμένους λιθόστρωτους δρόμους, 
εξαιρετικά μουσεία, πάρκα και χιλιάδες ποδήλατα. Η Κοπεγχάγη 
είναι παραθαλάσσια, με την διαφορά, ότι η παραλία δεν βρίσκεται 
στην άκρη της πόλης, αλλά στην...μέση της. Ξεκινώντας από την 
πλατεία Δημαρχείου, περνάμε από το “Tivoli” και κατευθυνόμαστε 
προς το παλάτι “Amalienborg”, για να δούμε από κοντά την έδρα 
της βασιλικής οικογένειας, τον Καθεδρικό Ναό και το σύγχρονο 
κτίριο της Όπερας. Τo διάσημο γλυπτό της Μικρής Γοργόνας, το 
περίφημο “DR Concert Hall”, τα βραβευμένα κτίρια “VM Mountain” 
και “8Tallet”, το Νομισματοκοπείο, το ανάκτορο Ρόζενμπουργκ, 
και το Εθνικό Μουσείο είναι μερικά μόνο από τα σημεία 
ενδιαφέροντος. Η ξενάγηση μας θα ολοκληρωθεί με μια ωριαία 
κρουαζιέρα ΔΩΡΟ στα γραφικά κανάλια, η οποία, ξεκινώντας 
από το παλιό λιμάνι, Nyhavn, θα μας προσφέρει μια διαφορετική 
άποψη της γοητευτικής πόλης.
 
2η ημέρα: ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ - (κρουαζιέρα με δείπνο) - ΟΣΛΟ
Για το σημερινό ελεύθερο πρωινό οι προτάσεις αξιοποίησης 
του είναι πολλές. Η “Carlsberg Glyptotek” είναι μια εκπληκτική 
γκαλερί, που κατασκευάστηκε με τα κέρδη από την ομώνυμη 
εταιρεία παρασκευής της διάσημης Δανέζικης μπύρας, ενώ 
τα κοντινά, στην πρωτεύουσα, μεγαλόπρεπα κάστρα, θα σας 
φέρουν σε επαφή με το ένδοξο πολεμικό παρελθόν της χώρας. 
Αν πάλι θέλετε να νοιώσετε τον ζωηρό παλμό της πόλης, 
περπατήστε στον διάσημο πεζόδρομο “Stroget”, που καταλήγει 
στη μεγάλη πλατεία, “Kongens Nytorv’, με πολλά καταστήματα 
γνωστών οίκων μόδας αλλά και εναλλακτικών νέων σχεδιαστών, 
ενώ ο παράλληλος δρόμος “Straedet” είναι γεμάτος με καφέ, 
αντίκες και γκαλερί. Το απόγευμα επιβιβαζόμαστε στο πολυτελές 
κρουαζιερόπλοιο με κατεύθυνση την Νορβηγική πρωτεύουσα, 
το Όσλο. Ένα πλούσιο buffet δείπνο συνοδευόμενο από ποτό,  
με gourmet σκανδιναβικές γεύσεις και η ζωντανή σε lounge 
αποχρώσεις μουσική συνθέτουν μία σπάνια party ατμόσφαιρα. 
 
3η ημέρα: ΟΣΛΟ - (Σόγκνενφιορδ) - ΜΠΕΡΓΚΕΝ
Η πρωινή άφιξη στο Όσλο και η πλεύση κατά μήκος του ομώνυμου 
φιόρδ κρίνεται, ως μία από τις πιο  εντυπωσιακές θαλάσσιες 
διαδρομές στον κόσμο, ενώ μία μέρα πλημμυρισμένη από τις 
φυσικές ομορφιές της νοτιοδυτικής Νορβηγίας, μας περιμένει, 
κατά την οδική μετάβαση στο Μπέργκεν. Η διαδρομή μας, όχι 
μόνο διασχίζει τις ομορφότερες πολυσχιδείς ακτές, αλλά μας 
χαρίζει ταυτόχρονα ειδυλλιακές εικόνες από καταπράσινα 
λιβάδια, γαλήνιες λίμνες, ορμητικούς χειμάρους και πολύχρωμα 
χωριά, που μοιάζουν με πίνακες ζωγραφικής . Άφιξη στο γραφικό 
Γκουντβάνγκεν, επιβίβαση στο πλοίο και ξεκινάμε για την 
συναρπαστική 2/ωρη κρουαζιέρα στο εντυπωσιακό Σόγκνενφιορδ, 
με το θέαμα των καταρρακτών να μας συντροφεύει σε όλη την 
διαδρομή. Αποβιβαζόμαστε στο γραφικό χωριό του Φλαμ, χρόνος 
ελεύθερος για να απολαύσουμε τον παραδοσιακό χαρακτήρα 
της μικρής τουριστικής πόλης και συνεχίζουμε την μαγευτική μας 
διαδρομή με τελικό προορισμό το γοητευτικό Μπέργκεν, όπου και 
θα διανυκτερεύσουμε.

4η ημέρα: ΜΠΕΡΓΚΕΝ - (ονειρεμενη διαδρομη τραινου Φλαμ Μύρνταλ) ΓΚΕΙΛΟ
Σήμερα η Χανσεατική προκυμαία του Μπέργκεν, με τα πολύχρωμα ξύλινα σπίτια, 
από όπου θα ξεκινήσουμε την περιπατητική μας ξενάγηση, είναι το πιό αναγνωρίσιμο 
σημείο και αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Η 
υπαίθρια ψαραγορά Fisketorget, τα κτίρια του ονομαστού πανεπιστημίου, ο πύργος 
Μπέργκενχους, το καταπράσινο Byparken με τα μουσεία τέχνης, το ανακαινισμένο 
κάστρο και η εκκλησία της Παρθένου θα είναι τα κύρια σημεία της περιήγησης μας. Το 
μεσημέρι επιστρέφουμε στο Φλαμ και θα ακολουθήσει μία σιδηροδρομική διαδρομή, 
που επίσημα κατατάσσεται ανάμεσα στις πιο όμορφες της κεντρικής Νορβηγίας. 
Βαθιά φαράγγια, πανύψηλοι καταρράκτες, αιώνιοι παγετώνες, ορεινές φάρμες και 
περιστροφικές σήραγγες, κυριολεκτικά θα μας κόψουν την ανάσα και θα μας χαρίσουν 
εικόνες σπάνιας ομορφιάς. Αργά το απόγευμα άφιξη στο γνωστό χιονοδρομικό κέντρο 
του Γκέιλο.

5η ημέρα: ΓΓΚΕΙΛΟ (Όσλο ξενάγηση) - ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
Στα 1178 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, με 2 χιονοδρομικά κέντρα, 20 
τελεφερίκ, 39 αλπικές πλαγιές, διαφορετικού μήκους και επιπέδου δυσκολίας, 5 πίστες 
για σκι αντοχής, συνολικής έκτασης 217 χιλιομέτρων και σε ίση απόσταση από το 
Όσλο και το Μπέργκεν, το Γκέιλο αποτελεί τον ιδανικό τόπο διακοπών, καθ όλη την 
διάρκεια του χρόνου. Σύντομη πρωινή εξερεύνηση της περιοχής και αναχώρηση για 
την Νορβηγική πρωτεύουσα. Χτισμένη στον μυχό του ομώνυμου φιορδ και απλωμένη 
αμφιθεατρικά στις πλαγιές των γύρω λόφων, είναι η παλαιότερη από τις βόρειες 
πρωτεύουσες. Στην οδό Καρλ Γιόχαν χτυπάει ο σφυγμός της πόλης. Κατά μήκος 
της κεντρικής αρτηρίας βρίσκονται τα σημαντικότερα κτίρια, από τον καθεδρικό 
ναό, το πανεπιστήμιο και το Κοινοβούλιο μέχρι το Εθνικό Θέατρο και την βασιλική 
κατοικία. Ανεβαίνοντας από το κάστρο “Άκερσους” προς το κέντρο περνάμε 
από το επιβλητικό κτίριο του Δημαρχείου, όπου απονέμεται κάθε χρόνο το Νόμπελ 
Ειρήνης και εντυπωσιαζόμαστε από τις ανακαινισμένες προβλήτες, που αποτελούν 
το σημείο αναφοράς της νυχτερινής διασκέδασης των κατοίκων. Στην ίδια περιοχή 
θα επισκεφθούμε το “Μουσείο Πλοίων των Βίκινγκς”, για το οποίο οι Νορβηγοί είναι 
ιδιαίτερα περήφανοι. Θα δούμε τρία πλοία των Βίκινγκς, τα οποία κατασκευάστηκαν 
τον 9ο αιώνα. Προσπερνώντας το ολοκαίνουργιο κτίριο της Όπερας, κατευθυνόμαστε 
στο αεροδρόμιο για την πτήση προς την Σουηδική πρωτεύουσα. 
 
6η ημέρα: ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 
Το πρώτο κτίριο της Στοκχόλμης ήταν ένα μικρό οχυρό, που ήλεγχε την κίνηση των 
πλοίων μεταξύ της Βαλτικής Θάλασσας και της λίμνης Μέλαρεν. Το ιστορικό κέντρο, 
“Gamla Stan”, όπου θα περπατήσουμε, εκτείνεται σε τρία νησιά. Το Δημαρχείο, 
όπου κάθε χρόνο στη διάσημη “Χρυσή Αίθουσα” γίνεται η δεξίωση προς τιμή των  
βραβευθέντων με το βραβείο Νόμπελ επιστημόνων και καλλιτεχνών, τα νεοκλασσικά 
βασιλικά ανάκτορα, η μεγαλοπρεπής μπαρόκ Όπερα, η πλατεία Ομονοίας και τα 
αριστοκρατικά κτίρια του κέντρου είναι μερικά από τα σημεία που θα τραβήξουν την 
προσοχή μας. Σε όλα αυτά προσθέστε και το μοναδικό στο είδος του μουσείο “Βάσα, 
όπου εκτίθεται το θρυλικό πολεμικό πλοίο, το οποίο βυθίστηκε στην λίμνη το 1623 
και ανελκύστηκε σχεδόν άθικτο, μετά από 333 χρόνια. Για το ελεύθερο απόγευμα, μια 
επίσκεψη στο υπαίθριο λαογραφικό μουσείο του “Skansen”, ένας περίπατος στον 
εμπορικό πεζόδρομο της  “Drottningsgatan”, μία περιήγηση στο νότιο νησί με τον 
“μποέμ” χαρακτήρα η μία ωριαία κρουαζιέρα κάτω από τις γέφυρες, θα σας φέρουν 
πιο κοντά στον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της όμορφης Σκανδιναβικής πρωτεύουσας.

Σιδηρόδρομος Φλεμ
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Νορβιγικά Φιόρδ

Στοκχόλμη  - Ελσίνκι - Ταλλίν

Ελσίνκι

7&10 ημέρες

7η ημέρα: ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 7ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
- ΕΝ ΠΛΩ ΓΙΑ ΤΑΛΛΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 10 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Το σημερινό πρωινό, είναι στην διάθεση σας για να ανακαλύψετε τις 
ομορφιές της πολύπλευρης Σουηδικής πρωτεύουσας, επισκεπτόμενοι 
κάποιο από τα ενδιαφέροντα θεματικά μουσεία, παρακολουθώντας 
την αλλαγή της φρουράς μπροστά στο μεγαλειώδες βασιλικό 
ανάκτορο η απολαμβάνοντας έναν ζεστό καφέ σε κάποιον από 
τους στενούς δρόμους της παλιάς πόλης. Αν όλα αυτά δεν είναι 
αρκετά, μία εκδρομή στην φημισμένη πόλη της Ουψάλα, με το 
παλαιότερο πανεπιστήμιο της Βόρειας Ευρώπης η μία περιήγηση 
στην μικρή αλλά κουκλίστικη πόλη της Ζιγκτούνα, θα καλύψουν 
τις ταξιδιωτικές σας ανησυχίες.   Επιβιβαζόμαστε το απόγευμα στο 
πολυτελές κρουαζιερόπλοιο για την ολονύχτια πλεύση μας, προς 
την Εσθονική πρωτεύουσα, το μεσαιωνικό Τάλλιν. Μερικές από τις 
εντυπωσιακότερες εικόνες του ταξιδιού ξετυλίγονται μπροστά 
μας, καθώς το πλοίο, διασχίζοντας τα ήρεμα νερά της Βαλτικής 
Θάλασσας, προσπερνά τον απίστευτο αριθμό των τριάντα χιλιάδων 
καταπράσινων νησιών, το ονομαστό Σουηδικό Αρχιπέλαγος.
 
8η ημέρα: ΤΑΛΛΙΝ - ΕΛΣΙΝΚΙ
Άφιξη το πρωί στο μικροσκοπικό Τάλλιν και αμέσως ξεκινάμε την 
γνωριμία μας με την πρωτεύουσα της μικρότερης χώρας της 
Βαλτικής, την Εσθονία. Το μπαρόκ παλάτι της Αικατερίνης “Kadri-
org”, οι εγκαταστάσεις, που κατασκευάσθηκαν για να φιλοξενήσουν 
τους αθλητές των θαλάσσιων αθλημάτων στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 1980,  το ναυτικό μνημείο του Αγγέλου, που αγναντεύει 
αγέρωχα την Βαλτική και ο υπαίθριος συναυλιακός χώρος, όπου ανά 
5/ετία διεξάγεται το περίφημο μουσικό φεστιβάλ του Τάλλιν, είναι τα 
κύρια σημεία της περιήγησης μας στο μοντέρνο κομμάτι της πόλης. 
Ακολουθεί περιπατητική ξενάγηση στην παλιά πόλη, που κρίνεται, ως 
μία από τις καλύτερα διατηρημένες μεσαιωνικές πόλεις του κόσμου. 
Ο Ρώσικος Ορθόδοξος Καθεδρικός Ναός του Αλέξανδρου Νέφσκι 
είναι το σημείο εκκίνησης. Το μπαρόκ ροζ κτίριο του Κοινοβουλίου, 
η ιστορική πλατεία του Δημαρχείου και ο καθεδρικός ναός της 
Παναγίας, είναι μόνο μερικά από τα αξιοθέατα που θα μας μαγέψουν. 
Στον ελεύθερο χρόνο, ένας καφές με θέα τις κοκκινωπές στέγες των 
αρχοντικών θα ολοκληρώσει την γνωριμία μας με την πανέμορφη 
πόλη-μινιατούρα. Επιστροφή στο λιμάνι και πλεύση για την Φινλανδική 
πρωτεύουσα , το Ελσίνκι.
 
9η ημέρα: ΕΛΣΙΝΚΙ 
Όπως σε κάθε παραθαλάσσια πόλη, που σέβεται την ύπαρξη της, 
σημείο εκκίνησης είναι η “Kauppatori”, η γραφική πλατεία της 
ψαραγοράς. Από αυτό το σημείο ξεχωρίζουν οι τρούλοι δύο ναών, 
που είναι και τα κύρια αξιοθέατα της πόλης. Ο Λουθηρανικός  
Καθεδρικός ναός “Suurkirkko”,  και ο Ορθόδοξος Ρώσικος Καθεδρικός 
ναός “Uspenski”. Το Ρωσικής τεχνοτροπίας κτίριο του Σιδηροδρομικού 
Σταθμού, η παρακείμενη πλατεία “Rautatientori”, το Κοινοβούλιο, το 
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης “Kiasma”, το Εθνικό Φινλανδικό Μουσείο, 
η μοντέρνα Όπερα και η “Temppeliaukio”, η περίφημη Εκκλησία των 
βράχων, θα μας αποδείξουν περίτρανα, πως το Ελσίνκι είναι μια 
γουστόζικη πρωτεύουσα, που ξέρει να εκτιμά και να αφομοιώνει όλες 
τις πρωτοποριακές αρχιτεκτονικές τάσεις. Στο ελεύθερο απόγευμα 
προτείνουμε μια μετάβαση στο νησί - φρούριο της “Suomenlinna”. 
 
10η ημέρα: ΕΛΣΙΝΚΙ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό στη διάθεση σας για μια ακόμη σύντομη βόλτα στο Ελσίνκι. 
Το ταξίδι μας στην Σκανδιναβία ολοκληρώνεται με επίσκεψη στο 
γειτονικό Πόρβο, με τα χαρακτηριστικά πολύχρωμα ξύλινα σπιτάκια. 
Ακολουθεί μεταφορά στο αεροδρόμιο για την επιστροφή μας.

Δώρο
κρουαζιέρα

στην
Κοπεγχάγη

Μουσείο Βάσα

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

Δώρο 
είσοδοι στο 
μουσείο 

Βάσα & το 
μουσείο των 
Βίκινγκς



Τα στολίδια του Βορρά
Βερολίνο-Αμβούργο-Κοπεγχάγη-Στοκχόλμη

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της 
Γερμανίας, το Βερολίνο. Άφιξη το απόγευμα. Πρώτη γνωριμία με την ‘Αθηνά 
του ποταμού Σπρεε’ μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Για το 
βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε την ωραία ατμόσφαιρα γύρω από 
την πλατεία Savignyplatz, με τα πολλά καφέ και εστιατόρια.

2η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια μια ολόκληρη μέρα αφιερωμένη 
στην ιστορία της πόλης. Θα ξεκινήσουμε από τη καρδιά του πρώην δυτικού 
Βερολίνου, τον κεντρικό άξονα Kurfurstendam, την εκκλησία του Κάιζερ 
Γουλιέλμου από τα τέλη του 19ου αιώνα. Θα περάσουμε από τη νεκρή ζώνη 
(1945-1989) την  πλατεία του Potzdam που από εκεί περνούσε το τείχος για 
28 χρόνια κα ακριβώς διπλά βρίσκεται το μεγάλο πάρκο με τη στήλη της 
Νίκης, θα δούμε τη συνοικία με τις καινούργιες πρεσβείες που δημιουργήθηκε 
μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσάς το 1991.  Ο δρόμος μας οδηγεί στο 
ομοσπονδιακό κοινοβούλιο, το οποίο είναι χτισμένο σε νεοκλασικό ρυθμό με 
το υπέροχο γυάλινο θόλο του Norman Foster. Περνάμε στο ανατολικό τμήμα 
του κέντρου, διασχίζοντας τον αριστοκρατικό δρόμο Unter den Linden που 
μας θυμίζει τη μεγαλοπρέπεια στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν το Βερολίνο 
ήταν το κέντρο της Ευρώπης. Το νησί των μουσείων μας περιμένει, όπου 
θα επισκεφτούμε το φημισμένο μουσείο της Περγάμου. Τα αρχαιά Ελληνικά 
ευρήματα και γλυπτά μαζί με τους θησαυρούς της Μέσης Ανατολής μας 
αφήνουν άφωνους και αποτελούν μια από τις παλιότερές συλλογές του 
κόσμου. Θα ξεκουραστούμε απολαμβάνοντας ένα παραδοσιακό γλυκο stru-
del με ένα καφε και συνεχίζουμε για την καρδιά του ανατολικού κέντρου, 
όπου θα δούμε τον καθεδρικό ναό και την εκκλησιά του Αγ. Νικολάου. Δεν θα 
παραλείψουμε να δούμε το υψηλότερο κτίριο της πόλης, τον πύργο Fernse-
hturm με ύψος 368 μέτρα. Ελεύθερος χρόνος στην πλούσια αγορά της πόλης.  
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  

3η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΑΜΒΟΥΡΓΟ 300χλμ. 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το βόρειο τμήμα χώρας. Το Αμβούργο είναι η 
δεύτερη σε μέγεθός πόλη της χώρας, βρίσκονται σε αυτήν 2300 γέφυρές, 
περισσότερες από όσες η Βενετία και Άμστερνταμ μαζί. Είναι το μεγαλύτερο 
λιμάνι της Γερμανίας και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης. Το διασχίζει 
ο ποταμός Έλβας, που μετά από 80 χλμ. εκβάλει στη Βόρεια Θάλασσα. Στα 
σημαντικότερά αξιοθέατα συμπεριλαμβάνονται το Δημαρχείο της πόλης, η 
εκκλησιά του Αγ. Πέτρου, το Δημοτικό πάρκο, η προβλήτα του Αγ. Παύλου και 
οι περιοχή με τις αποθήκες. Η πόλη μετρά 1200 χρόνια ιστορία. Το Αμβούργο 
είναι νέο, αξιαγάπητο, κοσμοπολιτικό και ταυτόχρονα πόλη των αντιθέσεων.  
Ελεύθερος χρόνος στα γραφικά κανάλια της πόλης απολαμβάνοντας μια 
τοπική μπίρα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. 

4η ημέρα: ΑΜΒΟΥΡΓΟ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 400χλμ. 
Πρωινό. Αναχώρηση για το Lubeck, Putgarten μέσα από μια υπέροχη διαδρομή 
κοντά στις ακτές της Βαλτικής. Παίρνουμε το καράβι για το Rodbyhavn. Η 
Δανία είναι χτισμένη σε μια χερσονήσου με έκταση 30 000 τετραγωνικά 
χλμ. Η χώρα αποτελείται από 400 νησιά. Η Γροιλανδία και τα νησιά Φερόε 
στον μακρινό βορά είναι αυτοδιοικούμενες περιοχές του Βασίλειου της 
Δανίας. Η Δανία είναι περισσότερο γνώστη για τους δεσμούς της με τους 
Βίκινγκς και τα παραμυθία του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Η χώρα είναι μια 
γέφυρα μεταξύ της ηπειρωτικής Ευρώπης και  της Σκανδιναβίας. Το τοπίο είναι 
γεμάτο μαγευτικά κάστρα, παλάτια και ιστορικές εκκλησίες. Χρυσός  αιώνας 
για τη Δανία ήταν το πρώτο μισό του 19ου αιώνα, καθώς η χώρα κέρδισε 
διεθνής αναγνώριση. Άφιξη το μεσημέρι στη Κοπεγχάγη. Πρώτη γνωριμία 
και στάση για φωτογραφία με το σύμβολο της πόλης – τη Μικρή Γοργόνα.  
Ελεύθερος χρόνος. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

5η ημέρα: ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγησή μας από τα κυριότερα αξιοθέατα της 
πόλης, τα οποία είναι τα 3 βασιλικά ανάκτορα, το διάσημο πάρκο Tivoli από 
το 1843, με το διάσημο καρουζέλ, το Πλανητάριο και τα διάσημα εργοστάσια 
μπίρας Tuborg. Το κτίριο του Βασιλικού Δανικού Ναυτικού Μουσείου είναι από 
το 1780 και κάποτε χρησιμοποιήθηκε ως ναυτικό νοσοκομείο. Η εντυπωσιακή 
νέα Όπερα στο νησί Χολμέν με χωρητικότητα 1800 άτομα άνοιξε το 2005. 
Εδώ βρίσκεται το μουσείο των ρέκορ Γκίνες και υποδέχεται τους επισκέπτες 
με το ομοίωμα του ψηλότερου ανθρώπου του κόσμου. Ο βοτανικός κήπος 
εντυπωσιάζει με το τεράστιο θερμοκήπιο από το 1874. Θα περασούμε και 
από τη επίσημη κατοικία της βασίλισσας Μαργαρίτας Αμαλιενμπορ Σλοτ 
του 1748. Το απόγευμα σας προτείνουμε μια βόλτα στο Νιχάουν. Το «νέο 
λιμάνι « είναι ένα κανάλι μήκους 300 μέτρων με πολύχρωμα σπίτια του 
1670.  Εδώ υπάρχουν πολλα, μπάρ, εστιατόριά, καφέ. Ελεύθερος χρόνος. 
Διανυκτέρευση. 

6η ημέρα: ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ - ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 660χλμ. 
Προγευμα και αναχώρηση για τη Σουηδία.  Ακολουθώντας βόρειο ανατολική 
κατεύθυνση προχωράμε στο έδαφος της Σουηδίας και περνάμε από την 
περιοχή, όπου ξεκίνησε η μεγάλη εταιρία ΙΚΕΑ. Με τις απαραίτητες στάσεις 
φτάνουμε το απόγευμα στο προορισμό μας. Αφού τέλειωσε η εποχή των 
Βίκινγκς, έγινε μέλος της Ένωσης του Κάλμαρ το 1397 μαζί με τη Δανία και 
τη Νορβηγία.  Η Σουηδία συμμετείχε στους μεγάλους  πολέμους του 17 αιώνα 
και αναδείχτηκε ως μια από τις κορυφαίες δυνάμεις. Πρώτη πανοραμική 
βόλτα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια.

7η ημέρα: ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρόγευμα και ξεκινήσουμε τη ξενάγηση μας από την παλιά πόλη Gamla stan 
που είναι από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Είναι ένα ζωντανό 
μουσείο, γεμάτο με όμορφα κτίρια, εστιατόρια  και μαγαζιά Στο κέντρο 
βρίσκεται η μεγάλη τετράγωνη πλατεία με τα παλιά σπίτια εμπόρων και 
το κτίριο του Χρηματιστήριου. Εκεί βρίσκεται  ο καθεδρικός ναός και το 
Βασιλικό ανάκτορο που είναι χτισμένο σε μπαρόκ ρυθμό και διαθέτει 600 
δωμάτια. Το μουσείο Βάσα είναι πλοίο του 17ου αίωνα. Από εδώ ξεκινά η 
πραγματική  ιστορία της χώρας.  Η περιοχή είναι γνώστη παγκοσμιώς για 
τα βραβεία Νομπελ και την περίοδο των βραδεύσεων λαμβάνουν χώρα τα 
επίσημα δείπνα για τους Νομπελίστες, στη Χρυσή αίθουσα του Δημαρχείου..  
Διανυκτέρευση. 

8η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος. Νωρίς το μεσημέρι μεταφορά στο αεροδρόμιο.

Στοκχόλμη

8 ημέρες
Αμβούργο Κοπεγχάγη

Νέο
Μοναδικό

Πρόγραμμα

Η εκδρομή πραγματοποιείται και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη
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1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΔΟΥΒΛΙΝΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για Δουβλίνο με την AEGEAN 
AIRLINES. Άφιξη μεταφορά και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 4*.

2η ημέρα: ΔΟΥΒΛΙΝΟ - ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ
Πρόγευμα και ξενάγησή στο Δουβλίνο. Θα περάσουμε από το παλαιό 
Τελωνείο του 18 αιώνα όπου θα περπατήσουμε διαμέσου του κολλεγίου της 
Αγίας Τριάδας και θα επισκεφτούμε το Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. 
Στη πανοραμική μας περιήγηση θα γυρίσουμε τη πόλη περνώντας από 
την Εθνική Πινακοθήκη, το Κάστρο του Δουβλίνου, τον Άγιο Πατρίκιο, τον 
Καθεδρικό καθεδρικό του Χριστού, το κολλέγιo Trinity όπου στη βιβλιοθήκη 
του θα θαυμάσουμε το ιστορικό Book of Cells. Τέλος θα επισκεφθούμε το 
μεγαλύτερο αστικό πάρκο της Ευρώπης, το Φοίνιξ Πάρκ καθώς και το 
αποστακτήριο ουίσκυ Jameson και τις εγκαταστάσεις της ζυθοποιίας Guin-
ness εφ’ όσον το επιτρέπει ο χρόνος μας. Το βράδυ θα επισκεφθούμε την 
περιοχή Temple Bar όπου θα απολαύσουμε ένα ποτήρι μπύρα.

8 ημέρες

Γύρος Ιρλανδίας
5η ημέρα: ΚΕΡΥ - ΜΠΑΝΡΑΤΤΥ CASTLE - ΒΡΑΧΟΙ ΜΟΧΕΡ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΕΡΡΕΝ - 
ΓΚΟΛΓΟΥΕΙ
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την πόλη Galway ταξιδεύοντας 
μέσα από την περιοχή του Μπέρρεν. Πρώτη μας επίσκεψη είναι το 
κάστρο Μπανράττυ. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στους Βράχους του 
Μόχερ μέσα από την ιδιόμορφη περιοχή Μπέρρεν βλέπουμε την ιδιότυπη 
διαστρωμάτωση ασβεστολιθικών πετρωμάτων. Άφιξη στη πόλη Galway και 
τακτοποίηση σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4*. Δείπνο . 

6η ημέρα: GALWAY - ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΟ ΚΟΡΟΥΜΟΡ - SLIGO - (ΛΟΝΤΟΝ) ΝΤΕΡΥ 
Πρόγευμα, αναχώρηση για την πόλη Ντέρυ περνώντας από το μεγαλιθικό 
νεκροταφείο του Καροουμορ έξω από την πόλη του Σλάιγκο. Στη συνέχεια θα 
περιηγηθούμε στην πόλη του Sligo. Κατόπιν αναχωρούμε προς τη Β.Ιρλανδία 
με άφιξη αργά το απόγευμα στο Ντέρυ. Τακτοποίηση σε επιλεγμένο 
ξενοδοχείο 4* μας και περιήγηση της πόλης. Δείπνο 

7η ημέρα: ΝΤΕΡΥ - GIANT’S CAUSEWAY - ΜΠΕΛΦΑΣΤ
Μετά το πρόγευμα θα επισκεφθούμε το Δρόμο του Γίγαντα. Το φαινόμενο 
που συναντάται στο Τζάιαντς Κόζγουέϊ
σχηματίστηκε πριν από 60 εκατομμύρια χρόνια και η τοποθεσία αποτελεί 
παγκόσμιο κληροδότημα της UNESCO. Κατόπιν θα αναχωρήσουμε για τη 
θρυλική πόλη του Μπέλφαστ. Τακτοποίηση στο επιλεγμένο ξενοδοχείο HIL-
TON BELFAST (www.hilton.com ) ή στο EUROPA  ( www.hastingshotels.com ) . 
Δείπνο.

8η ημέρα: ΜΠΕΛΦΑΣΤ - ΔΟΥΒΛΙΝΟ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πανοραμική ξενάγηση της πόλης και 
πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας. Θα δουμε το κυρτό ρολόι, το κτίριο 
της όπερας, το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο της Βασίλισσας, και την παμπ 
Κράουν Μπαρ. Συνεχίζουμε για το Δυτικό Μπέλφαστ όπου θα ξεναγηθούμε 
στην περιοχή των εχθροπραξιών και του σημερινού τείχους της Ειρήνης. 
Επίσης θα επισκεφθούμε το Dock όπου κατασκευάστηκε ο Τιτανικός. Μετά
τη ξενάγηση αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Δουβλίνου για την πτήση 
της επιστροφή μας.

Κιλλαρνευ

Μπέλφαστ

3η ημέρα: ΔΟΥΒΛΙΝΟ - ΒΡΑΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΣΕΛ - ΚΟΡΚ - ΚΙΛΛΑΡΝΕΥ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την κομητεία Κέρυ. Πρώτος σταθμός ο Βράχος 
του Κάσελ που δεσπόζει επάνω από την πόλη, την βάση του την αποτελεί 
ένας ογκόλιθος ύψους 61 μ. Συνεχίζουμε για την πόλη Κορκ όπου και θα 
περιηγηθούμε στην πόλη. Τελευταία στάση η κομητεία του Κέρρυ. Άφιξη 
πολυτελές ξενοδοχείο THE EUROPE HOTEL & RESORT 5*  ( www.theeurope.
com ) . 

4η ημέρα: ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΤΟΥ ΚΕΡΥ
Πρωινο αναχώρηση για την διάσημη διαδρομή της Ιρλανδίας το δαχτυλίδι 
του Κέρυ. Θα περάσουμε από το γραφικό χωριό Κιλόγκρλιν, θα συνεχίζουμε 
προς το Γκλενμπέι με την πανοραμική θέα προς τη χερσόνησο και τον 
κόλπο του Ντίνγκλ, ακολουθεί το χωριό Καχιρσαiβίν και θα φτάσουμε στην 
πόλη Γουότερβιλ. Η διαδρομή από τα βουνά μέχρι το φαράγγι στην τοποθεσία 
Μόλ και απο το σημείο Λέιντις Βιού θα απολαύσουμε τη μαγευτική θέα 
προς τις διάσημες λίμνες του εθνικού Δρυμού του Κιλλάρνευ. Το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο . Το βράδυ
προαιρετική παρακολούθηση του παραδοσιακό Ιρλανδέζικο χορό RIVER 
DANCE. 

5η ημέρα: ΚΕΡΥ - ΜΠΑΝΡΑΤΤΥ CASTLE - ΒΡΑΧΟΙ ΜΟΧΕΡ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΕΡΡΕΝ - 
ΓΚΟΛΓΟΥΕΙ
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την πόλη Galway ταξιδεύοντας 
μέσα από την περιοχή του Μπέρρεν. Πρώτη μας επίσκεψη είναι το 
κάστρο Μπανράττυ. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στους Βράχους του 
Μόχερ μέσα από την ιδιόμορφη περιοχή Μπέρρεν βλέπουμε την ιδιότυπη 
διαστρωμάτωση ασβεστολιθικών πετρωμάτων. Άφιξη στη πόλη Galway και 
τακτοποίηση σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4*. Δείπνο . 

Δουβλίνο

Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι. Λόγω των πολλών φεστιβάλ στη περιοχή του Γκόλγουει η διανυκτέρευση μπορεί 

να αντικατασταθεί σε αντίστοιχης κατηγορίας ξενοδοχείο στην γύρω περιοχή Mayo.



COPTHORNE TARA KENSINGTON 4* plus
Το ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται σε πολύ κεντρική τοποθεσία, στο Kensight-
on του Λονδίνου, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. 
Διαθέτει lobby, γυμναστήριο, χώρο στάθμευσης, lounge μπαρ, δωρεάν Wi-Fi και 2 εστιατόρια. 
Τα δωμάτιά του διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, συσκευή για καφέ ή τσάι, δορυφορική 
τηλεόραση, θυρίδα ασφαλείας και ψυγείο.

Λονδίνο

Βρετανικό μουσείο

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

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

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

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

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

5 ημέρες

ROYAL NATIONAL 3*
Βρίσκεται στην περιοχή Bloomsbury, στο κέντρο του Λονδίνου, κοντά στο Βρετανικό μουσείο. 
Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, cafe, γυμναστήριο, κέντρο ευεξίας, ιδιωτικό χώρο στάθμευσης 
και δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, θυρίδα ασφαλείας, ψυγείο, 
συσκευές για καφέ ή τσάϊ, στεγνωτήρα μαλλιών και Wi-Fi.
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Σκωτία-Highlands
Αγγλικές λίμνες

7 ημέρες

Λοχνες

1η ημέρα: ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ - ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΙΜΝΕΣ - ΓΟΥΙΝΤΕΡΜΙΡ - ΓΛΑΣΚΟΒΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πρωινή πτήση με την AEGEAN AIRLINES για το 
αεροδρόμιο του Μάντσεστερ. Πρώτη μας επίσκεψη το πανέμορφο θέρετρο Bow-
ness on Windermere στις όχθες της ομώνυμης λίμνης. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία 
(προαιρετικά) για μια κρουαζιέρα 45 λεπτών στη μεγαλύτερη λίμνη του Εθνικού 
Πάρκου Lake District την Windermere με θέα την υπέροχη φύση και τις επαύλεις που 
κόβουν την ανάσα. Αναχώρηση και μέσα από μία διαδρομή με αλληλοδιαδεχόμενες 
λίμνες περνάμε τα νοητά σύνορα Αγγλίας – Σκωτίας. Αργά το απόγευμα άφιξη στην 
μεγαλύτερη πόλη της Σκωτίας την Γλασκόβη. Τακτοποίηση στα δωμάτια μας. Δείπνο 
και διανυκτέρευση.  

4η ημέρα: ΑΒΙΕΝΜΟΡ - ΜΠΛΕΡ ΑΘΟΛ - ΠΙΤ ΛΟΧΡΥ - ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση με τελικό προορισμό το Εδιμβούργο. Πρώτη 
στάση στην διαδρομή μας ένα από τα πλέον αξιόλογα κάστρα της Σκωτίας, 
το περίφημο Blair Castle, εδώ θα πάρουμε μια γεύση από την αριστοκρατική ζωή 
των Χάιλαντερ από τις αρχές του 18ου αιώνα, (προαιρετική είσοδος) περιήγηση 
εντός του κάστρου αλλά και στους κήπους, ελεύθερος χρόνος. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε (προαιρετική είσοδος) ένα παραδοσιακό αποστακτήριο παρασκευής 
ουίσκι. Προαιρετική ξενάγηση στο χώρο παρασκευής και δοκιμή single malt whis-
key. Συνεχίζουμε με το πανέμορφο χωριό Πιτ Λόχρυ με τα παραδοσιακά σπίτια 
ελεύθερος χρόνος για βόλτα στη γραφική αγορά του χωριού και για γεύμα. Άφιξη 
στην Αθήνα του Βορρά όπως αποκαλούν το Εδιμβούργο. Μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Αργά το απόγευμα προτείνουμε μια βόλτα με τη βοήθεια του 
αρχηγού μας στην Παλιά Πόλη. Θα επισκεφτούμε  μια από τις παραδοσιακές παμπ 
στην οδό Grassmarket.  Διανυκτέρευση. 

5η ημέρα: ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ 
ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟΥ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για την ξενάγηση της 
πόλης του Εδιμβούργου. Θα ξεκινήσουμε με την Νέα - Γεωργιανού 
τύπου – πόλη που άρχισε να χτίζεται στα μέσα του 18ου αιώνα βόρεια 
της μεσαιωνικής πόλης. Στη συνέχεια θα ανεβούμε το Λόφο Κάλτον, 
όπου από την κορυφή του θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε 
μια πανοραμική θέα της Πόλης του Εδιμβούργου. Δια μέσου του 
Βασιλικού Μιλίου θα δούμε την Εκκλησία Κάνονγκειτ, το Τόλμπουθ, το 
σπίτι του Τζον Νοξ, και τον καθεδρικό Ναό του Αγίου Τζάιλς κ.α. Στο 
τέλος της ξενάγησής μας θα επισκεφθούμε (προαιρετική είσοδος) 
το παγκοσμίου φήμης Κάστρο του Εδιμβούργου. Το απόγευμα 
ελεύθερο στην διάθεση μας. Το βράδυ (προαιρετική συμμετοχή) 
θα μπορέσουμε να συμμετέχουμε σε μία σκοτσέζικη βραδιά με 
γκάιντες, παραδοσιακούς χορούς και ενδυμασίες, τα περίφημα KILT. 
Διανυκτέρευση.

Κάστρο Εδιμβούργου

6η ημέρα: ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ - ΚΑΣΤΡΟ ΓΚΛΑΜΙΣ, ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Μετά το πρόγευμα θα ξεκινήσουμε για μια ημερήσια εκδρομή στη 
κεντρική / ανατολική Σκωτία. Πρώτη μας επίσκεψη ένα από τα πιο 
επιβλητικά κάστρα της Σκωτίας το περίφημο (προαιρετική είσοδος) 
Glamis castle. Εκτός του ότι αποτέλεσε το σκηνικό για τον «Μάκβεθ» 
του Σαίξπηρ, ήταν και το σπίτι των παιδικών χρόνων της βασιλομήτωρ 
Ελισάβετ, ελεύθερος χρόνος. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε 
προς την παλαιότερη πανεπιστημιούπολη της Σκωτίας και πρώην 
εκκλησιαστική πρωτεύουσα, τον Άγιο Ανδρέα. Θα περιηγηθούμε τους 
κεντρικούς δρόμους και τις πλακόστρωτες αλέες με τις αψιδωτές 
προσόψεις των σπιτιών. Θα δούμε τα πανεπιστημιακά κτίρια και 
τις μεσαιωνικές εκκλησίες, που οδηγούν προς τον ερειπωμένο 
Καθεδρικό Ναό του 12ου αιώνα. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο 
Εδιμβούργο.

7η ημέρα: ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ ελεύθερη μέρα.
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και όλη η υπόλοιπη μέρα στη διάθεση 
σας. Το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου για την  
πτήση επιστροφής.

2η ημέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΓΛΑΣΚΟΒΗΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ξενάγηση μας από την πλατεία Τζωρτζ με 
τα επιβλητικά Βικτωριανά κτήρια και το δημαρχείο της πόλης, θα επισκευθούμε τον 
καθεδρικό Ναό της πόλης με την νεκρόπολη, το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης  και 
τον ποταμό Κλάιντ. Η Γλασκώβη εξελίσσεται με ιλιγγιώδη ρυθμό και αποτελεί ένα 
μοντέρνο, αστικό κέντρο με βικτοριανή αρχιτεκτονική κληρονομιά, με στιλάτα 
μπαρ, κομψά εστιατόρια και πολλούς χώρους τέχνης και ψυχαγωγίας. Ελεύθερος 
χρόνος για να εξερευνήσετε τη πόλη σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Διανυκτέρευση.  

3η ημέρα: ΓΛΑΣΚΟΒΗ - ΛΟΧ ΛΟΜΟΝΤ - ΦΟΡΤ ΑΓΚΟΥΣΤΟΥΣ - ΛΟΧΝΕΣ - ΙΝΒΕΡΝΕΣ - ΑΒΙΕΝΜΟΡ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στη εντυπωσιακή άγρια 
φύση των Χάιλαντς. Θα αναχωρήσουμε για το Εθνικό Πάρκο Λοχ Λόμοντ & Τρόσακς. 
Αρχίζουμε να διασχίζουμε τα Χάιλαντς, περνώντας μέσα από το θεαματικό φαράγγι 
του Γκλένκοου, το ψαροχώρι Φορτ Γουίλιαμ στους πρόποδες του βουνού Μπεν Νέβις, 
για να φτάσουμε στο Φορτ Αγκούστους. Ελεύθερος χρόνος για μεσημεριανό γεύμα. 
Συνεχίζοντας την διαδρομή μας ταξιδεύοντας παράλληλα με τις μαγευτικές λίμνες 
της Σκωτίας και την γνωστή σε όλους Λοχ Νες για να απολαύουμε ένα μοναδικό 
τοπίο της λίμνης και εάν είμαστε τυχεροί ίσως αποθανατίσουμε και το θρυλικό 
τέρας την Νέσι. Αργά το απόγευμα φτάνουμε στην πρωτεύουσα των Χάιλαντς το 
Ινβερνές. Ελεύθερος χρόνος για περιήγηση στην συνέχεια άφιξη στο ξενοδοχείο μας 
στο Άβιενμορ, στην καρδιά των Χάιλαντς. Τακτοποίηση στα δωμάτια μας. Δείπνο 
και διανυκτέρευση. 

Lake District

Εγγυημένες Πτήσεις



3η ημέρα: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (συνέχεια ξενάγησης) 
Περιήγηση  σε γνωστές γειτονιές του Μανχάταν που έχουν το δικό τους 
«χρώμα» και κουλτούρα, όπως το Γκρίνουιτς Βίλατζ μεταξύ Houston 
Street και Μπρόντγουεϊ, και το Σόχο, τη γειτονιά του 19ου αιώνα που είναι 
γεμάτη με γκαλερί, μπουτίκ και εστιατόρια. Φθάνουμε στη «Μικρή Ιταλία», 
με πολλά Ιταλικά εστιατόρια και καταστήματα που θα σας θυμίσει σκηνές 
από την ταινία «Ο Νονός». Προχωρούμε προς Τσάιναταουν, μία από τις 
μεγαλύτερες περιοχές Ασιατών που ζουν εκτός Ασίας, διάσημη για τα 
οικονομικά εστιατόρια, παντοπωλεία, καταστήματα «έθνικ» ειδών δώρων. 
Συνεχίζουμε και φθάνουμε στο νοτιότερο άκρο του Μανχάταν (Lower Man-
hattan). Περιλαμβάνει το Μπάτερι Παρκ, το «Σημείο Μηδέν», την Γουόλ Στριτ 
και την προβλήτα South Street Seaport. Είναι κυρίως εμπορική και οικονομική 
περιοχή, αλλά περιλαμβάνει μερικά ωραία εστιατόρια και μπιστρό. Από τις 
αποβάθρες εκεί μπορείτε να πάρετε ένα πλοίο για Staten Island και το Άγαλμα 
της Ελευθερίας. H ξενάγηση συνεχίζεται µε κρουαζιέρα µε πλοιάριο, όπου θα 
θαυμάσουμε και θα φωτογραφίσουμε τις αναπαλαιωµένες προβλήτες, το 
ιστορικό Ellis Island, χώρο υποδοχής παλαιότερα των µεταναστών, το Άγαλµα 
της Ελευθερίας από κοντά, καθώς και το Στάτεν Άιλαντ & το New Jer-
sey. Σε κάθε σημείο της κρουαζιέρας θα απολαμβάνουμε μοναδική θέα στο 
Manhattan. Στη συνέχεια θα περάσουμε δίπλα από το Governor’s Island και 
το Μπρούκλιν. Τελειώνοντας επιστροφή στο ξενοδοχείο εξ’ ιδίων.

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, επιβίβαση και πτήση μέσω σταθμού για Νέα 
Υόρκη. Καλωσορίσατε στο «Μεγάλο Μήλο». Η πρώτη γνωριμία μας ξεκινά 
με τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το Μανχάταν. Η Νέα Υόρκη 
αποτελείται από πέντε δήμους: το Μανχάταν, Staten Island, Queens, Brook-
lyn και Bronx. Τα νησιά συνδέονται με γέφυρες, σήραγγες και πορθμεία. 
Κάποια από αυτά θα τα διασχίσουμε για να φθάσουμε στον προορισμό μας, 
την πόλη όπου ο κάθε ουρανοξύστης είναι μοναδικό δείγμα αρχιτεκτονικής. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην «καρδιά» του Μανχάταν. Όσοι το 
επιθυμούν (αναλόγως με την ώρα) μπορούν να βγουν για έναν πρώτο 
περίπατο στην πόλη, συνοδευόμενοι από τον ξεναγό μας.

2η ημέρα: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (ξενάγηση) 
Ξεκινάμε  την ξενάγηση  βλέποντας το Μέγαρο των Ηνωμένων Εθνών (Τα 
κτίρια του ΟΗΕ είναι υπό μεγάλη ανακαίνιση και επισκευή). Ακολουθεί η κυκλική 
πλατεία με το άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου και το Λίνκολν Σέντερ, 
ένα συγκρότημα κτιρίων που στεγάζουν καλλιτεχνικούς οργανισμούς, 
όπως τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, τη Μητροπολιτική Όπερα, διεθνείς 
παραγωγές μπαλέτου και μοντέρνου χορού, το φημισμένο Σχολείο 
Τεχνών Julliard, επιδείξεις μόδας και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις μεγάλης 
εμβέλειας. Εκεί έχουν εμφανιστεί αμέτρητοι καλλιτέχνες παγκόσμιας φήμης, 
όπως η Ελληνίδα Μαρία Κάλλας. Ακριβώς δίπλα είναι η Νομική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Fordham, όπου έχουν φοιτήσει τα μεγαλύτερα ονόματα στη 
σύγχρονη ιστορία. Συνεχίζουμε προς το Σέντραλ Παρκ, το τεράστιο πάρκο 
με τα δέντρα και τις λίμνες που βρίσκεται στο κέντρο του Μανχάταν και 
προσφέρει τον ιδανικό χώρο για περπάτημα, τρέξιμο, ιππασία, ποδηλασία, 
πατινάζ κ.ά. Από τη δυτική πλευρά του πάρκου βλέπουμε το επιβλητικό 
Αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής Βικτωριανού τύπου «Ντακότα», στα 
πανάκριβα διαμερίσματα του οποίου κατοικούν καλλιτέχνες, εφοπλιστές 
κ.ά., ανάμεσά τους και το αδικοχαμένο «Σκαθάρι», Τζον Λένον. Στη συνέχεια 
βλέπουμε το Πανεπιστήμιο Columbia, το μνημείο του στρατηγού Γκραντ, 
τον ποταμό Hudson, το Χάρλεμ, με το περίφημο Apollo Theatre. Συνεχίζουμε 
προς την ξακουστή 5η Λεωφόρο. Εκεί συναντάμε το Μητροπολιτικό 
Μουσείο Τέχνης, το Μουσείο Guggenheim,. Στην 5η Λεωφόρο θα δούμε 
το Trump Tower του πολυεκατομμυριούχου Ντόναλντ Τραμπ, όλους τους 
Ευρωπαϊκούς οίκους μόδας και πολλά λαμπερά κοσμηματοπωλεία, όπως 
Cartier, Bulgari,. Προχωρούμε προς το Ροκφέλερ Σέντερ, ένα συγκρότημα 
19 κτηρίων. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά συγκροτήματα του είδους 
του στον κόσμο, με καταστήματα, εστιατόρια και στη μέση σε έναν από 
τους ουρανοξύστες το παρατηρητήριο με εκπληκτική θέα, που ονομάζεται 
Top of the Rock. Τελειώνουμε την ξενάγηση στην Μπρόντγουεϊ, την «καρδιά» 
των θεάτρων. Η Μπρόντγουεϊ, είναι μια μεγάλη λεωφόρος που διατρέχει όλο 
το Μανχάταν και φυσικά την Times Square, που έχει δανείσει το όνομά της 
σε πολλές θεαματικές μουσικές παραγωγές.

8 ημέρες

Central Park

Highlights
- Το Άγαλμα της Ελευθερίας
- Tο Μητροπολιτικό Μουσείο 
  Τέχνης     
- H Γέφυρα του Μπρούκλιν 
- Tο Μπρόντγουεϊ,  
- Tο Ρόκφελερ Σέντερ 
- H  «Μικρή Ιταλία» 
- Tο Σόχο,
και πολλά ακόμη αξιοθέατα και 
όχι μόνο, αναμένουν  να σας 
κυκλοφορήσουν στους δρόμους της 
Νέας Υόρκης.

ΔΩΡΟ 
- Κρουαζιέρα/Βόλτα στη γέφυρα 

του Μπρούκλιν 
& Επίσκεψη Μουσείο 

Μετροπόλιταν & Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας  

Με Ελληνόφωνο 
ξεναγό

Νέα Υόρκη
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΣΑΣ:
ΟΥΑΣΙΝΚΤΟΝ, ΤΟΡΟΝΤΟ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ, ΒΟΣΤΟΝΗ, ΟΡΛΑΝΤΟ, ΜΑΙΑΜΙ

ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ ΓΙΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΜΕ: 
ΜΠΑΧΑΜΕΣ, ΠΟΥΝΤΑ ΚΑΝΑ, ΚΑΝΚΟYΝ, ΠΛΑΓΙΑ ΝΤΕΛ ΚΑΡΜΕΝ, ΤΖΑΜAΙΚΑ, ΠΑΡΘEΝΟΙ 

ΝHΣΟΙ, ΑΡΟYΜΠΑ, ΤΕΡΚΣ ΚΑΙ ΚEΙΚΟΣ, ΓΡΕΝAΔΑ, AΓΙΟΣ ΜΑΡΤIΝΟΣ
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4η ημέρα: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - CHELSEA MARKET - ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ BROOKLYN
Αναχωρόύμε με το Mετρό για το Chelsea Market. Τα κόκκινα τούβλα 
κυριαρχούν και αγκαλιάζουν όλον, τον τεράστιο χώρο της στεγασμένης 
αγοράς, οι industrial λεπτομέρειες όπως οι σωλήνες, τα φουγάρα και ό, ι 
αντίστοιχο κάνουν εμφανή την παρουσία τους και γενικά προετοιμαστείτε 
για έναν δαιδαλώδη χώρο με δεκάδες διαφορετικές επιλογές, εισόδους, 
εξόδους κλπ. Με πολύ απλά λόγια είναι η Μέκκα των gourmand της Νέας 
Υόρκης Το Chelsea Market λοιπόν έχει καθιερωθεί ως το food mall στο 
οποίο ωστόσο υπάρχουν και αρκετές επιπλέον επιλογές για shopping, 
για καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Συνεχίζουμε με μετρό μια  βόλτα στη 
Γέφυρα του Βrooklyn που είναι μαγική. Περπατώντας αγναντεύουμε  την θεα 
και  στο μαυλό μας ερχονται αμέτρητες φωτογραφίες απο ταινίες με θέα 
τους  ουρανοξύστες.

5η ημέρα: ΝEA YORKH - WOODBURY COMMONS OUTLETS (προαιρετικό)
Σήμερα θα περάσουμε τη µέρα μας στο Woodbury Commons, έναν 
«παράδεισο» καταστημάτων, µόλις 1 ,15 ώρα από το Μανχάταν. Φθάνουμε 
στο «Εκπτωτικό χωριό», µε πάνω από 220 µπουτίκ και καταστήµατα με 
προσφορές που κυμαίνονται από 20% έως και 70%. Στο Εκπτωτικό 
χωριό λειτουργούν εστιατόρια, καφετέριες και χώροι ξεκούρασης για τους 
επισκέπτες. Εναλλακτικά προτείνουμε βόλτα στη Tribeca και κυρίως το 
Soho... πολλοί ενδημούντες καλλιτέχνες, συγγραφείς και διανοούμενοι έχουν 
παραχωρήσει τη θέση τους (και τις γκαλερί τους) στις μεγάλες φίρμες και 
στην πολυκοσμία.Το βράδυ Το East, το West και το Greenwich Village είναι 
από τις γειτονιές που καταγράφονται στους οδηγούς ως must - ειδικά για τη 
νυχτερινή τους ζωή.

6η ημέρα: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ DC (προαιρετικό) 
Προτείνουμε  ολοήμερη εκδροµή στην Ουάσινγκτον DC, που πέραν της 
ιστορικής της αξίας είναι µία από τις ομορφότερες πόλεις των ΗΠΑ. Καθαρός 
αέρας, πολύχρωµα φύλλα, τα επιβλητικά µνηµεία, οι περιποιηµένοι κήποι, µια 
τέλεια δοµηµένη πόλη, η πρωτεύουσα του έθνους. Βλέπουµε το Καπιτώλιο, 
τον Λευκό Οίκο, το Κοιµητήριο του Άρλινγκτον, τα µνήµατα των Κένεντι, το 
Λίνκολν Μεµόριαλ κ.ά. αξιοθέατα. Στο κέντρο της πόλης υπάρχουν δείγµατα 
αξιόλογης αρχιτεκτονικής και η DuPont Circle, κάτι σαν την 5η Λεωφόρο του 
Μανχάταν.

7η-8η ημέρα: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Πρωινό ελεύθερο για βόλτα και αγορές της τελευταίας στιγµής και 
αναχώρηση για το αεροδρόμιο. Πτήση επιστροφής στην Ελλάδα. Τώρα 
καταλαβαίνετε ότι η Νέα Υόρκη είναι κάτι παραπάνω από ένα ταξίδι στις 
ΗΠΑ. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι ζωής στο κέντρο του κόσμου.

Η πόλη που δεν 
κοιμάται ποτέ!

Το Λαμπερό “ΜΗΛΟ” της Βορείου Αμερικής σας περιμένει για να σας θαμπώσει, να σας 
μεταδώσει τον δικό του παλμό, να σας ξεναγήσει χωρίς σταματημό και να σας διηγηθεί μία 
από τις πολλές ιστορίες του. Ουρανοξύστες, γέφυρες, πάρκα, αξιοθέατα μουσεία…..τέχνη, 
μόδα, ψυχαγωγία σας παρασύρουν σ ένα ρυθμό που μόνο αυτή η Μητρόπολη γνωρίζει! Η 
πόλη που δεν κοιμάται ποτέ είναι ικανή να μαγέψει και τους πιο απαιτητικούς!!! 

Ουάσινγκτον DC

Γέφυρα Μπρούκλυν

Νέα Υόρκη



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

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

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

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

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

Άμστερνταμ

5 ημέρες

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

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

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

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

Βερολίνο

5 ημέρες

Πότσδαμ (San Sousi)

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

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

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒEΛΙΓΡΑΔΙ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για την πανέμορφη 
πρωτεύουσα της Σερβίας, την Λευκή πόλη  του Δούναβη, το Βελιγράδι . Θα 
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο και θα έχουμε μια πρώτη γνωριμία με την 
όμορφη πόλη. Μετά το δείπνο στο ξενοδοχείο σας προτείνουμε μια βόλτα 
στην μποέμ περιοχή της πόλης την περίφημη Skadaelija.

2η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ - ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ 
ΔΑΣΗ - ΒΙΕΝΝΗ (670χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Ουγγαρία και τα περίφημα παραδουνάβια 
χώρια. Στην εκδρομή μας κατά μήκος του Δούναβη θα κάνουμε στάση στην 
πρώτη πρωτεύουσα τον Ούγγρων —το Έστεργκομ όπου θα θα επισκευθούμε 
τον καθεδρικό ναό και την πινακοθήκη. Συνεχίζουμε για τα περίφημα 
Βιεννέζικα δάση, πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες (Μπετόβεν, 
Μότσαρτ, Στράους κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε το Μάγιερλινγκ, όπου θα 
δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από τη 
θλιβερή όσο και ρομαντική ιστορία της αυτοκτονίας του διαδόχου πρίγκιπα 
Ροδόλφου και της Μαρίας Βετσέρα. Έπειτα θα δούμε τη γνωστή λουτρόπολη 
Μπάντεν, ιδιαίτερα γνωστή για το καζίνο και το σπίτι όπου ο Μπετόβεν 
συνέθεσε την Ενάτη Συμφωνία, Ωδή στη Χαρά. Άφιξη στη Βιέννη, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθρος, διαν/ση.
 
3η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (60χλμ)
Πρωινό και ξενάγηση πόλης. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε, 
του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. 
Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος 
του ιστορικού κέντρου), όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα 
δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το τετράγωνο 
των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, την Όπερα, τους Ναούς του 
Καρόλου του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε το παλάτι 
του Σένμπρουν με τους υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα της Μαρίας 
Θηρεσίας και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική γειτονιά με την 
Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του 
Αγίου Στεφάνου. Το απόγευμα επίσκεψη στον Πύργο του Δούναβη. 

Βουδαπέστη

Βουδαπέστη-Βιέννη-Πράγα

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

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

Βιέννη

Πράγα

Το 
πληρέστερο 
πρόγραμμα

Μπρατισλάβα

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

8 ημέρες

5
Πρωτεύουσες



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

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

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

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

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

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

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

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

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 
επισκεφθούμε το γραφικό χωριό Αγ. Ανδρέας, τόπος πολλών φημισμένων 
καλλιτεχνών. Στάση για καφέ, περίπατος στο χωριό και συνεχίζουμε για 
το Βίζεγκραντ, γενέτειρα του Καρλομάγνου. Έπειτα θα κάνουμε στάση 
στην πρώτη πρωτεύουσα των Ούγγρων, το Έστεργκομ, για να δούμε τον 
τεράστιο καθεδρικό ναό όπου βρίσκεται ο θρησκευτικός θησαυρός των 
Ούγγρων και την πινακοθήκη. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο 
μας. Απόψε μπορείτε προαιρετικά να πάρετε μια γεύση από την τοπική 
παραδοσιακή κουζίνα παρέα με τα φημισμένα τσιγγάνικα βιολιά πίνοντας 
«αίμα του ταύρου» το πασίγνωστο κρασί τις Ουγγαρίας.

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

Έστεργκομ

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

Βιέννη Βουδαπέστη

4&5 ημέρες 5 ημέρες

Άγιος Στέφανος

Δώρο
εκδρομή στα 
Παραδουνάβια 

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

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

Πράγα

4&5 ημέρες

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

2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη που αποκαλείται το 
Παρίσι των Βαλκανίων. Θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από το παλάτι της 
Άνοιξης, το παλάτι που διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου. Θα δούμε τη 
χλιδή που κυριαρχεί στα δωμάτια, στις τραπεζαρίες και θα μας εντυπωσιάσει 
η πολυτέλεια. Θα συνεχίσουμε με το Μουσείο του χωριού, που είναι 
μοναδικό στο είδος του, 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 πρόγευμα αναχωρούμε 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, και από το 
οποίο πήρε την  ονομασία της η πόλη. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το 
Μπραν, όπου θα επισκεφτούμε τον  περίφημο Πύργο Μπραν, γνωστό ως 
“Πύργο του Δράκουλα”, ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό 
φρόυριο απέναντι στις οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια σύντομη 
ξενάγηση στο Μπρασόφ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη 
εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική 
Ευρώπη. Επιστροφή στο Βουκουρέστι. 

Μοναδικό Δώρο
Πέρα από το Παλάτι της Βουλής, σας προσφέρουμε επιπλέον περιήγηση στο 

Παλάτι της Άνοιξης, το Παλάτι που διέμενε η οικογένεια Τσαουσέσκου

Specialist

Βουκουρέστι

4&5 ημέρες

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. 

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.

Μπρασόφ

Κοινά και για τις 2 εκδρομές Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος

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

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

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

Πλατεία Ρολογιού



1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ - ΛΕΜΕΣΟΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και με απευθείας πτήση πετάμε για Κύπρο. 
Άφιξη, υποδοχή από τους τοπικούς αντιπροσώπους μας. Μεταφορά στη 
Λεμεσό και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Πρόγευμα και εκδρομή στη «μοιρασμένη» Κυπριακή πρωτεύουσα, τη 
Λευκωσία. Μια πόλη  περιτριγυρισμένη από Βενετσιάνικα Τείχη, με την «εντός 
των τειχών» παλιά πόλη. Ακολουθώντας την  πράσινη γραμμή, φτάνουμε 
στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, το μνημείο των πεσόντων Ελλήνων 
από την  τουρκική εισβολή. Επίσκεψη στα φυλακισμένα μνήματα, όπου 
βρίσκονται οι τάφοι των γενναίων του  αντιαποικιακού αγώνα. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο και τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Ιωάννη με τις θαυμάσιες τοιχογραφίες. Καταλήγουμε στη γραφική «Λαϊκή 
Γειτονιά» μια συνοικία του  19ου αιώνα όπου θα έχουμε χρόνο για βόλτα, καφέ, 
φαγητό (εξ ιδίων). Επιστροφή στην Λεμεσό. Χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. 
Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΑΦΟΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για εκδρομή στην Πάφο. Διασχίζοντας τους 
αμπελώνες και πορτοκαλεώνες του Φασουρίου, φτάνουμε στον Πύργο των 
Ιπποτών στο Κολόσσι και στο αρχαίο θέατρο του Κουρίου. Ο δρόμος μετά μας 
φέρνει στην Πέτρα του Ρωμιού, (στάση για καφέ) όπου κατά την παράδοση 
μέσα από τους αφρούς των κυμάτων αναδύθηκε η θεά της ομορφιάς και του 
έρωτα Αφροδίτη. Φτάνουμε στη Πάφο όπου θα ξεναγηθούμε στην Έπαυλη 
του Διόνυσου, με τα υπέροχα μωσαϊκά  και την στήλη του Αποστόλου 
Παύλου. Το μεσημέρι καταλήγουμε στο γραφικό λιμανάκι της Κάτω Πάφου  
και σας προτείνουμε γεύμα (εξ’ ιδίων) στις γραφικές ταβέρνες με τους 
παραδοσιακούς ψαρομεζέδες. Το απόγευμα επιστροφή στην Λεμεσό. Χρόνος 
ελεύθερος για ξεκούραση. Διανυκτέρευση.

Η εκδρομή πραγματοποιείται και αντίστροφα χωρίς καμια παράλειψη

Κύπρος

4η ημέρα: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΡΟΟΔΟΣ - ΜΟΝΗ 
ΚΥΚΚΟΥ
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε εκδρομή στο όρος 
Τρόοδος και τη Μονή Κύκκου. Διασχίζοντας την οροσειρά του Τρόοδος 
φτάνουμε στο Θρονί της Παναγιάς, όπου βρίσκεται ο Τάφος του Μακάριου. 
Συνεχίζουμε για τη Μονή του Κύκκου με το χρυσοποίκιλτο τέμπλο. Επιστροφή 
το απόγευμα στη Λεμεσό. Διανυκτέρευση.

Πάφος

Λεμεσός

5 ημέρες

5η ημέρα: ΛΕΜΕΣΟΣ - ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ / ΛΑΡΝΑΚΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για εκδρομή στην Αγία Νάπα και τη Λάρνακα. 
Περνώντας από την Πύλα, το μοναδικό μικτό χωριό, φτάνουμε στη 
Δερύνεια, το σημείο που δολοφονήθηκαν τα δύο παλικάρια από τους 
Τούρκους. Από το παρατηρητήριο θα δούμε τη νεκρή πόλη της Αμμοχώστου. 
Στην Αγία Νάπα θα δούμε το βενετσιάνικο μοναστήρι. Συνεχίζουμε για την 
όμορφη πόλη της Λάρνακας για να δούμε την εκκλησία του Αγίου Λαζάρου 
όπου βρίσκεται και ο τάφος του και να θαυμάσουμε την παραλία με τις 
Φοινικούδες. Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο της Λάρνακας για 
την πτήση της επιστροφής  μας. 

Τάφος Εθνάρχου Μακαρίου
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Μόσχα-Αγ. Πετρούπολη

Μόσχα

8 ημέρες

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΟΣΧΑ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο  και   πτήση  για  τη  πρωτεύουσα  της  Ρωσίας  
τη Μόσχα. Άφιξη, Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

2η ημέρα: ΜΟΣΧΑ (πανοραμική ξενάγηση πόλης) 
Πρωινό  και αρχίζει η ξενάγησή μας  στη μεγαλοπρεπή πρωτεύουσα. Κατά την 
διάρκεια της πανοραμικής ξενάγησης γίνεται γνωριμία των επισκεπτών με 
την αρχιτεκτονική, την ιστορία και την σύγχρονη ζωή της πόλης. Η περιήγηση 
ξεκινά από την κόκκινη πλατεία - την τέταρτη σε μέγεθος πλατεία στον 
κόσμο, την οποία περιστοιχίζουν οι καθεδρικοί ναοί του Αγίου Βασιλείου και 
της Παναγίας του Καζάν, το μεγαλύτερο Ιστορικό Μουσείο της Ρωσίας, το 
Κρεμλίνο και το Μαυσωλείο .Στα μάτια του επισκέπτη παρουσιάζονται μία 
μία οι ομορφιές της πόλης. Σημεία γνωστά και άγνωστα - το πανεπιστήμιο, 
το μετρό, το θέατρο Μπολσόι, οι όχθες του ποταμού Μόσχοβα, οι ναοί 
και τα μοναστήρια της, τα υπέροχα αρχιτεκτονικά της μνημεία - σπίτια, 
αγάλματα, θέατρα, παλάτια - οι πλατείες, τα πάρκα και οι λεωφόροι της 
πρωτεύουσας αυτής της αχανούς χώρας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.       

3η ημέρα: ΜΟΣΧΑ (Μετρό- Γκούμ - Αρμπατ) - Μουσείο κοσμοναυτών
Πρωινό  και η ημέρα μας αρχίζει με  επίσκεψη στο μετρό της Μόσχας , 
το μεγαλύτερο σε επιβατική κίνηση στον κόσμο που είναι πραγματικό 
αριστούργημα, ένα μεγάλο μουσείο. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1932 
και με τη συμβολή διάσημων Ρώσων καλλιτεχνών κάθε σταθμός είναι 
διακοσμημένος μοναδικά. Επιπλέον εντυπωσιάζει τον επισκέπτη τόσο η 
δομή του, ακτινικές γραμμές που ενώνονται με μια κυκλική περιφέρεια, όσο 
και το πλήθος των επιβατών που εξυπηρετεί. Στην συνέχεια επίσκεψη στο 
πολυκατάστημα ΓΚΟΥΜ το οποίο κατασκευάστηκε το 19ο Αιώνα και αποτελεί 
ένα κομψοτέχνημα και ένα από τα παλαιότερα καταστήματα της Μόσχας. 
Στη συνέχεια  θα  περπατήσουμε  στην οδό Αρμπάτ, μία από τις παλαιότερες 
περιοχές της Μόσχας. Εδώ ο επισκέπτης μεταφέρεται στη Μόσχα του 17ου 
και 18ου αιώνα καθώς η περιοχή είναι γεμάτη νεοκλασικά κτίρια της εποχής. 
Ακριβώς δίπλα, για τους λάτρεις του δυτικού πολιτισμού ο καθρέφτης της 
νέας εποχής, η νέα οδός Αρμπάτ με σύγχρονα καταστήματα, γεμάτη 
φώτα και επιγραφές. Χρόνος ελεύθερος . Ακολουθεί επίσκεψη στο Μουσείο 
Κοσμοναυτών. Το μουσείο χτίστηκε το 1964 με σκοπό να εκθέσει όλα τα 
επιτεύγματα των Ρώσων στην αστροναυτική. Εκτός από διαστημόπλοια 
και δορυφόρους, το Μουσείο στεγάζει και την στολή του θρυλικού Γιούρι 
Γκαγκάριν, ο οποίος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που ταξίδεψε για πρώτη 
φορά στο διάστημα. Επιστροφή  στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
       4η ημέρα: ΜΟΣΧΑ, (Ξενάγηση στο Κρεμλίνο & σε δύο Καθεδρικούς  Ναούς) - Μουσείο 
Μποροντίνο  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση στον κόσμο των τσάρων. Μετάβαση 
στο Κρεμλίνο, το ιστορικό οχυρωμένο συγκρότημα διοικητικών κτιρίων 
που βρίσκεται στην καρδιά της Μόσχας και συμπληρώνει το σύμπλεγμα 
των πασίγνωστων αξιοθέατων όπως ο Καθεδρικός του Αγίου Βασιλείου, η 
Κόκκινη Πλατεία και ο κήπος του Αλέξανδρου. Το Κρεμλίνο περιλαμβάνει 
τέσσερα παλάτια, τέσσερις καθεδρικούς και είκοσι πύργους που ενισχύουν 
το τείχος του. Ιστορικά, εδώ άρχιζε και τελείωνε η ζωή των τσάρων με 
τον Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπου βαπτίζονταν, τον Ναό 
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου γινόταν η στέψη τους και τον Ναό 
του Αρχαγγέλου όπου γινόταν η ταφή τους. Ακολούθως επίσκεψη σε δύο 
από τους καθεδρικούς ναούς του Κρεμλίνου. Τελευταία μας  επίσκεψη για 
σήμερα το ιστορικό Μουσείο του Μποροντίνο με κεντρικό έκθεμα τον 
πίνακα 115 μέτρων μήκους και 15 μέτρων ύψους , με την αναπαράσταση της  
μάχης του Ρωσικού στρατού με τον στρατό του Ναπολέοντα , που έγινε 
κοντά στη Ρώσικη πόλη Μποροντίνο το 1812. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

5η ημέρα: ΜΟΣΧΑ - SAPSAN TRAIN - AΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (πανοραμική ξενάγηση πόλης)  
Πρωινό σε πακέτο.  Άμεση αναχώρηση για  το  σταθμό των  τρένων  
όπου  θα πάρουμε  το υπερσύγχρονο τρένο <Sapsan>  κάνοντας μια 
υπέροχη διαδρομή 4 και ½   ωρών  για  την Αγ. Πετρούπολη . Με την άφιξη 
μας  θα κάνουμε ένα τετράωρο ταξίδι στην Αγία Πετρούπολη, κατά τη 
διάρκεια του οποίου θα γνωρίσετε την 300-ετή ιστορία της πόλης αυτής 
και θα ξεφυλλίσετε άγνωστες σ’ εσάς σελίδες της ρωσικής ιστορίας. Θα 
θαυμάσετε υπέροχους ναούς. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης θα δείτε τον 
κεντρικό ναό της Πετρούπολης – την εκκλησία της Παναγίας του Καζάν, το 
ναό του πολεμικού ναυτικού – την εκκλησία Αγίου Νικολάου-Θεοφανίων, 
το πιο αγαπητό αρχιτεκτονικό μνημείο της πόλης του 19ου αιώνα – το 
ναό του Αγίου Ισαάκ, το ναό της Ανάστασης, που χτίστηκε στον τόπο 
του θανάσιμου τραυματισμού τού αυτοκράτορα Αλέξανδρου του ΙΙ. Θα 
περάσετε από την κεντρική οδό της πόλης – τη λεωφόρο Νιέφσκι, γνωστή 
για τα θαυμαστά παλάτια της: των Γιουσούποφ, των Στρόγκανοφ, των 
Άνιτσκοφ. Θα αντικρίσετε εκείνες τις τοποθεσίες, όπου έζησαν ο Πούσκιν 
και ο Ντοστογιέφσκι, τα ονόματα των οποίων είναι γνωστά όχι μόνο στη 
Ρωσία, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο . Διανυκτέρευση. 

6η ημέρα: ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  (Φρούριο Πέτρου & Παύλου) - Μουσείο Ερμιτάζ
Πρωινό. Σήμερα  θα επισκεφθούμε ένα από τα πρώτα οικοδομήματα της 
πόλης, το φρούριο Πέτρου και Παύλου. Με τη θεμελίωση του φρουρίου  στις 
27 Μαΐου 1703 στο Λαγονήσι στο Δέλτα του ποταμού Νιεβά, ιδρύθηκε η 
νέα ρωσική πόλη – μελλοντική πρωτεύουσα της ρωσικής αυτοκρατορίας. 
Σύντομα, από το ναό των αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που χτίστηκε 
εδώ, άρχισαν να λένε το φρούριο Πετροπαύλοφσκι. Το πιο σημαντικό 
οικοδόμημα σε ολόκληρη την έκταση του φρουρίου είναι ο ναός Πέτρου και 
Παύλου, αυτοκρατορικό κοιμητήριο, με τον πρώτο που έχει ταφεί εδώ τον 
Μεγάλο Πέτρο. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης θα μάθετε για την τύχη των 
Ρώσων αυτοκρατόρων, για τα αινίγματα και τα μυστηριώδη γεγονότα, που 
συνδέονται με την τσαρική οικογένεια. Θα κατανοήσετε γιατί οι τάφοι του 
Αλεξάνδρου ΙΙ και της συζύγου του διαφέρουν τόσο από τους υπόλοιπους 
και θα μάθετε για τον μυστηριώδη θάνατο του Αλεξάνδρου του Ι. Επόμενη 
επίσκεψή μας    ένα από τα σημαντικότερα μουσεία του κόσμου, το Ερμιτάζ.  
Βάση του μουσειακού συγκροτήματος αποτελούν πέντε ιστορικά μέγαρα, 
συμπεριλαμβανομένων των Χειμερινών Ανακτόρων, επίσημης κατοικίας 
των Ρώσων Τσάρων. Ολόκληρο το μουσειακό σύμπλεγμα αποτελείται 
από τα Χειμερινά Ανάκτορα, το Μάλι (Μικρό) Ερμιτάζ, το Στάρι (Παλιό) 
Ερμιτάζ, το Νόβι (Νέο) Ερμιτάζ και το θέατρο του Ερμιτάζ, είναι γνωστό ως 
«Κρατικό Ερμιτάζ». Η λαμπρή και μεγαλοπρεπής όψη των αιθουσών έκθεσης, 
που είναι διακοσμημένες με μαλαχίτη, αχάτη, μάρμαρο, συγκροτεί ένα 
περίφημο φόντο για τα εκθέματα. Στο Ερμιτάζ έχει συγκεντρωθεί μια από τις 
μεγαλύτερες συλλογές, που αριθμεί περίπου τρία εκατομμύρια έργα τέχνης 
και μνημεία του παγκόσμιου πολιτισμού, αρχίζοντας από τη Λίθινη εποχή 
έως και τον αιώνα μας. Στο Ερμιτάζ μπορείτε να θαυμάσετε μια εξαιρετική 
συλλογή πινάκων, γκραβούρων και γλυπτών, καθώς και ταπισερί, χαλιών, 
αντικειμένων τέχνης, αρχαιολογικών ευρημάτων, επίπλων – αντίκες και 
κοσμημάτων. Περίπου 3 εκατομμύρια μνημεία τέχνης και πολιτισμού. Για να 
δει κάποιος όλες τις αίθουσες της έκθεσης, είναι απαραίτητο να βαδίσει 
περίπου 20 χλμ. Μεταξύ των αριστουργημάτων της συλλογής ζωγραφικών 
έργων του Ερμιτάζ, ο Μιχαήλ Άγγελος, ο Τισιανός, δύο κορυφαίοι πίνακες του 
Λεονάρντο ντα Βίντσι: η Μαντόνα Μπενουά και η Μαντόνα με το Βρέφος. 
Χρόνος  ελεύθερος.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  Δείπνο, διανυκτέρευση

7η ημέρα: ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, (Πέτεργκοφ - Αγ.Ισαάκ)   
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πόλη Πετροντβόρετς 
(Πέτεργκοφ). Ένα στολίδι της ρωσικής αρχιτεκτονικής, μια πόλη από 
παλάτια, πάρκα και σιντριβάνια. Χτίστηκε από τον Μέγα Πέτρο σε 
ανάμνηση της νίκης της Ρωσίας με τη Σουηδία, στον Βόρειο Πόλεμο και 
συναγωνιζόταν σε ομορφιά και πολυτέλεια τις Βερσαλλίες. Υπήρξε θερινή 
κατοικία των Ρώσων αυτοκρατόρων. Κέντρο του συγκροτήματος είναι το 
μεγάλο παλάτι με το εξαίσιο εσωτερικό του, το οποίο υπέστη σοβαρές 
ζημιές κατά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο. Οι εργασίες αναστύλωσης έγιναν με 
βάση φωτογραφίες και περιγραφές του παλαιού. Από το μεγάλο παλάτι τρία 
τεράστια σιντριβάνια οδηγούν στον κάτω κήπο, ένα αληθινό έργο τέχνης 
με  173 ξεχωριστά σιντριβάνια διαφορετικά το ένα από το άλλο. Επίσκεψη 
και ξενάγηση στις αίθουσες του Μεγάλου Ανακτόρου και του Κάτω Πάρκου. 
Επιστροφή στην Αγία Πετρούπολη και  επίσκεψη στον Ναό του Αγίου Ισαάκ 
με τις μονολιθικές γρανιτένιες κολώνες. Δείπνο, διανυκτέρευση.

8η ημέρα: ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   
Πρωινό και  χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο 
αεροδρόμιο για την  πτήση της επιστροφής μας στην  Θεσσαλονίκη . 

Μόσχα - Αγ. Πετρούπολη με  το 
υπερσύχρονο τρένο “Sapsan”



Κεφαλού

Σικελία-Μ.Ελλάδα

Μια διαδρομή αεροπορικώς & μια οδικώς

6 ημέρες

Special
Offer

Αλμπερομπέλο

Παλέρμο

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΙΑ - ΤΑΟΡΜΙΝΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», έλεγχος και πτήση για την πόλη της 
Κατάνιας. Άφιξη και ξεκινάμε την περιήγησή μας στην περιοχή, όπου θα δούμε τα 
υπέροχα μπαρόκ μνημεία, τις εκκλησιές που είναι αφιερωμένες στην Αγία Αγνή, την 
προστάτιδα της πόλης. Εδώ βρίσκεται ένα από τα ενεργά ηφαίστεια της Ευρώπης, 
η Αίτνα στα 3330 μέτρα, 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. αιώνα από 
τον Ιερών Β΄. Πάνω από 14 αιώνες μιλούσαν ελληνικά. Εδώ ο Γκαίτε αναζητούσε την 
ψύχη της Ελλάδας. Το βράδυ δείπνο και διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΡΗΓΙΟ - ΤΑΡΑΝΤΑΣ - ΛΕΤΣΕ
Πρωινό και αναχωρούμε μέσω Κοζέντσας, Σύβαρης, Μεταπόντιο 
για τον Τάραντα, αποικία της Σπάρτης στη Νότιο Ιταλία. Ιδρύθηκε 
το 706 π.χ. και στη συνέχεια πήρε το όνομά του γιου του Ποσειδώνα 
και της τοπικής νύμφης. Η πόλη έχει αναπτυχθεί πάνω σε μια μικρή 
νησίδα στο εσωτερικό της τοπικής λιμνοθάλασσας. Σήμερα είναι 
σημαντικό  λιμάνι και κύρια βάση του ιταλικού Στόλου. Θα δούμε 
τον Καθεδρικό Ναό, τμήμα του οχυρωματικού συστήματος της 
πόλης και όσοι επιθυμείτε επίσκεψη στο αξιόλογο αρχαιολογικό 
μουσείο. Καταλήγουμε και τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο στην 
περιοχή της πρωτεύουσας του μπαρόκ, το Λέτσε. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΚΑΤΑΝΙΑ - ΑΚΡΑΓΑΝΤΑΣ - ΜΟΝΤΡΕΑΛΕ - ΠΑΛΕΡΜΟ
Πρωινό και αναχωρούμε από την Κατάνια με πρώτο σταθμό τον 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. Εδώ γεννήθηκε ο Εμπεδοκλής σημαντικός  προσωκρατικός φιλόσοφος. 
Θα καταλήξουμε στο Παλέρμο, μια πόλη 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 «Σιντριβάνι 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 Mak-
enda - via Roma με τα εντυπωσιακά αγάλματα. Η πόλη έχει 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 απόγευμα θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να επισκεφτούμε την αγορά της 
πόλης και να περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια. Διανυκτέρευση. 

3η ημέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ - ΚΕΦΑΛΟΥ - ΜΕΣΣΗΝΗ - ΡΗΓΙΟ
Πρωινό και αναχώρηση για την 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. 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 Χάρυβδης». Αρκετές λεπτομέρειες μας δίνει η 
Οδύσσεια του Ομήρου για αυτά τα θρυλικά μέρη. Μεσσήνη είναι η αρχαία Ζαγκλη που  
ιδρύθηκε τον 8ο αιώνα π.χ. Σύντομο πέρασμα και συνεχίζουμε για το Ρήγιο. Βρίσκεται 
στην παλιά Μεγάλη Ελλάδα (Magna Grecia) και ιδρύθηκε το 720 π.χ. στην Καλαβρία. 
Οι πρώτοι κάτοικοι ήρθαν από την Εύβοια και το πρώτο όνομα της πόλης ήταν 
Ερυθρά. Βρίσκεται σε ιδιαίτερα  προνομιακή θέση στον πορθμό της Μεσσήνης.  θα 
επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο, για να δούμε τους ξακουστούς «Πολεμιστές 
του Ριάτσε», δύο μοναδικά αρχαία ελληνικά μπρούντζινα αγάλματα που φυλάσσονται 
σε ειδικό χώρο. Άφιξη στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

Ταορμίνα

5η ημέρα: ΛΕΤΣΕ - ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ - ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΛΟ - ΕΝ ΠΛΩ
Πρωινό και αναχώρηση για την καρδιά της ελληνόφωνης 
παρουσίας. Είναι μια περιοχή νότια από τη πόλη του Λέτσε, 
βρίσκεται στη χερσόνησο Σάλεντο και 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 το 
Αλμπερμπέλλο 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 αιώνα ήταν ένα μικρό 
φέουδο υπό 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, αλλά και παγανιστικά 
είναι παντού στις σκεπές και στους δρόμους. Η εκκλησία του 
Άγιου Αντώνιου έχει την ίδια αρχιτεκτονική. Ολοκληρώνοντας 
την εκδρομή μας, αναχωρούμε με τις καλύτερες εντυπώσεις για 
το πλοίο. Τακτοποίηση και διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΤΙΤΣΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Άφιξη στην Ηγουμενίτσα και στάση στα γραφικά Ιωάννινα για 
μια βόλτα στο κέντρο της πόλης. Ελεύθερος χρόνος και στη 
συνέχεια παίρνουμε το δρόμο της επιστροφης. Άφιξη στην πόλη 
μας με τις καλύτερες εντυπωσεις.

Το πρόγραμμα εκτελείται & με πτήση προς Μπάρι
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1n ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΠΟΤΓΚΟΡΙΤΣΑ  
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.

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 . 

Δαλματία-Ντουμπρόβνικ

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. 

Κοτόρ

Ντουμπρόβνικ

Μόσταρ

Special
Offer

5 ημέρες Μια διαδρομή αεροπορικώς & μια οδικώς

Το πρόγραμμα εκτελείται & αντίστροφα χωρίς καμια παράλειψη

Νησί Κόρτσουλα

5n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
της επιστροφής.



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

2η ημέρα: ΑΝΚΟΝΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 
Άφιξη στην Ανκόνα επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τη Φλωρεντία, 
τη γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη της τέχνης και της αισθητικής, 
που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
UNESCO.  Άφιξη αργά το απόγευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο 
και διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΣΙΕΝΑ - ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ 
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για τη μεσαιωνική Σιένα. Έντεκα δρόμοι οδηγούν 
στην πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου δεσπόζει 
το μεσαιωνικό Δημαρχείο. Στην περιήγησή μας στα γραφικά καλντερίμια 
της πόλης, θα θαυμάσουμε τα μεσαιωνικά αρχοντικά, τις εκκλησιές και 
τον Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, ο οποίος 
θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία. 
Επόμενη επίσκεψη το Σαν Τζιμινιάνο, το «Μανχάταν του Μεσαίωνα», 
με τους πανύψηλους πέτρινους πύργους του, σύμβολα κοινωνικής και 
οικονομικής ισχύος των τσιφλικάδων του Μεσαίωνα. Από τις επάλξεις τους, 
το μάτι χάνεται σε μια απεραντοσύνη από αμπελώνες. Επιστροφή αργά το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - ΛΟΥΚΑ - ΠΙΖΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη Μοντεκατίνι Τέρμε, μία από 
τις πιο κομψές λουτροπόλεις της Ιταλίας και κατόπιν αναχώρηση για την  
μεσαιωνική Λούκα, γενέτειρα του Τζιάκομο Πουτσίνι. Στην εντός των τειχών 
περιήγησή μας στο ιστορικό κέντρο, θα δούμε μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό 
Ναό του Αγίου Μαρτίνου, το θέατρο Τζίλιο, την Πιάτσα ντελ Μερκάτο 
και Ανφιτεάτρο κ.λπ. Επόμενη επίσκεψη η ιστορική πόλη της Πίζας με τα 
μεσαιωνικά τείχη και τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο της, το καμπαναριό 
του Καθεδρικού Ναού της πόλης, που βρίσκονται μέσα στο «Πεδίο των 
Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο και το μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο 
Σάντο. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ περιήγηση  πόλης  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την περιήγησή μας, θα δούμε 
την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και τον 
αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό, τη Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον 
περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως 
την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα και 
αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται 
το Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, και η 
Λότζα με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών. Συνεχίζουμε για 
την περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, την ξακουστή και πολυφωτογραφημένη 
γέφυρα Πόντε Βέκιο με τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα 
Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότερες πλατείες της Φλωρεντίας, με τη 
χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski. 
Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στην αγορά του Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη 
στο Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. Επιστροφή αργά 
το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

6η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ή προαιρετικά  Κρουαζιέρα στα χωρία της Cinque Terre
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Προαιρετικά μπορείτε να συμμετάσχετε  σε  μία 
μαγευτική κρουαζιέρα στα  παραμυθένια Cinque Terre ( τα πέντε χωριά) 
που βρίσκονται σκαρφαλωμένα στα απόκρημνα βράχια της νότιας άκρης 
της Ιταλικής Ριβιέρας  στη Λιγουρική Θάλασσα. Η  περιοχή είναι μία  από 
τις πιο όμορφες της δυτικής Ιταλίας, και έχει ανακηρυχθεί από την Unesco 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Με κέντρο εξόρμησης την 
πόλη Λα Σπέτσια, θα επισκεφθούμε τα μεσαιωνικά χωριά Riomaggiore,  Man-
arola και  Monterosso όπου και  θα έχουμε χρόνο για γεύμα. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε  τη Vernazza, που είναι ίσως και το ωραιότερο χωριό και θα 
έχουμε την ευκαιρία  να  κάνουμε  μία βόλτα στα όμορφα δρομάκια της 
και να  καταλήξουμε  στα ερείπια του κάστρου της με μία θέα που κόβει 
την ανάσα. Τέλος θα επισκεφθούμε το Portovenere χτισμένο στην άκρη 
της ιταλικής Ριβιέρας, πάνω σε μία βραχώδη χερσόνησο. Επιστροφή αργά το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.  Δείπνο και διανυκτέρευση.

7η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - GUBBIO - ΑΝΚΟΝΑ 
Πρωινό και αναχώρηση για το μεσαιωνικό χωρίο Gubbio, το Ρωμαϊκό 
θέατρο ,το Pallazo torre, ο καθεδρικός ναός είναι αξιοθέατα που θα σας 
εντυπωσιάσουν Στην συνέχεια αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα για να 
πάρουμε το πλοίο της επιστροφής. Επιβίβαση, τακτοποίηση στις καμπίνες 
και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.

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

Σαν Τζιμινιάνο

Αναγεννησιακή Τοσκάνη
Cinque Terre

Πίζα

Φλωρεντία

Σιέννα

8 ημέρες



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΝ ΠΛΩ
Συγκέντρωση και αναχώρηση το μεσημέρι από τα γραφεία μας και μέσω της 
Εγνατίας Οδού άφιξη στην Ηγουμενίτσα. Άμεση επιβίβαση στο πλοίο για Ανκόνα. 
Διανυκτέρευση εν πλω. Μπορείτε να διασκεδάσετε στους χώρους αναψυχής του 
πλοίου ή να κάνετε τις πρώτες αγορές σας στα καταστήματά του.

2η ημέρα: ΑΝΚΟΝΑ - ΓΕΝΟΒΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
Άφιξη νωρίς το μεσημέρι στην Ανκόνα, επιβίβαση στο λεωφορείο και 
διασχίζοντας τους δρόμους της Λομβαρδίας, άφιξη στο ξενοδοχείο μας στη 
Γένοβα. Τακτοποίηση στα δωμάτια.  Δείπνο. Για όσους επιθυμούν, μπορείτε 
να πραγματοποιήσετε μια βόλτα στο ιστορικό κέντρο, που κυριαρχούν 
αναγεννησιακά παλάτια, μεγάλες λεωφόροι του 19ου αιώνα και χρυσοποίκιλτες 
μπαρόκ εκκλησίες. Στα γραφικά και μεσαιωνικά καλντερίμια, θα ανακαλύψετε 
εστιατόρια και μπαράκια υψηλής αισθητικής. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΓΕΝΟΒΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΕΝΥΔΡΕΙΟ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην πρωτεύουσα της Λιγουρίας, τη 
Γένοβα, την επονομαζόμενη “la Superba” (η Εκπληκτική). Η ιστορία της συνδέεται 
με το εμπόριο και την ναυτιλία. Το λιμάνι της είναι το πιο σημαντικό της Ιταλίας. 
Σύμβολο της πόλης είναι ο φάρος της, γνωστός ως «La lanterna». Υπήρξε έδρα 
της EXPO το 1992 και το 2004 ήταν Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα Πολιτισμού. Χτισμένη 
αμφιθεατρικά ανάμεσα στη θάλασσα και τους λόφους της Liguria, αυτή η πόλη 
με την μακραίωνη και πολυκύμαντη ιστορία θα σας εντυπωσιάσει. Στη βόλτα 
μας, θα θαυμάσουμε το ιστορικό της κέντρο, το οποίο ανακηρύχτηκε Μνημείο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 2006 από την UNESCO και στο οποίο υπάρχουν 
πολλά παλάτια της παλιάς πόλης της Γένοβα. Θα δουμε τον καθεδρικό ναό, 
San Lorenzo, με την υπέροχη ριγωτή μαρμάρινη πρόσοψη, με έναν πανέμορφο 
εσωτερικό διάκοσμο, ο οποίος περιλαμβάνει και μια βόμβα από τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο που δεν έχει εκραγεί, το Palazzo Bianco, το οποίο φιλοξενεί μια τεράστια 
συλλογή έργων διάσημων ζωγράφων, όπως ο Rubens και ο Caravaggio, την pi-
azza de Ferrari με την όπερα, το παλάτι των Δόγηδων και το σπίτι που λέγεται ότι 
γεννήθηκε ο Κολόμβος. Στο λιμάνι θα θαυμάσουμε μια τεράστια κατασκευή, τον 
Ανελκυστήρα Bigo, που θυμίζει αράχνη και σας επιτρέπει να δείτε την πόλη από 
ύψος 40 μέτρων, το διάσημο Galeone Neptune, αντίγραφο πειρατικού πλοίου 
του 17ου αιώνα, που έγινε γνωστό από την ταινία <Πειρατές της Καραιβικής> 
και φυσικά το υπέροχο ενυδρείο, το μεγαλύτερο του είδους του στην Ευρώπη: 
10.000 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στην προστασία του περιβάλλοντος 
και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Προαιρετικά, όσοι επιθυμούν μπορείτε να 
το επισκεφθείτε. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό και φωτογραφίες. Το απόγευμα 
σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το Camogli, ένα γραφικό ψαροχώρι 20 περίπου 
χιλιόμετρα ανατολικά της Γένοβας που ξεχωρίζει για τα έντονα χρώματα των 
προσόψεων των σπιτιών του. Αγαπημένος προορισμός για το Καλοκαίρι καθώς 
διαθέτει ωραία παραλία. 

4η ημέρα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ CINQUE TERRE 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και η σημερινή μας ημέρα θα σας μείνει αξέχαστη! 
Θα επισκεφθούμε τα παραμυθένια Cinque Terre ( τα πέντε χωριά) που βρίσκονται 
σκαρφαλωμένα στα απόκρημνα βράχια της νότιας άκρης της Ιταλικής Ριβιέρας 
στη Λιγουρική Θάλασσα. Η περιοχή είναι μία από τις πιο όμορφες της δυτικής 
Ιταλίας και έχει ανακηρυχθεί από την Unesco Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. Με κέντρο εξόρμησης την πόλη Λα Σπέτσια, θα επισκεφθούμε τα 
μεσαιωνικά χωριά Riomaggiore, Manarola και Monterosso όπου και θα έχουμε 
χρόνο για γεύμα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Vernazza, που είναι ίσως και το 
ωραιότερο χωριό και θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μία βόλτα στα όμορφα 
δρομάκια της και να καταλήξουμε στα ερείπια του κάστρου της με μία θέα που 
κόβει την ανάσα. Θα σας συνιστούσαμε να έχετε σίγουρα μια φωτογραφική 
μηχανή, καθώς τα τοπία είναι μαγευτικά, τα σπίτια με τις γοητευτικές και 
εντυπωσιακά βαμμένες προσόψεις σχηματίζουν «φωλιές» σε γήινα χρώματα 
στις άκρες των βράχων, τις οποίες μπορείτε να ατενίσετε από την μαρίνα 
κάθε χωριού και σίγουρα αξίζουν να τα <αποθανατήσετε>. Χρόνος ελεύθερος. 
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΜΟΝΑΚΟ - ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την προαιρετική εκδρομή μας στο μαγευτικό 
Πριγκιπάτο του Μονακό, το δεύτερο μικρότερο κρατίδιο του πλανήτη. 
Θα ανέβουμε στο βράχο, όπου κυριαρχεί το ωκεανογραφικό μουσείο 
με τη συλλογή του εξερευνητή των θαλασσών Ζακ Ιβ Κουστό. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου όπου 
βρίσκονται οι τάφοι της μακροβιότερης μοναρχικής δυναστείας, της 
οικογένειας Γκριμάλντι καιι τα μνήματα της πριγκίπισσας Γκρέϊς Κέλλι και 
του συζύγου της πρίγκιπα Ρενιέ Γ’. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε για το 
λόφο του Μόντε Κάρλο , όπου βρίσκεται το περίφημο Καζίνο, η Όπερα 
και το διάσημο ξενοδοχείο Ντε Παρί  Αργά το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας.

6η ημέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ - ΠΟΡΤΟΦΙΝΟ - ΜΠΟΛΩΝΙΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η σημερινή μας ημέρα είναι αφιερωμένη στην 
ξακουστή ιταλική ριβιέρα. Είναι ίσως το πιο συναρπαστικό παραθαλάσσιο 
οδικό ταξίδι. Πρώτη μας στάση η γραφική Σάντα Μαργαρίτα, όπου τα 
τοπία πραγματικά θα μας μαγέψουν. Τα σπίτια της βρίσκονται πάνω από 
τη θάλασσα, ενώ οι χλιδάτες ξενοδοχειακές μονάδες, τα πρωτότυπα 
εστιατόρια και οι glamorous ακτές της περιοχής θα σας εντυπωσιάσουν. 
Θα συνεχίσουμε με το Πορτοφίνο (εφόσον το επιτρέψουν οι 
κυκλοφοριακές συνθήκες), το ρομαντικό κοσμοπολίτικο θέρετρο που 
μπήκε στον ταξιδιωτικό χάρτη στα ’50s, όταν το γραφικό ψαροχώρι έγινε 
καταφύγιο γνωστών συγγραφέων, όπως ο Γκι ντε Μοπασάν, ο Τρούμαν 
Καπότε και αστέρων του Χόλιγουντ. Σήμερα τα πολύχρωμα σπιτάκια 
στεγάζουν ακριβές μπουτίκ και πολυτελή cafes με θέα στον πολύβουο 
όρμο με τα σκάφη και τα ιστιοπλοϊκά. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για 
φαγητό, ψώνια και φυσικά φωτογραφίες στο πανέμορφο λιμανάκι με 
τις πολύχρωμες προσόψεις των σπιτιών. Η εικόνα του λιμανιού είναι 
από τις πιο χιλιοπαιγμένες σε ταινίες και καρτ ποστάλ. Η καταπράσινη 
περιοχή γύρω από αυτό προσφέρεται για βόλτες, όπως στο Parco Natu-
rale Regionale di Portofino, ενώ εξαιτίας του κινηματογραφικού σκηνικού 
θα ανακαλύψετε το μότο του ιταλικού lifestyle «dolce far niente». Μετά 
το μεσημέρι αναχώρηση για τη Μπολώνια. Άφιξη και τακτοποίηση σε 
ξενοδοχείο της περιοχής. Το βράδυ βόλτα στην πόλη, με το παλαιότερο 
πανεπιστήμιο της Ευρώπης ( από το 1088), στο οποίο φοίτησαν μεταξύ 
άλλων ο Δάντης και ο Κοπέρνικος. Μη λησμονήσετε να δοκιμάσετε 
ragu alla Bolognese, άλλωστε η πόλη είναι διάσημη για την κουζίνα της. 
Διανυκτέρευση.

7η ημέρα: ΜΠΟΛΩΝΙΑ - ΑΝΚΟΝΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ
Πρωινό και αναχώρηση για την Ανκόνα, επιβίβαση στο πλοίο και 
τακτοποίηση στις καμπίνες, διανυκτέρευση εν πλω.

8η ημέρα: ΑΦΙΞΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Αποβίβαση στον προορισμό μας, στάση στα γραφικά Ιωάννινα για μια 
βόλτα στο κέντρο της πόλης. Ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια 
παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις 
καλύτερες εντυπώσεις. 

8 ημέρες

Μαγευτική
Ιταλική Ριβιέρα Ζήστε τη μαγεία και τη λάμψη

του Πορτοφίνο, Σάντα Μαργαρίτα

& Cinque Terre! 

Cinque Terre

Πορτοφίνο
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Νέο
Μοναδικό

Πρόγραμμα



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

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

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

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

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

Σιένα

Η εκδρομή πραγματοποιείται και αντίστροφα χωρίς να παραλείπεται το παραμικρό.

Ιταλικό 
Πανόραμα

Ρώμη

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

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

Βενετία

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

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

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

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

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

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

Η εκδρομή πραγματοποιείται και αντίστροφα χωρίς να παραλείπεται το παραμικρό.

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

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

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

8η ημέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Νωρίς το πρωί παίρνουμε πρόγευμα σε πακέτο και αναχώρηση. Περνώντας 
από την πόλη Ρίμινι, άφιξη στην Ανκόνα, Επιβίβαση στο πλοίο. Τακτοποίηση 
στις καμπίνες, διανυκτέρευση. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες 
εντυπώσεις.

Βενετία

Special 

Ιταλικό 
Πανόραμα

Φλωρεντία

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

Ρώμη

8 ημέρες



Λουγκάνο

Λίμνες Β.Ιταλίας 
Ελβετικό πανόραμα

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΝ ΠΛΩ
Συγκέντρωση και αναχώρηση το μεσημέρι από τα γραφεία μας και μέσω 
της Εγνατίας Οδού άφιξη στην Ηγουμενίτσα. Άμεση επιβίβαση στο πλοίο 
για Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω. Μπορείτε να διασκεδάσετε στους 
χώρους αναψυχής του πλοίου ή να κάνετε τις πρώτες αγορές σας στα 
καταστήματά του.

2η ημέρα: ΑΝΚΟΝΑ - ΚΟΜΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
Άφιξη νωρίς το μεσημέρι στην Ανκόνα, επιβίβαση στο λεωφορείο και 
διασχίζοντας τους δρόμους της Λομβαρδίας, άφιξη στο ξενοδοχείο μας 
στην περιοχή του Κόμο. Τακτοποίηση στα δωμάτια.  Δείπνο. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΚΟΜΟ - ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΖΥΡΙΧΗ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην πόλη του μεταξιού, που είναι 
από τις ομορφότερες της Ιταλίας, χτισμένη στις όχθες της ομώνυμης 
λίμνης, το Κόμο. Θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό, το Παλιό Δημαρχείο, το 
ναό Σαν Φεντέλε, την παραδοσιακή πλατεία του ιστορικού κέντρου 
με τα μεσαιωνικά κτίρια, θα περπατήσουμε στον παραλίμνιο δρόμο. 
Συνεχίζουμε για την Ελβετία και για την ιταλόφωνη περιοχή της χώρας. Η 
πιο χαρακτηριστική και τουριστική πόλη εδώ είναι το Λουγκάνο, κτισμένο 
στην ομώνυμη λίμνη. Σύντομη στάση. Θα δούμε το καθεδρικό ναό του Αγ. 
Λαυρέντιου, την Κεντρική πλατεία της Μεταρρύθμισης, το Δημοτικό πάρκο 
με τη Βίλλα Τζίανη και το Συνεδριακό Κέντρο. Τελειώνοντας, αναχωρούμε 
Συνεχίζουμε για τη Ζυρίχη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Μπορείτε 
να επισκεφθείτε τον πιο εμπορικό δρόμο της πόλης, την Μπανχοφστράσε, 
με τα πολυκαταστήματα (όπως το «Τζέλμολι»), τα κεντρικά γραφεία των 
τραπεζών, το Μουσείο Ρολογιού αλλά και τα αποτυπώματα διάσημων σταρ 
του κινηματογράφου. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ - ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ - ΛΙΜΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΣΑ - ΖΥΡΙΧΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Αμέσως μετά αναχωρούμε για τους 
καταρράκτες του Ρήνου, που ονομάζονται Ράνφαλ. Θα μας εντυπωσιάσει 
το εκπληκτικό τοπίο. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την πόλη Σαφχάουζεν. 
Εδώ θα θαυμάσουμε την παλιά πόλη, η οποία είναι γεμάτη με Γοτθικά, 
Αναγεννησιακά, Μπαρόκ κτίρια. Θα δούμε το Δημαρχείο, την εκκλησία του 
Αγ. Ιωάννη, το Σπίτι του Ιππότη. Συνεχίζουμε για την λίμνη της Κωνστάντσας, 
που βρίσκεται πάνω στα σύνορα με τη Γερμανία στις όχθες της λίμνης 
Μπόνζεε. Θα δούμε το άγαλμα της Ιμπέρια και θα περιηγηθούμε στα 
δρομάκια της Παλιάς Πόλης, όπου  κυριαρχεί ο Καθεδρικός Ναός και η 
πλατεία της αγοράς. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη, όπου θα 
δούμε τον καθεδρικό ναό και την εκκλησία του Αγ. Πέτρου. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΣΑΙΝΤ ΜΟΡΙΤΖ - ΝΤΑΒΟΣ (ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ)
Μετά το πρόγευμα σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στο παγκοσμίου 
φήμης χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ το οποίο είναι χτισμένο σε 
υψόμετρο 1580μ με γραφικά σαλέ και πολυτελή ξενοδοχεία για υψηλών 
προϋποθέσεων χειμερινές διακοπές. Μετά από μια θαυμάσια διαδρομή 
φθάνουμε στο Chur. Θα πάρουμε το Αλπικό τρένο express με κατεύθυνση 
το ονομαστό χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ. Η διαδρομή ξετρελαίνει, 
μέσα από δάση, λίμνες και παγετώνες. Μια διαδρομή δυόμιση ώρες περίπου, 
γεμάτη αντιθέσεις, που θα σας μείνει αξέχαστη. Χρόνος ελεύθερος για να 
χαρείτε την φυσική ομορφιά. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη. 

Διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΒΕΡΝΗ - ΜΟΝΤΡΕ - ΛΩΖΑΝΗ - ΓΕΝΕΥΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας, αναχώρηση 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 τον καθεδρικό ναό και το περίφημο Πύργο 
του Ρολογιού. Συνεχίζουμε και μέσα από πανέμορφη ορεινή διαδρομή άφιξη 
στο φημισμένο θέρετρο Μοντρέ. Είναι γνωστό για το ετήσιο φεστιβάλ τζαζ 
που οργανώνεται εδώ. Πολλοί μουσικοί και άνθρωποι της τέχνης έζησαν 
εδώ, όπως οι Στραβίνσκι, Φρέντι Μέρκιουρι ( Queen ), Φρανκ Ζάπα και ο 
Λόρδος Μπάιρον, Λέων Τολστόι, Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Συνεχίζουμε για 
την Ολυμπιακή πόλη, τη Λωζάνη, στις όχθες της λίμνης Λεμάν. Θα δούμε 
το Μπελ Ερ Μέτροπολ, το πρώτο πολυώροφο κτίριο της Ελβετίας, την 
εκκλησία του Αγ. Φραγκίσκου, την πλατεία ντε λα Παλί με το Δημαρχείο 
και τα γραφεία της Δ.Ο.Ε., τον Καθεδρικό Ναό της Νοτρ Νταμ. Τελειώνοντας, 
αναχωρούμε για τη Γενεύη. Η μεγαλύτερη πόλη της γαλλόφωνης περιοχής 
είναι κτισμένη στη λίμνη Λεμάν. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της ευρύτερης 
περιοχής.

Λίμνη Κόμο

Το 
πληρέστερο
πρόγραμμα

8&9 ημέρες
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7η ημέρα: ΓΕΝΕΥΗ - ΣΑΜΟΝΙ - ΜΙΛΑΝΟ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην πόλη 
της Γενεύης. Θα δούμε το κτίριο των Ηνωμένων 
Εθνών, το σιντριβάνι Ζετ ντ Ο, το καθεδρικό ναό 
του Αγ. Πέτρου και το μνημείο της Μεταρρύθμισης. 
Στη συνέχεια αναχώρηση για το Σαμονί, από τα 
διασημότερα χιονοδρομικά κέντρα της Γαλλίας. 
Φημισμένο για την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, τα 
αλπικά βουνά και τις απεριόριστες δυνατότητες 
για σκι. Βρίσκεται στη ΒΔ πλευρά των Άλπεων, σε 
υψόμετρο 1035 μέτρων. Το τοπίο κυριαρχείται 
φυσικά από την επιβλητική παρουσία της οροσειράς 
των Λευκών Όρεων (Mont Blanc), του ψηλότερου 
βουνού της Ευρώπης, με 4807 μ. υψόμετρο. Η 
κοιλάδα έχει δημιουργηθεί από την εποχή των 
παγετώνων, με το μήκος της να φτάνει τα 17 χλμ. 
Ορόσημο για τη σημερινή μορφή του Chamonix 
ήταν οι πρώτοι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες που 
διοργανώθηκαν εκεί το 1924. Τότε ήταν που άρχιζαν 
να γίνονται και οι πρώτες εγκαταστάσεις για τα 
τελεφερίκ που καλύπτουν σήμερα τις σπουδαιότερες 
βουνοκορφές. Συνεχίζοντας, θα καταλήξουμε στο 
Μιλάνο, σύμβολο της μόδας και του design. Θα 
δούμε την εμπορική στοά, τη Σκάλα του Μιλάνου 
με τη νεοκλασική πρόσοψη, τον  καθεδρικό ναό. 
Xρόνος ελεύθερος στην πλούσια αγορά της πόλης. 
Στη συνέχεια μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και 
διανυκτέρευση.

8η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΑΝΚΟΝΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ
Πρωινό και αναχώρηση για την Ανκόνα, επιβίβαση 
στο πλοίο και τακτοποίηση στις καμπίνες, 
διανυκτέρευση εν πλω.

9η ημέρα: ΑΦΙΞΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Αποβίβαση στον προορισμό μας, στάση στα γραφικά 
Ιωάννινα για μια βόλτα στο κέντρο της πόλης. 
Ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια παίρνουμε το 
δρόμο της επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις 
καλύτερες εντυπώσεις. 

Chamonix

Ζυρίχη

Βέρνη

Μιλάνο

Λουγκάνο

Κόμο

Λωζάνη

Γενεύη

Σαμονι

Κωνστάντσα

Ένα μοναδικό πρόγραμμα για να απολαυσετε 
την ομορφιά και τη λάμψη αυτών των 
πόλεων. Συνδυάζετε δύο χώρες και έχετε 
την ευκαιρία να θαυμάσετε εννιά πόλεις, 
που πραγματικά θα σας εντυπωσιάσουν! 
Η μαγεία του Κόμο & του Λουγκάνο, η λάμψη 
του Μιλάνου και της Ζυρίχης, τα μοναδικά τοπία 
που θα δείτε στους καταρράκτες του Ρήνου, 
στο Σανφχαουζεν, στη λίμνη Κωνστάντσα, 
αλλά &η πολυτέλεια του Μοντρέ, του Σαμονί 
& της Βέρνης θα σας μείνουν αξέχαστα !

Βέρνη

Montreux

Στην 8ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 5η ημέρα του προγράμματος



2η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (70χλμ)
Πρωινό και ακολουθεί ξενάγηση της πόλης. Πανοραμική περιήγηση με το 
λεωφορείο και στάση σε ένα υπερυψωμένο σημείο, από όπου θα θαυμάσουμε 
την εξαιρετική θέα της παλιάς πόλης του Dubrovnik και μια φωτογραφική 
εικόνα των νησιών περά από τις ακτές του. Πρόκειται για μια από τις πιο 
όμορφες πόλεις του κόσμου, γνώστη για τα αξιόλογα μνημεία και τα 
υπέροχα τείχη, ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς 
της Μεσογείου. Η παλιά πόλη είναι περιτριγυρισμένη από τείχη του 10ου 
αιώνα. Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, θα επισκεφτούμε 
το Φράγκικο Μοναστήρι, τον Καθεδρικό ναό των Ρέκτορς, το παλιό λιμάνι 
και την εκκλησία του Αγ. Βλασιου, πολιούχου της πόλης. Για το απόγευμα, 
σας προτείνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα προαιρετική κρουαζιέρα, για να 
γνωρίσουμε το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης και να πάρουμε μια γεύση από 
τα καταπράσινα νησιά που βρίσκονται κατά μήκος των Δαλματικών ακτών. 
Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση. 
 
3η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μεσαιωνικό Τρογκίρ (πόλη-νησί) 
χαρακτηρισμένο από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. 
Το τουριστικό θέρετρο Τρογκίρ χτίστηκε στις αρχές του 3ου αιώνα και 
ενώνεται με την ξηρά με μια ωραία γέφυρα. Διαθέτει πλούσια ιστορία, 
θεωρείται πνευματικό κέντρο της Δαλματίας καθώς και ένας δημοφιλής 
παραθεριστικός προορισμός με άριστη τουριστική υποδομή. Συνεχίζουμε 
για το Σπλίτ, το μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο της Δαλματίας. Κατά 
τη διάρκεια της περιήγησης της πόλης, θα επισκεφθούμε το περίφημο 
ανάκτορο σε σχήμα ρωμαϊκού κάστρου του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού, 
τον Καθεδρικό Ναό που στεγάζεται στο παλιό οκτάγωνο, το γοτθικό 
Δημαρχείο και τον αναγεννησιακό πύργο του Ρολογιού. Χρόνος ελεύθερος 
στην πανέμορφη προκυμαία της πόλης, τη διασημη Ριβα για καφέ η φαγητό. 
Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 

Κοτόρ

Δαλματικές Ακτές

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

Τρογκίρ

Σπλίτ

Ντουμπρόβνικ

7 ημέρες
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5η ημέρα: ΟΠΑΤΙΑ - ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ 
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. Στην συνέχεια 
αναχωρούμε για εκδρομή στην πρωτεύουσα της Σλοβενίας την γραφική Λιουμπλιάνα.  Θα 
περπατήσουμε κατά μήκος του ποταμού Λιουμπλιάνιτσκα όπου περνάει μέσα από το 
κέντρο της πόλης και θα δούμε μεταξύ άλλων τις 3 γέφυρες, το δημαρχείο και το Κάστρο 
της Λιουμπλιάνα όπου χρονολογείται από τον 13ο αιώνα. Αν και δε μοιάζει καθόλου με 
πρωτεύουσα κράτους –όπως τις έχουμε συνηθίσει- και είναι μικρή σε μέγεθος, είναι ιδιαίτερα 
χαριτωμένη και ενδιαφέρουσα, με φυσικές ομορφιές, πανέμορφα κτήρια και καλλιτεχνική 
ατμόσφαιρα που συνδυάζει τα χαρακτηριστικά της Κεντρικής Ευρώπης και της Μεσογείου. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση.
 
6η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (560 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σερβίας, το πανέμορφο Βελιγράδι. Άφιξη 
και επίσκεψη στο φρούριο Καλεμέγκνταν χτισμένο στη συμβολή των ποταμών Δούναβη 
και Σάββα. Θα δουμε επίσης τον Πύργο Nebosja, που ήταν η φυλακή και ο τόπος θανάτου 
του Ρήγα Φερραίου, τις εκκλησίες Ruzica και Αγία Παρασκευή  την πλατεία Δημοκρατίας, 
το Εθνικό Θέατρο, το περίφημο αρχοντικό της Πριγκίπισσας Ljubica, το Δημαρχείο και το 
Κοινοβούλιο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και χρόνος ελεύθερος στη Λευκή Πόλη 
όπως μεταφράζεται το Βελιγράδι.
 
7η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (625χλμ)
Πρωινό και επίσκεψη στον Άγιο Σάββα τον μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό των Βαλκανίων. Στη 
συνέχεια έχοντας ευχάριστες αναμνήσεις από την διαμονή μας στους όμορφους αυτούς 
τόπους αναχώρηση για την πόλη μας.

Ντουμπρόβνικ

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

Ζαντάρ

Οπάτια

Η απόλυτη 
εμπειρία

στην Αδριατική

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

Οπάτια, Λουμπλιάνα, Βελιγράδι

Βελιγράδι

Λίμνες Πλίτσβιτσε Λουμπλιάνα



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

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

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

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

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

Σλοβενία-Ίστρια
Βόρεια Δαλματία

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

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

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

6 ημέρες

Λίμνη Μπλέντ
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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 αργά το 
απόγευμα 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. 

Νησί Κόρτσουλα

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

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

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

Δαλματία-Ντουμπρόβνικ

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

5 ημέρες



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒEΛΙΓΡΑΔΙ  (645χλμ.)
Αναχώρηση από το γραφείο μας νωρίς το πρωί. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις στην 
διαδρομή φθάνουμε στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Σερβίας , την Λευκή πόλη  του 
Δούναβη, το Βελιγράδι . 
Θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο και θα έχουμε μια πρώτη γνωριμία με την όμορφη 
πόλη. Μετά το δείπνο στο ξενοδοχείο σας προτείνουμε μια βόλτα στην μποέμ περιοχή της 
πόλης την περίφημη Skadaelija.

2η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ - ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ - ΒΙΕΝΝΗ 
(670χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Ουγγαρία και τα περίφημα παραδουνάβια χώρια. Στην 
εκδρομή μας κατά μήκος του Δούναβη θα κάνουμε στάση στην πρώτη πρωτεύουσα τον 
Ούγγρων —το Έστεργκομ όπου θα θα επισκευθούμε τον καθεδρικό ναό και την πινακοθήκη. 
Συνεχίζουμε για τα περίφημα Βιεννέζικα δάση, πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες 
(Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε το Μάγιερλινγκ, όπου θα 
δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή όσο και 
ρομαντική ιστορία της αυτοκτονίας του διαδόχου πρίγκιπα Ροδόλφου και της Μαρίας 
Βετσέρα. Έπειτα θα δούμε τη γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν, ιδιαίτερα γνωστή για το καζίνο 
και το σπίτι όπου ο Μπετόβεν συνέθεσε την Ενάτη Συμφωνία, Ωδή στη Χαρά. Άφιξη στη 
Βιέννη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθρος, διαν/ση.

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

Βουδαπέστη

Κάρλοβυ Βάρυ

Το
πληρέστερο
πρόγραμμα

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

ΒιέννηΒουδαπέστη

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

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

Μπρατισλάβα

8 ημέρες

Βιέννη-Πράγα 5 μοναδικές
πρωτεύουσες

Πράγα

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

8η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (945χλμ.)
Νωρίς το πρωί παίρνουμε πρόγευμα σε πακέτο και αναχωρούμε για την 
επιστροφή μας. Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες 
στάσεις για καφέ και φαγητό, φθάνουμε στην πόλη μας.

Πλατεία Ηρώων

Γέφυρα του  Καρόλου



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

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

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

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

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

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

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς

Βουδαπέστη-Βιέννη

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

5η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (945χλμ.)
Νωρίς το πρωί παίρνουμε πρόγευμα σε πακέτο και αναχωρούμε 
για την επιστροφή μας. Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις 
απαραίτητες στάσεις για καφέ και φαγητό, φθάνουμε στην πόλη μας.

Βιέννη

Δώρο
εκδρομή στη 
Βιέννη & τα 

Παραδουνάβια 
χωριά 5 ημέρες



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Κρακοβία

Αλατωρυχεία ΒιέλιτσκαΒαρσοβία

Πανόραμα Πολωνίας 9 ημέρες

59

Το πρόγραμμα γίνεται και με επιστροφή αεροπορικώς την 7η ημέρα με απευθείας πτήση από Βαρσοβία.



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 - ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη που αποκαλείται το 
Παρίσι των Βαλκανίων. Θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από το παλάτι της 
Άνοιξης, το παλάτι που διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου. Θα δούμε τη χλιδή 
που κυριαρχεί στα δωμάτια, στις τραπεζαρίες και θα μας εντυπωσιάσει η 
πολυτέλεια. Θα συνεχίσουμε με το Μουσείο του χωριού, που είναι μοναδικό 
στο είδος του, περιέχει περισσότερα από 300 ξύλινα σπίτια, ανεμόμυλους, 
εκκλησίες και άλλες κατασκευές 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 ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ (300 χλμ)
Μετά το πρωϊνό αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε 
την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα φτάνουμε στην Σινάϊα, το μαργαριτάρι 
των Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, θερινή κατοικία 
του βασιλιά Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε 
καθοδόν το Μοναστήρι της Σινάϊα, το 1ο κτίριο που κτίστηκε ύστερα από 
την επίσημη ονομασία της πόλης και έπειτα αναχωρούμε για το Μπραν. Θα 
επισκεφτούμε τον Πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο του Δράκουλα, ο οποίος 
κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρόυριο απέναντι στις οθωμανικές 
επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια σύντομη ξενάγηση στο Μπρασώφ, όπου θα δούμε 
την παλιά πόλη και τη Μαύρη εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε 
μέγεθος στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Επιστροφή στο Βουκουρέστι. Διαν/ση.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η διανυκτέρευση στη Σόφια.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς

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

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

Βουκουρέστι

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

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

“Το μικρό Παρίσι”
Δώρο 

κρουαζιέρα 
στο πάρκο 
Χερεστρόου

4&5 ημέρες

Πέρα από το Παλάτι της Βουλής, σας προσφέρουμε 
επιπλέον περιήγηση στο Παλάτι της Άνοιξης, το 
Παλάτι που διέμενε η οικογένεια Τσαουσέσκου

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

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

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

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

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

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

Το πρόγραμμα εκτελείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς

Μπρασώφ

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

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

Στα βήματα
του Δράκουλα
Πανόραμα Ρουμανίας

Το 
πληρέστερο
πρόγραμμα

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

Δώρο 
κρουαζιέρα 
στο πάρκο 
Χερεστρόου

6 ημέρες



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 - ΓΑΛΑΤΣΙ (250 χλμ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη. Θα επισκεφτούμε 
το παλάτι της βουλής, χτισμένο από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι 
το δέυτερο σε μέγεθος δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. 
Κατά τη διάρκεια της περιήγησης μας, θα θαυμάσουμε το Ατενέου Ρομάν, 
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, τον Πύργο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. Θα 
επισκεφτούμε ακόμη το ¨Παλάτι της Άνοιξης¨, την προσωπική κατοικία της 
άλλοτε κραταιάς οικογένειας Τσαουσέσκου και το Μουσείο του Χωριού¨, 
ένα από τα ωραιότερα μουσεία ανοιχτού χώρου της Ευρώπης. Χρόνος 
ελεύθερος και αναχώρηση για το Γαλάτσι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
δείπνο. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

3η ημέρα: ΓΑΛΑΤΣΙ - ΒΡΑΪΛΑ - ΓΑΛΑΤΣΙ (60 χλμ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη. Θα επισκεφτούμε την 
Ελληνική εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Κυρίου, που κτίστηκε στα 
μέσα του 19ου αιώνα από την Ελληνική κοινότητα της πόλεως, την εκκλησία 
του οχυρωμένου Μοναστηριού της Πρέτσιστα που έπαιξε σημαντικό ρόλο 
στις πρώτες ημέρες της επανάστασης του 1821. Θα δούμε ακόμη την παλιά 
«Ελληνική Λέσχη» που σήμερα στεγάζει το Ληξιαρχείο της πόλης, την 
εκκλησία Μαυρομόλου και το Ελληνικό πρώην εστιατόριο και κινηματογράφο 
και νυν καφετέρια «Ολυμπιακόν». Αναχωρούμε για την Βραϊλα, όπου θα 
επισκεφτούμε την παλιά πόλη που βρίσκεται γύρω από την πλατεία Τραϊάν 
και μέσα σ αυτή υπάρχει η εκεί Ελληνική εκκλησία του 1863, αφιερωμένη 
στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, το θέατρο Φιλόττη που στεγάζεται στο 
κτήριο που παλιά ήταν το Ελληνικό θέατρο, το σπίτι του Παναή Ιστράτη κ.α.  
Ελεύθεροι για φαγητό ή βόλτα στην παραδουνάβια παραλία της πόλης και 
επιστροφή στο Γαλάτσι. Δείπνο και στη συνέχεια, ελεύθεροι για μία βόλτα 
στην φωτισμένη παραδουνάβια παραλία της πόλης. 

4η ημέρα: ΓΑΛΑΤΣΙ - ΤΟΥΛΤΣΕΑ - ΚΩΣΤΑΝΤΖΑ  (220 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Τούλτσεα. Αφού διασχίσουμε τον Δούναβη 
με ferry-boat, φθάνουμε στην Τούλτσεα, την τελευταία πόλη που βλέπει ο 
μεγάλος ποταμός, πριν αρχίσει να σχηματίζει το τεράστιο δέλτα του για 
να χυθεί στον Εύξεινο Πόντο ή  Μαύρη Θάλασσα. Εδώ θα επιβιβαστούμε 
στα πλοιάρια (ατομικά έξοδα) για να κάνουμε μία μεγάλη βόλτα μέσα στα 
κανάλια του Δέλτα και να θαυμάσουμε την φύση με τα σπάνια είδη πουλιών 
και φυτών που υπάρχουν εδώ. Στη συνέχεια, ελεύθεροι στην παραλία της 
πόλης για βόλτα ή φαγητό και αναχωρούμε για την Κωστάντζα. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και δείπνο. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη 
γνωριμία με την πόλη.

5η ημέρα: ΚΩΣΤΑΝΤΖΑ - ΜΑΜΑΪΑ - ΚΩΣΤΑΝΤΖΑ  
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη, που αποτελεί το 
μεγαλύτερο λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα. Η Κωνστάντζα έχει ιστορία περίπου 
2.500 ετών. Αρχικά ονομαζόταν Τόμις και κατά τη μυθολογία ο Ιάσονας 
αποβιβάσθηκε εδώ με τους Αργοναύτες μετά την εύρεση του Χρυσόμαλλου 
Δέρατος. Θα δούμε την Ελληνική εκκλησία της πόλης, το παλιό Ελληνικό 
προξενείο, το ¨κουκλοθέατρο ΕΛΠΙΣ» , ΤΟ Ελληνικό σχολείο, το Εθνικό 
Θέατρο Κωστάντζας που στεγάζεται στο παλιό θέατρο Τρανούλη , την 
πλατεία Οβίδιου, το σπίτι με τα λιοντάρια, το Καζίνο, τον Γενοβέζικο φάρο 
κ.α. Αναχώρηση για την «Ναυαρχίδα του παραθαλάσσιου τουρισμού» της 
Ρουμανίας, τη Μαμάϊα. Ελεύθεροι για φαγητό και βόλτα στο φημισμένο αυτό 
παραθαλάσσιο τουριστικό θέρετρο, επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και 
στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για βόλτα ή διασκέδαση στην παραλία της 
Κωστάντζα. 

6η ημέρα: ΚΩΣΤΑΝΤΖΑ - ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (260 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Μεσημβρία ή στα Βουλγάρικα Νέσεμπαρ. 
Αφού περάσουμε από όλα τα παραθαλάσσια τουριστικά θέρετρα της 
Ρουμανίας, θα φτάσουμε στα σύνορα, όπου θα μας υποδεχτεί η Βουλγαρία. 
Μετά τις απαιτούμενες στάσεις, νωρίς το απόγευμα θα είμαστε στη 
Μεσήμβρια. Θα περιηγηθούμε στη γραφική παλιά πόλη με τα ξύλινα σπίτια της 
που από φυσικής απόψεως, θυμίζει την Μονεμβασιά. Η πόλη είναι το διοικητικό 
κέντρο του ομώνυμου Δήμου και συχνά αναφέρεται ως το μαργαριτάρι της 
Μαύρης Θάλασσας. Η πόλη είναι μια πόλη-μουσείο με ιστορία 3.000 χρόνων 
και ένας από τους κυριότερους τουριστικούς προορισμούς της Βουλγαρίας. 
Η πόλη στη διάρκεια της μακραίωνης παρουσίας της δέχτηκε τις επιρροές 
όλων των πολιτισμών που κατά καιρούς διασταυρώθηκαν στα δυτικά παράλια 
του Εύξεινου Πόντου, με αποτέλεσμα ο διατηρητέος οικισμός που απλώνεται 
σήμερα πάνω στα περιορισμένα όρια του νησιού, να ξεχωρίζει για την πλούσια 
θρησκευτική και πολιτιστική του παράδοση. Η πανάρχαια ναυτική πολιτεία 
της Βουλγαρίας περιλαμβάνεται από το 1983 στον κατάλογο των Μνημείων 
της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Βόρεια της πόλης 
υπάρχει η ηλιόλουστη παραλία ή αλλιώς sunny beach, ένα διάσημο θέρετρο 
διακοπών στην Βουλγαρία. Τελειώνοντας, τακτοποιηση στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο και διανυκτέρευση. 

7η ημέρα: ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (720 χλμ)  
Τελευταία ημέρα της εκδρομής και μετά το πρωϊνό, ξεκινάμε για τη 
Θεσσαλονίκη, όπου θα είμαστε το βράδυ, μετά τις απαιτούμενες καθ οδόν 
στάσεις. Άφιξη το βράδυ στην πόλη μας με τις καλυτερες εντυπωσεις. 

7 ημέρες

Στο Δέλτα του 
Δούναβη 
& στη 

Μαύρη θάλασσα

Παλάτι της Βουλής Κωνστάντζα

Μεσήμβρια

Νέο
Μοναδικό

Πρόγραμμα

Δώρο
εκδρομή 

στη διάσημη 
παραθαλάσσια 

περιοχή
Μαμάϊα
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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. Η σειρά των περιηγήσεων 
μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να παραληφθεί το παραμικρό. Στα 
μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν 
κλειστά λόγω των αργιών, δεν περιλαμβάνεται ξενάγηση ή 
επίσκεψη.

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 (char-
ter) 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.
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