


Περιεχόμενα

Αεροπορικές εκδρομές στο εξωτερικό
Σελ 04   Νέα Υόρκη 9 ημέρες
Σελ 06   Λονδίνο 5 & 5+1 ημέρες
Σελ 07   Παρίσι 5&6 ημέρες
Σελ 08   Glamour Ελβετία 5 ημέρες
Σελ 10   Πανόραμα Ελβετίας 5 ημέρες
Σελ 11   Αλσατία - Χαϊδελβέργη - Στρασβούργο 6 ημέρες
Σελ 12   Μελωδική Βιέννη 4&5 ημέρες
Σελ 15   Αυστριακό πανόραμα 5 ημέρες
Σελ 16   Πράγα 4&5 ημέρες
Σελ 18   Πράγα - Βερολίνο 5 ημέρες
Σελ 19   Αρχοντικό Βερολίνο - Δρέσδη 4+1 ημέρες
Σελ 20   Special Βουδαπέστη 4 ημέρες
Σελ 21   Special Βουδαπέστη 5 ημέρες
Σελ 22   Πράγα - Βιέννη - Βουδαπέστη 8 ημέρες
Σελ 23   Βουδαπέστη - Βιέννη 5 ημέρες
Σελ 24   Παραμυθένια κάστρα Βαυαρίας - Αυστριακά θέρετρα 5 ημέρες
Σελ 25   Αυστριακές Άλπεις - Σάλτσμπουργκ 5 ημέρες
Σελ 26   Μόναχο - Πράγα - Βιέννη 5 ημέρες
Σελ 27   Νυρεμβέργη - Βαυαρία 5 ημέρες
Σελ 28   Κρακοβία - Βαρσοβία 6 ημέρες
Σελ 30   Βελιγράδι 4 ημέρες
Σελ 31   Άμστερνταμ - Χάγη 5 ημέρες
Σελ 32   Ρώμη - Πομπηϊα 4&5 ημέρες
Σελ 33   Πανόραμα Ιταλίας 6 ημέρες
Σελ 34   Βουκουρέστι 4&5 ημέρες
Σελ 36   Dubai 6 ημέρες
Σελ 38   Ροβανιέμι - Λαπωνία - χωριό Αϊ Βασίλη 6 ημέρες
Σελ 40   Άγιοι Τόποι

1 διαδρομή αεροπορικώς & 1 οδικώς (Ειδικές προσφορές)
Σελ 41   Μελωδική Βιέννη 5 ημέρες
Σελ 42   Βουδαπέστη - Πράγα 5 ημέρες
Σελ 43   Βουδαπέστη - Βιέννη 5 ημέρες
Σελ 44   Βουδαπέστη - Κρακοβία 5 ημέρες
Σελ 45   Βουδαπέστη - Βιέννη - Μπρατισλάβα 4 ημέρες

Οδικές εκδρομές στο εξωτερικό
Σελ 46   Special Ιταλικό πανόραμα 7 ημέρες
Σελ 47   Αυστριακές Άλπεις 8 ημέρες
Σελ 48   Βελιγράδι - Βιέννη - Ζάγκρεμπ 6 ημέρες
Σελ 49   Δαλματία - Ντουμπρόβνικ 5 ημέρες
Σελ 50   Βουδαπέστη - Βιέννη - Πράγα 8 ημέρες
Σελ 51   Βουδαπέστη - Βιέννη 5 ημέρες
Σελ 52   Βελιγράδι 4&5 ημέρες
Σελ 54   Βουκουρέστι 4&5 ημέρες
Σελ 56   Στα βήματα του Δράκουλα 5 ημέρες
Σελ 57   Ανατολική Ρωμυλία 4&5 ημέρες
Σελ 58   Σόφια - Φιλιππούπολη 3&4 ημέρες
Σελ 60   Βυζαντινή Οχρίδα 3&4 ημέρες
Σελ 61   Αδριανούπολη 3&4 ημέρες
Σελ 62   Κωνσταντινούπολη 5 ημέρες/4 διαν.
Σελ 63   Κωνσταντινούπολη 4 ημέρες/3 διαν. & 4ημέρες/2 διαν.

Οδικές εκδρομές στην Ελλάδα
Σελ 64   Βόλος - Γύρος Πηλίου 3&4 ημέρες
        Μετέωρα - Ελάτη - Μύλος Ξωτικών 3&4 ημέρες
Σελ 65   Καρπενήσι 3&4 ημέρες / Ιωάννινα - Ζαγοροχώρια 3&4 ημέρες
Σελ 66   Γύρος Πελοποννήσου 5 ημέρες
Σελ 67   Όροι χρήσης

Νέο!
Αν η παρέα σας δεν επιθυμεί να 
ακολουθήσει σε αυτό το ταξίδι ή αν 
θέλετε να αποφύγετε την επιβάρυνση 
σε μονόκλινο δωμάτιο, δηλώστε 
συμμετοχή ως «ατομικός ταξιδιώτης» 
και εμείς θα φροντίσουμε να είστε στο 
δωμάτιο με άλλο συνταξιδιώτη (του 
ιδίου φύλλου), ώστε να μην χάσετε 
την εμπειρία. Σε αυτή την περίπτωση 
χρεώνεστε με την τιμή ανά άτομο σε 

δίκλινο δωμάτιο.



3

Ταξιδέψτε στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα με τις ειδικές προνομιακές τιμές 
που έχουμε εξασφαλίσει, με τα εμπλουτισμένα προγράμματα που έχουμε 
διαμορφώσει και απολαύστε τα μοναδικά χρώματα, τις στολισμένες πόλεις, 
τα παραδοσιακά χωριά, αλλά και τις γαστρονομικές επιλογές του κάθε 
τόπου. Αυτή την εποχή, ο καιρός συνθέτει το ειδυλλιακότερο σκηνικό 
για εκδρομές: Τα τοπία ομορφαίνουν και η χαρούμενη ατμόσφαιρα μας 
προδιαθέτει για εξορμήσεις! Χαρείτε λοιπόν, τη χριστουγεννιάτικη παλέτα 
χρωμάτων, τις μυρωδιές της φύσης και ξεφύγετε από την καθημερινότητα! 
Άλλωστε, η ζωή δε μετριέται από τις αναπνοές που παίρνουμε, αλλά από 
τα μέρη και τις στιγμές που μας κόβουν την ανάσα!

12 λόγοι για να επιλέξετε το γραφείο μας για το 
εορταστικό σας ταξίδι

- Νέα ανανεωμένα προγράμματα με σκοπό να δείτε  τα καλύτερα 
επιλεγμένα αξιοθέατα στον διαθέσιμο χρόνο, αλλά και να ζήσετε 
όπως οι τοπικοί κάτοικοι
- Εγγυημένες πτήσεις με προκρατημένες θέσεις για την σίγουρη 
εκτέλεση των εκδρομών
- Ειδικές συμφωνίες με τους προμηθευτές (ξενοδοχεία, αεροπορικές 
- ακτοπλοϊκές εταιρίες κλπ) για χαμηλότερες τιμές
- Εξασφαλισμένη διαθεσιμότητα σε όλες τις περιόδους.
- Τα καταλύματα που σας προσφέρουμε είναι ελεγμένα για να 
αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις από «υπερβολικές»φωτογραφίες του 
διαδικτύου
- Οι συνοδοί & οι ξεναγοί του γραφείου μας είναι έμπειροι, ευχάριστοι 
& μεταδοτικοί
- Κερδίστε χρόνο από άσκοπες αναζητήσεις.Το έχουμε κάνει εμείς για 
εσάς και το κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια
- Έχετε τη δική μας φροντίδα για οτιδήποτε απρόοπτο (καθυστερήσεις, 
απεργίες, ακυρώσεις, προσαρμογές, αναβαθμίσεις κλπ)
- Κάντε την κράτησή σας online
- Πληρώστε με την πιστωτική σας κάρτα σε άτοκες δώσεις
- Ταξιδέυετε μαζί μας από το 1988

Στις 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, τοπικοί φόροι πόλεων και ότι αναφέρεται στο 
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
* Πακέτο διακοπών: Περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή 
& διατροφή στο ξενοδοχείο που επιλέξατε (χωρίς ξεναγήσεις).

Στις 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. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, φόροι πόλεων, Βαπορέτα,  
και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο.

Στις 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, τοπικοί φόροι πόλεων, Βαπορέτα και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Σε όλες τις εκδρομές περιλαμβάνονται:

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.



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, επιβίβαση και πτήση 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, Brooklyn 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. Οι 
περισσότερες λεωφόροι αριθμούνται από τα ανατολικά προς τα δυτικά (άρα η First Avenue βρίσκεται 
ανατολικά της Second, κοκ). Η αρίθμηση των κτιρίων στις λεωφόρους ξεκινάει από το νότιο άκρο της 
λεωφόρου και αυξάνεται προς τα βόρεια, ενώ η αρίθμηση των οδών ξεκινάει από την Fifth Avenue και 
αυξάνεται τόσο προς τα ανατολικά, όσο και προς τα δυτικά. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι μπορείς πολύ 
εύκολα να βρεις το δρόμο σου. Οι δρόμοι είναι αριθμημένοι - εκτός από το κέντρο του Μανχάταν - 
και η αρίθμηση αυξάνεται καθώς πηγαίνεις βόρεια. 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  με την  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 Central Park, τον σημαντικότερο πνεύμονα πρασίνου της αμερικανικής 
μεγαλούπολης, θα σας δώσει την ευκαιρία να αποδράσετε σ’ έναν μικρό φυσικό παράδεισο με τεχνητές 
λίμνες, περιποιημένους χώρους πικνίκ, παιδικές χαρές, γήπεδα αθλοπαιδιών και ζωολογικό κήπο - κατά 
τους χειμωνιάτικους μήνες, στο Central Park λειτουργεί το παγοδρόμιο «Wollman Rink». Ενώ οι αθεράπευτα 
ρομαντικές ψυχές σίγουρα θα επιδιώξουν να κάνουν μια βόλτα στα εκτεταμένα όρια του Central Park με 
άμαξα, ειδικά αν το διάσημο πάρκο της Νέας Υόρκης έχει καλυφθεί από ένα λευκό πέπλο χιονιού. 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 με 
δυο λόγια ο μεγαλοπρεπέστερος «ναός» των ανθρωπιστικών σπουδών του κόσμου. Ό,τι έχει παραχθεί 
από την ανθρώπινη σκέψη ανά τους αιώνες για το πώς πρέπει να ζει, να συμπεριφέρεται, να μορφώνεται, 
να διοικεί και να διοικείται μια κοινωνία, υπάρχει σε αυτό το ιστορικό ίδρυμα ως επιστήμη και έρευνα. Όλα 
τα προπτυχιακά τμήματα, και κυρίως αυτά της ιστορίας, των πολιτικών επιστημών, της ψυχολογίας και 
της κοινωνιολογίας, είναι ιδιαιτέρως αξιόλογα. Ειδικά για την ιστορία της τέχνης πουθενά στον κόσμο δεν 
μπορεί να δοθεί πληρέστερη εκπαίδευση. Συνεχίζουμε με το μνημείο του στρατηγού των Βορείων Ulysses 
Grant που το 1868 εξελέγη πρόεδρος των Η.Π.Α. με ποσοστό 52.7% , τον ποταμό Hudson, το Χάρλεμ με το 
περίφημο Apollo Theatre.Τα εξαθλιωμένα κτίρια, μέσα στα οποία στοιβάζονταν πολύτεκνες οικογένειες, 
έχουν τα τελευταία χρόνια αρχίσει να αντικαθίστανται από μοντέρνες κατασκευές, ενώ οι κάδοι με τα 
φλεγόμενα σκουπίδια γύρω από τους οποίους συγκεντρώνονταν οι άποροι κάτοικοι για να ζεσταθούν 
έχουν από καιρό χαθεί. Το Χάρλεμ αποτελεί εδώ και καιρό προορισμό πολλών γκουρμέ καλοφαγάδων 
της αμερικανικής μεγαλούπολης, καθώς δεξιά κι αριστερά έχουν αρχίσει να ξεφυτρώνουν εστιατόρια και 
καφέ. Η φυσιογνωμία της περιοχής που επί σειρά δεκαετιών αποτελούσε το μεγαλύτερο γκέτο των μαύρων 
της Νέας Υόρκης έχει αναμφίβολα αρχίσει να αλλάζει. 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 και σημερινού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όλους τους 
Ευρωπαϊκούς οίκους μόδας και πολλά λαμπερά κοσμηματοπωλεία, όπως Cartier, Bulgari. Προχωρούμε 
προς το Ροκφέλερ Σέντερ, ένα συγκρότημα 19 κτΙρίων. 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, και έχει δανείσει το όνομά της σε πολλές θεαματικές μουσικές 
παραγωγές. Ελεύθερος χρόνος.

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 Manhat-
tan). Επίσης, στο κέντρο του Μανχάταν 
θα δεις και την πασίγνωστη Wall Street η 
οποία λειτουργεί ως καρδιά των μεγάλων 
επιχειρήσεων και είναι και η έδρα του 
Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης όπως το 
Federal Hall. Περιλαμβάνει επίσης το Μπάτερι 
Παρκ,το «σημείο μηδέν» ορθώνεται σήμερα 
o ουρανοξύστης «One World Trade Center», 
το ψηλότερο κτίριο της Νέας Υόρκης. Στον 
χώρο έχει επίσης ανεγερθεί το συγκρότημα 
«National September 11th Memorial and 
Museum», που περιλαμβάνει ένα υπόγειο 
μουσείο και δύο πισίνες-μνημεία. Στο 
υπόγειο μουσείο φιλοξενούνται εκθέματα 
των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου, ενώ 
στο σημείο όπου βρίσκονταν οι Δίδυμοι 
Πύργοι έχουν κατασκευαστεί δύο πισίνες-
δεξαμενές, με χαραγμένα τα ονόματα 
των 2.983 θυμάτων που σκοτώθηκαν στις 
επιθέσεις. Συνεχίζουμε στην προβλήτα 
South Street Seaport. Είναι κυρίως εμπορική 
και οικονομική περιοχή, αλλά περιλαμβάνει 
μερικά ωραία εστιατόρια και μπιστρό. 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 
Jersey. Σε κάθε σημείο της κρουαζιέρας θα 
απολαμβάνουμε μοναδική θέα στο Man-
hattan. Στη συνέχεια θα περάσουμε δίπλα 
από το Governor’s Island και το Μπρούκλιν. 
Με την ολοκλήρωση της κρουαζιέρας, 
επιστρέφετε µε µέσον της επιλογής σας και 
έξοδα ατοµικά. 

9 ημέρες

Νέα  Υόρκη



4η ημέρα: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - CHELSEA MARKET - ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ BROOKLYN
Αναχωρούμε με το Mετρό για το το Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας (συντομογραφία AMNH), βρίσκεται στο Upper West Side 
του Μανχάταν κοντά στο Σέντραλ Πάρκ της Νέας Υόρκης, και 
είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά μουσεία του κόσμου. 
Στις τεράστιες αίθουσες του στεγάζονται μόνιμες εκθέσεις 
και συλλογές που υπερβαίνουν τα 32 εκατομμύρια εκθέματα 
,ερευνητικά εργαστήρια, και η περίφημη βιβλιοθήκη του.
Στην συνέχεια επίσκεψη στο ΥΠΕΡΟΧΟ 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. Είναι η  πρώτη κρεμαστή 
με χαλύβδινα καλώδια γέφυρα στον κόσμο και συνδέει από το 1883 
το Μανχάταν με το Μπρούκλιν (η διαδρομή με τα πόδια διαρκεί 
περίπου 20 λεπτά). Εμβληματικό στοιχείο της εικόνας αλλά και της 
καθημερινότητας της Νέας Υόρκης. Περπατώντας αγναντεύουμε  
την θέα και  στο μυαλό μας έρχονται αμέτρητες φωτογραφίες από 
ταινίες και τηλεοπτικών σειρών με θέα τους  ουρανοξύστες. Οποίοι 
επιθυμούν σε κοντινή απόσταση είναι Το South Street Seaport  μια 
ιστορική περιοχή στο δήμο του Manhattan, στο σημείο όπου η Ful-
ton Street συναντά τον ποταμό East River, και δίπλα στην Financial 
District. Διαθέτει μερικά από τα πιο παλιά αρχιτεκτονικά στο Lower 
Manhattan και περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση εμπορικών 
κτιρίων που αποκαταστάθηκαν στις αρχές του 19ου αιώνα. Αυτά 
περιλαμβάνουν ανακαινισμένα εμπορικά κτίρια, ανακαινισμένο 
ιστιοφόρα, την πρώην ψαραγορά Fulton, και σύγχρονα εμπορικά 
κέντρα που διαθέτουν χώρους για φαγητό, ψώνια και νυχτερινή ζωή, 
με θέα την γέφυρα του Brooklyn. Ελεύθερος χρόνος.

5η ημέρα: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - WOODBURY COMMONSOUTLETS (προαιρετικό)
Σήμερα θα περάσουμε τη µέρα μας στο Woodbury Commons, έναν 
«παράδεισο» καταστημάτων, µόλις 1 ,15 ώρα από το Μανχάταν. Το 
Woodbury Common Premium Outlets διαθέτει 220 καταστήματα που 
προσφέρουν τη μεγαλύτερη συλλογή των καλύτερων σχεδιαστών 
και εμπορικών σημάτων στον κόσμο µε πάνω από 220 µπουτίκ 
και καταστήµατα με προσφορές που κυμαίνονται από 20% έως 
και 70%.  Μερικά από τα καταστήματα περιλαμβάνουν: Adidas, 
Banana Republic Factory Store, Barneys New York Outlet, Burberry, 
Coach, Dolce & Gabbana, DKNY, Frette, Giorgio Armani, Gucci, Ze-
gna, Max Mara, Neiman Marcus Last Call, Gap Outlet, Nike Factory 
Store, Saks Fifth Avenue Off 5th, Polo Ralph Lauren Factory Store, Sal-
vatore Ferragamo, Tommy Hilfiger, Timberland, Versace. Επίσης θα 
μπορέσετε να χαλαρώσετε σε μια ποικιλία από εστιατόρια και καφέ. 
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 - ΟΥΑΣΙΝΓΤΟΝ DC (προαιρετικό) 
Προτείνουμε  ολοήμερη εκδροµή στην Washington, D.C. είναι η πρωτεύουσα των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το επίθεμα D.C. προέρχεται από την φράση «District 
of Columbia» που σημαίνει Περιφέρεια της Κολούμπια, την ομοσπονδιακή περιφέρεια 
που ταυτίζεται με την πόλη της Ουάσιγκτον. Η πόλη πήρε το όνομά της από τον Τζωρτζ 
Ουάσιγκτον, ο οποίος ήταν ο πρώτος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η 
έδρα της κυβέρνησης των ΗΠΑ και εκεί βρίσκονται ο Λευκός Οίκος, το Κογκρέσο 
και το Ανώτατο Δικαστήριο. Επίσης εκεί βρίσκονται 172 πρεσβείες ξένων κρατών 
καθώς και τα κεντρικά γραφεία διεθνών οργανισμών όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κτισμένη στις όχθες του ποταμού Πότομακ, μεταξύ 
των πολιτειών της Βιρτζίνια και του Μέριλαντ, η Ουάσιγκτον DC αποτελεί από μόνη 
της μια πολιτεία της αμερικανικής επικράτειας (την πολιτεία Κολούμπια) και είναι 
προικισμένη με μεγαλόπρεπα κτίρια, επιβλητικά μνημεία της ιστορίας των Ηνωμένων 
Πολιτειών, πολυάριθμα πάρκα με δεντροστοιχίες, ενημερωμένα μουσεία, πλατείες 
και ευθυγραμμισμένες λεωφόρους. 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. Όσοι προτιμήσετε την Νέα Υόρκη επισκεφτείτε το υπέροχο Μουσείο 
«Solomon R. Guggenheim Museum», που διαθέτει μια μόνιμη συλλογή με περισσότερα 
από 6.000 έργα σύγχρονης τέχνης. Επίσης, το Μουσείο «Museum of Modern Art» 
(MoMA) θεωρείται η «Μέκκα» της μοντέρνας τέχνης και φιλοξενεί μία από τις πιο 
πλούσιες συλλογές έργων διάσημων καλλιτεχνών απ’ όλο το φάσμα της μοντέρνας 
τέχνης. Άλλες προτάσεις περιλαμβάνουν την επιβλητική  και μεγαλοπρεπή Δημόσιας 
Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης ή και τον σιδηροδρομικό σταθμό Grand Central που 
άνοιξε το 1913. Από τότε έγινε σήμα κατατεθέν της πόλης και είναι αξιοσημείωτος ο 
ευρηματικός τρόπος που διαχωρίζεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, των πεζών και 
των τραίνων. Το κτίριο έχει ατσάλινο σκελετό, καλυμμένο με γρανίτη και μάρμαρο.

7η ημέρα: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΒΟΣΤΟΝΗ (προαιρετικό) 
Ημέρα ελεύθερη για όσους θέλουν να επισκεφθούν τα μουσεία στο Μανχάταν, 
τα αξιοθέατα ή να τα συνδυάσουν με ψώνια. Μία από τις αρχαιότερες πόλεις στις 
ΗΠΑ, η Βοστώνη ιδρύθηκε το 1630 από τους Άγγλους και αποτέλεσε τον τόπο όπου 
έλαβαν χώρα πολλά σημαντικά γεγονότα της Αμερικανικής Επανάστασης. Μετά 
την ανεξαρτησία από τη Μεγάλη Βρετανία, η πόλη συνέχισε να αποτελεί σημαντικό 
λιμάνι, καθώς και ένα παγκόσμιο κέντρο για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Θα 
επισκεφθούμε τα διεθνούς φήμης πανεπιστήμια, όπως το Harvard και το MIT. Θα 
δούμε τον πύργο Prudential και κτίρια Βικτωριανού ύφους. Θα περάσουμε από το 
Symphony Hall, έδρα της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βοστώνης. Η πόλη αυτή δεν 
χαρακτηρίζεται άδικα «The Walking City», αφού, συγκριτικά με τον υπόλοιπο κόσμο, η 
μετακίνηση πεζή αποτελεί συχνή επιλογή.

8η-9η ημέρα: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Πρωινό ελεύθερο για βόλτα και αγορές της τελευταίας στιγµής και αναχώρηση για 
το αεροδρόμιο. Πτήση επιστροφής στην πόλη μας, μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Τώρα 
καταλαβαίνετε ότι η Νέα Υόρκη είναι κάτι παραπάνω από ένα ταξίδι στις ΗΠΑ. Είναι 
πραγματικά ένα ταξίδι ζωής στο κέντρο του κόσμου.

Νέα  Υόρκη

-Ξενάγηση στο Βόρειο  
& Νότιο Μανχάταν 

-ΔΩΡΟ Κρουαζιέρα -Βόλτα 
στη γέφυρα του Μπρούκλιν 
- ΔΩΡΟ Επίσκεψη Μουσείο 
Μετροπόλιταν & Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας

5

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 1. Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης, 2. Διαμονή σε Ξενοδοχείο  4* (χωρίς πρωινό), 
3. 2 αποσκευές δωρεάν, 4. Βόλτα στο Chelsea Market και στη γέφυρα του Μπρούκλιν, 5. Ξενάγηση στο Βόρειο 
Μανχάταν, 6. Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν, 7. ΔΩΡΟ Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος  Ελευθερίας 
& Νησί Ellis κπα, 8. ΔΩΡΟ Επίσκεψη Μουσείο Μετροπόλιταν με Ξενάγηση !!!, 9. ΔΩΡΟ Επίσκεψη Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας, 10. Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο στην Αμερική, 11. Έμπειρος Ελληνόφωνος 
αρχηγός/ξεναγός που θα σας συνοδεύει στο ταξίδι, 12. Δικαίωμα ειδικής τιμής για Woodbury Commons Out-
lets μόνον 20 E*, 13. Δικαίωμα ειδικής τιμής για Ολοήμερη εκδρομή στην Ουάσινγκτον μόνον 100E*, 14. 10% 
έκπτωση στα πολυκαταστήματα Macy’s, 15. Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι. Πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA) και 
έξοδα αίτησης. Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση  (495E), Φιλοδωρήματα - αχθοφορικά υποχρεωτικά $50 
πληρωτέα με την άφιξη κατά την πρώτη μέρα, Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα
 *Σημείωση : Το πρόγραμμα 10 ημερών έχει 1 ελεύθερη μέρα



1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΛΟΝΔΙΝΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της 
Αγγλίας. Άφιξη στο Λονδίνο και γνωριμία με τον Σάκη τον τοπικό μας συνοδό. 
Στο δρόμο για το ξενοδοχείο θα πάρετε μια πρώτη ενημέρωση για την πόλη. Το 
βράδυ σας προτείνουμε να πιείτε μια μπίρα στην βικτωριανή παμπ, Hereford 
Arms στην Glouchester Road (www.herefordarms.co.uk), στο ατμοσφαιρικό 
bistrot restaurant του Αnglesea Arms (www.metropolitanpub cpmpany.com), η 
να πάρετε δείπνο σε κάποιο από τα υπέροχα art deco μικρά εστιατόρια του 
Chelsea. Για την συνέχεια μπορείτε να απολαύσετε ένα κοκτέϊλ απο τον Chris 
Galvin στα Windows (www.galvinatwindows.com), στον 28ο όροφο του Hilton 
Park Lane, η ένα από τα περίφημα shots του Eclipse, σε έναν από τους πιο 
βρετανικούς δρόμους της πόλης, στην Walton street. Μην αργήσετε πολύ να 
κοιμηθείτε γιατί την επόμενη ημέρα έχουμε την ξενάγηση της πόλης.

2η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – LONDON ΒΥ NIGHT
Παίρνουμε το πρωινό στο ξενοδοχείο και στην γνωριμία μας με το Λονδίνο 
θα ξεκινήσουμε από το φημισμένο Κensington, το Knightsbridge και τα 
περίφημα Harrods. Συνεχίζουμε διασχίζοντας το πολυσύχναστο σταυροδρόμι 
της Ευρωπης, το Hyde Park Corner και περνώντας από το παλάτι Buckingham, 
το Αββαείο του Ουέστμινστερ και την πλατεία των κοινοβουλίων, με τον 
περίφημο ωρολόγιο πύργο, το Big Ben, θα απολαύσουμε την αριστοκρατική 
και επιβλητική υπόσταση της Βρετανικής πρωτεύουσας. Το London Eye, το City 
του Λονδίνου, οι ουρανοξύστες της ανατολικής πλευράς, με το υψηλότερο 
κατασκεύασμα της Δυτικής Ευρώπης, το Shard of Glass, θα μαγνητίσουν τα 
βλέμματα μας. Για τη συνέχεια, μια ακόμη πλευρά του μεσαιωνικού αλλά και 
βικτωριανού Λονδίνου, ο περίφημος Πύργος του Λονδίνου και οι γέφυρες 
Tower Bridge και London Bridge θα αποτελέσουν τον επόμενο σταθμό μας. 
Θα κλείσουμε την πρώτη μας γνωριμία με την πρωτεύουσα της Βρετανίας 
με επίσκεψη στα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Βρετανικό μουσείο, την 
περίφημη συλλογή αρχαιοτήτων, στο τρίτο σημαντικότερο μουσείο 
παγκωσμίως (www.britishmuseum.org). Απόψε το βράδυ ακολουθείστε μας 
στην προαιρετική νυχτερινή περιήγηση στα φωταγωγημένα αξιοθέατα της 
πόλης. Το Λονδίνο είναι ίσως η μοναδική ευρωπαϊκή μεγαλούπολη με τόσο 
διαφορετικές αρχιτεκτονικά συνοικίες. Το Mayfair με τα περίφημα ραφεία 
της Σαβιλ Ροου, το Chelsea με την περίφημη Kings Road, το Westminster με 
τις γεωργιανές γειτονιές του 18ου αι., οι φωτισμένες γέφυρες του Τάμεση, θα 
αποτελέσουν την απαρχή της βραδιάς. Αφού περάσουμε από την γέφυρα 
του Waterloo με την υπέροχη θέα, θα μεταφερθούμε στο Μανχάταν του 
Λονδίνου, το περίφημο σύμπλεγμα ουρανοξυστών του Canary Wharf, όπου 
θα απολαύσουμε πάνω σε ένα τεχνητό νησί τα ψηλότερα κτίρια της πόλης. 
Επιστροφή και περιήγηση στο Piccadilly και στο Soho και στάση στο περίφημο 
Covent Garden, σκηνικό βγαλμένo από την Αλίκη στην χώρα των θαυμάτων, 
όπου σε μια Βικτωριανή παμπ μπορείτε να απολαύσετε εορταστικό δείπνο ή 
μια κλασσική Αγγλική βραδιά. 

3η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΧΩΡΙΟ DATCHET - ΚΑΣΤΡΟ 
ΟΥΙΝΔΣΟΡ - ΒΙΚΤΩΡΙΑΝΗ ΑΓΟΡΑ  
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την επίσκεψη μας στο Βασιλικό 
Ουίνδσορ, για να γνωρίσουμε τη μόνιμη κατοικία, τα τελευταία 860 χρόνια, 
της Βασιλικής οικογένειας (www.royalcollection.org.uk). Σε απόσταση μόνο 
μιας ώρας από το Λονδίνο θα σας μεταφέρουμε στην αγαπημένη από τις 
επίσημες βασιλικές κατοικίες, αυτή του κάστρου του Windsor. Αφού πρώτα 
γνωρίσουμε το μαγευτικό χωριό Datchet, εκεί που στα 1215, υπογράφτηκε 
η περίφημη Magna Carta, θα χαθουμε στους ατελειωτους διαδρόμους του 
μεγαλύτερου σε χρήση κάστρου παλατιού στον κόσμο. Οι αίθουσες με τις 
πορσελάνες, η αίθουσα των δείπνων του Waterloo, του ιπποτικού τάγματος 
του Order of Garter, οι αίθουσες υποδοχής του Βασιλιά και της Βασίλισσας, 
ο διάδρομος του Αγίου Γεωργίου, ειναι μόνο μερικά από τα σημεία που θα 
επισκεφθούμε. Για το τέλος μας περιμένει η περίφημη σκεπαστη Βικτωριανή 
αγορά, μια από τις γραφικότερες της Αγγλίας, στην καρδιά του πανέμορφου 
χωριού στις όχθες του Τάμεση, που διατηρεί αναλλοίωτη την αρχιτεκτονική 
του 18ου και 19ου αιώνα, ενώ το επιβλητικό Κάστρο δεσπόζει στο χώρο.

4η ημέρα: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΤΑΜΕΣΗ - ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ GREENWICH 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Σήμερα μπορείτε να ακολουθήσετε προαιρετικά 
μια ιδιαίτερη κρουαζιέρα στον Τάμεση. Η κρουαζιέρα κατά μήκος του 
Τάμεση, θα σας προσφέρει φαντασμαγορικές όψεις του Λονδίνου, 
περνώντας από πολλά ιστορικά αξιοθέατα, βλέποντας επίσης τη νέα 
οικιστική περιοχή των Docklands και μέχρι το Greenwich (www.royalgreen-
wich.gov.uk). Στο γραφικό Γκρήνουιτς, λίκνο της ιστορίας της βρετανικής 
ναυτιλίας, φιλοξενείται το Βασιλικό Αστεροσκοπείο. Για την επιστροφή 
σας, μια ακόμη εκπληξη, τον ελαφρύ σιδηρόδρομο DLR, με τον οποίο 
θα διασχίσουμε τους ουρανοξύστες του Canary Wharf και περνώντας 
τα Docklands για να καταλήξουμε στο κέντρο της πόλης. Εναλλακτικά 
μπορείτε να διαθέσετε τον χρόνο σας στην πόλη και με την καθοδήγηση 
του τοπικού μας συνοδού να επισκευτείτε τα μέρη που εσείς θέλετε. 

5η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΟΞΦΟΡΔΗ - ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΑΠΟΝ 
ΕΙΒΟΝ 
Σήμερα ακολουθήστε μας στην ολοήμερη εκδρομή, σε μια γνωριμία με 
τις κοντινές στο Λονδίνο κομητείες. Πρώτος μας σταθμός η Οξφόρδη, 
πασίγνωστη πανεπιστημιούπολη, θεμέλιο της Αγγλοσαξονικής εκπαίδευσης 
και σκέψης. Θα επισκεφθούμε κολλέγια όπως το Ballio (www.balliol.ox.ac.
uk), που απο το 1263 έχει τη φήμη των πιο πολιτικά ενεργών φοιτητών, 
έως το πασίγνωστο από τις ταινίες του Harry Potter, Christchurch College. 
Στη συνέχεια, διασχίζοντας τα χωριά των Cotswolds, χαρακτηριστικότερο 
δείγμα της Αγγλικής επαρχίας, θα φτάσουμε στο πανέμορφο και γραφικό 
Στρατφορντ, κτισμένο στις όχθες του Avon, την πόλη που γεννήθηκε 
ο θεατροφιλόσοφος Σαίξπηρ. Αξίζει ένας περίπατος στα μικρά στενά 
σοκάκια, με τα χαρακτηριστικά σπίτια ή μια επίσκεψη στο γενέθλιο σπίτι 
του Σαίξπηρ (www.shakespeare.org.uk) και το Βασιλικό θέατρο. Εμείς θα 
σας προτείνουμε να γευματίσετε σε κάποιο τοπικό εστιατόριο η παμπ της 
γραφικής κωμόπολης. 

6η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ - WARNER STUDIOS THE MAKING OF 
HARRY POTTER
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος ανάλογα με την ώρα της 
πτήσης επιστροφής. Ίσως δεν υπάρχει άλλη πόλη με τόσα πολλά και ειδικά 
μουσεία, με τόσες σημαντικές πινακοθήκες. Από τη Marble Arch στα Δυτικά, 
μέχρι τη High Holborn στα Ανατολικά, η Οxford Street εκτείνεται επί 2,5 χλμ., 
σχηματίζοντας έναν από τους εμπορικότερους δρόμους του Λονδίνου. Οι 
λάτρεις της μόδας επισκευτείτε την Bond street και την Sloane street. Όσον 
αφορά τους εικαστικούς σας περιπάτους, θα σας συστήναμε την γέφυρα 
Millennium Bridge, το μουσείο μοντερνας τέχνης, την Εθνική Πινακοθήκη 
(www.nationalgallery.org.uk) και το Μουσείο Ντιζάιν (www.designmuseum.
org). Προαιρετικά μπορούμε να επισκευθούμε τα περίφημα Warner Studi-
os, όπου γυρίστηκε η γνωστή υπερπαραγωγή Harry Potter. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Λονδίνο

5 & 5+1 ημέρεςΑπευθείας πτήσεις

HOLIDAY INN KENSIGTON 4*
Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιοχή του Kensigton, κοντά στο 
κέντρο, μόλις λίγα μέτρα μακριά από το σταθμό του μετρό. Διαθέτει πισίνα και spa, 
εστιατόρια, cafe, γυμναστήριο lounge bar και αίθουσα συνεδριάσεων. Τα δωμάτια 
διαθέτουν αυτόνομο κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, τηλέφωνο, καφετιέρα, Wi-Fi 
και σεσουάρ.

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



1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΑΡΙΣΙ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’. Έλεγχος και πτήση για Παρίσι. Άφιξη στο 
αεροδρόμιο και γνωριμία με την τοπική μας συνοδό την Σοφία, η οποία μένει μόνιμα στο 
Παρίσι και θα μας ξεναγήσει, φροντίζοντας να γνωρίσουμε με τον καλύτερο τρόπο την 
φημισμένη πόλη και τις συνήθειες των Παριζιάνων. Στη διαδρομή για το ξενοδοχείο θα πάρουμε 
τις πρώτες απαραίτητες πληροφορίες και θα τακτοποιηθούμε στα δωμάτια. Για την πρώτη 
βραδιά σας στο Παρίσι σας προτείνουμε μια ονειρεμένη κρουαζιέρα στον ποταμό Σηκουάνα. 
Στη συνέχεια ελάτε προαιρετικά να ανακαλύψουμε μαζί τον λόφο της Μονμάρτης, μια από 
τις πιο γραφικές γειτονιές του Παρισιού και να κάνουμε μια μεγάλη βόλτα στα φωταγωγημένα 
μνημεία της πόλης. Θα δούμε το νοητό άξονα που συμπληρώνεται από τη Νέα αψίδα του 
Θριάμβου στην περιοχή La Defense, το κέντρο του Λούβρου, την αψίδα Καρουζέλ, τον 
Οβελίσκο του Λούξορ και την Αψίδα του Θριάμβου. 

2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΥΡΓΟΣ ΑΙΦΕΛ 
Μετά το πρόγευμά μας θα ξεκινήσουμε περιήγησή στα αναρίθμητα αξιοθέατα της πόλης του 
Φωτός. Θα δούμε την Όπερα, την εκκλησία της Μαρίας της Μαγδαληνής, τη γέφυρα του 
Αλέξανδρου του 3ου, που μοιάζει με έργο τέχνης χάρη στα πολλά μπρούτζινα αγάλματα που 
διαθέτουν χρυσές λεπτομέρειες και ενώνει τις δύο πλευρές του Σηκουάνα και θεωρείται μια από 
τις πιο περίτεχνες γέφυρες του Παρισιού, την Παναγία των Παρισίων, που είναι χτισμένη στη 
νοτιοανατολική άκρη του Ιλ ντε λα Σιτέ και με τις αρμονικές τις αναλογίες αποτελεί ένα από 
τα ωραιότερα μνημεία της γοτθικής τέχνης του Μεσαίωνα. Έχει χωρητικότητα 9000 ατόμων. 
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα θαυμάσια βιτρό με το έντονο μπλε και κόκκινο 
χρώμα. Συνεχίζοντας, θα δούμε την Αψίδα του Θριάμβου, που χτίστηκε μεταξύ του 1806 
και του 1936 με πρωτοβουλία του μεγάλου Ναπολέοντα και αποτελεί σήμερα το κατ’εξοχήν 
εθνικό μνημείο της Γαλλίας, συνδεδεμένο με τα μεγαλύτερα γεγονότα του Παρισιού του 
20ου αιώνα, την πλατεία Ομονοίας με τον οβελίσκο του Λούξορ, το Τροκαντερό με το 
παλάτι Σαγιό, των πύργο του Άιφελ, το πιο χαρακτηριστικό μνημείο της πόλης του Παρισιού 
με ύψος 320 μέτρα μαζί με τις κεραίες της γαλλικής τηλεόρασης και στηρίζεται σε τέσσερα 
κτίσματα που χρησιμεύουν σαν βάσεις των ποδιών του πύργου, το μέγαρο των Απομάχων, 
την γειτονιά των Λατίνων, το Πάνθεον, που στεγάζει την τέφρα διακεκριμένων ανθρώπων 
της εποποιίας της γαλλικής ιστορίας. Μεταξύ άλλων υπάρχουν εδώ η τέφρα του Μιραμπώ, 
του Βολταίρου, του Ρουσσώ, του Ουγκώ και πολλά άλλα. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος για 
αγορές. Το απόγευμα σας προτείνουμε μια βόλτα στα περίφημα Ηλύσσια πεδία.

3η ημέρα: ΛΟΥΒΡΟ - ΚΗΠΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΜΠΙΝΤΟΥ - ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ
Πρόγευμα και μετάβαση στο μουσείο του Λούβρου, ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα 
μουσεία τέχνης στον κόσμο που εκθέτει 35.000 έργα τέχνης. Στην ξενάγησή μας θα δούμε την 
Τζοκόντα από τους πιο γνωστούς πίνακες ζωγραφικής, στην ελληνική πτέρυγα την Αφροδίτη 
της μήλου που προσφέρθηκε από τον μαρκήσιο ντε Ριβιέρ στον Λουδοβίκο το 1821, τη Νίκη της 
Σαμοθράκης, τις “Εργαστίνες”, τμήμα της ζωοφόρου του Παρθενώνα που χρονολογείται στο 
447-438 π.Χ., το οποίο κάποιοι θεωρούν έργο του Φειδία, την “Κενταυρομαχία”, κομμάτι από 
μετόπη του Παρθενώνα, αρχαιότητες από τη Σάμο που αποκτήθηκαν το 1881, το μαρμάρινο 
άγαλμα της Αθηνάς ύψους 2,60μ. κ.α. Ακόμη, στην αιγυπτιακή πτέρυγα θα θαυμάσουμε την 
αιγυπτιακή ιστορία από την φαραωνική εποχή μέχρι τους Κόπτες, τους Πτολεμαίους και τους 
Ρωμαίους. Πολλά από τα έργα που εκτίθονται αποκτήθηκαν από τον Ναπολέοντα το 1798 στην 
εκστρατεία που είχε κάνει έχοντας μαζί του τον Ντομινίκ Βιβάντ, που λίγο αργότερα ανέλαβε 
τη διεύθυνση του Λούβρου. Θα δούμε πολλούς παπύρους, μούμιες, ρουχισμό, κοσμήματα, 
παιχνίδια, μουσικά όργανα και όπλα των αρχαίων Αιγυπτίων. Θα ξεχωρίσουμε ακόμη στην 
ξενάγησή μας τη μεγάλη Σφίγα που βρέθηκε στο δέλτα του Νείλου και χρονολογείται στο 
2.600 π.Χ., το άγαλμα του φαραώ Σέσωστρι Γ΄, τα αγαλματίδια Νεφερτίτη και Ακενατόν από 
ψαμμίτη, την σαρκοφάγο του Ιμενεμινέτ. Τελειώνοντας, θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στον 
Κήπο του Κεραμεικού, που περικλείεται από το Λούβρο (ανατολικά), τον Σηκουάνα (νότια), 
την Πλατεία Ομονοίας (Place de la Concorde) (δυτικά) και την οδό Ριβολί (βόρεια). Στη 
συνέχεια, θα περπατήσουμε μέχρι το κέντρο Ζωρζ Πομπιντού. Το κτίριο, ένα σύνολο από 
ατσάλι και γυαλί, χωρίζεται σήμερα σε τέσσερα μέρη: τη βιβλιοθήκη δημοσίων πληροφοριών, το 
κέντρο βιομηχανικού σχεδιασμού, το ινστιτούτο μουσικής και ακουστικής έρευνας, το εθνικό 
μουσείο μοντέρνας τέχνης. Ακόμη, αξίζει να δει κανείς τους πάσης φύσεως καλλιτέχνες, 
μίμους, ζογκλέρ, μουσικούς, φακίρηδες που δείχνουν το ταλέντο τους στο προαύλιο του 
κέντρου. Τελειώνοντας, ελεύθερος χρόνος για φαγητό, καφέ, αγορές και επιστροφή εξ ιδίων 
στο ξενοδοχείο. Tο απόγευμα, για όσους επιθυμούν προαιρετική επίσκεψη στα ανάκτορα των 
Βερσαλλιών, όπου έλαμψε ο βασιλιάς ήλιος ο Λουδοβίκος ο 14ος . Αξίζει να επισκεφθείτε 
το παλάτι, τα βασιλικά διαμερίσματα στην αίθουσα των κατόπτρων και τους φανταστικούς 
κήπους του αλά γαλλικά. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση στα διεθνούς φήμης καμπαρέ 
Λίντο.

4η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - DISNEY
Τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε με την καθοδήγηση 
του συνοδού μας να αφιερώσετε στον κόσμο των ονείρων 
της Disney. Αφήστε να σας συναρπάσουν τα χρώματα, 
η χαρούμενη μουσική, τα φαντασμαγορικά θεάματα, οι 
επιβλητικές παρελάσεις όλων των ηρώων της Disney. Σας 
προτείνουμε να ζήσετε στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα 
ποταμόπλοια και τα φαράγγια, να περιπλανηθείτε με το 
τρενάκι του Ιντιάνα Τζόουνς, να επισκεφθείτε το νησί των 
πειρατών με τους κρυμμένους θησαυρούς και τα μυθικά 
παζάρια. Γευματίστε εξ’ιδίων σε ένα από τα 29 εστιατόρια 
και επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της Κοιμωμένης, του 
Πινόκιο και του Πήτερ Παν, της Χιονάτης και των επτά 
Νάνων. Ταξιδέψτε στο VISIONARIUM με τον Ιούλιο Βερν 
και ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και 
διαστημοπλοίων στο STAR TOUR.

5η ημέρα: ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ (ΝΤΟΒΙΛ - ΟΝΦΛΕΡ) Η΄ ΚΑΣΤΡΟ 
ΣΑΝΤΙΓΥ
Γαλλία δεν είναι μόνο το Παρίσι. Για τη σημερινή ημέρα 
σας προτείνουμε 2 εκδρομές. Η πρώτη, κοντά στο Παρίσι, 
στις νορμανδικές ακτές, πρώτο τουριστικό θέρετρο των 
Παριζιάνων. Θα ανακαλύψετε μέσα από μια μοναδική 
διαδρομή την πανέμορφή και κοσμοπολιτική Ντοβίλ, την 
Τρουβίλ και το παραδοσιακό και πολλή γραφικό ψαροχώρι 
Ονφλέρ. Η δεύτερη στο κάστρο Σαντιγύ. Είναι Χτισμένο 
μέσα σε ένα μεγάλο δάσος και περιτριγυρισμένο από λίμνη 
και τάφρο, κάνει τον επισκέπτη να νιώθει ότι βρίσκεται στον 
18ο αιώνα. Η βιβλιοθήκη του Κάστρου φιλοξενεί μία μεγάλη 
συλλογή αυθεντικών χειρόγραφων βιβλίων, ενώ θα έχουμε 
επίσης την ευκαιρία να θαυμάσουμε πίνακες μεγάλης αξίας. 
Εδώ, ο μεγάλος μάγειρας Βιτέλ έκανε την περίφημη Σαντιγύ. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Παρίσι.

6η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Την τελευταία ημέρα μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο έχετε 
λίγο χρόνο στη διάθεσή σας πριν τη μεταφορά μας στο 
αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής.

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

Παρίσι
“η πόλη του φωτός”

5&6 ημέρες

Στον ελεύθερο χρόνο σας, με την καθοδήγηση της 
τοπικής μας συνοδού προτείνουμε…

να περιπλανηθείτε στην πλατεία της Βαστίλης, 
όπου δεσπόζει η ομώνυμη όπερα. Ακόμη, να 
περπατήσετε στη συνοικία Μαραί, που περικλείει 
την πλατεία την πλατεία Βοζ με το σπίτι του 
Βίκτωρος Ουγκό, το μουσείο Πικάσο, τον Άγιο 
Ευστάθιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε μια 
βόλτα στο εμπορικό κέντρο Val d’Europe με 
τα πολλά επώνυμα καταστήματα, εστιατόρια 
και χώρους αναψυχής, όπου ο κάθε επισκέπτης 
ζει την απόλαυση και την ικανοποίηση σε κάθε 
του δραστηριότητα. Ανακαλύψτε όλους τους 
επώνυμους οίκους μόδας και κάνετε τις αγορές 
σας στις χαμηλότερες τιμές. 
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1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΖΥΡΙΧΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο < ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ > , έλεγχος εισιτηρίων και απευθείας πτήση για τη μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας, τη Ζυρίχη, που βρίσκεται 
στα βόρεια της Ελβετίας, εκεί όπου ο ποταμός Limmat χωρίζει την πόλη στη μέση. Άφιξη και ξεκινάμε μια πρώτη γνωριμία με την οικονομική πρωτεύουσα 
της Ελβετίας, όπου θα έχουμε το χρόνο να περιηγηθούμε στα πιο σημαντικά αξιοθέατά της. Πρώτος σταθμός στη βόλτα μας, θα είναι ο καθεδρικός 
ναός Φραουμίνστερ, ο οποίος χτίστηκε τον 13ο αιώνα. Ο εσωτερικός του διάκοσμος αποτελεί φόρο τιμής στον Μαρκ Σαγκάλ, χάρη στα περίτεχνα 
υαλογραφήματά του. Επόμενο σημείο αναφοράς μας είναι η εκκλησία του Αγίου Πέτρου. Ακολούθως θα θαυμάσουμε το Δημαρχείο, το οποίο κοσμείται 
στην πρόσοψή του από περίτεχνες ζωφόρους αλλά και τη μαρμάρινη πύλη με την επίχρυση διακόσμηση. Tελειώνοντας, μετάβαση και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Το βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την περιοχή Niederdorf, όπου το βράδυ σφύζει από ζωή. Ακόμη, σας προτείνουμε να πιείτε ένα 
κοκτέηλ στο διάσημο μπαρ Kronenhalle, ένα ζωντανό μουσείο, με αυθεντικούς πίνακες του Πικάσο, του Ματίς και του Μιρό στους τοίχους του.

2η ημέρα: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ - ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ - ΛΙΜΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΣΑ
Πρόγευμα και 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. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΣΑΙΝΤ ΜΟΡΙΤΖ - ΝΤΑΒΟΣ - ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ 
Μετά το πρόγευμα , αναχωρούμε για το γραφικό Κούρ για να πάρουμε το Αλπικό τρένο (το εισιτήριο δεν περιλαμβάνεται), το οποίο μέσα από μια μαγευτική 
διαδρομή θα μας οδηγήσει στο χειμερινό θέρετρο των VIP’s, το περίφημο Σαίν Μόριτζ, σε μια πανέμορφη τοποθεσία, κτισμένο στα 1580 μέτρα. Αποτελεί 
το δεύτερο «σπίτι» των πλουσίων και των διασημοτήτων και προσφέρει ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα χιονοδρομικά κέντρα στον κόσμο. Γραφικά 
σαλέ πολυτελή ξενοδοχεία αλλά και ζεστή σοκολάτα μας περιμένουν να απολαύσουμε. Επόμενος μας σταθμός το κοσμοπολίτικο Νταβός φημισμένο για 
τα συνέδρια υψηλών προσκεκλημένων και τον ακριβό χειμερινό τουρισμό . Με τις μοναδικές αυτές εικόνες παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής για την 
Ζυρίχη

Βέρνη

5 ημέρες

Απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη

Ζυρίχη

Λίμνη Κωστάντσα

HILTON ZURICH 4* plus
Το ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, μόλις 
5 λεπτά από το αεροδρόμιο της Ζυρίχης και μόλις 15 λεπτά από το κέντρο της πόλης, 
προσφέροντας όλες τις σύγχρονες ανέσεις για μια ευχάριστη διαμονή. Όλοι οι χώροι 
του ξενοδοχείου διαθέτουν δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ. Διαθέτει γυμναστήριο, 
spa center, σάουνα, εστιατόριο με  διεθνή κουζίνα και ελβετικές σπεσιαλιτέ και lobby 
bar. Tα κλιματιζόμενα δωμάτια του είναι ευρύχωρα και εξοπλισμένα με καλωδιακή 
τηλεόραση, minibar, mp3 player και παρέχουν δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ.

Η Ελβετία, όμορφη σαν καρτ-
ποστάλ, θα σας εντυπωσιάσει!  Το 
μοναδικό αλπικό τοπίο, οι λίμνες 
που ανταγωνίζονται η μία την άλλη 
σε γραφικότητα, οι κοσμοπολίτικες 
πόλεις με τις παραμυθένιες 
μεσαιωνικές γωνιές, οι καταπράσινοι 
αμπελώνες που δίνουν εξαιρετικά 
κρασιά, το αλπικό τρένο που 
αποτελεί εμπειρία, οι θερμές πηγές 
για στιγμές χαλάρωσης και φυσικά 
η γαστρονομία που ξεπερνάει κατά 
πολύ το δίπτυχο «τυρί-σοκολάτα» 
αποτελούν τα χαρακτηριστικά που 
θα θυμάστε για πάντα!



4η ημέρα: ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΙΝΤΕΡΛΑΓΚΕΝ - ΒΕΡΝΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για την κουκλίστικη Λουκέρνη. Θα περιηγηθούμε στην παλιά πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, όπου θα 
δούμε την κλειστή γέφυρα του παρεκκλησίου από τον 14ο αιώνα, το Δημαρχείο, την εκκλησία του Αγ. Πέτρου, την κεντρική Πλατεία, τη μεσαιωνική αγορά 
του κρασιού, τις φημισμένες εκκλησίες των Φραγκισκανών, τη Χοφκίρκε και φυσικά το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο, τα οποία δίνουν στην πόλη μια 
παραμυθένια χροιά. Συνεχίζοντας και μέσω μιας πανέμορφης ορεινής διαδρομής φθάνουμε στο Ιντερλάγκεν, την  πόλη μεταξύ των λιμνών Τούνερζεε και 
Μπρίντσερζεε, όπως σημαίνει το όνομα της, φθάνουμε στη ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, τη Βέρνη. Κτισμένη σε μια απόκρημνη καμπή του ποταμού Άαρ με 
φόντο τις μεγαλειώδεις Άλπεις, αποτελεί το διοικητικό κέντρο της Ελβετίας. Με τους πλακόστρωτους δρόμους, τα σπίτια με τις κόκκινες στέγες και τις 
γραφικές προσόψεις, η παλιά πόλη της Βέρνης είναι το καλύτερο διατηρημένο ιστορικό κέντρο στην Ελβετία. Θα δούμε το καθεδρικό ναό και το περίφημο 
Πύργο του Ρολογιού. Τελειώνοντας, αναχωρούμε για τον τελευταίο σταθμό της σημερινής εκδρομής μας, τη Βασιλεία που βρίσκεται στα σύνορα Γαλλίας 
και Γερμανίας. Η πόλη διασχίζεται από τον ποταμό Ρήνο, ο οποίος πρακτικά τη χωρίζει στα δύο, την Grossbasel (Μεγάλη Βασιλεία) και την Kleinbasel (Μικρή 
Βασιλεία). Το χαρακτηριστικό αυτής της πόλης είναι τα πολλά μουσεία της, τα οποία αξιολογούνται από τους φιλότεχνους ως πρώτης τάξης μουσεία. 
Μάλιστα πολλοί λένε ότι η Βασιλεία είναι η ιδανική πόλη για να ξεκουράσεις τις φωνητικές σου χορδές διότι όλη μέρα μπορείς να μπαινοβγαίνεις σιωπηλός 
στα μουσεία της και να θαυμάζεις ό,τι είδους τέχνη ονειρεύεσαι! Είναι επίσης σημαντική πανεπιστημιούπολη και πόλη των φαρμάκων, επειδή έχει κολοσσούς  
φαρμακοβιομηχανίες. Στη βόλτα μας στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας, η οποία διαθέτει μεγάλο εμπορικό λιμάνι, θα θαυμάσουμε τον υπέροχο 
καθεδρικό ναό Μούνστερ, που έχει κτιστεί από κόκκινο ψαμμίτη και έχει οροφή με πολύχρωμα κεραμίδια. Θα δούμε το κόκκινο δημαρχείο της Markplatz, 
θα περπατήσουμε στους πλακόστρωτους πεζόδρομους, τις γραφικές πλατείες και στην υπαίθρια αγορά. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό. Νωρίς το βράδυ 
επιστροφή στη Ζυρίχη.

5η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος για τα  ψώνια στον 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.  Εναλλακτικά, σας προτείνουμε 
να ανεβείτε στο βουνό Uetliberg για την πιο όμορφη θέα της περιοχής.  Μη λησμονήσετε στις αγορές σας, να αγοράσετε σοκολάτες , καθώς η Ελβετία 
φημίζεται για την παραγωγή τους. Στη συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής. 

Λουκέρνη
9

Στην αναχώρηση 26/12 η 4η ημέρα του προγράμματος πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα και η πτήση επιστροφής γίνεται απευθείας από Βασιλεία.

Αλπικό τρένο St. Moritz



1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΖΥΡΙΧΗ - ΒΕΡΝΗ - ΜΟΝΤΡΕ - ΒΕΒΕ - ΛΩΖΑΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο < ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ > , έλεγχος εισιτηρίων 
και απευθείας πτήση για τη μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας, τη 
Ζυρίχη, που βρίσκεται στα βόρεια της Ελβετίας. Άφιξη και 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 το καθεδρικό 
ναό και το περίφημο Πύργο του Ρολογιού. Συνεχίζουμε και μέσα 
από μια καταπληκτική εκδρομή, όπου θα θαυμάσουμε τα διάσημα 
αξιοθέατα της λίμνης Λε Μαν, θα καταλήξουμε στο «διαμάντι» 
της ελβετικής Ριβιέρας, το περίφημο Μοντρέ. Είναι πασίγνωστο 
για τους εκλεκτούς του επισκέπτες (όπως ο Λόρδος Βύρων, ο 
Τολστόι αλλά και ο Φρέντι Μέρκιουρι) καθώς και για το διάσημο 
φεστιβάλ τζαζ μουσικής. Ελεύθερος χρόνος για το γεύμα σας σε 
κάποιο από το γνωστά εστιατόρια του Μοντρέ με θέα τη λίμνη 
καθώς και για τα ψώνια σας στις μπουτίκ του κέντρου του χωριού. 
Τελειώνοντας και περνώντας από τη λουτρόπολη Βεβέ, με την 
πανέμορφη Μεγάλη Πλατεία αλλά και την αποβάθρα Περντονέ, 
όπου κυριαρχεί το άγαλμα του Σαρλό, το οποίο υπενθυμίζει την 
παραμονή του Τσάρλι Τσάπλιν στην περιοχή, καθώς εδώ έζησε 
τα τελευταία 25 χρόνια της ζωής του, φθάνουμε στη Λωζάνη, το 
δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της λίμνης αλλά και έδρα 
του Ολυμπιακού Μουσείου. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και 
διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΛΩΖΑΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΓΕΝΕΥΗ - ΑΝΝΕΣΥ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας στη Λωζάνη. Θα 
θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό του 13ου αιώνα. Ακόμα, θα 
δούμε το κάστρο Σεν Μερ, αλλά και την Πλατεία ντε λα Παλί, 
όπου βρίσκονται το Δημαρχείο της Λωζάνης και ο ναός του 
Αγίου Φραγκίσκου. Ελεύθερος χρόνος για καφέ αλλά και φοντί 
σοκολάτας σε κάποιο από τα ζαχαροπλαστεία της λίμνης.  Στη 
συνέχεια αναχωρούμε για την περιήγησή μας στην πόλη της 
Γενεύης. Πανοραμικά θα δούμε το Μέγαρο των Εθνών, που στεγάζει 
το μεγαλύτερο συνεδριακό κέντρο παγκοσμίως, το μουσείο του 
Ερυθρού Σταυρού καθώς και άλλα εντυπωσιακά κτίρια-έδρες 
διεθνών ιδρυμάτων και πολυεθνικών εταιρειών. Η πρώτη μας στάση 
για φωτογραφία θα γίνει στο Ζαρντέν Ανγκλέ (Αγγλικό Κήπο) στην 
Παλαιά Πόλη με το μεγάλο ρολόι από 6.500 λουλούδια, που 
φτιάχτηκε το 1955, για να τιμηθεί η παράδοση της ωρολογοποιίας. 
Απαθανατίστε, επίσης, το Ζετ ντ’Ο, το ψηλότερο σιντριβάνι της 
Ευρώπης, του οποίου ο πίδακας φτάνει τα 140 μ. ύψος, με ρυθμό 
500 λίτρα το δευτερόλεπτο και ταχύτητα 200 χλμ. την ώρα! 
Επόμενα σημεία αναφοράς μας θα είναι το Δημαρχείο,  το Τείχος 
των Μεταρρυθμιστών, ο καθεδρικός ναός του Αγίου Πέτρου και η 
οικία Ταβέλ, το παλαιότερο σπίτι της Γενεύης, που χτίστηκε το 1334 
και σήμερα στεγάζει το Μουσείο της Παλαιάς Γενεύης. Ελεύθερος 
χρόνος. Συνεχίζουμε για το Ανεσσύ,  την “Βενετια των Αλπεων” με 
τα πανεμορφα κανάλια. Η πολη διαθέτει μια απο τις πιο υπεροχες 
λίμνες στη περιοχή της Σαβοίας. Η παλιά συνοικία του Αννεσύ 
ειναι μια απο τις καλύτερα διατηρημένες μεσαιωνικές πόλεις της 
Γαλλίας. Υπήρξε επαρχία του κόμη της Γενευης. Στην περιήγηση 
μας θα δούμε το παλιότερο κτίριο - το παλατι του νησιού, το 
κάστρο, το πάρκο της Ευρώπης, τα υπέροχα θρησκευτικά μνημεία 
με το καθεδρικο ναό και την πιο καθαρή λίμνη τηε Ευρώπης, που 
εχει 27 χιλιόμετρα μήκος και 14 χιλιόμετρα πλάτος. Στον ελεύθερο 
χρόνο απολαυστε αγορές στο βασιλικο εμπορικό δρόμο - Rue 
Royale. Τελειώνοντας, επιστροφή το βράδυ στη Λωζάνη.

Στην αναχώρηση 26/12 η πτήση επιστροφής γίνεται απευθείας από Βασιλεία.

Βέρνη

Απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη

3η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΙΝΤΕΡΛΑΓΚΕΝ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΖΥΡΙΧΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ιντερλάγκεν, την  πόλη μεταξύ των λιμνών Τούνερζεε 
και Μπρίντσερζεε, όπως σημαίνει το όνομα της.  Η πόλη αυτή των Ελβετικών 
Άλπεων θα μας εντυπωσιάσει με τα εκπληκτικά τοπία της. Το λιμναίο τοπίο γύρω 
από το Ιντερλάκεν προσφέρει εκπληκτική θέα, ενώ η πόλη είναι διάσημη ακόμη για 
την κατασκευή ρολογιών, αλλά και για την μπύρα της, καθώς αυτή ζυθοποιείται 
στην περιοχή και έχει έντονη γεύση βύνης, που φέρει το διακριτικό χαρακτήρα της 
τοπικής περιοχής. Συνεχίζουμε για την κουκλίστικη Λουκέρνη. Θα περιηγηθούμε στην 
παλιά πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, όπου θα δούμε την κλειστή 
γέφυρα του παρεκκλησίου από τον 14ο αιώνα, το Δημαρχείο, την εκκλησία του Αγ. 
Πέτρου, την κεντρική Πλατεία, τη μεσαιωνική αγορά του κρασιού, τις φημισμένες 
εκκλησίες των Φραγκισκανών, τη Χοφκίρκε και φυσικά το λιθόστρωτο ιστορικό 
κέντρο, τα οποία δίνουν στην πόλη μια παραμυθένια χροιά. Ελεύθερος χρόνος στην 
αγορά. Τελειώνοντας, αναχωρούμε για τη Ζυρίχη. Στην πανοραμική περιήγησή μας 
και διασχίζοντας τη Λεωφόρο Μπάνχοφστρασε,  όπου βρίσκονται οι μεγαλύτερες 
τράπεζες της Ελβετίας και τα μοντέρνα καταστήματα, θα φτάσουμε ως τον 
ρωμανικού ρυθμού Μεγάλο Καθεδρικό (Γκρόσμινστερ), που δεσπόζει στις όχθες του 
ποταμού Λίματ. Θα δούμε τη γοτθική εκκλησία Φραουμίνστερ με τα περίφημα βιτρό 
του Μαρκ Σαγκάλ, το Δημαρχείο, την Όπερα, και το μοντέρνο Κέντρο Λε Κουρμπυζιέ 
στο οποίο εκθέτονται έργα του διάσημου Ελβετού αρχιτέκτονα, γλύπτη, ζωγράφου 
κ.λπ. Τελειώνοντας, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

Πανόραμα Ελβετίας 5 ημέρες

4η ημέρα: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ - ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ - ΛΙΜΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΣΑ 
Πρόγευμα και 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. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τη Βασιλεία που βρίσκεται στα σύνορα Γαλλίας και 
Γερμανίας. Η πόλη διασχίζεται από τον ποταμό Ρήνο, ο οποίος πρακτικά τη χωρίζει 
στα δύο, την Grossbasel (Μεγάλη Βασιλεία) και την Kleinbasel (Μικρή Βασιλεία). Το 
χαρακτηριστικό αυτής της πόλης είναι τα πολλά μουσεία της, τα οποία αξιολογούνται 
από τους φιλότεχνους ως πρώτης τάξης μουσεία. Μάλιστα πολλοί λένε ότι η Βασιλεία 
είναι η ιδανική πόλη για να ξεκουράσεις τις φωνητικές σου χορδές διότι όλη μέρα 
μπορείς να μπαινοβγαίνεις σιωπηλός στα μουσεία της και να θαυμάζεις ό,τι είδους 
τέχνη ονειρεύεσαι! Είναι επίσης σημαντική πανεπιστημιούπολη και πόλη των φαρμάκων 
επειδή έχει κολοσσούς - φαρμακοβιομηχανίες. Στη βόλτα μας στην τρίτη μεγαλύτερη 
πόλη της Ελβετίας, η οποία διαθέτει μεγάλο εμπορικό λιμάνι, θα θαυμάσουμε τον 
υπέροχο καθεδρικό ναό Μούνστερ, που έχει κτιστεί από κόκκινο ψαμμίτη και έχει 
οροφή με πολύχρωμα κεραμίδια. Θα δούμε το κόκκινο δημαρχείο της Markplatz, 
θα περπατήσουμε στους πλακόστρωτους πεζόδρομους, τις γραφικές πλατείες και 
στην υπαίθρια αγορά. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στη Ζυρίχη και μετάβαση στο 
αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις 
καλύτερες εντυπώσεις.

Λουκέρνη



1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο < ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ >, έλεγχος εισιτηρίων και απευθείας 
πτήση για το Μπάντεν Μπάντεν. Άφιξη στην πόλη που βρίσκεται στις όχθες 
του ποταμού Όου, κοντά στην πόλη Καρλσρουη και άμεση αναχώρηση για το 
Στρασβούργο. Άφιξη και τακτοποίηση σε ξενοδοχειο της περιοχής. Το βράδυ 
χρόνος ελεύθερος να πραγματοποιήσετε μια πρώτη βόλτα στην όμορφη πόλη 
που μοιάζει σαν παραμύθι. Επιβλητικά κτίρια, σπιτάκια με παιχνιδιάρικη αρχιτεκτονική 
πάνω κυριολεκτικά στο ποτάμι και ένα ιστορικό κέντρο, φτιαγμένο για να 
φιλοξενεί παραμυθένιες βόλτες. Ιδιαίτερα τώρα, την περίοδο των εορτών, η πόλη 
βάζει το κερασάκι στην τούρτα της μοναδικότητάς της: τα ζωντανά της στενά 
μετατρέπονται σε «χωριό α λα Χάνσελ και Γκρέτελ» και γίνεται ολόκληρη ένα 
αξιοθέατο.

2η ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΜΙΚΡΗ ΓΑΛΛΙΑ - ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ - ΒΟΣΓΙΑ ΟΡΗ
Πρόγευμα και ξεκινάμε με περιήγηση στην πρωτεύουσα και κυριότερη πόλη του νομού 
του κάτω Ρήνου, το Στρασβούργο, 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. Μια ματιά στο 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. Το Στρασβούργο  είναι η μόνη 
πόλη στον κόσμο, μαζί με τη Γενεύη, που δεν είναι πρωτεύουσα κράτους, αλλά 
φιλοξενεί την έδρα σημαντικών διεθνών θεσμών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο της Ε.Ε. και το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κινούν τα νήματα 
της Γηραιάς Ηπείρου από την πόλη της βορειοανατολικής Γαλλίας. 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, δημιουργείται 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 - ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ
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 Martin Schon-
gauer 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 patiserie. 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 Ευρώπης, χτισμένο το 1998.
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4η ημέρα: ΟΦΕΝΜΠΟΥΡΓΚ - ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ - ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη γραφική κωμόπολη, του 
Όφενμπουργκ, που ιδρύθηκε το 13 αιώνα και βρίσκεται μέσα 
σε καταπράσινη τοποθεσία, πολύ κοντά στο βασικό ποτάμι 
της περιοχής, το Ρήνο. Μοναδική ομορφιά του προσθέτουν τα 
χρωματιστά σπιτάκια, χαριτωμένα αγάλματα και κρήνες. Συνεχίζουμε 
για τη γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν Μπάντεν. Άφιξη στην πόλη που 
βρίσκεται στις δυτικές πλαγιές του Μέλανα Δρυμού, που οι θερμές 
πηγές της 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 στο κέντρο της πόλης και τελειώνοντας, 
μετάβαση στη Χαιδελβέργη. Μεταφορά σε ξενοδοχείο της περιοχής 
και τακτοποίηση στα δωμάτια.

5η ημέρα: ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΑΝΧΑΙΜ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή 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. 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. Στη συνέχεια 
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 - 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. Στην πόλη 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. 

Αλσατία-Χαϊδελβέργη-Στρασβούργο

Πτήση για Μπάντεν 
Μπάντεν και επιστροφή 
από Φρανκφούρτη για 
την αποφυγή περιττών 

χιλιομέτρων

Χαϊδελβέργη Στρασβούργο

6 ημέρες



H Βιέννη είναι ένας προορισμός που 
πρέπει να επισκεφθείτε τουλάχιστον 
μια φορά και η περίοδος των 
χειμερινών εορτών είναι ιδανική. 
Θα δείτε επιβλητικά παλάτια, 
σημαντικά μουσεία, εξαιρετικά έργα 
Τέχνης, μεγάλα καταπράσινα πάρκα 
στο κέντρο της πόλης, ιστορικά 
καφέ, ρομαντικές διαδρομές, 
Χριστουγεννιάτικες αγορές και θα 
δοκιμάσετε ιδιαίτερες τοπικές γεύσεις, 
σε μια μόνιμη εορταστική διάθεση 
που σου μεταδίδει η στολισμένη 
πόλη. Έχοντας την εμπειρία πολλών 
ετών και περιηγήσεων στη Βιέννη 
ετοιμάσαμε για εσάς ένα πρόγραμμα 
επισκέψεων στα σημαντικότερα 
αξιοθέατα της πόλης, καθώς και 
σε άλλες περιοχές της Αυστρίας, 
ώστε να αξιοποιήσετε τις ημέρες 
σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
Φροντίσαμε παράλληλα να έχετε 
χρόνο στη διάθεσή σας, ώστε με την 
καθοδήγηση του Έλληνα συνοδού 
που θα βρίσκεται συνεχώς μαζί σας, 
να δείτε σημεία που ενδιαφέρουν 
εσάς ατομικά. Ο τοπικός ξεναγός θα 
σας μεταφέρει εκτός των άλλων, τον 
τρόπο ζωής και την καθημερινότητα 
των Βιεννέζων. Σας προσφέρουμε 
απευθείας ειδικά ναυλωμένες 
πτήσεις από το γραφείο μας 
(charter) και αρκετές δυνατότητες 
επιλογής ξενοδοχείων ειδικά 
επιλεγμένα, ώστε να συνδυάζουν 
ποιότητα και χαμηλή τιμή (value for 
money). Ετοιμάστε βαλίτσες, πάρτε 
μαζί σας ζεστά ρούχα και γνωρίστε 
την αρχοντική, κοσμοπολίτικη και 
εορταστικά στολισμένη πρωτεύουσα 
της Ευρώπης!

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΒΙΕΝΝΗ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απ’ ευθείας πτήση για την Αυστριακή πρωτεύουσα, τη Βιέννη. Άφιξη και πρώτη 
γνωριμία με την πόλη του μπαρόκ και της μουσικής, με το συνοδό μας. Στην περιήγησή μας βλέπουμε το Κούνστχαους 
ένα σύμπλεγμα κτιρίων αφαιρετικής τεχνοτροπίας έργο του καλλιτέχνη αρχιτέκτονα Χούντερτβασσερ, το μπαρόκ 
ανακτορικό συγκρότημα Μπελβεντέρε του πρίγκιπα Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα Πινακοθήκη με έργα τέχνης 
καλλιτεχνών της νεότερης περιόδου και του κινήματος του Μοντερνισμού. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας με το 
λεωφορείο στην πλατεία Καρόλου όπου ο Ναός του Αγίου Καρόλου Βορρομαίου και το Μέγαρο του Συλλόγου των 
Φίλων της Μουσικής και κατόπι εισερχόμαστε στην περίφημη Ρίνγκστρασσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου). 
Εδώ θα δούμε την Κρατική Όπερα, το χειμερινό αυτοκρατορικό ανακτορικό συγκρότημα της Χόφμπουργκ, τα 
δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το 
άλλοτε Αυτοκρατορικό Θέατρο απέναντι από το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, και τη Βοτίφκιρχε(εκκλησία του 
Τάματος). Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην ιστορική ελληνική γειτονιά με τις ελληνορθόδοξες εκκλησίες του 
Αγίου Γεωργίου και της Αγίας Τριάδας και διασχίζοντας πεζή το ιστορικό κέντρο, όπου κι ο περίφημος καθεδρικός 
ναός Σανκτ Στέφαν (Αγίου Στεφάνου), θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Δημαρχείου με την παραμυθένια 
Χριστουγεννιάτικη Αγορά. Υπάρχουν πολλές Χριστουγεννιάτικες αγορές στην Αυστρία και ιδιαίτερα στη Βιέννη 
με μεγαλύτερη αυτή στο Rathausplatz, Δοκιμάστε ένα από τα δημοφιλή παραδοσιακά ζεστά ποτά «γκλιούβαϊν» 
ή «πουνς»» και γευθείτε ψητά λουκάνικα, κάστανα ή κάϊζερσμάρεν από τα αυτοκρατορικά γλυκίσματα. Στη 
συνέχεια μετάβαση και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ ανακαλύψτε την εύθυμη και διασκεδαστική πλευρά 
της Βιέννης στο τρίγωνο των Βερμούδων και γύρω από την κεντρική πλατεία Αγίου Στεφάνου. 

2η ημέρα: ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΕΝΜΠΡOΥΝ - ZΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ - ΜELK - KOIΛΑΔΑ ΔΟΥΝΑΒΗ
Πρωινό και αναχώρηση για ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ευρώπης, το περίφημο ανάκτορο του 
Σενμπρούν, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Υπήρξε η θερινή κατοικία των Αψβούργων 
από τα τέλη του 17ου αιώνα έως το 1918. Η λογοτεχνική παράδοση θέλει το όλο ανακτορικό συγκρότημα να έχει 
1441 δωμάτια και 139 μαγειρεία. Δείτε τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, περπατήστε στους μεγαλοπρεπείς κήπους 
και νιώστε πως είναι να ζει κάποιος ως Αυτοκράτορας! Μέρος του Σενμπρούν και, ο παλαιότερος ζωολογικός 
κήπος του κόσμου με περισσότερα από 700 είδη ζώων (κάποια υπό εξαφάνιση) αποτελεί μια ιδιαίτερη εμπειρία 
σε ένα μοναδικό περιβάλλον που συνδυάζει πολιτισμό και φύση. Δείτε εξ’ ιδίων Pandas, τίγρεις της Σιβηρίας, 
ουραγκοτάγκους, ελέφαντες και βυθιστείτε στον Αμαζόνιο και την εμπειρία του τροπικού δάσους. Για όσους 
δεν επιθυμούν την επίσκεψη στο ζωολογικό κήπο, προτείνουμε προαιρετική εκδρομή στην περίφημη κοιλάδα 
Βάχαου του Δούναβη. Θα ξεκινήσουμε κατά μήκος του ποταμού σε μια διαδρομή με γραφικά κρασοχώρια και 
καλοδιατηρημένους μεσαιωνικούς οικισμούς, διανθισμένους με θρύλους και παραδόσεις, για να φτάσουμε στην 
πόλη Κρεμς την παλαιότερη μεσαιωνική πόλη της κάτω Αυστρίας όπου και θα περπατήσουμε στα σοκάκια του 
ιστορικού κέντρου. Κατόπι ,παράλληλα στο ρου του ποταμού, θα διασχίσουμε την κοιλάδα Βάχαου, γνωστή για τα 
τους απέραντους αμπελώνες της, ώσπου να φτάσουμε στο Μελκ με το ομώνυμο μοναστήρι των Βενεδικτίνων. 
Ο χώρος της περίφημης Μονής υπήρξε το πολιτικό και πνευματικό λίκνο της Αυστρίας. Ξενάγηση στο Μουσείο 
και στους χώρους του Αββαείου με κυριότερα αξιοθέατα: την αίθουσα του θρόνου, τη βιβλιοθήκη με τα δεκάδες 
χιλιάδες παλαίτυπα βιβλία, σπάνια χειρόγραφα, και μία από τις εντυπωσιακότερες μπαρόκ εκκλησίες της Κεντρικής 
Ευρώπης. Απόλαυση από τον εξώστη της Μονής της πανοραμικής θέας στην κοιλάδα του Δούναβη. Eπιστροφή 
στη Βιέννη.

4&5 ημέρες

Βιέννη

Μελωδική Βιέννη

Μέλκ
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3η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΛΙΜΝΕΣ - ΣΑΛΤΖΜΠΟΥΡΓΚ 
Πρωινό και ξεκινάμε για προαιρετική εκδρομή στη γενέτειρα του Μότσαρτ, το Ζάλτσμπουργκ. Η πορεία 
της διαδρομή μας κινείται παράλληλα προς τις κεντρικές Άλπεις μέσα σε τέσσερα από τα ομόσπονδα 
κρατίδια της Αυστρίας προσφέροντας εναλλαγές και πλούτο σε οπτικές εμπειρίες. Διασχίζουμε 
τη «Δημοκρατία των Άλπεων» από ανατολικά προς δυτικά ανεβαίνοντας από την κοιλάδα του 
Δούναβη προς την αλπική ζώνη στην ειδυλλιακή περιοχή των λιμνών του Ζαλτσκάμπεργκουτ. Εδώ 
βλέπουμε κάποιες από τις μεγαλύτερες λίμνες της χώρας ανάμεσά τους η θρυλική Μόντζεε των 
κελτικών και παλαιογερμανικών μύθων. Αλλά κι η αρχιτεκτονική του αγροτικού χώρου και της αλπικής 
ενδοχώρας προκαλεί το ξεχωριστό ενδιαφέρον. Κατόπι φτάνουμε στη «Ρώμη των Άλπεων», την 
«Ιερουσαλήμ του γερμανόφωνου χριστιανικού κόσμου» το παραμυθένιο Ζάλτσμπουργκ. Διασχίζουμε 
πεζή τους κήπους του ανακτόρου Μιραμπέλ αφήνοντας αριστερά μας το μουσικό Πανεπιστήμιο 
Μοτσαρτέουμ, και βλέπουμε το θέατρο της Χώρας, την οικία της οικογένειας Μότσαρτ, τον γενέθλιο 
οίκο του βασιλιά Όθωνα της Ελλάδας και του ελληνικής καταγωγής μουσουργού Χέρμπερτ φον 
Κάραγιαν. Περνούμε στη γέφυρα Μάκαρτ ή των «κλειδωμένων καρδιών» του ποταμού Ζάλτσαχ,κι 
εισερχόμαστε στην Παλαιά Πόλη της Αναγέννησης και του Μεσαίωνα. Περιδιαβαίνοντας μέσα 
από στοές, στενά σοκάκια, φτάνουμε στην περιβόητη οδό Γκετράϊντεγκασσε όπου το γενέθλιο 
σπίτι του Μότσαρτ, και το Δημαρχείο. Συνεχίζουμε στο Ανάκτορο των Πριγκίπων Αρχιεπισκόπων 
δίπλα από τον αναγεννησιακό Καθεδρικό του Αγίου Πέτρου, τα Αββαεία του Αγίου Πέτρου και των 
Φραγκισκανών. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και καφέ. Επιστροφή στη Βιέννη. 

4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ - ΜΠΑΝΤΕΝ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για περιήγηση στα νοτιοδυτικά περίχωρα της Βιέννης, στο περίφημο 
Βιεννέζικο Δάσος, πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες (Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους, 
Σιούμπερτ κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού και μετά θα περάσουμε 
από το Μάγιερλινγκ, με το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή 
όσο και ρομαντική ιστορία της αυτοκτονίας του διαδόχου πρίγκιπα Ροδόλφου και της βαρόνης 
Μαρίας Βετσέρα. Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε στη γραφική λουτρόπολη Μπάντεν. Θα δούμε το 
ιδιαίτερα γνωστό κι εκτός της χώρας καζίνο της πόλης που ξεχωρίζει με την αρχιτεκτονική του, το 
μνημείο της πανώλης, το Δημαρχείο και τον «Οίκο της Ενάτης» το σπίτι, όπου ο Μπετόβεν συνέθεσε 
την «Ωδή στη χαρά». Συνεχίζουμε για τη Μπρατισλάβα, όπου θα περπατήσουμε στο καλοδιατηρημένο 
και ξεχωριστό σε όλη τη Μεσευρώπη ιστορικό της κέντρο. Η σλοβακική πρωτεύουσα, άλλοτε 
καθέδρα του ουγγρικού βασιλείου, είναι από τον ύστερο Μεσαίωνα μέχρι σήμερα μια γοητευτική 
παραδουνάβια πανεπιστημιούπολη. Το κάστρο της με το γαλλικό κήπο, το Προεδρικό Μέγαρο, τα 
μεσαιωνικά αρχοντικά, ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Μαρτίνου όπου τελούνταν οι στέψεις των 
βασιλέων της Ουγγαρίας, το Πανεπιστήμιο, πύλη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, το Δημαρχείο κι έδρα 
του Καρδιναλίου όπου υπογράφηκε η συνθήκη του Πρεσβούργου απ’το Ναπολέοντα συνθέτουν την 
ιστορική εικόνα της πόλης στους αιώνες. Εδώ θα έχουμε χρόνο στην κεντρική πλατεία για βόλτα, 
καφέ ή φαγητό. Τελειώνοντας, παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής, άφιξη αργά το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο μας.

5η ημέρα: ΧΡΟΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της 
πόλης για περίπατο ή επίσκεψη σε Μουσεία (Φυσικής 
Ιστορίας, Ιστορία της Τέχνης, Τετράγωνο Μουσείων, 
Μουσείο Θησαυρού κ.ά.). Κατόπιν, μετάβαση στο 
αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη 
μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Για τα βράδια σας
στην Βιέννη  

με την δική μας επιμέλεια 
προτείνουμε 

- Παραδοσιακή βραδιά με ζωντανή μουσική και τοπικές 
γεύσεις στο γραφικό κρασοχώρι Γκρίντσιχ 30€

- Παρακολούθηση κονσέρτου στο παλάτι HOFBURG στην 
αυτοκρατορική αίθουσα Imperial Palace. Κατηγορίες 

θέσεων  
1η - 55€, 2η - 42€ 

- Παρακολούθηση Όπερας στα Vienna State Opera, 
Volksoper Vienna και Theater an der Wien.

Δώ
ρο

εκδρομή 
στην 

Μπρατισλάβα 

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΒΙΕΝΝΗ
Εξαιρετικές εκθέσεις και μια απίστευτη ποικιλία από εκδηλώσεις, 
συναυλίες, όπερες, οπερέτες και μιούζικαλ, όπως τα hit “Evi-
ta” και “Σικανέντερ” υπόσχονται ένα πρόγραμμα την περίοδο της 
Πρωτοχρονιάς γεμάτο ενθουσιασμό στη διάρκεια της ημέρας, αλλά 
και της νύχτας.

Στις 31 Δεκεμβρίου το κέντρο της παλιάς πόλης της Βιέννης  
μεταμορφώνεται : Από τις 14:00 έως το επόμενο πρωί, η ψυχαγωγία 
είναι εγγυημένη από το New Year’s Eve Trail  στην πλατεία του 
Δημαρχείου με γαστρονομικές απολαύσεις, ψυχαγωγικά προγράμματα, 
βαλς, οπερέτα, ροκ, ποπ και μια μεγάλη επίδειξη πυροτεχνημάτων.

Σάλτσμπουργκ

Μπρατισλάβα

Βιέννη



ANANAS 4* 
Είναι χτισμένο μολις 5 λεπτά από το κέντρο, σε μια τοποθεσία με πολύ εύκολη και 
γρήγορη πρόσβαση σε πληθώρα ιστορικών μνημείων όπως το αυτορατοτικό παλάτι 
και το κάστρο Belvedere. Έξω ακριβώς από το ξενοδοχείο υπάρχει στάση μετρό (U4 
PILGRAMGASSE) που οδηγεί σε πολλά σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης. Τα δωμάτια 
παρέχουν ποικίλες ανέσεις, όπως δορυφορική τηλεόραση, κλιματισμό, ραδιόφωνο, 
στεγνωτήρα μαλλιών και mini-bar. Υπάρχουν ακόμα δωμάτια κατάλληλα εξοπλισμένα 
για άτομα με ειδικές ανάγκες. Στο ξενοδοχείο επίσης λειτουργεί εστιατόριο με 
Αυστριακές σπεσιαλιτέ όπως το Tafelspitz, καθώς και καφετέρια με κλασική Αυστριακή 
διαρρύθμιση, όπου ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει τον καφε του, διάφορα γλυκα 
και κοκτειλς. Τέλος το ξενοδοχείο διαθέτει σάουνα και πάρκιγκ.

Ξενοδοχεία στη Βιέννη

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

HILTON DANUBE 4* plus
Βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Δούναβη και απέχει μόλις 7 λεπτά με τον υπόγειο 
σιδηρόδρομο από το κέντρο της πόλης.Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, cafe, πισίνα, 
γυμναστήριο, σάουνα και jacuzzi, αίθουσα συνεδριάσεων, ιδιωτικό πάρκινκ και δωρεάν 
Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, 
τηλέφωνο, mini bar, πρόσβαση στο internet, safe box και σεσουάρ. Ιδανικό για 
οικογένειες, καθώς διαθέτει μεγάλα και ευρύχωρα δωμάτια.

SAVOYEN 4* plus
Το πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο παλάτι Belvedere και στον 
Βοτανικό κήπο. Διαθέτει μια διάσημη συλλογή με πίνακες των Klimt και Schiele, ένα 
σύγχρονο σπα και γυμναστήριο. Το ξενοδοχείο απέχει 2 στάσεις με το τραμ ή 10 
λεπτά με τα πόδια από τη λεωφόρο Ringstrasse και την καρδιά της Βιέννης. Όλα τα 
δωμάτια του έχουν μέγεθος τουλάχιστον 32μ², ενώ είναι εξοπλισμένα με αυτόνομο 
κλιματισμό και θυρίδα ασφαλείας μεγέθους φορητού υπολογιστή. Στο εστιατόριο του 
Austria Trend Savoyen μπορείτε να απολαύσετε παραδοσιακές αυστριακές σπεσιαλιτέ 
και πιάτα μεσογειακής κουζίνας. Στο γυμναστήριο και το σπα του ξενοδοχείου θα 
βρείτε σάουνα, ατμόλουτρο και σύγχρονα μηχανήματα γυμναστικής. Επίσης, 
παρέχονται μασάζ και άλλες περιποιήσεις σώματος. Σε απόσταση 15 λεπτών με τα 
πόδια θα συναντήσετε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, την Κρατική Όπερα 
της Βιέννης και παραδοσιακά βιεννέζικα καφέ.

BELLEVUE 4*
Βρίσκεται λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση 
με το μετρό ή το τραμ. Διαθέτει εστιατόριο με τοπικά και διεθνής κουζίνα, μπαρ, 
αίθουσες συνεδριάσεων και δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, 
τηλεόραση, τηλέφωνο, minibar, συσκευή για καφέ ή τσαΐ και δωρεάν Wi-Fi.

ARTHOTEL PRIME 4* plus 
Το πολυτελές ξενοδοχείο καταλαμβάνει ένα ιστορικό κτίριο της Βιέννης και βρίσκεται 
σε μια ήσυχη αλλά ταυτόχρονα κεντρική τοποθεσία. Ακόμα και όταν δεν μετακινείστε 
με το λεωφορείο της εκδρομής, σε μόλις 2 στάσεις με το μετρό είστε στην κεντρική 
Όπερα. Πρόκειται για fashion hotel στο οποίο θα βρείτε σε κάθε δωμάτιο αποκλειστική 
σχεδίαση με flat screen και μίνι μπαρ. Κατόπιν ζήτησης μπορείτε να έχετε laptop 
και φαξ. Παρέχεται δωρεάν τσάι, καφές και wifi. Σε μόλις 5 λεπτά με τα πόδια είστε 
στην κοσμοπολίτικη περιοχή Naschmarkt με αρκετά εστιατόρια με τοπική και διεθνή 
κουζίνα, μπαρ και Αrt Nouveau κτίρια. Πρόκειται για ένα νέο ξενοδοχείο το οποίο έχει 
μια πολύ καλή σχέση τιμής – ποιότητας (value for money).



Κίτζμπιχελ

4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για 
ξενάγηση της Βιέννης. Με τον τοπικό ξεναγό μας 
θα επισκεφθούμε το Σένμπρουν, θερινά ανάκτορα 
της Μαρίας Θηρεσίας, το Μπελβεντέρε, 
ανάκτορο του Ευγενίου της Σαβοΐας και σήμερα 
γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα 
περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη 
Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού 
κέντρου) όπου θα δούμε το Ανάκτορο του 
Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της 
Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, 
το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, 
το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, 
την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του 
Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Στη συνέχεια θα 
περπατήσουμε στην ελληνική γειτονιά με την 
ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και 
θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος στην περίφημη 
πλατεία και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
προαιρετική παρακολούθηση κονσέρτου.

5η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΜΠΑΝΤΕΝ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και χρόνος στην εορταστικά στολισμένη 
πόλη. Με την καθοδήγηση του συνοδού της 
εκδρομής, αξιοποιήστε την τελευταία σας ημέρα 
με τον τρόπο που εσείς επιθυμείτε. Εφόσον η 
ώρα της πτήσης το επιτρέπει θα κάνουμε και μια 
επίσκεψη στην περίφημη λουτρόπολη Μπάντεν. 
Μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. 
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1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΛΙΜΝΕΣ ΣΑΛΤΣΚΑΜΕΡΓΚΟΥΤ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αυστριακή πρωτεύουσα, τη Βιέννη. Άφιξη και ξεκινάμε 
για μια υπέροχη διαδρομή μέσα από τη φύση της Βόρειας Αυστρίας, αφήνοντας την εθνική για να 
κατευθυνθούμε προς την περιοχή του Σαλτσακάμεργκουτ με τις κρυστάλλινες λίμνες και τα ειδυλλιακά 
τοπία, αγαπημένη τοποθεσία διακοπών για τους Αψβούργους, αλλά και για επιφανείς ανθρώπους της 
Τέχνης. Πρώτη στάση στο Γκμούντεν της λίμνης Τραουνζέε, κοσμοπολίτικη και γραφικότατη πολιτεία. 
Συνεχίζοντας και περνώντας χωριουδάκια με παραδοσιακά σπίτια, που σε συνδυασμό με το Αλπικό 
τοπίο συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό σαν από παραμύθι, καταλήγουμε στο απαράμιλλης ομορφιάς 
χωριό Σάνκτ Βόλφγκανγκ, χτισμένο στις όχθες της ομώνυμης λίμνης, όπου θα περιηγηθούμε ανάμεσα 
στα σπίτια με τα ξύλινα μπαλκόνια, θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό, θα δούμε το Πανδοχείο του 
«Άσπρου Αλόγου», θα πιούμε ζεστό κρασί. Τέλος, θα γνωρίσουμε τη λίμνη Μοντζέε με την εκκλησία 
της «Μελωδίας της Ευτυχίας». Άφιξη στο Σάλτσμπουργκ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθεροι για μια 
πρώτη γνωριμία με την γενέτειρα πόλη του Μότσαρτ.

2η ημέρα: KITZBUHEL - ΤΥΡΟΛΕΖΙΚΑ ΒΟΥΝΑ - ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ
Πρωινό και ξεκινάμε νωρίς το πρωί για να επισκεφθούμε το χιονοδρομικό παράδεισμο των VIPS, το 
Kitzbühel, με εντυπωσιακά τυρολέζικα σπίτια, αλλά και κτίσματα αρχιτεκτονικής του 14ου – 15ου αιώνα, 
γραφικά καφέ και σικ καταστήματα στο πεζοδρομημένο κέντρο. Μπορείτε με το τελεφερίκ ν’ ανεβείτε 
στο βουνό, όπου πίνοντας ζεστή σοκολάτα θ’ απολαύσετε ένα εντυπωσιακό πανόραμα των Άλπεων. 
Συνεχίζοντας, μετά από μια όμορφη διαδρομή μέσα στα βουνά, θα καταλήξουμε στην αγαπημένη πόλη 
της Μαρίας Θηρεσίας και πρωτεύουσα του Τυρόλο, το Ίνσμπρουκ. Περιήγηση στην πόλη – δημιούργημα 
των Αψβούργων. Θα δούμε το παλάτι της Μαρίας Θηρεσίας, τον Καθεδρικό Ναό, τη Χρυσή Στέγη, τη 
Λεωφόρο Μαρίας Τερέζιανστρασσε. Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στο Σάλτσμπουργκ.

3η ημέρα: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΒΙΕΝΝΗ
Πρωινό και περίπατος – περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Αφού επισκεφθούμε τους κήπους του 
παλατιού Μίραμπελ και δούμε το σπίτι όπου ο Μότσαρτ έζησε στα εφηβικά του χρόνια θα περάσουμε 
πάνω από τον ποταμό Σάλτσαχ για να φθάσουμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, που είναι γεμάτο με 
Μπαρόκ κτίσματα και μνημεία. Περιδιαβαίνοντας τα γραφικά σοκάκια θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό 
Ναό, το Αβαείο του Αγίου Πέτρου, το Ναό των Φραγκισκανών Μοναχών, θα δούμε το Ανάκτορο – 
Κατοικία του Πρίγκιπα Αρχιεπισκόπου, το σπίτι Μουσείο όπου γεννήθηκε ο Μότσαρτ, το Δημαρχείο 
και θα καταλήξουμε στο φημισμένο δρόμο Γκεντραϊντεγκάσσε, όπου τα σπίτια διατηρούν τις παλιές 
προσόψεις του 17ου και 18ου αιώνα. Έπειτα αναχώρηση για Βιέννη, άφιξη και  τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Χρόνος για πρώτη γνωριμία με την εορταστικά στολισμένη πόλη.

Στο πρόγραμμα αυτό σας δίνεται 
η ευκαιρία να ζήσετε 2 βράδια 
στο υπέροχο Σάλτσμπουργκ, να 
γνωρίσετε τα Τυρολέζικα βουνά 
με τα χιονοδρομικά των Vips, το 

Ινσμπρουκ και 2 βράδια 
στην  εορταστικά στολισμένη 

Βιέννη

Ίνσμπουγκ Σάλτσμπουργκ

Αυστριακό πανόραμα

5 ημέρες

Λίμνη Τραουνζε

Το πρόγραμμα εκτελείται & αντίστροφα 
χωρίς καμία παράλειψη



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

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

JALTA BOUTIQUE 5*
Βρίσκεται στην πλατεία Wenceslas, στο κέντρο της Πράγας, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση στην παλιά πόλη. Διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις ενός ξενοδοχείου 5*, ενώ 
τα δωμάτιά του διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, minibar, θυρίδα ασφαελίας, στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν Wi-Fi.

1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΡΑΓΑ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΕΠΊΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την χρυσή πόλη των 100 πύργων. Άφιξη 
και ξεκινάμε την ξενάγησή μας στο σημαντικότερο αρχιτεκτονικό μνημείο της Ευρώπης, 
την πόλη της Πράγας. Θα θαυμάσουμε την πανέμορφη πλατεία της παλιάς πόλης, όπου 
βρίσκονται τα ακριβότερα καταστήματα οίκων μόδας, πολυτελή εστιατόρια και καφέ. Θα 
δούμε στη βόλτα μας όμορφα κτίρια, παλιά παλάτια όπως αυτό του Κίνσκι, την επιβλητική 
βασιλική εκκλησία της Παναγίας του Τιν, γνωστή για τους δύο πύργους του Αδάμ και 
της Έυας και την εκκλησία του Αγ. Νικολάου. Θα θαυμάσουμε το παλιό Δημαρχείο με το 
φημισμένο αστρονομικό ρολόι, το νέο δημαρχείο και θα φτάσουμε στην περίφημη πέτρινη 
γέφυρα του Καρόλου του ΙV. Στη συνέχεια θα δούμε τον Πύργο της Πυρίτιδας, την πλατεία 
Vaclav σημείο συνάντησης των κατοίκων της Πράγας και το επιβλητικό κτίριο, το οποίο 
στεγάζει το μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Τελειώνοντας, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος.  Η Τσεχία είναι πασίγνωστη μεταξύ άλλων και για την 
παραγωγή μπύρας. Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν το γεγονός της παρουσίας μας στην πόλη σας 
προτείνουμε για την πρώτη βραδινή μας έξοδο να επισκεφτούμε μια μικροζυθοποιεία. Εκεί 
θα σας δοθεί η ευκαιρία να παρακολουθήσετε την διαδικασία παραγωγής μιας μοναδικής 
στον κόσμο μπύρα. Ενώ θα έχετε φυσικά και την ευκαιρία να την γευτείτε και εσείς. Από εδώ 
θα αποχωρήσετε με εμπλουτισμένες γνώσεις σχετικά με την γευσιγνωσία και την διαδικασία 
παραγωγής της μπύρας, γνώσεις για τις οποίες μάλιστα θα λάβετε και το σχετικό ‘’πτυχίο’’.

2η ημέρα: ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΧΡΥΣΟ ΣΟΚΑΚΙ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ 
ΜΑΥΡΟ ΘΕΑΤΡΟ - GHOST TOUR
Ξεκινάμε την δεύτερη μας ημέρα, με ξενάγηση στην Καστρούπολη (Hrantsani), την Ακρόπολη 
της πόλης η οποία στεφανώνει τον  λόφο της Mala Strana, θα δούμε το μοναστήρι Strahov, 
το Loretto,το ανάκτορο Schwarzenberg, και το παλιό ανάκτορο των βασιλέων της Βοημίας 
το οποίο αργότερα έγινε κατοικία της Μαρίας Θηρεσίας και πλέον χρησιμοποιείται ως 
προεδρικό μέγαρο. Προχωρούμε με επίσκεψη στο περίφημο «Χρυσό Σοκάκι». Πλαισιωμένο 
από τα θεαματικά κτίρια του Λευκού Πύργου και του Πύργου Ντάλιμπορ αποτελούσε την 
έδρα των αλχημιστών και του αυτοκρατορικού περίγυρου. Στην συνέχεια θα δούμε τον 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βίτου, την εκκλησία του Αγ.Γεωργίου, και τέλος θα περάσουμε από 
το εθνικό θέατρο καταλήγοντας στην πλατεία της παλιάς πόλης. Χρόνος ελεύθερος. Έπειτα 
σας προτείνουμε μια αξέχαστη κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα, ο οποίος μας ψιθυρίζει 
στο αυτί την ιστορία του και μας εξιστορεί τα μυστικά των γραφικών γεφυρών και κτιρίων 
που τον αγκαλιάζουν τόσα χρόνια. Κατά την διάρκεια της κρουαζιέρας απολαύστε τον 
πλούσιο μπουφέ με κυρίως πιάτα, γλυκά, φρούτα, τυριά και διάφορες νοστιμιές. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Για την βραδινή σας έξοδο μπορείτε να επιλέξετε προαιρετικά ανάμεσα 
σε δύο επιλογές. Μπορείτε να παρακολουθήσετε μια παράσταση στο φημισμένο μαύρο 
θέατρο της Πράγας, όπου θα απολαύσετε μια μοναδική τεχνική φιλοτέχνησης εικόνων που 
αποδεικνύει ότι το όνειρο, το υπερφυσικό και η μαγεία ξεπηδούν πολύ καλύτερα από το 
σκοτάδι. Εναλλακτικά σας προτείνουμε να επισκεφτείτε τον υπόγειο κόσμο της Πράγας, 
ακολουθήστε τα βήματα των πνευμάτων, και ακούστε τους μύθους καθώς θα περιηγείστε 
στα υπόγεια του περίφημου ‘’Orloj’’ αστρονομικού πύργου και του δημαρχείου της πόλης. 
Σημεία τα οποία έγιναν και παγκοσμίως γνωστά μέσω της σειράς ‘’most hunted live’’. 

3η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΡΕΣΔΗ 
(120 χλμ) / ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ (160 χλμ) 
Την ημέρα αυτή μετά το πρόγευμα στο ξενοδοχείο, σας 
προτείνουμε δύο εξαιρετικές επισκέψεις: 
Προαιρετική εκδρομή στην Φλωρεντία του Βορρά όπως 
αποκαλούν αλλιώς την Δρέσδη, στην ανατολική Γερμανία 
στο ελεύθερο κρατίδιο της Σαξονίας. Αφήνοντας πίσω μας 
την Πράγα θα κατευθυνθούμε δυτικά όπου θα απολαύσουμε 
αρχιτεκτονήματα αναγεννησιακού ρυθμού και ρυθμού 
Μπαρόκ, 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. Ακόμη θα δούμε την πανέμορφη εκκλησία 
των γυναικών Frauenkirche και άλλα αξιοθέατα. Χρόνος 
ελεύθερος και επιστροφή το βράδυ στην Πράγα. 
Ή
Προαιρετική εκδρομή νοτιότερα προς την πόλη Τσέσκυ 
Κρούμλοβ, η οποία προστέθηκε το 1992 στον κατάλογο 
μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και όχι 
άδικα. Είναι μια μικρή πόλη στην περιοχή της νότιας Βοημίας 
της Τσεχίας, παγκοσμίως γνωστή για την ιστορική γοτθική 
αρχιτεκτονική της και το κάστρο Κρούμλοβ όπου τα λόγια 
δεν αρκούν να περιγράψει κάνεις την μοναδική ομορφιά 
της παραμυθένιας πόλης. Η μεσαιωνική πόλη Κρούμλοβ 
περικυκλώνεται από τους μαιάνδρους που σχηματίζει ο 
ποταμός Μολδάβας. Πάνω από την πόλη υψώνεται το 
επιβλητικό σύμπλεγμα του κάστρου και του πύργου, άλλοτε 
έδρα της πιο δυνατής οικογένειας, του Οίκου των Rosen-
berg. Το θέατρο του κάστρου, είναι το παλαιότερο κτίσμα 
του είδους του στον κόσμο και διατηρήθηκε σε άριστη 
κατάσταση μαζί με τα Μπαρόκ κοστούμια, την σκηνή και την 
σχετική τεχνολογία. Το κομψό δημαρχείο Αναγεννησιακού 
ρυθμού, η εκκλησία του Αγ. Βίττου και οι μπαρόκ κήποι του 
είναι πραγματικά στολίδια, κομψοτεχνήματα αρχιτεκτονικής. 
Οι πύργοι και τα κάστρα της νότιας Βοημίας, που βρίσκονταν 
κάποτε στην ιδιοκτησία του Οίκου των Rosenberg, 
συμπεριλαμβανομένου του Jindrichuv Hradec, είναι γνωστά 
για το θρυλικό φάντασμα, Τη Λευκή Κυρά, που εμφανίζεται 
κατά διαστήματα στα αγαπημένα της μέρη. Περιπλανηθείτε 
στα γραφικά σοκάκια και αφήστε τον χρόνο να σας ταξιδέψει 
στο παραμύθι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 



Απευθείας Πτήσεις

Πράγα

Ειδικά 
οργανωμένο 
εορταστικό 
δείπνο

στις 24/12 
& 31/12

Highlights!
 

- ΧΡΥΣΟ ΣΟΚΑΚΙ
- ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ 

ΖΥΘΟΠΟΙΑ
- ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ 

- ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ

- ΜΑΥΡΟ ΘΕΑΤΡΟ

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται
η 3η ημέρα του προγράμματος

HOLIDAY INN CONGRESS CENTRE 4*
Βρίσκεται στην περιοχή Vysehrad, δίπλα στο ομώνυμο κάστρο και λίγα μόλις μέτρα 
από το σταθμό του μετρό, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης. 
Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, αίθουσα συνεδριάσεων και γυμναστήριο. Τα δωμάτιά του 
διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, minibar και συσκευή για καφέ ή τσάϊ.

IBIS WENCESLAS 3*
Βρισκεται στο κέντρο της πόλης, πολύ κοντά στην πλατεία Wenceslas και προσφέρει 
εύκολη πρόσβαση στα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης. Διαθέτει μπαρ, αίθουσα 
συνεδριάσεων και πρόσβαση στο internet. Τα δωμάτιά του διαθέτουν κλιματισμό, 
τηλεόραση, τηλέφωνο, Wi-Fi και στεγνωτήρα μαλλιών.

JURIS INN 4* plus
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της Πράγας, απέναντι από το σταθμό Florenc του μετρό, ενώ απέχει 5 λεπτά από την Παλιά Πόλη της Πράγας και 2 στάσεις από την 
πλατεία Wenceslas. Δια θέτει εστιατόριο, μπαρ, γυμναστήριο, αίθουσα συνεδριάσεων. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, δωρεάν Wi-Fi, safe box και σεσουάρ.

4&5 ημέρες

4η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ 
Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ στη 
δυτική Βοημία. Κατά την διάρκεια της δίωρης 
περίπου διαδρομής θα έχουμε την ευκαιρία να 
απολαύσουμε χαρακτηριστικά τοπία της δυτικής 
Βοημίας, όπως τις καλλιέργειες του Λυκίσκου 
και τμήματα των περίφημων βοημικών δασών. 
Φτάνουμε στην πασίγνωστη λουτρόπολη η οποία 
είναι κυριολεκτικά πνιγμένη μέσα στα δάση της 
κοιλάδας, του μικρού ποταμού Τέπλα, η οποία 
φημίζεται για τις 12 θερμές ιαματικές πηγές της. 
Η μικρή αυτή λουτρόπολη υδρίθεικε από τον 
αυτοκράτορα Κάρολο το IV, και απετέλεσε ανά 
τους αιώνες τόπο συνάντησης των ανθρώπων 
των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής 
όπως ο Τσάρος Μέγας Πέτρος Α’, Μαρία Θηρεσία, 
Γκαίτε, Σίλλερ, Μπάζ κ.α. Πέρα από λουτρόπολη 
όμως είναι και η πηγή των κρυστάλλων Βοημίας. 
Απολαύστε λοιπόν έναν μοναδικό συνδυασμό 
φυσικής ομορφιάς, ιαματικών πηγών και 
εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής. Χρόνος ελεύθερος. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΛΕΜΕΝΤΙΝΟΥΜ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και επίσκεψη στο 
φημισμένο κτίριο της βιβλιοθήκης Klementinum 
το οποίο ιδρύθηκε από τους Ιησουίτες κατά την 
άφιξη τους στη Βοημία το 1556 και έχει μεγάλη 
και πλούσια ιστορία. Μπορείτε να δείτε την 
μπαρόκ βιβλιοθήκη και τον αστρονομικό πύργο. 
Έπειτα χρόνος ελεύθερος να περιπλανηθείτε 
στην πλούσια αγορά της πόλης, με τα υπέροχα 
κρύσταλλα, επισκεφτείτε το μουσείο φυσικής 
ιστορίας, την εθνική πινακοθήκη και πολλά άλλα 
ενδιαφέροντα σημεία στην ρομαντική Πράγα. 
Κάπως έτσι θα τελειώσει η όμορφη διαμονή σας 
με τις καλύτερες εντυπώσεις που αφήνει πάντα η 
Χρυσή Πράγα. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 
πτήση επιστροφής.
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1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΔΡΕΣΔΗ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία και πτήση για Πράγα. 
Άφιξη και επιβίβαση στο λεωφορείο. Ξεκινάμε για  Ανατολική 
Γερμανία, όπου θα απολαύσουμε μία υπέροχη διαδρομή 
περνώντας από την πρωτεύουσα της Σαξονίας την Δρέσδη (150 
km) χτισμένη στους όχθες του ποταμού Έλβα με την φημισμένη 
όπερα Zemper, το αναγεννησιακό παλάτι Rezidenschloss, το 
επιβλητικό μπαρόκ Zwinger- τμήμα των βασιλέων της Σαξονίας 
με τον όμορφο κήπο και τις αίθουσες που φιλοξενούν σήμερα 
το μουσείο των παλαιών δασκάλων ζωγράφων, θα δούμε τις 
πανέμορφες εκκλησίες και αυτά είναι μόνο  από τα μερικά 
στοιχεία της επιβλητικής πόλης που δίκαια αποκαλείται σήμερα 
η Φλωρεντία του Βορρά. Συνεχίζουμε για το Βερολίνο(180km). 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο .Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Ξεκινάμε για την ξενάγηση της πόλης μέσα από την αρμονική 
συνύπαρξη της ιστορικής και της μοντέρνας αρχιτεκτονικής 
θα εκτυλίσσονται οι ιστορικές στιγμές, που σφράγισαν την 
τωρινή εικόνα του σύγχρονου Βερολίνου. 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. 
Μπορείτε να ψωνίσετε στα εμπορικά κέντρα του Βερολίνου 
που είναι διάσπαρτα σε ολόκληρη την πόλη. Βρίσκονται κυρίως 
κοντά στην Unter den Linden και στους κάθετους σε αυτή 
δρόμους όπως η Frieddrichstrasse, αλλά και στην Kurfurstend-
am, στο Charlottenburg ή στην Potsdamer Platz. Το πιο γνωστό 
πολυκατάστημα του Βερολίνου είναι το KaDeWe επί της 
οδού Kurfustendam. Οι Galleries Lafayette στην οδό Friedrich-
strasse, 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 - ΠΟΤΣΝΤΑΜ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΑ    
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση από το Βερολίνο 
για εκδρομή στο Πότσνταμ (30km) την επίσημη πρωτεύουσα 
των  Πρώσων  βασιλιάδων της Γερμανίας. Θα δούμε τα θρυλικά 
ανάκτορα Σαν Σουσί του Κάιζερ Γουλιέλμου με τους  θαυμάσιους  
κλιμακωτούς κήπους, το ιστορικό ανάκτορο Σεσιλιένχοφ όπου 
υπογράφτηκε η Συνθήκη των Τριών Δυνάμεων και την Ολλανδική 
συνοικία. Αναχώρηση για την Πράγα (350km). Άφιξη, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος για βραδυνό περίπατο στην 
εορταστικά στολισμένη πόλη. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Αρχίζουμε την ξενάγηση στην πανέμορφη χρυσή Πράγα των εκατό πύργων ξεκινώντας 
από την καστρούπολη Χραντσανι. Θα περπατήσουμε στο κάστρο των βασιλιάδων της 
Βοημίας και αργότερα της αυτοκράτειρας της Αυστρο-Ουγγαρίας Μαρίας Θηρεσίας 
που σήμερα πλέον χρησιμοποιείται ως προεδρικό μέγαρο. Θα θαυμάσουμε την γοτθική 
εκκλησία του Αγ.Βίτου με τα πανέμορφα βιτρώ, το θησαυροφυλάκιο με το στέμμα και 
το μαυσωλείο των βασιλιάδων, το χρυσό δρομάκι των αλχημιστών, την βασιλική του Αγ. 
Γεωργίου και έτσι αφήνοντας την Μala Strana (μικρή πλευρά) φτάνουμε στην περίφημη 
γραφική πέτρινη γέφυρα του Καρόλου IV. Συνεχίζουμε στην παλιά πόλη όπου θα δούμε 
το παλιό δημαρχείο με το περίφημο αστρονομικό ρολόι, μοναδικό στο είδος του, 
την πλατεία με τα  όμορφα καφέ γεμάτα κόσμο, καθώς επίσης θαυμάσια ανάκτορα 
όπως του Κίνσκι, την εκκλησία του Αγ. Νικολάου και την ακόμη παλιότερη εκκλησία 
της Παναγίας του Τιν. Χρόνος ελεύθερος στην αγορά με τα γνωστά κρύσταλλα 
Βοημίας, πορσελάνες, σουβενίρ και πολλά άλλα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
προαιρετική διασκέδαση για μια  ρομαντική κρουαζιέρα με δείπνο ή παρακολούθηση 
παράστασης του Μαύρου Θεάτρου.

5η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ    
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος στην υπέροχη πόλη για να απολαύσετε την φημισμένη 
αγορά, να δοκιμάσετε τοπικές παραδοσιακές γεύσεις και να περπατήσετε στην 
περίφημη πλατεία με το ρολόι. Μπορείτε επίσης να επισκευθείτε το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας, την Εθνική Πινακοθήκη ή το ζωολογικό κήπο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο. 
Πτήση επιστροφής.

5 ημέρες

Βερολίνο Πράγα

Δρέσδη

Πράγα-Βερολίνο



1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για Βερολίνο. 
Στην άφιξή στο αεροδρόμιο, μας περιμένει ο συνοδός μας, ο 
οποίος θα είναι μαζί μας συνεχώς και θα φροντίσει να πάρουμε 
μια αξέχαστη εμπειρία από την όμορφη πόλη. Στη διαδρομή για 
το κέντρο της πόλης, θα πάρουμε τις πρώτες απαραίτητες 
πληροφορίες και θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο. 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
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε για την 
ξενάγηση της πόλης. Μέσα από την αρμονική συνύπαρξη της 
ιστορικής και της μοντέρνας αρχιτεκτονικής θα εκτυλίσσονται 
οι ιστορικές στιγμές, που σφράγισαν την τωρινή εικόνα του 
σύγχρονου Βερολίνου. 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 θα μεταφερθούμε στο “νησί 
των μουσείων “ όπου θα έχουμε επίσκεψη στο περίφημο μουσείο 
της Πέργαμου. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1930, και εντός του 
μουσείου στεγάζονται τα ανακατασκευασμένα οικοδομήματα 
μεγάλου μεγέθους του βωμού της Περγάμου και της πύλης της 
αγοράς της Μιλήτου, των οποίων τα μέρη μεταφέρθηκαν από την 
αρχαία πόλη της Μιλήτου στην Ιωνία. Έχει πάνω από 1 εκατομμύριο 
επισκέπτες ανά έτος και αποτελείται από τις συλλογές της 
κλασικής αρχαιότητας, την συλλογή της Μέσης Ανατολής, και το 
μουσείο Ισλαμικής τέχνης. Ο χρόνος μετά είναι στη διάθεσή σας. 
Με την καθοδήγηση του τοπικού μας συνοδού δείτε ατομικά τα 
μέρη που σας ενδιαφέρουν. Τα εμπορικά κέντρα του Βερολίνου 
είναι διάσπαρτα σε ολόκληρη την πόλη. Βρίσκονται κυρίως κοντά 
στην Unter den Linden και στους κάθετους σε αυτή δρόμους όπως 
η Frieddrichstrasse, αλλά και στην Kurfurstendam, στο Charlotten-
burg ή στην Potsdamer Platz. 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.
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Στον ελεύθερο σας χρόνο, με την καθοδήγηση του τοπικού μας συνοδού σας 
προτείνουμε...

- Να περπατήσετε κατά μήκος των υπολειμμάτων του Τείχους του Βερολίνου, 
που αποτελούσε ένα φυσικό σύνορο Ανατολικού και Δυτικού Βερολίνου και 
γκρεμίστηκε το 1989, χαράζοντας μια νέα εποχή για τη Γερμανία και για ολόκληρη 
την ανθρωπότητα. 
- Να επισκεφθείτε το Liquidrom, ένα σπα που ελάχιστοι πέρα από τους 
ντόπιους γνωρίζουν, η τοποθεσία του οποίου βρίσκεται σε μια κατακόμβη 
η οποία χρονολογείται από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί θα απολαύσετε σε 
μια φουτουριστική-techo ατμόσφαιρα τις υπηρεσίες που προσφέρονται και θα 
ζήσετε μια μοναδική κολυμβητική εμπειρία, λόγω των περιεχομένων αλάτων που 
σας βοηθούν να επιπλέετε, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.
- Να γνωρίστε την πόλη με ποδήλατο και παράλληλα γυμναστείτε με ένα Bike 
Tour! 
- Αν ο καιρός το επιτρέπει μπορείτε επίσης να κάνετε κανώ στην καρδιά της 
πόλης.
- Να επισκεφθείτε το Preußenpark ένα “Ταϊλανδέζικο” πάρκο με street food στην 
καρδιά του Βερολίνου

3η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΔΡΕΣΔΗ
Προαιρετική εκδρομή στην Φλωρεντία του Βόρρα 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 μπλέ πορσελάνης. Θα δούμε την πανέμορφη εκκλησία 
των γυναικών Frauenkirche και άλλα αξιοθέατα. Χρόνος ελέυθερος. Επιστροφή στo 
Bερολίνο και χρόνος για να γευτούμε την Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της πόλης!

4η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΠΟΤΣΝΤΑΜ - ΣΑΝ ΣΟΥΣΙ
Μετά από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο αναχωρούμε για εκδρομή στο Πότσνταμ 
(30km) την επίσημη πρωτεύουσα των  Πρώσων βασιλιάδων της Γερμανίας. Θα 
δούμε τα θρυλικά ανάκτορα Σαν Σουσί του Κάιζερ Γουλιέλμου με τους θαυμάσιους 
κλιμακωτούς κήπους, το ιστορικό ανάκτορο Σεσιλιένχοφ, όπου υπογράφτηκε η 
Συνθήκη των Τριών Δυνάμεων, και την Ολλανδική συνοικία. Επιστροφή στο Βερολίνο.

5η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Τελευταία ημέρα και νωρίς το πρωί θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο για την 
πτήση επιστροφής.

Το Βερολίνο είναι μια πόλη που αλλάζει καθημερινά από τον συνεχή βομβαρδισμό νέων trends και δεν σταματά ποτέ να σου 
προτείνει νέες εκδοχές του εαυτού του. Το Τείχος μπορεί να έπεσε, με τους ανθρώπους Ανατολικού και Δυτικού Βερολίνου 
να ενώνονται, αλλά οι διαφορές στη νοοτροπία και τις γειτονιές είναι έκδηλες – και φυσικά εξαιρετικά γοητευτικές για τον 
επισκέπτη. Οι περισσότερες από πενήντα (50!) υπαίθριες αγορές και η γλυκύτητα των χριστουγεννιάτικων στολισμών θα σας 
ενθουσιάσουν,  ειδικότερα, όταν το άρωμα των Χριστουγέννων πολλές φορές αναμειγνύεται με το άρωμα των φρεσκοψημένων 
λουκάνικων στους δεκάδες υπαίθριους πάγκους. Ταυτόχρονα η Δρέσδη που δικαιολογημένα αποκαλείται η “Φλωρεντία του 
Έλβα”, μαγεύει τους επισκέπτες της με ένα σαγηνευτικό μείγμα παράδοσης και μοντέρνου στιλ, όπου γρήγορα ο θαυμασμός 
του ταξιδιώτη από τη γιορτινή ατμόσφαιρα, μετατρέπεται σε γνήσιο ενθουσιασμό. Ο συνοδός μας, μόνιμος κάτοικος Βερολίνου, 
θα σας υποδεχτεί όχι μόνο για να σας ξεναγήσει στη μεγαλούπολη, αλλά και να φροντίσει να κατανοήσετε τον τοπικό τρόπο 
ζωής, την καθημερινότητα των κατοίκων και να σας καθοδηγήσει σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα εσείς επιθυμείτε.  
Ιστορία, αξιοθέατα, καλό φαγητό, αγορές και νυχτερινή ζωή θα σας εντυπωσιάσουν... καλό σας ταξίδι.

Απευθείας πτήσεις

Αρχοντικό Βερολίνο - Δρέσδη

Δώ
ρο
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Πότσνταμ 
Σαν Σουσί

4+1 ημέρες



Πρόγραμμα 4 ημερών

Special

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας  τη Βουδαπέστη  γνωριμία με την υπέροχη πόλη  Ξεκινάμε την  
ξενάγηση μας, όπου θα δούμε την πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετιρίδας, θα περάσουμε από το Ζωολογικό κήπο, από τα λουτρά Σετσενι, 
μόνιμο τσίρκο της πόλης, θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο Αντράσυ με τα καλοδιατηρημένα κτίρια, την Οπερα, τον Καθεδρικό Ναό του Άγιου Στεφάνου, 
το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο, την ακαδημία τον επιστημών και θα αφήσουμε το πνευματικό κέντρο της μεγαλοαστικής τάξης της Πέστης, 
περνώντας στην βασιλική Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων, όπου βρίσκεται ο λόφος των Ψαράδων. Στο κέντρο του λόφου με το Βασιλικό ανάκτορο 
των Αψβούργων, πόλη-κάστρο από τον 17ο αιώνα βρίσκεται η πλατεία της άγιας Τριάδας. Εκεί δεσπόζει ο ναός της Θεοτόκου, γνωστός ως ναός του 
Ματθία, που ιδρύθηκε το  1250. Θα έχουμε χρόνο να απολαύουμε ένα ζεστό κρασί, έναν καφέ με υπέροχη θέα  στην  Πέστη. Στη συνέχεα θα πάμε στο 
λόφο Γκέλερτ, όπου θα δούμε το φρούριο του αυστριακού στρατού - σήμερα πολεμικό μουσείο και θα κλείσουμε την βόλτα μας στην αγορά της Βάτσι 
Ούτσα.  Για όσους επιθυμούν προτείνουμε να επισκεφθείτε και την σκεπαστή αγορά γεμάτη με παραδοσιακά προϊόντα. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη και 
μεταφορά  στο ξενοδοχείο Τακτοποίηση  και διανυκτέρευση 

2η ημέρα: ΚΑΣΤΡΟ ΒΑΙΝΤΑΧΟΥΝΙΑΝΤ (Vajdahunyad Castle) - IAMATIKA ΛΟΥΤΡΑ - HOUSE OF TERROR - CAVING UNDER THE BUDAPEST 
Την ημέρα αυτή θα την αφιερώσουμε γνωρίζοντας την «άλλη»  Βουδαπέστη. Ξεκινάμε με την επίσκεψη στο κάστρο Βαινταχουνιάντ, που θεωρείται ένα από 
τα 10 καλύτερα κάστρα της Ευρώπης!  Είναι ένα από τα  πιο ρομαντικά κάστρα στην  Ουγγαρία και  βρίσκεται στο πάρκο της πόλης εκεί, όπου το καλοκαίρι  
γίνονται οι βαρκάδες και το χειμώνα είναι το περίφημο  παγοδρόμιο λίμνη/ πατινάζ. Το κάστρο χτίστηκε το 1896 και είναι στην πραγματικότητα μια μίμηση 
της φαντασίας, ανάδειξη της αρχιτεκτονικής εξέλιξης μέσα στους αιώνες και το στυλ της χώρας. Το κάστρο είναι το σπίτι για  διάφορα φεστιβάλ, συναυλίες 
και εκθέσεις του Γεωπονικού Μουσείο της Ουγγαρίας. Κατόπιν θα πάμε σε ένα ιδιαίτερο μουσείο, « η Βουλή του τρόμου» που είναι μοναδικό στο είδος του, 
ένα μνημείο στη μνήμη των ατόμων που κρατούνται σε αιχμαλωσία, που βασανίστηκαν και σκοτώθηκαν σε αυτό το κτίριο. Το Μουσείο, ενώ παρουσιάζει 
τη φρίκη με απτό τρόπο, σκοπεύει επίσης να κάνει τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι η θυσία για την ελευθερία δεν ήταν μάταια. Στην ίσως πιο διάσημη 
πρωτεύουσα με ιαματικά λουτρά θα ήταν παράλειψη να μην τα επισκεφθούμε! Έτσι λοιπόν, η Βουδαπέστη, η πρωτεύουσα της Ουγγαρίας είναι γνωστή για τις 
ιαματικές πηγές της σε όλο τον κόσμο. Πολλοί άνθρωποι επισκέπτονται τα διάσημα ιαματικά λουτρά της Ουγγαρίας, αλλά μόνο λίγοι έχουν επίγνωση του 
γεγονότος ότι το ζεστό νερό πριν ορμήξει πάνω από βαθιά υπόγεια έχει δημιουργήσει κάτι άλλο. Η πρωτεύουσα είναι χτισμένη με βάση ασβεστόλιθο, στην 
οποία το θερμαινόμενο νερό που σχηματίζεται ένα τεράστιο σύστημα σπηλιά και είναι μήκους άνω των 120 χιλιομέτρων. Οι ιαματικές πηγές και οι σπηλιές 
αποτελούν μέρος της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ανάμεσα στα πολυάριθμα σπήλαια της Βουδαπέστης μόνο δύο είναι επισκέψιμα. Εμείς θα 
επισκεφθούμε το μουσείο σπήλαιο Szemlo-Hegyi, που έχει μια συγκεκριμένη πορεία και φωτίζεται από τεχνητό φως. Κατόπιν «ήρθε η ώρα»  να επισκεφθούμε 
και να απολαύσουμε  τα περίφημα λουτρά  Rudas Gyogyfurdo es Uszoda. Ένα πολεπίπεδο χαμάμ, με πολλές πισίνες με διαφορετικές θερμοκρασίες η 
καθεμιά (από 15 μέχρι και 42 βαθμούς Κελσίου). Αλλά το εντυπωσιακό των Spa είναι η ανοιχτή πισίνα που υπάρχει στην ταράτσα, με θέα όλη τη φωτισμένη 
Βουδαπέστη! Το επίκεντρο του λουτρού σήμερα, το χαμάμ, χτίστηκε κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα, κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Κάτω από 
το θόλο διαμέτρου 10 m, που υπέστη 8 πυλώνες, υπάρχει μια οκταγωνική πισίνα. Θα έχετε ελεύθερο χρόνο να απολαύσετε τα ιαματικά σας λουρά και 
κατόπιν επιστροφή στο ξενοδοχείο. To βράδυ σας προτείνουμε dinner στην παραδοσιακή Ουγγρική ταβέρνα BORKATAKOMBA. Πρώτα θα επισκεφθούμε τις 
εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης του κρασιού σε ένα από τα μεγαλύτερα βαρέλια της γης και αναχώρηση για την παραδοσιακή ταβέρνα, όπου 

θα  διασκεδάσουμε συνοδεία τσιγγάνικης παραδοσιακής μουσικής και folkor show. Διαν/ση.           

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
Πρόγευμα και στη συνέχεια αναχώρηση για προαιρετική 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 τον Ούγγρων - το Έστεργκομ, για να επισκεφθούμε 
τον τεράστιο καθεδρικό ναό, όπου βρίσκεται ο θρησκευτικός θησαυρός των Ούγγρων και την πινακοθήκη. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.  Το 
βράδυ προαιρετική νυκτερινή κρουαζιέρα στον Δούναβη          

4η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - RIVER RIDE BUS - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό κα μια τελευταία γνωριμία με την υπέροχη πόλη με μια ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ !!! Θα επιβιβαστούμε στο river ride bus ένα λεωφορείο με το οποίο θα 
μπούμε ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΔΟΥΝΑΒΗ και αφού αναδυθούμε στην επιφάνεια του ποταμού θα κάνουμε μια σύντομη περιήγηση εν πλώ !!! Χρόνος ελεύθερος στο 
κέντρο της πόλης για  να φωτογραφίστε για τελευταία φορά τη γέφυρα των Λεόντων. Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής. 

Μοναδικά δώρα &  
για τις 2 εκδρομές

Μια μοναδική εμπειρία
στα νερά του Δούναβη



Βουδαπέστη

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πανέμορφη πρωτεύουσα της 
Σλοβακίας, τη Μπρατισλάβα. Άφιξη και σύντομη περιήγηση στην όμορφη πόλη. Έπειτα 
αναχώρηση για την εορταστικά στολισμένη 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 
και θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος 
και μετάβαση στη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, Διαν/ση.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40χλμ) 
Πρόγευμα και γνωριμία με την υπέροχη πόλη. Θα ξεκινήσουμε με μια ΜΟΝΑΔΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Θα επιβιβαστούμε στο river ride bus ένα λεωφορείο με το οποίο θα μπούμε 
ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΔΟΥΝΑΒΗ και αφού αναδυθούμε στην επιφάνεια του ποταμού θα 
κάνουμε μια σύντομη περιήγηση εν πλώ! Κατόπιν θα αποβιβάστουμε στην στεριά και 
θα επιβιβαστούμε σε συμβατικό λεωφορείο και ξεκινάμε την  ξενάγηση μας, όπου θα 
δούμε την πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετιρίδας, θα περάσουμε από το 
Ζωολογικό κήπο, από τα λουτρά Σετσενι, μόνιμο τσίρκο της πόλης, θα θαυμάσουμε 
τη λεωφόρο Αντράσυ με τα καλοδιατηρημένα κτίρια, την Οπερα, τον Καθεδρικό 
Ναό του Άγιου Στεφάνου, το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο, την ακαδημία 
τον επιστημών και θα αφήσουμε το πνευματικό κέντρο της μεγαλοαστικής τάξης 
της Πέστης, περνώντας στην βασιλική Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων, όπου 
βρίσκεται ο λόφος των Ψαράδων. Στο κέντρο του λόφου με το Βασιλικό ανάκτορο 
των Αψβούργων, πόλη-κάστρο από τον 17ο αιώνα βρίσκεται η πλατεία της Αγίας 
Τριάδας. Εκεί δεσπόζει ο ναός της Θεοτόκου, γνωστός ως ναός του Ματθία, που 
ιδρύθηκε το  1250. Θα έχουμε χρόνο να απολαύουμε ένα ζεστό κρασί, έναν καφέ με 
υπέροχη θέα  στην  Πέστη. Στη συνέχεα θα πάμε στο λόφο Γκέλερτ, όπου θα δούμε 
το φρούριο του αυστριακού στρατού - σήμερα πολεμικό μουσείο και θα κλείσουμε 
την βόλτα μας στην αγορά της Βάτσι Ούτσα.  Για όσους επιθυμούν προτείνουμε να 
επισκεφθείτε και την σκεπαστή αγορά γεμάτη με παραδοσιακά προϊόντα. Χρόνος 
ελεύθερος στην πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο. To βράδυ σας προτείνουμε 
gala dinner (για την παραμονή των Χριστουγέννων) στην παραδοσιακή Ουγγρική 
ταβέρνα BORKATAKOMBA. Πρώτα θα επισκεφθούμε τις εγκαταστάσεις παραγωγής 
και αποθήκευσης του κρασιού σε ένα από τα μεγαλύτερα βαρέλια της γης και 
αναχώρηση για την παραδοσιακή ταβέρνα, όπου θα  διασκεδάσουμε συνοδεία 
τσιγγάνικης παραδοσιακής μουσικής και folkor show.   

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ (210χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για προαιρετική 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 τον Ούγγρων  
το Έστεργκομ, για να επισκεφθούμε τον τεράστιο καθεδρικό ναό, όπου βρίσκεται ο 
θρησκευτικός θησαυρός των Ούγγρων και την πινακοθήκη. Επιστροφή το απόγευμα 
στο ξενοδοχείο μας.  Το βράδυ προαιρετική νυκτερινή κρουαζιέρα στον Δούναβη

4η ημέρα: ΚΑΣΤΡΟ ΒΑΙΝΤΑΧΟΥΝΙΑΝΤ (Vajdahunyad Castle) - IAMATIKA 
ΛΟΥΤΡΑ - HOUSE OF TERROR - CAVING UNDER THE BUDAPEST 
Την ημέρα αυτή θα την αφιερώσουμε γνωρίζοντας την «άλλη»  
Βουδαπέστη. Ξεκινάμε με την επίσκεψη στο κάστρο Βαινταχουνιάντ, 
που θεωρείται ένα από τα 10 καλύτερα κάστρα της Ευρώπης!  Είναι 
ένα από τα  πιο ρομαντικά κάστρα στην  Ουγγαρία και  βρίσκεται 
στο πάρκο της πόλης εκεί, όπου το καλοκαίρι  γίνονται οι βαρκάδες 
και το χειμώνα είναι το περίφημο  παγοδρόμιο λίμνη / πατινάζ. Το 
κάστρο χτίστηκε το 1896 και είναι στην πραγματικότητα μια μίμηση 
της φαντασίας, ανάδειξη της αρχιτεκτονικής εξέλιξης μέσα στους 
αιώνες και το στυλ της χώρας. Το κάστρο είναι το σπίτι για  διάφορα 
φεστιβάλ, συναυλίες και εκθέσεις του Γεωπονικού Μουσείο της 
Ουγγαρίας. Κατόπιν θα πάμε σε ένα ιδιαίτερο μουσείο, « η Βουλή του 
τρόμου» που είναι μοναδικό στο είδος του, ένα μνημείο στη μνήμη 
των ατόμων που κρατούνται σε αιχμαλωσία, που βασανίστηκαν και 
σκοτώθηκαν σε αυτό το κτίριο. Το Μουσείο, ενώ παρουσιάζει τη 
φρίκη με απτό τρόπο, σκοπεύει επίσης να κάνει τους ανθρώπους 
να καταλάβουν ότι η θυσία για την ελευθερία δεν ήταν μάταια. 
Στην ίσως πιο διάσημη πρωτεύουσα με ιαματικά λουτρά θα ήταν 
παράλειψη να μην τα επισκεφθούμε! Έτσι λοιπόν, η Βουδαπέστη, η 
πρωτεύουσα της Ουγγαρίας είναι γνωστή για τις ιαματικές πηγές 
της σε όλο τον κόσμο. Πολλοί άνθρωποι επισκέπτονται τα διάσημα 
ιαματικά λουτρά της Ουγγαρίας, αλλά μόνο λίγοι έχουν επίγνωση 
του γεγονότος ότι το ζεστό νερό πριν ορμήξει πάνω από βαθιά 
υπόγεια έχει δημιουργήσει κάτι άλλο. Η πρωτεύουσα είναι χτισμένη 
με βάση ασβεστόλιθο, στην οποία το θερμαινόμενο νερό που 
σχηματίζεται ένα τεράστιο σύστημα σπηλιά και είναι μήκους άνω 
των 120 χιλιομέτρων. Οι ιαματικές πηγές και οι σπηλιές αποτελούν 
μέρος της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ανάμεσα στα 
πολυάριθμα σπήλαια της Βουδαπέστης μόνο δύο είναι επισκέψιμα. 
Εμείς θα επισκεφθούμε το μουσείο σπήλαιο Szemlo-Hegyi, που έχει 
μια συγκεκριμένη πορεία και φωτίζεται από τεχνητό φως. Κατόπιν 
«ήρθε η ώρα»  να επισκεφθούμε και να απολαύσουμε  τα περίφημα 
λουτρά  Rudas Gyogyfurdo es Uszoda. Ένα πολεπίπεδο χαμάμ, 
με πολλές πισίνες με διαφορετικές θερμοκρασίες η καθεμιά (από 
15 μέχρι και 42 βαθμούς Κελσίου). Αλλά το εντυπωσιακό των Spa 
είναι η ανοιχτή πισίνα που υπάρχει στην ταράτσα, με θέα όλη τη 
φωτισμένη Βουδαπέστη! Το επίκεντρο του λουτρού σήμερα, το 
χαμάμ, χτίστηκε κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα, κατά την περίοδο 
της Τουρκοκρατίας. Κάτω από το θόλο διαμέτρου 10 m, που υπέστη 
8 πυλώνες, υπάρχει μια οκταγωνική πισίνα. Θα έχετε ελεύθερο χρόνο 
να απολαύσετε τα ιαματικά σας λουρά και κατόπιν επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. 

5η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης για μια 
τελευταία γνωριμία με την πόλη. Φωτογραφίστε για τελευταία φορά 
τη γέφυρα των Λεόντων. Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο 
για την πτήση επιστροφής. 
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Πράγα-Βιέννη-Βουδαπέστη

8 ημέρες
Γνωρίστε 

τις υπέροχες 
πρωτεύουσες

Καστρούπολη - Πράγα

Πράγα Βιέννη Βουδαπέστη

Η εκδρομή πραγματοποιείται και με μια διαδρομή οδικώς και μια αεροπορικώς.

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Βουδαπέστη. Άφιξη, 
και τακτοποίηση στο ξεν/χείο. Χρόνος ελεύθερος για πρώτη γνωριμία 
με την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, διαν/ση.

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

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ 
ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ - ΒΙΕΝΝΗ (380χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στα περίφημα παραδουνάβια 
χώρια της Ουγγαρίας, Στην εκδρομή μας κατά μήκος του Δούναβη 
θα κάνουμε στάση στην πρώτη πρωτεύουσα τον Ούγγρων – το 
Έστεργκομ όπου θα θα επισκευθούμε τον καθεδρικό ναό και την 
πινακοθήκη. Συνεχίζουμε για τα περίφημα Βιεννέζικα δάση, πηγή 
έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες (Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους 
κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε το Μάγιερλινγκ, όπου θα δούμε το 
άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από τη 
θλιβερή όσο και ρομαντική ιστορία της αυτοκτονίας του διαδόχου 
πρίγκιπα Ροδόλφου και της Μαρίας Βετσέρα. Έπειτα θα δούμε τη 
γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν, ιδιαίτερα γνωστή για το καζίνο και 
το σπίτι όπου ο Μπετόβεν συνέθεσε την ενάτη συμφωνία, ωδή 
στη χαρά. Άφιξη στη Βιέννη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
ελεύθρος, διαν/ση.

4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (60χλμ)
Πρωινό και ξενάγηση πόλης. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο 
Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και 
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο 
στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου) 
όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία 
Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το 
τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό 
Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου 
του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε το παλάτι 
του Σένμπρουν με τους υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα της 
Μαρίας Θηρεσίας και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική 
γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα 
καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος 
ελεύθερος στην μελωδική πόλη. Το απόγευμα επίσκεψη στον Πύργο 
του Δούναβη. 

7η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για  την αναχώρηση για τη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Ελεύθερος για μια βραδινή βόλτα στα φωταγωγημένα αξιοθέατα της 
πόλης, Διαν/ση. 

8η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος, ανάλογα με την ώρα της πτήσης 
επιστροφής και μεταφορά στο αεροδρόμιο.

5η 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 στα καταστήματα 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. Το βράδυ περπατήστε στην 
κοσμοπολίτικη πλατεία Wenceslas και καταλήξτε στην πλατεία της παλιάς πόλης με 
το περίφημο αστρονομικό ρολόι. Διαν/ση.  

6η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΠΕΡΙΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40χλμ)
Πρωινή αναχώρηση για ξενάγηση στην χρυσή πόλη των 100 πύργων το σημαντικότερο 
Αρχιτεκτονικό μνημείο της Ευρώπης, Θα θαυμάσουμε τα καταστήματα επώνυμων 
οίκων μόδας, τα πολυτελή εστιατόρια και καφέ και θα καταλήξουμε στην πανέμορφη 
πλατεία της παλιάς πόλης. Στολισμένη με όμορφα κτίρια, παλιά παλάτια όπως 
του Kίνσκι, την όμορφη παλιά βασιλική εκκλησία της Παναγίας του Τιν γνωστή 
για τους δύο πύργους του Αδάμ και της Εύας και την εκκλησία του Αγ. Νικολάου. 
Θα θαυμάσουμε το παλιό Δημαρχείο με το φημισμένο αστρονομικό ρολόι, θα 
περάσουμε από το Κλεμεντίνου , θα δούμε την βιβλιοθήκη, το νέο δημαρχείο και 
θα φτάσουμε στην περίφημη πέτρινη  γέφυρα του Καρόλου του ΙV. Στη συνέχεια θα 
δούμε τον Πύργο της Πυρίτιδας και θα κατευθυνθούμε προς την πλατεία του Vaclav, 
σημείο συνάντησης των κατοίκων της Πράγας και θα δούμε επίσης το επιβλητικό 
κτίσμα του μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ προαιρετική 
διασκέδαση σε μεσαιωνικό εστιατόριο με τοπικές γεύσεις και ειδικό πρόγραμμα που 
σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο. Διαν/ση.



1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΒΙΕΝΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απ’ ευθείας πτήση για την Μπρατισλάβα. 
Στην ξενάγησή μας θα δούμε το κάστρο Ντέβιν, το μουσείο των 
βασανιστηρίων, το οινομουσείο, την όπερα και το παλάτι Grassalkovich, 
κατοικία του προέδρου της δημοκρατίας. Στη συνέχεια αναχώρηση για 
τη Βιέννη. Άφιξη και πρώτη γνωριμία με την πόλη του μπαρόκ και της 
μουσικής, με το συνοδό μας. Περιδιαβαίνοντας το μοναδικά στολισμένο 
ιστορικό κέντρο της πόλης θαυμάζουμε τα κτίρια της όπερας και του 
καθεδρικού ναού του Αγίου Στεφάνου και καταλήγουμε στο χώρο 
του Δημαρχείου με την παραμυθένια Χριστουγεννιάτικη Αγορά. Στη 
συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα ανακαλύψτε την 
εύθυμη πλευρά της πόλης. Ο λόγος για τα … Grinzing και Heuriger, όπου 
το πρώτο είναι ένα μαγευτικό χωριό στο βόρειο τμήμα της Βιέννης και 
το δεύτερο τα πιο ονομαστά καπηλειά της Αυστρίας! Στα υπέροχα και 
ατμοσφαιρικά αυτά μαγαζιά με τη ζωντανή μουσική εμπνευσμένη από 
τη βαυαρική παράδοση, θα φάτε ζυμωτό ψωμί, χωριάτικα λουκάνικα, 
υπέροχα τυριά, μεζέδες της βαυαρικής κουζίνας και άφθονη μπύρα. 

2η ημέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ - TIERGARTEN - ZOO VIENNA
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση πόλης. Θα επισκεφθούμε το KunstHaus, 
ένα αλλόκοτο σύμπλεγμα κτιρίων, του αρχιτέκτονα Hundertwass-
er, θα σας μεταφέρει στη Βιέννη της πρωτοπορίας, το Μπελβεντέρε, 
ανάκτορο του Ευγενίου της Σαβοΐας και σήμερα γκαλερί και Μουσείο 
Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη 
Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου), όπου θα δούμε το 
Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης 
και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των Μουσείων, 
το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την 
Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Στη 
συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική γειτονιά με την ελληνορθόδοξη 
Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό 
του Αγίου Στεφάνου. θα δούμε το ρολόι Anchor που κατασκευάστηκε 
το 1911 και έκτοτε χτυπά κάθε μεσημέρι με «παρέλαση» από πρωτότυπες 
μινιατούρες, την υπαίθρια αγορά του Naschmarkt που «ζει» από τον 16ο 
αιώνα, το Secession, δημιούργημα «αιρετικών» καλλιτεχνών του ρεύματος 
της «Απόσχισης» στις αρχές του 20ου αιώνα. Κατόπιν, αναχώρηση για 
το περίφημο ανάκτορο του Σένμπρουν, θερινά ανάκτορα της Μαρίας 
Θηρεσίας, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Κατόπιν 
για όσους επιθυμούν, επίσκεψη στον παλαιότερο ζωολογικό κήπο του 
κόσμου, μια πραγματικά αξέχαστη εμπειρία. Θα δούμε περισσότερα 
από 700 είδη ζώων, μερικά από τα οποία απειλούνται με εξαφάνιση και 
έχουν βρει ένα σπίτι εδώ και μια ευκαιρία για επιβίωση ως είδος. Αργά το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

3η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Πρωινό και αναχώρηση για περιήγηση στα περίχωρα της Βιέννης, τα 
περίφημα Βιεννέζικα δάση, πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες 
(Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε το 
Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού και μετά στην τοποθεσία του Μάγιερλινγκ, 
θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από 
τη θλιβερή όσο και ρομαντική ιστορία της αυτοκτονίας του διαδόχου 
πρίγκιπα Ροδόλφου και της Μαρίας Βετσέρα. Θα κλείσουμε την εκδρομή 
μας με επίσκεψη και περιήγηση στη γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν. 
Ιδιαίτερα γνωστό το καζίνο της πόλης και το σπίτι όπου ο Μπετόβεν 
συνέθεσε την ενάτη συμφωνία. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της 
Ουγγαρίας την Βουδαπέστη. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Το βράδυ 
προαιρετική νυχτερινή κρουαζιέρα στο Δούναβη.
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4η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - RIVER FLOAT BUS
Πρόγευμα και γνωριμία με την υπέροχη πόλη. Θα ξεκινήσουμε με μια 
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, θα επιβιβαστούμε στο river ride bus ένα λεωφορείο με το 
οποίο θα μπούμε ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΔΟΥΝΑΒΗ και αφού αναδυθούμε 
στην επιφάνεια του ποταμού θα κάνουμε μια σύντομη περιήγηση εν πλώ !! 
Κατόπιν θα αποβιβάστουμε στην στεριά και με συμβατικό λεωφορείο ξεκινάμε 
την ξενάγηση μας, όπου θα δούμε την πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της 
Χιλιετιρίδας, θα περάσουμε από το Ζωολογικό κήπο, από τα λουτρά Σετσενι, 
μόνιμο τσίρκο της πόλης, θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο Αντράσυ με τα 
καλοδιατηρημένα κτίρια, την Οπερα, τον Καθεδρικό Ναό του Άγιου Στεφάνου, 
το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο, την ακαδημία τον επιστημών και 
θα αφήσουμε το πνευματικό κέντρο της μεγαλοαστικής τάξης της Πέστης, 
περνώντας στην βασιλική Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων, όπου βρίσκεται 
ο λόφος των Ψαράδων. Στο κέντρο του λόφου με το Βασιλικό ανάκτορο 
των Αψβούργων, πόλη-κάστρο από τον 17ο αιώνα, βρίσκεται η πλατεία της 
άγιας Τριάδας. Εκεί δεσπόζει ο ναός της Θεοτόκου, γνωστός ως ναός του 
Ματθία, που ιδρύθηκε το 1250. Θα έχουμε χρόνο να απολαύουμε ένα ζεστό 
κρασί ή έναν καφέ με υπέροχη θέα στην Πέστη. Στην συνέχεια θα πάμε στο 
λόφο Γκέλερτ, θα δούμε το φρούριο του αυστριακού στρατού- σήμερα 
πολεμικό μουσείο και θα κλείσουμε την βόλτα μας στην αγορά της Βάτσι 
Ούτσα. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε να επισπεφθείτε και την σκεπαστή 
αγορά γεμάτη με παραδοσιακά προϊόντα. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη 
και επιστροφή στο ξενοδοχείο. To βράδυ σας προτείνουμε gala dinner στην 
παραδοσιακή ΟΥΓΓΡΙΚΗ ταβέρνα BORKATAKOMBA αφού πρώτα επισκεφθούμε 
τις εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης του κρασιού σε ένα από 
τα μεγαλύτερα βαρέλια της γης!! Κατόπιν αναχώρηση για την παραδοσιακή 
ταβέρνα όπου θα διασκεδάσουμε συνοδεία τσιγγάνικης παραδοσιακής 
μουσικής και folkor show

5 ημέρες

Βουδαπέστη-Βιέννη

Το πρόγραμμα εκτελείται & αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη

Ιδανικός συνδυασμός 
πτήσεων 

Αναχώρηση για 
Μπρατισλάβα

& επιστροφή από 
Βουδαπέστη

5η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΚΑΣΤΡΟ ΒΑΙΝΤΑΧΟΥΝΙΑΝΤ (Vajdahunyad Castle) 
Την ημέρα αυτή θα την αφιερώσουμε γνωρίζοντας την «άλλη» Βουδαπέστη. 
Ξεκινάμε με την επίσκεψη στο κάστρο Βαινταχουνιάντ που κατατάσσεται ως 
ένα από τα 10 καλύτερα κάστρα της Ευρώπης! Είναι ένα από τα πιο ρομαντικά 
κάστρα στην Ουγγαρία και βρίσκεται στο πάρκο της πόλης εκεί όπου το 
καλοκαίρι γίνονται οι βαρκάδες και το χειμώνα είναι το περίφημο παγοδρόμιο 
λίμνη / πατινάζ. Το κάστρο χτίστηκε το 1896 και είναι στην πραγματικότητα 
μια μίμηση της φαντασίας, μια ανάδειξη της αρχιτεκτονικής εξέλιξης μέσα 
στους αιώνες και το στυλ της χώρας. Το κάστρο είναι το σπίτι για διάφορα 
φεστιβάλ, συναυλίες και εκθέσεις του Γεωπονικού Μουσείο της Ουγγαρίας. Το 
απόγευμα μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Η ξενάγηση πόλης στη Βουδαπέστη γίνεται 
με αυτό το λεωφορείο!



1n ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΟΝΑΧΟ (Ξενάγηση πόλης)
Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για Μόναχο. 
Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγησή μας με το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο 
του Μονάχου Allianz Arena, το Ολυμπιακό κέντρο όπου έλαβαν χώρα 
οι Ολυμπιακοί αγώνες του 1972, το Μουσείο της BMW, την ‘Όπερα, το 
Πανεπιστήμιο, την Αψίδα της Νίκης κα. Κατόπιν με τα πόδια, θα δούμε την 
πλατεία του Καρόλου Stachus, την εκκλησία του Αγ. Μιχαήλ, τον Καθεδρικό 
ναό αφιερωμένο στην Παρθένο Μαρία την Frauenkirche, την εντυπωσιακή 
κεντρική πλατεία Marienplatz με το νεογοτθικό Δημαρχείο να δεσπόζει στην 
καρδιά της. Εν συνεχεία, θα δούμε τη μεγαλύτερη υπαίθρια αγορά εδώδιμων 
προϊόντων από όλο τον κόσμο την Viktualienmarkt και ολοκληρώνουμε με 
τα χει- μερινά ανάκτορα της οικογένειας Βίτελσμπαχ το Residenz με τους 
ξεχωριστούς κήπους και την πλατεία με τα αγάλματα των 2 λιονταριών 
να δεσπόζουν αποτελώντας σύμβολο της Βαυαρίας. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας και ελεύθερος χρόνος στο Χριστουγεννιάτικο ιστορικό 
κέντρο της πόλης. 

2n ημέρα: ΜΟΝΑΧΟ - ΚΑΣΤΡΑ ΒΑΥΑΡΙΑΣ (Κάστρο Νοισβανστάιν - Ομπεραμεργκάου 
Γκαρμίς Πάρτενκίρχεν)
Πρωινό και πρώτος μας σταθμός για σήμερα το παραμυθένιο κάστρο 
Νοισβανστάιν, το πιο φημισμένο και πολυφωτογραφημένο κάστρο της 
Ευρώπης, δεσπόζει στο μέσο του επιβλητικού τοπίου και σε ύψος 965 
καθηλώνει με την πολυτέλεια και την μεγαλοπρέπεια του. Η ομορφιά του και 
το ρομαντισμός που απέπνεε, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τη Disney, η 
οποία το χρησιμοποίησε για παραμύθι της. Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε την 
μοναδική βαυαρική Πόλη Όµπεραµεργκάου με τα ζωγραφισµένα σπίτια και 
το ιδιαίτερο Βαυαρικό χρώµα. Η πόλη είναι γνωστή για την αναπαράσταση 
των Παθών του Κυρίου, η οποία πραγµατοποιείται κάθε 10 χρόνια προς τιµή 
τάµατος για την αναχαίτιση της πανούκλας στη κεντρική Ευρώπη. Τέλος 
θα δούµε το φηµισµένο χιονοδροµικό κέντρο της Γερµανίας, το Γκάρµις 
Πάρτενκίρχεν στους πρόποδες των γερµανικών Άλπεων, με τα γραφικά 
δροµάκια του και τους υπέροχους κήπους του, όπου πραγµατοποιούνται 
υπέροχες συναυλίες κλασσικής µουσικής το καλοκαίρι. Είναι βέβαιο πως 
θα εντυπωσιαστούµε από την υπέροχη τοποθεσία του και τη εξαίρετη 
γραφικότητα του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας.

3η ημέρα: ΜΟΝΑΧΟ (Μοναδικά Αυστριακά θέρετρα)
Χριστούγεννα και Αυστρία είναι δύο έννοιες ταυτόσημες, όπως το χιόνι με 
τις χαρές του χειμώνα. Πρώτος μας σταθμός το πανέμορφο Κίτσμπουχελ 
με τα χρωματιστά κουκλόσπιτα  και τα μικρά Χριστουγεννιάτικα μαγαζάκια 
να ξεπερνά σε γραφικότητα τα ποιο ωραία εικονογραφημένα παραμύθια της 
παιδικής μας ηλικίας. Θα έχουμε  χρόνο στην διάθεση μας  στην πανέμορφη 
χριστουγεννιάτικη αγορά. Συνεχίζουμε με το γραφικό Τσέλαμζεε, το 
πανέμορφο χωριό που βρίσκεται πάνω στη λίμνη Ζελερζέε που μοιάζει 
ονειρική, παγωμένη ή όχι, ανάμεσα στα βουνά, θα περπατήσουμε στο 
κέντρο, θα θαυμάσουμε τα παλιά αρχοντικά και θα απολαύσουμε ζεστή 
σοκολάτα. Επιστροφή στο Μόναχο το απόγευμα.              

4n ημέρα: MONAXO - ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ (προαιρετική)
Πρωινό και αναχώρηση για Ρέγκενσµπουργκ ή και Ρατισβόνη µε 145.000 
που βρίσκεται στην καρδιά της Βαυαρίας. Είναι πρωτεύουσα της διοικητικής 
περιφέρειας του Άνω Παλατινάτου. Η πόλη, η οποία ιδρύθηκε από τους 
Ρωµαίους, αποτελούσε από το μεσαίωνα έως και την αρχή του 19ου αιώνα 
ένα σημαντικό πολιτικό και οικονοµικό κέντρο της Γερµανίας. Στην παλιά 
πόλη υπάρχουν πολλά µεσαιωνικά κτίρια με χαρακτηριστικούς ψηλούς 
πύργους. Εξαιρετικό ενδιαφέρον δείγµα της Γοτθικής Αρχιτεκτονικής είναι 
ο Καθεδρικός του Ρέγκενσμπουργκ και θεωρείται ως το κορυφαίο έργο 
Γοτθικής Αρχιτεκτονικής στη Βαυαρία. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1275 
και ολοκληρώθηκε το 1634, µε εξαίρεση τους πύργους, οι οποίοι ολοκλη- 
ρώθηκαν το 1869. Το εσωτερικό του ναού περιλαµβάνει αρκετά μνηµεία, 
συμπεριλαμβανομένου ενός έργου τέχνης του Peter Vischer. Επίσης η 
Πέτρινη Γέφυρα, χτισμένη από το 1135 μέχρι και το 1146, είναι ένα εξαιρετικό 
δείγμα αρχιτεκτονικής μεσαιωνικής γέφυρας. Οι ιππότες της 2ης και της 
3ης Σταυροφορίαςτη χρησιμοποίησαν για να διασχίσουν τον Δούναβη στο 
δρόµο τους για τους Αγίους Τόπους. Νωρίς το απόγευμα επιστροφή στο 
Μόναχο. 

5n ημέρα: MONAXO - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
Πρωινό και αναχώρηση για τη πόλη του Μότσαρτ, το Σάλτσμπουργκ. 
Θα ξεναγηθούμε στην αυτοκρατορική πόλη. Θα περάσουμε από τους 
κήπους του ανακτόρου Mίραμπελ και τον ποταμό Salzach. Διασχίζοντας 
τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης θα δούμε το σπίτι του Mότσαρτ, το 
Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό της πόλης και το Αβαείο του Aγ. Πέτρου. 
Xρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας για καφέ και βόλτα στα γραφικά 
δρομάκια του ιστορικού κέντρου με τις μεσαιωνικές καμάρες και τις 
περίτεχνες προσόψεις. Αργά το απόγευμα αναχώρηση για το αεροδρόμιο 
και πτήση επιστροφής. 

Ρέγκενσμπουργκ

Σάλτσμπουργκ

Μόναχο

Ίνσμπρουκ

Παραμυθένια κάστρα Βαυαρίας

5 ημέρες

Απευθείας πτήση προς 
Μόναχο, την τελευταία 
ημέρα εκδρομή στο 

Σάλτσμπουργκ & απευθείας 
πτήση επιστροφής από 

Σάλτσμπουργκ

Κάστρο Νοϊβαστάϊν

Αυστριακά θέρετρα
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1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΟΝΑΧΟ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πρωινή πτήση για την πρωτεύουσα 
της Βαυαρίας, το Μόναχο. Άφιξη και ξενάγηση της πόλης που 
είναι χτισμένη στις όχθες του Ίζαρ, ενός από τους μεγαλύτερους 
παραποτάμους στο ρου του Δούναβη. Μετά το Βερολίνο και το 
Αμβούργο, το Μόναχο είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας. 
Αποτελεί σημαντικό οικονομικό, βιομηχανικό, αλλά και πολιτιστικό 
κέντρο της χώρας. Μια πόλη ανάμεσα σε μεγάλες βιομηχανίες 
υψηλής τεχνολογίας και σε υπαίθριες μπιραρίες, ανάμεσα στην 
τέχνη, στον πολιτισμό, στη δημιουργικότητα και στις ήσυχες γωνιές, 
ανάμεσα στο μπαρόκ και το μοντέρνο. Δεν πρόκειται για αντιφάσεις, 
αλλά για τυπικά χαρακτηριστικά του Μονάχου. Άφιξη και πεζή βόλτα 
με τον αρχηγό σας στο κέντρο της πόλης κατά τη διάρκεια της 
οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων, το εμπορικό κέντρο πέριξ του 
κόμβου Στάχους, την Όπερα, τον ποταμό Ίζαρ με τις νησίδες, 
τις πύλες και τους μεσαιωνικούς προμαχώνες του, το επιβλητικό 
Δημαρχείο με το ρολόι και τις φιγούρες του από το γάμο του Δούκα 
Γουλιέλμου να μπαινοβγαίνουν, τον καθεδρικό ναό κ.ά. Χρόνος 
ελεύθερος και αργότερα το απόγευμα, επιβίβαση στο πούλμαν και 
αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ στο ομόσπονδο κρατίδιο της 
Αυστρίας. Άφιξη στο θρυλικό Σάλτσμπουργκ, και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 
Πρόγευμα και ημέρα αφιερωμένη στο Σάλτσμπουργκ Παραμυθένιο 
σκηνικό, μουσεία γεμάτα Ιστορία, γοτθικοί καθεδρικοί, επιβλητικές 
όπερες, πολυτελή παλάτια, θαυμάσια αρχιτεκτονική που κινείται  
μεταξύ μπαρόκ και Αναγέννησης, το πνεύμα του Μότσαρτ να 
κυριαρχεί μέσα στην πόλη όπου γεννήθηκε ο μεγάλος μουσουργός 
και φυσικά η περίφημη  «Μελωδία της Ευτυχίας» (εδώ γυρίστηκε η 
ταινία των 5 Όσκαρ). Αυτά τα αριστοκρατικά στοιχεία συνθέτουν 
την εικόνα του Σάλτσμπουργκ, μια φινετσάτη πόλη που μεταφέρει 
τον επισκέπτη πίσω στο χρόνο.  Θα περπατήσουμε  στην γραφική 
ιστορικό κέντρο (μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO)  
και θα θαυμάσουμε  το παλάτι Μιραμπέλ τον υπέροχο Καθεδρικό ναό 
Ντομ, την μικρή όπερα, το σπίτι-μουσείο του Μότσαρτ και φυσικά 
την οδό Γκετράιντε-γκάσσε, με τα καλοδιατηρημένα αρχοντικά, 
τον Πύργο Γκλόκενσπιλ με τις 35 καμπάνες. Το απόγευμα ζεστή 
σοκολάτα στην σκιά του παραμυθένιου κάστρου και το βράδυ ποτό 
η φαγητό  σε κάποια από τις παραδοσιακές ταβέρνες η τα πολυτελή 
εστιατόρια της μαγευτικής πόλης

3η ημέρα: ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ολοήμερη εκδρομή μας στην 
πρωτεύουσα του Τιρόλο, το Ίνσμπρουκ. Στη διαδρομή μας θα 
σταματήσουμε στο Βάτενς και θα επισκεφτούμε το Εργοστάσιο 
Κρυστάλλων Σβαρόφσκι. Συνεχίζουμε για το πανέμορφο Ίνσμπρουκ. 
Άφιξη και περιεκτική ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της 
οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων τη Χρυσή Αψίδα του Θριάμβου 
του Λεοπόλδου Β’, το Χόφμπουργκ, τη Χόφκιρχε, τα μπρούντζινα 
αγάλματα των Αψβούργων και των αξιωματούχων τους. Χρόνος 
ελεύθερος για καφέ, γεύμα ή για κάποια βόλτα στην πόλη. Επιστροφή 
στο Σάλτσμπουργκ. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ (ΚΙΤΖΜΠΙΧΕΛ, ΖΕΛ ΑΜ ΖΕΕ, ΣΑΑΛΜΠΑΧ)
Μία ημέρα μαγική η σημερινή. Θα γνωρίσουμε τρία  διάσημα χιονοδρομικά 
χωριά του Τιρόλο, το Κιτζμπίχελ, το Τσελ αμ Ζέε και το Σάαλμπαχ. Μέσα από 
μια θαυμάσια διαδρομή θα φτάσουμε στη μικρή κωμόπολη Κιτζμπίχελ, το πιο 
φημισμένο χιονοδρομικό του Τιρόλο, σε μια ανοιχτή κοιλάδα που αγναντεύει τις 
Άλπεις. Πρόκειται για ένα παραμυθένιο χωριό, χτισμένο αμφιθεατρικά από το 16ο 
και το 17ο αιώνα, μια μαγική εικόνα με τα σπίτια χτισμένα σε τυπική τιρολέζικη 
αρχιτεκτονική και προσόψεις με έντονα χρώματα, σκεπές σε αυστηρό τιρολέζικο 
στιλ και ξύλινα μπαλκόνια. Επόμενος σταθμός μας η όμορφη κωμόπολη Τσελ 
Αμ Ζέε, χτισμένη στην όχθη της γαλάζιας λίμνης Ζελερζέε, μοιάζει με παραμύθι. 
Δίκαια έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα θέρετρα της Ευρώπης. 
Περπατήστε στο κέντρο της και θαυμάστε τα παλαιά αρχοντικά τα πανέμορφα 
σαλέ και απολαύστε τον καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα. Και θα ολοκληρώσουμε 
την ημέρα μας με το Σάαλμπαχ. Φωλιασμένος στις Αυστριακές Άλπεις, αυτός 
ο προορισμός είναι παράδεισος για τους σκιέρ, αφού διαθέτει ποικίλες πίστες με 
τέλειο χιόνι. Όμως και τους καλοκαιρινούς μήνες προσφέρεται για  πεζοπορία, 
ορεινή ποδηλασία, τζεοκάσιν (ένα μοντέρνο κυνήγι θησαυρού) ή για εξερεύνηση του 
ορεινού δάσους από ψηλά, μέσω ενός «μονοπατιού στις κορυφές των δέντρων» 
που περιλαμβάνει γέφυρες, πλατφόρμες και πύργους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας. Διανυκτέρευση.

Κίτζμπιχελ

Ίνσμπρουκ

Παραμυθένια κάστρα Βαυαρίας

5 ημέρες

Αυστριακές Άλπεις
Σάλτσμπουργκ

5η ημέρα: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Χρόνος ελεύθερος και αργότερα το απόγευμα θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο 
της πόλης για την επιστροφή μας στην Θεσσαλονίκη.

Δώ
ρο

ξενάγηση 
στο 

Μόναχο

Απευθείας πτήση προς 
Μόναχο, περιήγηση 
πόλης & απευθείας 

πτήση επιστροφής από 
Σάλτσμπουργκ



1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ MONAXO  (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) - ΠΡΑΓΑ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για ΜΟΝΑΧΟ. Άφιξη και ακολουθεί 
πανοραμική ξενάγηση. Θα δούμε το Πανεπιστήμιο, την Αψίδα του Θριάμβου, το Εθνικό Θέατρο κ.ά. 
Ακολουθεί βόλτα στην παλιά πόλη, όπου θα δούμε το ανάκτορο Ρέζιντεντς και περνώντας από την 
περιοχή με τις ιστορικές μπιραρίες θα καταλήξουμε στην πλατεία του νεογοτθικού δημαρχείου, με 
τη Στήλη της Παρθένου Μαρίας. Στη συνέχεια μεταφορά στην Πράγα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας και πρώτη γνωριμία με την μοναδική πόλη, με τη συνοδεία του αρχηγού μας.

4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ (ξενάγηση)
Το πρωί θα ξεκινήσουμε με την ξενάγηση στο 
ανάκτορο και στον κήπο του Σενμπρούν, που 
θεωρείται ισάξιο των Bερσαλλιών, πρώην θερινή 
κατοικία της αυτοκρατορικής οικογένειας. Έπειτα, 
θα δούμε το ανάκτορο Mπελβεντέρε και θα 
περιηγηθούμε στηνπερίφημη λεωφόρο του Pινγκ, 
όπου θα θαυμάσουμετα πιο σημαντικά αξιοθέατα 
της Bιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, τα χειμερινά 
ανάκτορα Χόφμπουργκ, την Όπερα, το Τετράγωνο 
των Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, 
το νεοκλασικό Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο 
γοτθικού ρυθμού, το παλιό Aνακτορικό Θέατρο, 
το Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία του Tάμματος, 
τη Φωτίφ Kίρχε, την εκπληκτική εκκλησία του Αγίου 
Καρόλου. Έπειτα θα ξεκινήσουμε την περιπατητική 
μας ξενάγηση. Η όμορφη βόλτα μας ξεκινάει από 
τα Ανάκτορα Χόφμπρουκ. Το σύμπλεγμα του Hof-
burg περιλαμβάνει τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, 
αρκετά μουσεία, ένα παρεκκλήσι, μία εκκλησία, την 
Αυστριακή Εθνική Βιβλιοθήκη, τη Χειμερινή Σχολή 
Ιππασίας και τα γραφεία του προέδρου της Αυστρίας. 
Στη συνέχεια, θα δούμε την Ελληνική γειτονιά με την 
Εκκλησία της Αγίας Τριάδος, τον Άγιο Στέφανο, 
όπου θα θαυμάσουμε την εξωτερική πρόσοψη, την 
Πλατεία Μάρκτ - Κρήνη αφιερωμένη στο Γάμο του 
Ιωσήφ με την Μαρία, την Πλατεία Γκράμπεν με τον 
μεγαλοπρεπή στύλο της Πανώλης ή αλλιώς στύλο 
της Αγίας Τριάδας, ο οποίος απεικονίζει έναν άγιο 
και έναν άγγελο που παρακολουθούν την εξόντωση 
μίας μάγισσας. Η μάγισσα αυτή, στην ουσία, είναι 
η πανούκλα. Τέλος, ελεύθερος χρόνος σε ένα 
από τα σπουδαιότερα Καφέ, το Hawelka ή στο 
ζαχαροπλαστείο Νεμέλ. Το βράδυ σας προτείνουμε 
διασκέδαση στα κρασοχώρια Γκρίντσιχ με συνοδεία 
βιολιών, πλούσιουφαγητού και κρασιού.

5η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ) 
ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στην αγορά της 
πόλης και το ιστορικό της κέντρο. Το μεσημέρι 
αναχώρηση για την Πρωτεύουσα της Σλοβακίας, την 
όμορφη Μπρατισλάβα. Άφιξη και θα ξεκινήσουμε τη 
περιήγηση του Staremestro της παλιάς πόλης, της 
οποίας μεγάλο μέρος είναι πεζοδρομημένος, τον 
καθεδρικό του Αγίου Μαρτίνου, στο αρχιεπισκοπικό 
μέγαρο, στην εθνική πινακοθήκη, στο θέατρο και 
στο εθνικό μουσείο. Χρόνος στη διάθεσή σας για 
να περπατήσετε στην πόλη, να απολαύσετε τον 
καφέ σας, στις όχθες του Δούναβη ή να χαρείτε την 
γοητεία των τεράστιων εμπορικών κέντρων της με 
διεθνούς φήμης μπουτίκ. Το βράδυ σας προτείνουμε 
αποχαιρετιστήριο δείπνο με μουσική σε κεντρικό 
εστιατόριο της πόλης. Αμέσως μετά μετάβαση στο 
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Μόναχο

2η ημέρα: ΠΡΑΓΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ)
Το πρωί ξεκινάμε με την ξενάγηση της παλιάς πόλης. Θα επισκεφτούμε την πλατεία της Παλιάς 
πόλης (staromestske namesti), το μεσαιωνικό Δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι, το ναό της 
Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή συνοικία, το γοτθικό Πύργο της Πυρίτιδας, το Πανεπιστήμιο του Καρόλου, 
το θέατρο Νόστιτς, την πλατεία Βενσεσλάβ, την Εθνική Βιβλιοθήκη, το Μέγαρο Φιλαρμονικής και 
θα περπατήσουμε στην πέτρινη γέφυρα του Καρόλου, στολισμένη με 30 αγάλματα αγίων. Μετά 
την ξενάγηση σας προτείνουμε να επιστρέψετε στη πλατεία με το αστρονομικό ρολόι το οποίο 
θεωρείται ένα από τα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης, αναγγέλλει την ώρα με ήχους από καμπάνες, 
ενώ παράλληλα 12 μικρές φιγούρες, οι Απόστολοι, βγαίνουν και δίνουν παράσταση! Ανεβείτε στον 
εξώστη του Δημαρχείου με ασανσέρ και δείτε την πλατεία και την πόλη από ψηλά. Οι φωτογραφίες 
από αυτό το σημείο θα σας μείνουν αξέχαστες. Απέναντι ακριβώς, υπέροχα καφέ, μπιστρό και 
εστιατόρια σας περιμένουν για να ζήσετε την μοναδική ατμόσφαιρα που εκπέμπει η μεσαιωνική πόλη. 
Το βράδυ σας  προτείνουμε να διασκεδάσετε σε Μεσαιωνική Ταβέρνα που προσφέρει διασκέδαση 
και σόου μιας άλλης εποχής ή παρακολουθήσετε μια παράσταση κλασικής  μουσικής.

3η ημέρα: ΠΡΑΓΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗΣ) - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΟΛΔΑΒΑ ΒΙΕΝΝΗ 
Σήμερα θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση μας από την Καστρούπολη και το Κάστρο - μεταξύ άλλων 
θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, την 
Αρχιεπισκοπή της Πράγας, το Προεδρικό μέγαρο, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου, το ναό του 
Αγίου Νικολάου κ.α. Μετά το τέλος της ξενάγησης σας προτείνουμε να επιβιβαστείτε από την όχθη 
της «Μικρής Πλευράς» σε καραβάκι όπου θα ακολουθήσει προαιρετική δίωρη κρουαζιέρα με γεύμα. 
Στην συνέχεια αναχώρηση για την Βιέννη. Άφιξη αργά το απόγευμα, τακτοποίηση στοξενοδοχείο 
μας και πρώτη γνωριμία με την μοναδική πόλη, με τη συνοδεία του αρχηγού μας.

Μόναχο-Πράγα-Βιέννη

5 ημέρες

Πράγα
Βιέννη
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1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ (ξενάγηση)
Πρωινή πτήση για το Μόναχο, Άφιξη και ακολουθεί πανοραμική ξενάγηση. 
Θα δούμε το Πανεπιστήμιο, την Αψίδα του Θριάμβου, το Εθνικό Θέατρο κ.ά. 
Ακολουθεί βόλτα στην παλιά πόλη, όπου θα δούμε το ανάκτορο Ρέζιντεντς 
και περνώντας από την περιοχή με τις ιστορικές μπιραρίες θα καταλήξουμε 
στην πλατεία του νεογοτθικού δημαρχείου, με τη Στήλη της Παρθένου 
Μαρίας Κατόπιν  μεταφορά στη Νυρεμβέργη. Ακολουθεί ξενάγηση της 
παλιάς πόλης. Το επιβλητικό κάστρο, τα παραδοσιακά κτίρια, οι γοτθικοί ναοί 
και οι όμορφες γέφυρες του ποταμού Pegnitz μεταφέρουν τον επισκέπτη 
αιώνες πίσω, όταν η Νυρεμβέργη ήταν η «ανεπίσημη πρωτεύουσα» της 
Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του γερμανικού εθνους. Αναγεννησιακές 
κατοικίες, μεσαιωνικά κάστρα και πέτρινα τείχη, λιθόστρωτα σοκάκια, 
νεογοτθικές εκκλησίες, γραφικές πλατείες και σιντριβάνια συνθέτουν ένα 
παραμυθένιο σκηνικό! Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για τη πόλη του Μότσαρτ. Θα ξεναγηθούμε στην 
αυτοκρατορική πόλη. Θα περάσουμε από τους κήπους του ανακτόρου 
Mίραμπελ και τον ποταμό Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια 
της πόλης θα δούμε το σπίτι του Mότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό 
Ναό της πόλης και το Αβαείο του Aγ. Πέτρου. Xρόνος ελεύθερος στη διάθεσή 
σας για καφέ και βόλτα στα γραφικά δρομάκια του ιστορικού κέντρου με 
τις μεσαιωνικές καμάρες και τις περίτεχνες προσόψεις. Αργά το απόγευμα 
αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής 

2η ημέρα: ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΒΑΜΒΕΡΓΗ
Πρόγευμα και ακολουθεί ξενάγηση της παλιάς πόλης. Το επιβλητικό κάστρο, 
τα παραδοσιακά κτίρια, οι γοτθικοί ναοί και οι όμορφες γέφυρες του ποταμού 
Pegnitz μεταφέρουν τον επισκέπτη αιώνες πίσω, όταν η Νυρεμβέργη ήταν 
η «ανεπίσημη πρωτεύουσα» της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του 
γερμανικού εθνους. Αναγεννησιακές κατοικίες, μεσαιωνικά κάστρα και 
πέτρινα τείχη, λιθόστρωτα σοκάκια, νεογοτθικές εκκλησίες, γραφικές 
πλατείες και σιντριβάνια συνθέτουν ένα παραμυθένιο σκηνικό! Κατόπιν 
αναχωρούμε για το μαγευτικό Μπάμπεργκ (Βαμβέργη) στη Φραγκονία, 
χτισμένο πάνω σε 7 λόφους, με εκπληκτική αρχιτεκτονική, παλαιοπωλεία 
και εννέα ζυθοποιίες με πάνω από 30 ποικιλίες της περίφημης Γερμανικής 
μπίρας. Θα δούμε το παλιό Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό, χτισμένο το 
1012. Χρόνος ελεύθερος για να δοκιμάσετε μία από τις πολλές ποικιλίες 
μπίρας και τοπικές λιχουδιές της Φραγκονίας. Επιστροφή το απόγευμα στη 
Νυρεμβέργη για να δούμε το ειδικό δικαστήριο, τη κομαντατούρα και την 
αγορά της πόλης. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΡΟΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ρότενμπουργκ. Είναι μία από τις ωραιότερες 
πόλεις της Βαυαρίας, χτισμένη στις όχθες του ποταμού Τάουμπερ, η οποία 
διατηρεί μέχρι σήμερα αναλλοίωτο τον παραδοσιακό της χαρακτήρα, 
καθώς όλα καταδεικνύουν ότι ο χρόνος στο Ρότενμπουργκ σταμάτησε στο 
Μεσαίωνα! Το όνομά της σημαίνει “κόκκινο φρούριο”, λόγω του κόκκινου 
χρώματος στις σκεπές των κτιρίων, ενώ οι περισσότερες κατοικίες και τα 
καταστήματα χρονολογούνται από το 1560. Ο Μεσαίωνας… βρίσκεται εδώ 
σε κάθε λεπτομέρεια. Επιστροφή στη Νυρεμβέργη. Εορταστικό δείπνο και 
διανυκτέρευση.

ΡέγκενσμπουργκΝυρεμβέργη

4η ημέρα: ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΒΑΛΧΑΛΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το γραφικό Ρέγκενσμπουργκ. Το 
Ρέγκενσμπουργκ έχει περίπου 145.000 κατοίκους και βρίσκεται στην καρδιά 
της Βαυαρίας, στο βορειότερο σημείο του Δούναβη και στην άκρη του 
Βαυαρικού δάσους. Η πόλη, η οποία ιδρύθηκε από τους Ρωμαίους, αποτελούσε 
από το Μεσαίωνα έως και την αρχή του 19ου αιώνα ένα σημαντικό πολιτικό 
και οικονομικό κέντρο της Γερμανίας. Στην παλιά πόλη υπάρχουν πολλά 
μεσαιωνικά κτίρια με χαρακτηριστικούς ψηλούς πύργους, ενώ η γραφικότητα 
της περιοχής είναι ονομαστή. Συνεχίζουμε για τη Βαλχάλα (εξωτερικά), την 
αρχιτεκτονικά πετυχημένη μεταφορά του Παρθενώνα στον Δούναβη από 
τον Λουδοβίκο Α της Βαυαρίας. Η περιοχή είναι εντυπωσιακά χτισμένη σε 
έναν λόφο ακριβώς πάνω από τον ποταμό. Επιστροφή στη Νυρεμβέργη και 
διανυκτέρευση.

Σάλτσμπουργκ

Νυρεμβέργη-Βαυαρία

ΒαμβέργηΝυρεμβέργη

5 ημέρες
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ρο

ξενάγηση 
στο 

Μόναχο

Νέο
πρόγραμμα



6 ημέρες

Κρακοβία-Βαρσοβία

Αλατορυχεία Βιέλιτσκα

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

2η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΛΑΤΟΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ
Το πρωί αναχωρούμε για τη κοντινή περιοχή της Βιελίτσκα, για να επισκεφθούμε τα 
αλατωρυχεία της, που αποτελούν μοναδικό κειμήλιο στην ιστορία των ορυχείων. Στις 
υπόγειες στοές βρίσκονται εκκλησίες σκαλιστές πάνω στο αλάτι, μικρές φωσφορίζουσες 
λίμνες και ξύλινα υποστυλώματα των στοών, τα οποία είναι αληθινά καλλιτεχνήματα 
μαραγκών της παλιάς εποχής και προσδίδουν στο αλατωρυχείο μια γοητεία, η οποία 
παρακινεί τους ανθρώπους από όλο τον κόσμο, εδώ και αιώνες να θαυμάσουν αυτό το 
μοναδικό έργο τέχνης. Μετά την επίσκεψη μας και την αγορά αναμνηστικών από αλάτι θα 
επιστρέψουμε στην Κρακοβία, όπου και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο. Περπατήστε στην Ka-
zimierz, την πιο trendy γειτονιά, στα νοτιοανατολικά της Παλιάς Πόλης, η οποία φιλοξενούσε 
επί αιώνες την εβραϊκή κοινότητα. Έμπνευση για τα σκηνικά της ταινίας «Η λίστα του 
Σίντλερ» η συγκεκριμένη γραφική συνοικία, αν και συνδεδεμένη με φρικιαστικές μνήμες του 
παρελθόντος, αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο ζωντανά spot για νυχτερινή ζωή στην πόλη 
με υπέροχες γκαλερί, μουσεία, cafes και εστιατόρια.

Άουσβιτς

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

Κρακοβία

ΚΡΑΚΟΒΙΑ: B.W. PREMIER 4*
Το ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται βόρειο τμήμα της πόλης και παρέχει όλες τις σύγχρονες 
ανέσεις. Διαθέτει εσωτερική πισίνα, σάουνα, εστιατόριο, μπαρ, αίθουσα συνεδριάσεων και δωρεάν Wi-
Fi. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, συσκευές για καφε ή τσάϊ, 
στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν Wi-Fi.

Άουσβιτς
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Βαρσοβία

3η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΟΥΣΒΙΤΣ - ΒΡΟΤΣΛΑΒ
Έχοντας αξιοποιήσει την παραμονή μας στην 
Κρακοβία, αφήνουμε σήμερα την Νότια Πολωνία 
και κατευθυνόμαστε στη δυτική πλευρά της χώρας, 
στη περιοχή της Σιλεσίας και στη πρωτεύουσα της 
το Βρότσλαβ. Καθοδόν θα επισκεφθούμε το ανοιχτό 
στρατόπεδο του Άουσβιτς/ Μπιρκενάου το 
μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης των Ναζί, 
όπου βρήκαν τραγικό θάνατο πάνω από 1 εκ. άτομα 
κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. 
Άφιξη στο Βρότσλαβ και βραδινός περίπατος στο 
κέντρο της πόλης με την πανέμορφη πλατεία.

4η ημέρα: ΒΡΟΤΣΛΑΒ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Από τον 1ο κιόλας αιώνα, το Βρότσλαβ ήταν η 
μεγάλη και ισχυρή πόλη της νότιας Σιλεσίας. Βοημοί, 
Αψβούργοι και Πρώσοι άφησαν τα σημάδια τους στη 
πόλη, που για πολλούς αιώνες ήταν γνωστή με το 
Γερμανικό της όνομα Μπρεσλάου. Ξεκινώντας την 
περιήγηση από το νησί Πιάσεκ στον ποταμό Όντρα, 
θα συνεχίσουμε στη μεγάλη κεντρική πλατεία 
Ρίνεκ με τα κτίσματα των συντεχνιών και το παλιό 
Δημαρχείο, από τα ωραιότερα της Πολωνίας. 
Στη συνέχεια θα φωτογραφίσουμε το περίφημο 
Hala 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.

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

6η ημέρα: ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΒΙΛΑΝΟΦ - ΛΟΤΖ (προαιρετική) - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε εκδρομή 
στα ανάκτορα Βίλανοφ και την πόλη Λότζ. Πρώτη μας στάση λοιπόν, οι κήποι του ανακτόρου 
Wilanow ‘Βίλανοφ’, των οποίων η εντυπωσιακή αρχιτεκτονική είναι τέτοια που τους έχει χαρίσει 
το χαρακτηρισμό «μικρές Βερσαλλίες». Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε δυτικότερα, όπου θα 
συναντήσουμε την πόλη Λότζ, η οποία αποτελεί σύμβολο της βιομηχανικής επανάστασης των 
αρχών του 19ου αιώνα. Η βιομηχανοποίηση της πόλης προχώρησε βάση σχεδιασμού από τον Τσάρο 
της Ρωσίας, ο οποίος μοίραζε τεμάχια γης σε γερμανούς μετανάστες με στόχο την ίδρυση και 
λειτουργία βιομηχανιών. Έτσι ξεκινά την λειτουργία του και το πρώτο εργοστάσιο της περιοχής, 
το οποίο επεξεργαζόταν βαμβάκι. Ακόμη θα περπατήσουμε στο κεντρικό πεζόδρομο της πόλης, 
όπου θα απολαύσουμε τα υπέροχα νεοκλασικά κτίρια χρωματισμένα με παστέλ χρώματα και με 
τα οικόσημα πάντα σε περίοπτη θέση. Μεταξύ των παραπάνω ξεχωρίζουν το δημαρχείο της πόλης 
και το ‘’Κόκκινο’’ σπίτι. Ελεύθερος χρόνος και μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βαρσοβίας για την 
επιστροφή μας στην Ελλάδα.

ΒΡΟΤΣΛΑΒ: HP PARK PLAZA 3*
Βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή του Βρότσλαβ, λίγα μόλις λεπτά με τα πόδια από το 
κέντρο της πόλης. Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, αίθουσα συνεδριάσεων, κέντρο ευεξίας 
και δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, θυρίδα 
ασφαλείας, στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν Wi-Fi.

ΒΑΡΣΟΒΙΑ: DOUBLETREE BY HILTON 4* plus
Είναι κτισμένο σε μια ήσυχη τοποθεσία, λίγο έξω από το κέντρο της Βαρσοβίας 
και περιβάλεται από ένα γραφικό πάρκο. Διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις, 
όπως εστιατόριο, μπαρ, γυμναστήριο, πισίνα, κέντρο ευεξίας, παιδότοπο, αίθουσες 
συνεδριάσεων. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, minibar, 
στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν Wi-Fi.

Μοναδικό!
Πτήση για Κρακοβία & επιστροφή από 
Βαρσοβία χωρίς περιττά χιλιόμετρα.

Γνωρίστε τα στολίδια 
της Πολωνίας



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

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

2η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΜΝΗΜΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΙΤΟ - ΒΡΑΔΙΝΗ ΒΟΛΤΑ 
ΣΤΗ SKADARLJIA
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην όμορφη πρωτεύουσα της 
Σερβίας. Θα ξεκινήσουμε από το το σύμβολο της παλιάς πόλης, το φρούριο 
Καλεμέγκνταν, που είναι χτισμένο στη συμβολή των ποταμών Δούναβη 
και Σάββα και χτίστηκε στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
ως οχύρωση για την προστασία από τους εχθρούς, τον Πύργο Nebos-
ja, 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, το ξενοδοχείο <Moscva>, σήμα κατατεθέν 
της πόλης και φυσικά τον Άγιο Σάββα, τον μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό 
των Βαλκανίων. Το εσωτερικό του ναού είναι λίγο < ψυχρό>, αλλά θα 
ανακαλύψετε στις γωνιές του, το παλιό ξυλόγλυπτο τέμπλο του ιερού 
του Αγίου Σάββα και εκπληκτικά ψηφιδωτά της σερβικής αγιογραφίας.  
Θα δούμε ακόμη,  το Μνημειακό κέντρο του Τίτο αφιερωμένο στο 
μεγάλο ηγέτη, το Δημαρχείο και το Κοινοβούλιο. Το απόγευμα χρόνος 
ελεύθερος στην πόλη. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τον μεγάλο 
πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, με καταστήματα για φθηνές αλλά 
και ποιοτικές αγορές. Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε στο Νέο 
Βελιγράδι το μεγάλο εμπορικό κέντρο Usche, όπου θα συναντήσετε 
όλες τις γνωστές ευρωπαικές φίρμες. Το βράδυ σας προτείνουμε έξοδο 
στην μποέμ περιοχή της πόλης, την περίφημη Skadarljia, μία από τις 
ομορφότερες περιοχές, όπου η νυχτερινή ζωή διαρκεί μέχρι τις πρωινές 
ώρες και θα βρείτε εστιατόρια, bars, clubs. H περιοχή θα σας θυμίσει τα 
παλιά Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερη νότα στην πλακόστρωτη 
περιοχή δίνουν οι πλανόδιοι μουσικοί, οι οποίοι τραγουδούν  παραδοσιακά 
σέρβικα τραγούδια.

3η ημέρα: ΝΟΒΙΣΑΝΤ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ (80+80 χλμ) - STREMSI KARLOVSI - ΒΥ ΝIGHT 
ZEMOYN
Πρόγευμα και αναχωρούμε προαιρετικά για την πόλη του Νόβισαντ, 
πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα και 2η μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας. 
Αποτελεί οικονομικό κέντρο και είναι ιδιαίτερα γνωστή για το 
πανεπιστήμιο της. Είναι χτισμένη στις όχθες του Δούναβη και ιδρύθηκε 
για να εξυπηρετεί ως ενδιάμεση στάση στις εμπορικές συναλλαγές. 
Στην περιήγησή μας θα δούμε το κάστρο Petrovaradin, με ωραία θέα 
στον ποταμό Δούναβη, την πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό ναό, το 
Δημαρχείο και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στον κεντρικό πεζόδρομο. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την επαρχιακή πόλη Stremsi karlovsi, η 
οποία βρίσκεται μόλις 5 χλμ. από την πόλη και θα έχουμε την ευκαιρία 
να δούμε την ιστορική έδρα του Πατριαρχείου και τον καθεδρικό ναό 
του Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για ένα τόπο με ιδιαίτερη πνευματική και 
πολιτιστική αξία δεδομένου ότι εκεί κυκλοφόρησε το πρώτο λογοτεχνικό 
περιοδικό του κόσμου. Κατά την διάρκεια της επιστροφής μας στο 
Βελιγράδι θα απολαύσουμε μια εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς διαδρομή. 
Για το βράδυ και με το λεωφορείο μας θα πραγματοποιήσουμε μια 
παραδουνάβια πανοραμική βόλτα στην περιοχή Ζέμουν, μια από τις πιο 
γραφικές περιοχές της πόλης.

4η ημέρα ΤΟΠΟΛΑ - ΟΠΕΝΛΑΚ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ AVALA
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη να περιπλανηθείτε εξ ιδίων στην πόλη. Όσοι 
το επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν στην προαιρετική εκδρομή στην 
Τόπολα και στο λόφο Όπενλακ. Για όσους συμμετάσχουν στην εκδρομή, 
αναχώρηση μετά το πρόγευμα για την πόλη Τόπολα, η οποία βρίσκεται 
στην καρδιά των αμπελόκηπων και είναι πασίγνωστη για την παραγωγή 
κρασιού και για τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα τα οποία εξελίχτηκαν 
εδώ κατά την διάρκεια του 18ου - 19ου και 20ου αιώνα. Επόμενος σταθμός 
μας ο λόφος του Όπενλακ, όπου θα δούμε την εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου με περίφημα ψηφιδωτά και νωπογραφίες, το σπίτι της βασιλικής 
οικογένειας, καθώς και το μαυσωλείο της δυναστείας Καρατζόρτζεβιτς, 
το οποίο κτίστηκε από τον βασιλιά Πέτρο. Τέλος, κατά την διάρκεια 
της επιστροφής θα πραγματοποιήσουμε και στάση στο παρατηρητήριο 
Avala, όπου βρίσκεται το μνημείο του αγνώστου ήρωα και από εκεί θα 
απολαύσουμε μια εξαιρετική πανοραμική θέα. Επιστροφή στο Βελιγράδι. 
Το Βελιγράδι είναι πολύ γνωστό μεταξύ άλλων και για τη νυχτερινή ζωή 
την οποία προσφέρει. Σας προτείνουμε λοιπόν να ανακαλύψετε και αυτή 
την πλευρά της πόλης επισκεπτόμενοι  κάποια από τα αμέτρητα κλάμπ 
– μπαράκια – καφετέριες και εστιατόρια, τα οποία κρατάνε ζωντανή την 
πόλη όλες τις ώρες της μέρας. 

5η ημέρα ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό, αξιοποιήστε τον ελεύθερό σας χρόνο κάνοντας μια 
τελευταία βόλτα στο κέντρο της πανέμορφης πόλης ή εναλλακτικά 
σας προτείνουμε να απολαύσετε μια παραδουνάβια βόλτα, η οποία θα 
σας αποζημιώσει με αξέχαστες εικόνες και αναμνήσεις. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

Highlights!
- ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

- ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΖΕΜΟΥΝ
- ΒΟΛΤΑ ΚΝΕΖ ΜΙΧΑΗΛΟΒΑ

- ΝΟΒΙΣΑΝΤ
- STREMSI KARLOVSI

Με απευθείας πτήσεις

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
στο πολυτελές ξενοδοχείο METROPOL 5*  
με απεριόριστο εορταστικό μπουφέ  

& συνοδεία μουσικής
Τιμή ανά άτομο: 25E

Βελιγράδι

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

Ειδικά οργανωμένο Gala

“Η λευκή
πόλη”

4&5 ημέρες
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1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση με απευθείας πτήση για το Άμστερνταμ. Άφιξη στο αεροδρόμιο ‘Schiphol’ και γνωριμία με το συνοδό μας, 
μόνιμο κάτοικο του Άμστερνταμ, ο οποίος θα είναι μαζί μας, θα μας ξεναγήσει και θα φροντίσει να γνωρίσουμε, όπως πρέπει την υπέροχη αυτή πόλη. 
Κατά την μετάβαση μας στο ξενοδοχείο θα πάρουμε τις πρώτες απαραίτητες πληροφορίες και θα τακτοποιηθούμε στα δωμάτια. Το απόγευμα με την 
καθοδήγηση του τοπικού μας συνοδού μπορείτε να κάνετε μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Αξίζει να δείτε , τους πάγκους με τους πλανόδιους ανθοπώλες 
που πουλάνε τουλίπες από το Άμστερνταμ, τη λουλουδαγορά Σίγκελ, τα φωτισμένα κανάλια, τα αμέτρητα ποδήλατα και να απολαύσετε τις λατέρνες που 
γεμίζουν με μουσική τους δρόμους.Προτείνουμε επίσης να μας ακολουθήσετε σε μια προαιρετική κρουαζιέρα στα όμορφα κανάλια της πόλης. Τα πλοιάρια 
αυτά που αποτελούν μέρος της αστικής συγκοινωνίας θα σας δώσουν τη δυνατότητα να διασχίσετε τα κανάλια και να γνωρίσετε και να φωτογραφίσετε 
τα πλοιάρια-κατοικίες που βρίσκονται στις όχθες.

2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Ύστερα από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο θα περιηγηθούμε στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας, που επιπλέει στη θάλασσα. Το σκηνικό της πόλης 
συνθέτει την εικόνα ενός τεράστιου υπαίθριου μουσείου που με την πολυπολιτισμικότητά των κατοίκων της και την ποικιλία των γεύσεων που προσφέρουν 
τα εστιατόρια της, την έχουν καταστήσει μια από τις γνωστότερες και ωραιότερες μητροπόλεις της Ευρώπης. 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. Μη ξεχνάμε πως οι Ρέμπραντ, Βερμέερ, Φρανς Χαλς, ο 
τραγικός ζωγράφος του 19ου αιώνα και υστερότερος μάγος της οραματικής ζωγραφικής Πιέτ Μοντριάν, ήταν όλα παιδιά της Ολλανδίας. Θα συνεχίσουμε 
με τη πανύψηλη Δυτική εκκλησία, το μοναδικό παλάτι του βασιλιά και τα υπόλοιπα ενδιαφέροντα αξιοθέατα του κέντρου. Το απόγευμα στον ελεύθερο 
χρόνο σας, απολαύστε έναν καφέ στα περίφημα Brown Café και δοκιμάστε μεταξύ άλλων ψητό ψωμί από το Σουρινάμ, αγοράστε παλιές μάσκες από την 
Ιάβα και υφάσματα στον αργαλειό από το Μαρόκο.

3η ημέρα: ZAANSE SCHANS / VOLENDAM
Θα διασχίσουμε το κλασικό τοπίο της Ολλανδικής εξοχής με τα Polders όπως και με τα μικρά κανάλια. Στο παραδοσιακό χωριό Zaanse Schans θα 
θαυμάσουμε τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους και θα έχουμε την ευκαιρία να επισκευτούμε την φάμπρικα των ξυλοπάπουτσων. θα κάνουμε βόλτα στο 
γραφικό λιμανάκι του Volendam, όπου θα δούμε και μία ταινία μικρού μήκους στα ελληνικά με θέμα ¨”Ολλανδία και νερό”. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής 
θα επισκεφτούμε ένα τοπικό, παραδοσιακό τυροκομείο, όπου «η μικρή Ολλανδέζα», ντυμένη με παραδοσιακή φορεσιά, θα μας εξηγήσει πως παρασκευάζουν 
τα τυριά και στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε τις γεύσεις τους.

4η ημέρα: ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ - ΝΤΕΛΦΤ - ΧΑΓΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ)
Στη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε να επισκεφτείτε το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι τουκόσμου, το Ρόττερνταμ, το πανέμορφο Ντελφτ και την έδρα των 
Διεθνών Δικαστηρίων, στηΧάγη. Το Ρόττερνταμ με τους ουρανοξύστες, τα μοντέρνα και ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίαςοικοδομήματα, τις εντυπωσιακές 
γέφυρες «Willem» γνωστή ως χρυσή γέφυρα και «Erasmus» ηγέφυρα που ενώνει τον Βορρά με τον Νότο της πόλης, γνωστή και ως De Zwaan (ο κύκνος)
λόγω του σχήματός της. Θα συνεχίσουμε με το Ντελφτ, την πρώτη πρωτεύουσα του Ολλανδικούκράτους, μια ιστορική πόλη με το πανέμορφο μεσαιωνικό 
κέντρο της, που αποτελείται από σπίτιατου 17ου και 18ου αιώνα και τους μεγαλόπρεπους βασιλικούς ναούς, θαυμάσια δημόσια κτίρια,υπαίθριες αγορές και 
έναν εκπληκτικό αριθμό μουσείων. Τελευταία στάση της εκδρομής μας, ηΧάγη. Η μεγαλύτερη Ολλανδική πόλη στην Βόρεια θάλασσα, η έδρα των Διεθνών 
Δικαστηρίων καιτου Ολλανδικού Κοινοβουλίου με το περίφημο Παλάτι της Ειρήνης, τις Πρεσβείες και τα μοναδικήςαξίας κτίρια που στεγάζουν Υπουργεία. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Άμστερνταμ.

5η ημέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Την τελευταία μας ημέρα στο Άμστερνταμ θα έχουμε μεταφορά στο αεροδρόμιο Schiphol για την απευθείας πτήση της επιστροφής μας.

5 ημέρες

Άμστερνταμ Χάγη

NH AMSTERDAM NOORD 4*
Βρίσκεται στην περιοχή Amsterdam North, λίγο έξω από το Άμστερνταμ και προσφέρει 
εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης. Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, γυμναστήριο, 
δωρεάν χώρο στάθμευσης και δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτιά του διαθέτουν κλιμαστιμό, 
τηλεόραση, τηλέφωνο, minibar, θυρίδα ασφαλείας και δωρεάν Wi-Fi.

Άμστερνταμ-Χάγη

MERCURE CITY 4* 
Είναι κτισμένο δίπλα στον ποταμό Amstel, προσφέροντας έυκολη πρόσβαση στο 
κέντρο της πόλης. Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, γυμναστήριο, αίθουσα συνεδριάσεων και 
Wi-Fi. Τα δωμάτια διαθέτουν τηλεόραση, τηλέφωνο, θυρίδα ασφαλείας, στεγνωτήρα 
μαλλιών και Wi-Fi.

Δώ
ρο

εκδρομή 
στο Zaanse 

Schans
Volendam



1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑΠΟΛΙ - ΠΟΜΠΗΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Νάπολι. Άφιξη και ξενάγηση σε 
έναν ιδιαίτερα σημαντικό αρχαιολογικό χώρο, αυτόν της Πομπηίας. Η Πομπηία 
χτίστηκε τον 5ο αιώνα από τους Έλληνες στις ακτές της Καμπανίας στους 
πρόποδες του Βεζούβιου, κοντά στη Ρώμη. Το 79μ.χ. μετά από μια φοβερή 
έκρηξη του Βεζούβιου, ένα τεράστιο κύμα από λάβα, στάχτη και φωτιά έθαψε 
για πάντα μέσα σε λίγες ώρες την εύθυμη, σπάταλη και πανέμορφη ρωμαϊκή 
πόλη. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 2000 άτομα βρέθηκαν κάτω από 
τη στάχτη και πέθαναν από ασφυξία. Θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα 
μονοπάτια της και θα γνωρίσουμε και αυτόν τον ρωμαϊκό πολιτισμό. 
Συνεχίζουμε για την Ρώμη και τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο.

2η ημερα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ROMA BY NIGHT
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό και ξεκινάμε πανοραμική ξενάγηση στην πόλη-
σύμβολο που δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει 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. 
Για αυτό το βράδυ, σας προτείνουμε μια προαιρετική νυχτερινή περιήγηση στη 
Ρώμη, για να την δείτε όπως της αξίζει με φωτισμούς και χρώματα που θα σας 
μείνουν αξέχαστα. Θα διασχίσουμε τη Via Veneto με τα φημισμένα καφέ και 
ξενοδοχεία, σύμβολο της dolce vita της Ιταλιας, την κρήνη του Τρίτωνα, θα 
ανέβουμε έναν από τους 7 μυθικούς λόφους, τον Κυρινάλιο, όπου δεσπόζει 
το προεδρικό μέγαρο και στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στην Piazza Ven-
ezia, το κέντρο της Ρώμης με το μοναδικά φωτισμένο μνημείο ενώσεως 
της Ιταλίας. Θα περάσουμε από το μεγαλύτερο ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το 
φωταγωγημένο Κολοσσαίο και τέλος θα κάνουμε στάση στην περιοχή Traste-
vere, μια από τις πιο γραφικές και κοσμοπολίτικες γειτονιές της Ρώμης για ένα 
ποτό δίπλα στις όχθες του Τίβερη ποταμού.

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

Γνωρίστε την «αιώνια πόλη» & την Πομπηϊα με τον ιδανικότερο τρόπο
- Απευθείας πτήση για Νάπολι, ξενάγηση στην Πομπηία και 
επιστροφή απευθείας από Ρώμη
- Διαμονή στο κέντρο της πόλης 
- Πλήρες πρόγραμμα ξεναγήσεων 
- Συνοδός – μόνιμος κάτοικος Ρώμης
- Μουσεία Βατικανού - δώρο κόστος εισόδου, εξασφαλισμένη 
προκράτηση, γρήγορη πρόσβαση χωρίς πολύωρη αναμονή

4η ημέρα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (προαιρετική)
Σήμερα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την πόλη των Μεδίκων και 
της Αναγέννησης, την Φλωρεντία μια πόλη που δεν χρειάζεται πολλές 
συστάσεις. Θα δούμε 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 κ.α. Τελειώνοντας, 
μια βόλτα στην ξακουστή αγορά της Φλωρεντίας θα σας εντυπωσιάσει. Το 
βράδυ σας προτείνουμε περίπατο στην Πιάτσα Ναβόνα με τα επιβλητικά 
μνημεία και την πανέμορφη Φοντάνα ντι Τρέβι.

5η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος για μια τελευταία βόλτα στην ιστορική 
πόλη. Μεταφορά στο αεροδρόμιο, για να πάρουμε την πτήση επιστροφής.

Ρώμη-Πομπηϊα

Στην 4ήμερη εκδρομή στις 4/1 δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα
και οι πτήσεις γίνονται αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.

4&5 ημέρες

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

GENIO 4*
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην καρδιά της Ρώμης, στην Navona Square και πολύ 
κοντά στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Διαθέτει μπαρ, δωμάτιο τηλεόρασης, 
γυμναστήριο, αίθουσα πρωινού, 24ωρη ρεσεπτιον, βεράντα με θέα και Wi-Fi. Τα 
δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, γραφείο εργασίας, mini bar 
και σεσουάρ.

Δώ
ρο

η ξενάγηση 
στην 

Πομπηϊα



1η ημερα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ROMA BY NIGHT
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” στις 14.30 και πτήση για την αιώνια πόλη, τη Ρώμη. Στη διαδρομή για το ξενοδοχείο, ο συνοδός θα μας δώσει 
τις πρώτες απαραίτητες πληροφορίες για την φημισμένη πόλη. Η πρώτη μας βραδιά περιλαμβάνει νυχτερινή περιήγηση στη Ρώμη, για να την δείτε όπως 
της αξίζει με φωτισμούς και χρώματα που θα σας μείνουν αξέχαστα. Θα διασχίσουμε τη Via Veneto με τα φημισμένα καφέ και ξενοδοχεία, σύμβολο της 
dolce vita της Ιταλιας, την κρήνη του Τρίτωνα, θα ανέβουμε έναν από τους 7 μυθικούς λόφους, τον Κυρινάλιο, όπου δεσπόζει το προεδρικό μέγαρο και 
στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στην Piazza Venezia, το κέντρο της Ρώμης με το μοναδικά φωτισμένο μνημείο ενώσεως της Ιταλίας. Θα περάσουμε από 
το μεγαλύτερο ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το φωταγωγημένο Κολοσσαίο και τέλος θα κάνουμε στάση στην περιοχή Trastevere, μια από τις πιο γραφικές και 
κοσμοπολίτικες γειτονιές της Ρώμης για ένα ποτό δίπλα στις όχθες του Τίβερη ποταμού.

2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Μετά από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο θα ξεκινήσουμε αμέσως πανοραμική ξενάγηση στην πόλη-σύμβολο που δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει 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. Η επόμενη επίσκεψη είναι 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.

3η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ 
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο αναχωρούμε για την πόλη των Μεδίκων και της Αναγέννησης, την Φλωρεντία μια πόλη που δεν χρειάζεται πολλές 
συστάσεις. Θα δούμε 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 κ.α. Τελειώνοντας, μια βόλτα στην ξακουστή αγορά της Φλωρεντίας θα σας εντυπωσιάσει. Επόμενος 
σταθμός μας, η ρομαντική Βενετία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή Μέστρε και χρόνος για μια πρώτη βραδυνή βόλτα στην φημισμένη πόλη.

4η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ
Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στην πόλη των δόγηδων και των καναλιών, τη μοναδική Βενετία, χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησιά, που ενώνονται με 
410 περίπου γέφυρες. μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Από το Τρονκέτο, μεταφορά με βαπορέτο στην περιοχή Καστέλλο, 
όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, 
θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο των Δόγηδων και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, όπου βρίσκεται ο περίφημος Καθεδρικός του Αγίου 
Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καμπαναριό του (Καμπανίλε), ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή 
Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο Καρέρ.  Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano.

5η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ - ΒΕΡΟΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε 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 την πιο κοσμοπολίτικη πόλη της Ιταλίας, το Μιλάνο. Δεν θα χάσουμε 
χρόνο, μόλις φτάσουμε 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. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Η νυχτερινή ζωή αυτής της πόλης μπορεί να ικανοποιήσει κάθε επιθυμία. 
Με την καθοδήγηση του συνοδού της εκδρομής, αξιοποιήστε το χρόνο σας, όπως εσείς επιθυμείτε.

6η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Σήμερα προτείνουμε να πάρετε νωρίς το πρωινό σας και να κάνετε μια τεέυταία βόλτα στην φημισμένη πόλη γιατί το μεσημέρι θα πάμε στο αεροδρόμιο 
για την πτήση επιστροφής.
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Πανόραμα Ιταλίας

Βενετία

Βερόνα

Φλωρεντία

6 ημέρες

Απευθείας 
πτήση για Ρώμη 
και επιστροφή 
απευθείας από 

Μιλάνο 

Το πρόγραμμα εκτελείται αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.
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Περιήγηση 
στο Παλάτι της 

Βουλής 
& στο Παλάτι 
της Άνοιξης, 
όπου διέμενε 
η οικογένεια 
Τσαουσέσκου

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα.

Specialist

Τώρα ακόμη πιο 
κοντά σας με τις 
απευθείας πτήσεις

Βουκουρέστι 4&5 ημέρες

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”, έλεγχος και απευθείας 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 - ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
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.

4η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Μετά το πρόγευμα η ημέρα είναι ελεύθερη στο κέντρο του Βουκουρεστίου. 
Μπορείτε να επισκεφθείτε την Εθνική Πινακοθήκη ή να κάνετε (εφόσον ο καιρός 
το επιτρέπει) 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. Ακόμη σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το ιστορικό 
εστιατόριο Caru Cu bere.

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.

Ειδικά οργανωμένο Gala
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Στο πολυτελές ξενοδοχείο ATHENNE PALACE HILTON 5* 
με εορταστικό μπουφέ, 1 ποτήρι κρασί & μουσική

Τιμή ανα άτομο: 30 ευρώ



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 wifi. Ακόμη, μπορείτε να 
χαλαρώσετε στην εσωτερική πισίνα. Τέλος, σας προσφέρουμε δωρεάν την 
είσοδο στο health club.

Μπρασόφ

Μουσείο του Χωριου

NOVOTEL CITY CENTER 4* plus
Το πολυτελές ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται στην καρδιά της πόλης 
του Βουκουρεστίου. Η εντυπωσιακή είσοδος του ξενοδοχείου αποτελεί την πρόσοψη 
του παλιού Εθνικού Θεάτρου. 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, μοντέρνο lobby, πισίνα, fitness center,  υπηρεσίες μασάζ, καθαριστήριο, πάρκινγκ. 
Στο ξενοδοχείο μπορείτε να δοκιμάσετε τις εξαίρετες γεύσεις του εστιατορίου.

MINERVA 4*
Βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία, μόλις 300μ απο το σταθμό Piata Romana και 
την πλατεία Victoriei, πολύ κοντά στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Το 
ξενοδοχείο διαθέτει γυμναστήριο, spa, bar, αίθουσα συνεδριάσεων και κινέζικο 
εστιατόριο, το Nan Jing. Τα δωμάτιά του χωρίζονται σε δυο κατηγορίες - τα  επιπέδου 
3* διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, θυρίδα ασφαλείας, 
ψυγείο, πρόσβαση στο Internet και στα 4* που διαθέτουν τις ίδιες παροχές και είναι 
πιο ευρύχωρα.
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1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΤΟΥΜΠΑΪ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο  και αναχώρηση  για Ντουμπάι, μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ - CITY TOUR
Μετά το πρωινό ξεκινάμε για να γνωρίσουμε το κοσμοπολίτικο Ντουμπάι. Θα γνωρίσετε 
την πόλη με την μοναδική αρχιτεκτονική. Θα ξεκινήσουμε με το λαογραφικό μουσείο 
που βρίσκεται στο παλιό κάστρο Φαχίντι, περνώντας από την παραδοσιακή συνοικία 
Μπαστακία. Με το χαρακτηριστικό τοπικό ταξί του Creek την Abra θα περάσουμε 
στα πασίγνωστα παζάρια του Χρυσού και των Μπαχαρικών, που έρχονται όπως και 
παλιά από διάφορες χώρες της Ανατολής. Γεύμα σε πολυτελές επιλεγμένο εστιατόριο. 
Συνεχίζουμε την ξενάγηση μας με την περιοχή της Τζουμέιρα με τις μονοκατοικίες 
και την μοναδική της παραλία. Περνώντας τη Λεωφόρο του Σείχη Ζάϊεντ, τον δρόμο 
όπου είναι μαζεμένοι περίπου 250 ουρανοξύστες, κατευθυνόμαστε στο Τζαμί της 
Τζουμέιρα όπου θα κάνουμε μία στάση για φωτογραφίες εξωτερικά και κατόπιν στο 
ξενοδοχείο σύμβολο του Ντουμπάι στο BURJ EL ARAB. Στη συνέχεια επίσκεψη στο 
νησί Palm Island το νησί φοίνικα που έχει χτιστεί μέσα στην θάλασσα, και στάση για 
φωτογραφίες στο ξενοδοχείο των αστέρων το Atlantis the Palm. Στην επιστροφή θα 
επισκεφτούμε την μοναδική MADINAT JUMEIRA η διαφημισμένη «Βενετία» των Αραβικών 
Εμιράτων, όπου μπορείτε να κάνετε την βόλτα σας στα μαγαζιά λαϊκής τέχνης και 
να αγοράσετε αναμνηστικά για το Ντουμπάι Περνώντας από το παλάτι του Σεΐχη 
κατευθυνόμαστε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Η πρόταση μας για το βράδυ 
είναι να δείτε από κοντά τα μεγαλύτερα σιντριβάνια του κόσμου που χορεύουν υπό 
τους ήχους της Μουσικής μπροστά στον υψηλότερο ουρανοξύστη του κόσμου Burj 
Khalifa και εν συνεχεία να απολαύσετε το ποτό σας στο φημισμένο 40 Kong Bar στον 
40 όροφο του H Hotel με την απίστευτη θέα στην Sheikh Zayed Road.

3η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΣΑΦΑΡΙ 4Χ4 - ΒΕΔΟΥΙΝΙΚΟ ΠΑΡΤΥ
Το πρωινό σας είναι ελεύθερο για να κάνετε τις αγορές σας στα εμπορικά κέντρα 
του Ντουμπάι ή για χαλάρωση. Για όσους θέλετε να χαλαρώσετε μπορείτε να πιείτε 
το κοκτέιλ σας και να κολυμπήσετε στην πισίνα του ξενοδοχείου και για εσάς που 
θέλετε κάτι συναρπαστικό , μην χάσετε την ευκαιρία, μπείτε στην πισίνα και νιώστε 
την μοναδική εμπειρία να βρίσκεστε στον ίδιο χώρο, να κολυμπήσετε και να βγείτε 
φωτογραφίες με τα πανέμορφα θαλάσσια θηλαστικά τα δελφίνια. Εναλλακτικά σας 
προτείνουμε να επισκεφθείτε το Dubai Mall για τις αγορές σας και να φωτογραφηθείτε 
στο Dubai Aquarium με το μεγαλύτερο παράθυρο, σας δίνεται η ευκαιρία να έρθετε 
πρόσωπο με πρόσωπο με περισσότερα από 33.000 υδρόβια πλάσματα όπως με 
το τεράστιο Sand Tiger καρχαρία, με σαλάχια κλπ.. Μια υποβρύχια περιπέτεια που 
υπόσχεται να είναι πραγματικά αξέχαστη. (για κρατήσεις θέσεων μην παραλείψετε 
να ενημερώσετε εγκαίρως το γραφείο ή τον αρχηγό μας). Νωρίς το απόγευμα με 
Jeep 4Χ4 θα ξεκινήσουμε για μία μοναδική περιπέτεια μέσα στην έρημο, όπου μετά 
από παιχνίδια με τα jeep στους αμμόλοφους και φωτογραφίες στο ηλιοβασίλεμα, 
θα καταλήξουμε σε Βεδουΐνικες τέντες. Εκεί θα μας καλωσορίσουν σύμφωνα με 
την Αραβική φιλοξενία, προσφέροντας μας παραδοσιακό τσάι και θα έχουμε την 
ευκαιρία να απολαύσουμε μια μικρή βόλτα με καμήλες. Το Δείπνο απόψε είναι bar-
beque στην τέντα κάτω από τον ουρανό της Ερήμου, όπου θα παρακολουθήσουμε 
παραδοσιακούς χορούς. Αργά το βράδυ θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας για 
διανυκτέρευση.

Ντουμπάϊ

Σαφάρι

6 ημέρες
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4η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ
Πρωινό και αναχώρηση για το Αμπού Ντάμπι, μετά από περίπου 2 ώρες και 190 
χιλιόμετρα, θα φτάσουμε στον Άμπου Ντάμπι, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων, το μεγαλύτερο και πλουσιότερο εμιράτο από τα 7 που 
αποτελούν τη χώρα. Θα κινηθούμε στο δρόμο του Σεΐχη Ζάϊεντ και στην 
διαδρομή θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε στα δεξιά μας την περιοχή Du-
bai Marina, την πιο καινούρια περιοχή στο Ντουμπάι με τους περισσότερους 
ουρανοξύστες και την περιοχή Jebel Ali που αποτελεί την βιομηχανική και 
κατασκευαστική ζώνη του Ντουμπάι. Εκεί βρίσκονται, το μεγαλύτερο μέχρι και 
σήμερα τεχνητό λιμάνι στο κόσμο, το λιμάνι Jebel Ali, το τεχνητό νησί του 
φοίνικα Jebel Ali και το καινούριο αεροδρόμιο (υπό κατασκευή) που θα είναι το 
μεγαλύτερο στον κόσμο. Μικρή στάση στη μέση της διαδρομής. Φτάνοντας 
Άμπου Ντάμπι θα επισκεφτούμε και θα ξεναγηθούμε στο μεγαλοπρεπές τζαμί 
του Σεΐχη Ζάϊεντ που είναι φτιαγμένο όλο από μάρμαρο και χρυσό, ενώ 
μέσα θα δούμε και το μεγαλύτερο μονοκόμματο χειροποίητο χαλί στον 
κόσμο. Από εκεί θα περάσουμε από την περιοχή με τα 17 παλάτια των γιων 
του Σεΐχη Ζάϊεντ για να καταλήξουμε στο παλάτι του Σεΐχη Χαλίφα, τωρινού 
κυβερνήτη του Άμπου Ντάμπι αλλά και προέδρου της χώρας. Περνώντας από 
το μεγαλοπρεπές ξενοδοχείο 6 αστέρων Emirates Palace που είναι κτισμένο 
με χρυσό, μάρμαρο, γρανίτη και αλάβαστρο σε όλους του τους χώρους 
(πηγαίνουμε για καφέ κατόπιν διαθεσιμότητας) καταλήγουμε στο μεγαλύτερο 
εμπορικό κέντρο του Άμπου Ντάμπι το Marina Mall όπου θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο. Κατά το μεσημέρι αναχώρηση από το εμπορικό και θα καταλήξουμε για 
γεύμα σε πολυτελές επιλεγμένο εστιατόριο στο YasIsland. Στο YasIsland εκτός 
από την πίστα της Φόρμουλα 1 βρίσκεται και το μεγαλύτερο πάρκο της Ferrari 
με το γρηγορότερο τραινάκι στον κόσμο, καθώς και το μουσείο της Ferra-
ri. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας νωρίς το απόγευμα. Διανυκτέρευση. Το 
βράδυ προτείνουμε παραδοσιακό γεύμα σε λιβανέζικο εστιατόριο με ζωντανή 
αραβική μουσική και χορό της κοιλιάς με αυθεντικές γεύσεις Λιβανέζικης 
Κουζίνας.

5η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΕ ΔΕΙΠΝΟ (προαιρετικό)
Πρωινό και μέρα ελεύθερη. Για τους φανατικούς του shoppingαυτή είναι η μέρα 
σας , προτείνουμε την ολοήμερη εκδρομή OUTLETMALLofDUBAI( όπου θα βρείτε 
τις καλύτερες μάρκες σε πολύ χαμηλές τιμές) καιMALLOFEMIRATESόπου κι εκεί 
μπορείτε να χαθείτε στο πλήθος καταστημάτων και να κάνετε τις αγορές σας 
καθώς και να ζήσετε την εμπειρία του skiστο μοναδικό κλειστό χιονοδρομικό 
Κέντρο του κόσμου. Για τους λάτρεις της περιπέτειας είναι ευκαιρία να κάνετε 
μια βόλτα στο Ντουμπάι με αερόστατο, ελικόπτερο ή και υδροπλάνο. Όλη η 
πόλη από ψηλά! Χαλαρώστε στο μοναδικό WILD WADI κολυμπήστε με δελφίνια 
κάντε θαλάσσιο σκί ή καταδύσεις. Το απόγευμα μπορείτε προαιρετικά, να 
απολαύσετε το δείπνο σας σε μία ρομαντική Κρουαζιέρα στην Μαρίνα του 
Ντουμπάι, με θέα το φως του φεγγαριού , τους Ουρανοξύστες το τεχνητό νησί 
σε σχήμα φοίνικα και μια γεύση από φολκλορικό χορό. Διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο, από όπου θα πάρουμε την πτήση 
της επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Περιλαμβανονται:
1. αεροπορικα εισιτηρια, 2. διαμονη σε ξενοδοχειο της επιλογης σας, 3. 
πλουσιο πρωινο μπουφε, 4.  μεταφορες, 5. ξεναγηση της πολης του 
ντουμπαϊ με γευμα, 6. ολοημερη εκδρομη στην πρωτευουσα των αραβικων 
εμιρατων το αμπου νταμπι με γευμα, 7. σαφαρι 4χ4, 8. βεδουινικο παρτυ, 
9. ελληνας αρχηγος ξεναγος, 10. εισοδοι σε μουσεια – αρχαιολογικους 
χωρους, 11. ταξιδιωτικη ασφαλεια, 12. ενημερωτικα εντυπα.

Δεν περιλαμβανονται:
φοροι αεροδρομιου, φιλοδωρηματα, δημοτικα τελη ξενοδοχειου

Τζαμί Σείχη Zayed - Αμπού Ντάμπι

Αμπού Ντάμπι

Dubai

Burj Kalifa - Το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο



Παραμυθένια Πρωτοχρονιά 2017! Λέβι, 
Ροβανιέμι, Χωριό Άγιου Βασίλη! 6 ημέρες

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
1η  ημέρα: 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ  ROVANIEMI
2η ημέρα:  29 Δεκεμβρίου  | ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΡΑΝΟΥΑ - ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ
3η ημέρα:  30 Δεκεμβρίου  | ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ – ΛΕΒΙ
4η ημέρα:31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | LEVI – SNOWVILLAGE
5η ημέρα: 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ | LEVI – SNOWMOBILE SAFARI – ΦΑΡΜΑ 
ΧΑΣΚΥ -  ΦΑΡΜΑ ΤΑΡΑΝΔΩΝ
6η ημέρα: 02 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ | LEVI – ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Περιλαμβάνει
1. Αεροπορικά εισιτήρια, 2. Ξενοδοχείο Α* κατηγορίας κεντρικό σε Λέβι και 
Ροβανιέμι. (5 νύχτες), 3. Χρήση σάουνας σε όλα τα ξενοδοχεία, 4. Ασύρματο 
internet στα ξενοδοχεία,  5. Πρωινό μπουφέ καθημερινά, 6. Δείπνα καθημερινά 
με τα εορταστικά μπουφέ συμπεριλαμβανομένων, 7. Γεύματα καθημερινά, 
8. Γεύμα στο ICE RESTAURANT στο χωριό του Άι Βασίλη!, 9. Μεταφορά και 
επίσκεψη στο χωριό του Αϊ Βασίλη στο Ροβανιέμι, 10. Επίσκεψη Αϊ Βασίλη 
κατά την διάρκεια δείπνου, 11. Πιστοποιητικό Αρκτικού Κύκλου, 12. Εκδρομή με 
Snowmobile με ειδικά ρούχα και μπότες, 13. Επίσκεψη σε φάρμα ταράνδων 
και βόλτα με έλκηθρο ταράνδων, 14. Επίσκεψη σε φάρμα σκυλιών χάσκι και 
βόλτα με έλκηθρο χάσκι, 15. Μεταφορές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα, 
16. Μεταφορά στο Santa Park με προαιρετική είσοδο (33Ε ενήλικος, 27,50Ε 
παιδί 4 έως 14 ετών), 17. Μεταφορά και είσοδος στο Ζωολογικό κήπο της 
Ράνουα, 18. Ειδικοί τοπικοί αρχηγοί κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων, 
19. Αρχηγός εκδρομής, 20. ΦΠΑ, Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης, 

Γιορτές στο 
χωριό του 
Αϊ Βασίλη

Ροβανιέμι
Λαπωνία
Χωριό Αϊ Βασίλη

6 ημέρες

Δώ
ρο

Φόροι αεροδρομίων, 
μεταφορά, είσοδος 
και ξενάγηση στο 

Άρκτικουμ, Είσοδος 
στο SNOWMAN 

WORLD στο χωριό 
του Άι Βασίλη, 

Ταξιδιωτική Ασφάλεια 
με την AIG
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Χριστουγεννιάτικο όνειρο στο χωριό του Αϊ Βασίλη! Λέβι, Ροβανιέμι! - 6 μέρες
Γιορτάστε τα χριστούγεννα με τη χαρά και ενθουσιασμό του πιο Χριστουγεννιάτικου Ταξιδιού! Καθώς τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, έρχεται 
η πιο χαρούμενη περίοδός της χρονιάς μας με τις μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε στο Λέβι και το Ροβανιέμι. Μας περιμένει το χωριό 
του Άη Βασίλη και το ταχυδρομείο του με τα Ξωτικά, ο Αρκτικός Κύκλος, χιονισμένα τοπία και μοναδική φύση, Snow Mobile σαφάρι σε 
τοπία παγωμένων λιμνών και άγριου δάσους, ο Βασιλιάς της Αρκτικής, η πολική αρκούδα, χαριτωμένα χάσκι και ο παραδοσιακός κάτοικος 
της Λαπωνίας, ο τάρανδος, ακόμα και ο ίδιος ο  διάσημος  Άη Βασίλης

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΟΒΕΝΕΜΙ - LEVI
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Ροβανιέμι. Άφιξη, και αμέσως μετά θα επιβίβαση στο  πούλμαν και μεταφορά στο Λέβι. 
Στάση για γεύμα στη διαδρομή!    Άφιξη στο Λέβι και τακτοποίηση στα δωμάτια μας! Το Λέβι στην Φινλανδική Λαπωνία είναι στην 
πραγματικότητα το όνομα του λόφου, ενώ η ίδια η πόλη – χωριό λέγεται Sirkka. Έχει επικρατήσει όμως η ονομασία Λέβι για όλη την περιοχή. 
Αυτό το θέρετρο σκι τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί τόσο ώστε να θεωρείται από τα κορυφαία και πιο δημοφιλή στην Φινλανδία. 
Φιλοξενεί τις μεγαλύτερες διοργανώσεις, διαγωνισμούς και επιδείξεις σκι (ειδικά κατά την περίοδο των γιορτών), αρκετά νυχτερινά κέντρα, 
εξαιρετικά εστιατόρια και όμορφα ξενοδοχεία σε μια περιοχή αρκετά συγκεντρωμένη και σε μικρές αποστάσεις μεταξύ τους.  Η δράση 
για την οποία είναι γνωστό το Λέβι, το σκι, λαμβάνει χώρα στις διάσημες και υπερσύγχρονες πίστες του λόφου με κύριο χαρακτηριστικό 
τους διάφορους τύπους ανελκυστήρων.
Δείπνο και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: LEVI - SNOWVILLAGE - ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ
Μετά το πλούσιο πρωινό μας ξεκινάει μια ακόμη υπέροχη εμπειρία στο Snow Village. Περίπου χίλια φορτηγά κάθε χρόνο, προς το τέλος 
Νοεμβρίου, μεταφέρουν εδώ χιόνι και πάγο προκειμένου να χτιστεί το χωριό, με διαφορετικό τρόπο και σχέδιο κάθε φορά. Καλύπτει μια 
έκταση περίπου 7.500 τετραγωνικών χιλιομέτρων με εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχείο, λόμπι, διάφορα κτήρια και γλυπτά, όλα φτιαγμένα 
μόνο από χιόνι και πάγο. Γεύμα στο εστιατόριο του snowvillage.   Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα χαλαρώσουμε στο SPA του 
ξενοδοχείου Levi Τunturi κάνοντας σάουνα, κολύμπι, γυμναστική ή χαμάμ. Αναχώρηση από το ξενοδοχείο και μεταφορά στο παραδοσιακό 
Λαπωνικό εστιατόριο χτισμένο στις όχθες του ποταμού Ounasjoki, 7 χιλιόμετρα από το κέντρο του Levi και βαθιά μέσα στο λαπωνικό 
χιονισμένο τοπίο. Στη ζεστασιά της εστίας του, το παραδοσιακό ψωμί έχει ψηθεί, οι κατσαρόλες σιγοβράζουν και περιμένουν ήδη τον 
πεινασμένο ταξιδιώτη. Με την άφιξη θα ευχηθούμε με ποτό καλωσορίσματος! Ο Αϊ Βασίλης θα φτάσει με το έλκηθρο και τον πιστό του 
τάρανδο για να μοιράσει δώρα στα παιδιά, μικροί μεγάλοι θα φωτογραφηθούμε μαζί του και αμέσως μετά θα έχουμε το δείπνο μας με 
πλούσιο Χριστουγεννιάτικο μπουφέ. Αυτή η παραμονή Χριστουγέννων θα μείνει χαραγμένη στην μνήμη όλων για πολύ καιρό.   Επιστροφή 
στο Λέβι μετά το δείπνο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα: LEVI - SNOWMOBILE SAFARI - ΦΑΡΜΑ ΧΑΣΚΥ - ΦΑΡΜΑ ΤΑΡΑΝΔΩΝ
Σήμερα, μετά τον πλούσιο Χριστουγεννιάτικο πρωινό μπουφέ, φοράμε τις ειδικές στολές, τα κράνη, τα γάντια και ακολουθώντας τις 
οδηγίες των τοπικών αρχηγών θα συμμετάσχουμε σε ένα σαφάρι με snowmobiles πάνω από παγωμένες λίμνες και ποτάμια μέσα στο 
δάσος για να καταλήξουμε στη φάρμα με τα χάσκι. Στη Λαπωνία, η μακριά περίοδος χιονιού και οι φυσικές ευκολίες των μονοπατιών 
κάνουν το σπορ αυτό ακαταμάχητο! Το πελώριο δίκτυο διαδρομών, το οποίο περνά από περιοχές άγριας φυσικής ομορφιάς, δασών, 
παγωμένων λιμνών και πάνω από δύσβατες επιφάνειες χιονιού και παγωμένα ποτάμια, προσδίδει ακόμα περισσότερη ομορφιά στην 
εμπειρία! Με την  άφιξή μας στη φάρμα, τα υπέροχα και αξιολάτρευτα σε όλους χαριτωμένα χάσκι Σιβηρίας και Καναδά μας περιμένουν με 
ανυπομονησία για να μας γαυγίσουν φιλικά και να δείξουν τον ενθουσιασμό τους κουνώντας μας την ουρά!
Θα ακούσουμε ιστορίες από τους φροντιστές τους και θα αγαπήσουμε και εμείς αυτά τα καταπληκτικά ζώα.   Στην συνέχεια θα οδηγήσουμε 
τα έλκηθρα αφού πρώτα μας δοθούν τεχνικές οδηγίες για την ασφάλειά μας από τους ειδικευμένους αρχηγούς (στα Αγγλικά).  Η βόλτα 
με έλκηθρο, ένα παραδοσιακό μεταφορικό μέσο που προέρχεται από την περιοχή της Σιβηρίας είναι μια αξέχαστη εμπειρία.  Γύρω από την 
φωτιά θα απολαύσουμε ένα “Εκδρομικό” γεύμα με ψωμί και λουκάνικα και καφέ, τσάι ή ζεστό χυμό.  Αμέσως μετά ακολουθεί επίσκεψη 
στο πάρκο των ταράνδων όπου θα χαϊδέψουμε και θα ταΐσουμε τα συμπαθέστατα τετράποδα του Αι Βασίλη και θα έχουμε τη χαρά να 
οδηγήσουμε έλκηθρο με ταράνδους μέσα στο δάσος, έναν ακόμα παραδοσιακό τρόπο μετακίνησης των Λαπώνων από τα πολύ παλιά 
χρόνια. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός (στολές, κράνη, γάντια). Προσέχουμε πολύ να έχουμε ντυθεί 
άνετα και ζεστά. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον οδηγό του οχήματος είναι να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης. Παρακαλείστε να έχετε 
μαζί σας το δίπλωμα, για την περίπτωση που σας ζητηθεί. Σε περίπτωση που οι συνθήκες το απαιτούν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί η 
διαδρομή για την ασφάλεια των εκδρομέων (π.χ. σε περίπτωση που παρατηρούνται υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παιδιά κάτω των 11 ετών και με ύψος κάτω από 1.40cm, για λόγους ασφαλείας,  δεν επιτρέπεται να  επιβιβαστούν 
στο snowmobile, αλλά θα ακολουθήσουν την εκδρομή σε έλκηθρο το οποίο οδηγεί κάποιος από τους τοπικούς συνοδούς.Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας, Χριστουγεννιάτικο δείπνο μπουφέ στο εστιατόριο του ξενοδοχείου και διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΛΕΒΙ - ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ - ΧΩΡΙΟ ΑΪ  ΒΑΣΙΛΗ
Πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο μας.Αμέσως μετά  αναχώρηση για το  χωριό του Αϊ Βασίλη, ακριβώς πάνω στον – νοητό - Αρκτικό Κύκλο, 
όπου θα έχουμε την ευκαιρία  να μιλήσουμε μαζί του, να φωτογραφηθούμε και ίσως να του εκφράσουμε κάποια ευχή μας! Το χωριό του 
Αϊ Βασίλη είναι ένα παραμυθένιο μέρος, μια αίσθηση που αποκομίζει κανείς όποια εποχή κι αν το επισκεφτεί! Πρώτη στάση όλων είναι, 
φυσικά, το «Γραφείο» του, όπου μια παρέα χαρούμενων ξωτικών καλωσορίζει τον κόσμο και τον προσκαλεί στο εσωτερικό για μια μικρή 
κουβεντούλα και μια φωτογραφία με τον Πατέρα των Χριστουγέννων.
Εξίσου δημοφιλές είναι και το «Ταχυδρομείο του Άγιου Βασίλη», όπου οι μικροί βοηθοί του διαβάζουν τις χριστουγεννιάτικες παραγγελίες 
εκατομμυρίων παιδιών απ’ όλο τον κόσμο. Ακόμη κι αν έχετε αφήσει εδώ και πολλές δεκαετίες την παιδική σας ηλικία, αποκλείεται να 
μην μπείτε στον πειρασμό να στείλετε στους φίλους σας μια χριστουγεννιάτικη κάρτα με το αυθεντικό γραμματόσημο Santa Claus! Στο 
ταχυδρομείο θα βρείτε επίσης μεγάλη ποικιλία χριστουγεννιάτικων CDs και αναμνηστικών, όλα με θέμα φυσικά τον Αϊ Βασίλη. Όσοι θέλουν 
μπορούν να επισκεφθούν το Σάντα Πάρκ, ψυχαγωγικό πάρκο με θέμα φυσικά τα Χριστούγεννα,  το οποίο αποτελεί μια ενδιαφέρουσα 
επιλογή για τους μικρότερους φίλους μας!  Επίσκεψη στο Snowman World για να θαυμάσετε τα ξεχωριστά γλυπτά από πάγο και χιόνι και να 
συμμετάσχετε σε όλες τις δραστηριότητες στο Snowman World, όπως πατινάζ στον πάγο, μάθημα snowboarding, γλυπτική στο χιόνι αλλά 
και τσουλήθρες πάγου! Γεύμα στο ένα και μοναδικό στο είδος του Ice Restaurant ακριβώς επάνω στον Αρκτικό Κύκλο και δίπλα στον Άγιο 
Βασίλη. Το εστιατόριο, που βρίσκεται στο χωριό του Άι Βασίλη στο Rovaniemi, θα είναι κρατημένο κατόπιν αιτήματος μας για το γκρουπ 
μας, ώστε να απολαύσουμε το μενού που δημιουργήθηκε από τον σεφ τους!  Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΡΑΝΟΥΑ - ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ
Πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο μας, μεταφορά στο μουσείο Άρκτικουμ και θα δούμε το κέντρο Αρκτικής ιστορίας με εκθέματα μέσα 
από τα οποία θα γνωρίσουμε την ιστορία, τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής  των Λαπώνων  αλλά και ολόκληρης της Αρκτικής.
Μετά από μια διαδρομή μέσα στο κατάλευκο τοπίο θα φτάσουμε στον Βορειότερο Ζωολογικό Κήπο της Ευρώπης, την Ράνουα, γνωστό  
και ως Αρκτικός Ζωολογικός Κήπος!  Εδώ θα γνωρίσουμε από κοντά όλα τα ζώα που ζουν σε Αρκτικές συνθήκες και στο φυσικό τους 
περιβάλλον, όπως λύκους, αγριόγατους, κόκκινες αλεπούδες, λευκές κουκουβάγιες καθώς και τον πανίσχυρο Βασιλιά της Αρκτικής, την 
πολική αρκούδα! Απέναντι από το Ζωολογικό Πάρκο της Ράνουα,  βρίσκεται το πρατήριο με τις γνωστές σοκολάτες και καραμέλες 
Fazer!  Πριν την αναχώρησή μας γεύμα στο εστιατόριο του κήπου. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, λίγος ελεύθερος χρόνος, δείπνο και 
διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΡΟΒΕΝΙΕΜΙ-ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Σήμερα, τελευταία μέρα της εκδρομής μας, αποχαιρετούμε την Φιλανδία. Πρωινό ελεύθερο για μια μικρή βόλτα. Το μεσημέρι μεταφερόμαστε 
στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας.



1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πήση για Τελ Αβίβ. Άφιξη, 
επιβίβαση στο λεωφορείο μας και μετάβαση στο ξενοδοχείο μας 
στην Βηθλέεμ. Τακτοποίηση και ελεύθερος χρόνος. Δείπνο και διαν/
ση.

2η ημέρα: ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη των Ιεροσολύμων. Θα 
ξεκινήσουμε από την  Γεθσημανή, όπου θα προσκυνήσουμε τον Τάφο 
της Παναγίας μας, και στον κήπο  της Γεθσημανής θα δούμε τον 
Τόπο της Προδοσίας και τον Βράχο της Αγωνίας.  Θα συνεχίσουμε 
με τον τόπο λιθοβολισμού του Πρωτομάρτυρα Στεφάνου και 
αφού  περάσουμε από την Πύλη των Λεόντων (Αγίου Στεφάνου) 
θα επισκεφτούμε τον Οίκο Ιωακείμ και Άννης, την Προβατική 
Κολυμβήθρα και το Πραιτόριο. Θα συνεχίσουμε με   την Οδό του 
Μαρτυρίου, κάνοντας τις Στάσεις που έκανε ο Χριστός. Έπειτα 
επίσκεψη  στο κεντρικό Μοναστήρι των Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης, το οποίο αποτελεί την  έδρα της Αγιοταφικής Αδελφότητας 
και στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, όπου εκεί θα  μας δεχθεί η Α.Θ.Μ. 
ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ο Γ΄. Στην συνέχεια θα  
μεταβούμε στον Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου μας, όπου θα 
προσκυνήσουμε τον Πανάγιο και Ζωοδόχο Τάφο του Χριστού μας, 
την Αποκαθήλωση, τον Φριχτό  Γολγοθά, τον Τόπο της Εύρεσης 
του Τιμίου Σταυρού και άλλα προσκυνήματα που  βρίσκονται εντός 
του Ναού της Αναστάσεως. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο  
ξενοδοχείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΙΕΡΙΧΩ - ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΣ - ΣΑΜΑΡΕΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την Βηθανία, στην Ιερά Μονή Μάρθας και 
Μαρίας.  Συνεχίζουμε για την Μονή των Αγίων Γεωργίου και Ιωάννου 
των Χοζεβιτών, στο  φαράγγι Αινών, στην έρημο της Ιουδαίας. Στη 
συνέχεια μετάβαση στον Ιορδάνη  ποταμό, στο πραγματικό μέρος 
που βαπτίσθηκε ο Χριστός μας, όπου θα τελεσθεί  Αγιασμός και 
«προαιρετική-συμβολική βάπτιση των προσκυνητών». Αναχωρούμε 
για  την Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Στην Ιεριχώ 
θα επισκεφθούμε το  Σαραντάριο Όρος (ανάβαση με τελεφερίκ 12Ε), 
τη Μονή του Προφήτου Ελισσαίου, όπου η Συκομωρέα που ανέβηκε 
ο Ζακχαίος. Τέλος αναχωρούμε για την περιοχή  της Σαμάρειας, 
για να επισκεφθούμε τον Ιερό Ναό της Αγίας Φωτεινής, όπου θα  
προσκυνήσουμε το σκήνωμα του Νεομάρτυρος Αγ. Φιλούμενου 
και θα δούμε το Φρέαρ του Ιακώβ, στο οποίο ο Χριστός μας 
συνάντησε την Σαμαρείτιδα (μετέπειτα  Αγία Φωτεινή). Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ
Πρωινό και αναχώρηση για μία ολοήμερη επίσκεψη στην περιοχή  
της Γαλιλαίας. Στη Ναζαρέτ θα προσκυνήσουμε τον Ναό του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Συνεχίζουμε με την Κανά, στην  
οποία πραγματοποιήθηκε το πρώτο θαύμα του Κυρίου, της  
«μετατροπής του ύδατος εις οίνον», και το Όρος Θαβώρ όπου 
έγινε η Μεταμόρφωση του Κυρίου μας. Ακολούθως προαιρετική  
προσκυνηματική βόλτα στη λίμνη και προαιρετικό γεύμα με ψάρι  
της λίμνης Γενησαρέτ. Επίσκεψη στην πόλη της Καπερναούμ, 
όπου πραγματοποιήθηκαν τα περισσότερα των θαυμάτων του 
Κυρίου  μας και διέλευση από το Όρος των Μακαρισμών, όπου ο 
Κύριός  μας έκανε την επί του Όρους Ομιλία και ευλόγησε τους 
5 άρτους  και τους 2 Ιχθύες, με τα οποία έφαγαν και χόρτασαν 
5.000 άτομα. Σήμερα ολοκληρώνουμε την προσκυνηματική ημέρα 
μας με επίσκεψη στην Ιερά Μονή των Αγ. Αποστόλων, στην πόλη 
της Τιβεριάδος. Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, 
διανυκτέρευση.

Άγιοι Τόποι 7 ημέρες

5η ημέρα: ΒΗΘΛΕΕΜ - ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
Πρωινό και επίσκεψη στην Ιερά Μονή των Ποιμένων. Έπειτα μετάβαση στην Βηθλεέμ, 
όπου θα προσκυνήσουμε και θα ξεναγηθούμε στο Σπήλαιο και την Βασιλική της 
Γεννήσεως, και στο σπήλαιο με τα  ιερά λείψανα των σφαγιασθέντων από τον 
Ηρώδη νηπίων. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή του Αγ. Θεοδοσίου 
του  Κοινοβιάρχου, όπου βρίσκεται το Ιερό Σπήλαιο των Τριών Μάγων. Ακολουθεί 
έπειτα το προσκύνημά μας με τοπικά ταξί στην  αυστηρότερη Κοινοβιακή Λαύρα, 
του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου. Μετάβαση στο όρος των Ελαιών, όπου εκεί έγινε 
η πρώτη εμφάνιση  του Κυρίου μας μετά την Ανάστασή Του στους μαθητές (Μικρή 
Γαλιλαία), καθώς και η Ανάληψή Του στους ουρανούς. Τα επόμενα  προσκυνήματα 
μας είναι στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού και στην Ιερά Μονή του Αγίου Συμεών 
του Θεοδόχου, στην περιοχή  Κατά Μόνας. Όσοι επιθυμούν μπορούν να μεταβούν 
προαιρετικά στο Εθνικό Μουσείο του Ισραήλ και οι υπόλοιποι στην Παλιά Πόλη  
των Ιεροσολύμων, όπου θα έχουν ελεύθερο χρόνο. Το απόγευμα μεταφορά στο 
ξενοδοχείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση.  

6η ημέρα: ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
Πρωινό και κυριακάτικος εκκλησιασμός στον Πανίερο Ναό της  Αναστάσεως. 
Έπειτα θα επισκεφτούμε τα τα μοναστήρια της  παλιάς πόλης, (της Παναγίας της 
Σεϊδανάγιας, του Αγ. Ευθυμίου,  της Μεγάλης Παναγίας, Τιμίου Προδρόμου, Αγίων 
Θεοδώρων).  Έπειτα θα μεταβούμε στον λόφο της Σιών, όπου βρίσκεται το Υπερώον, 
στο οποίο έγινε ο Μυστικός Δείπνος, η Ψηλάφηση του  Θωμά και η επιφοίτηση 
του Αγίου Πνεύματος, η Πατριαρχική Σχολή,  ο Τάφος του Δαυίδ και το σπίτι του 
Ιωάννου, στο οποίο εκοιμήθη η Παναγία μας. Χρόνος ελεύθερος, επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας,δείπνο, ξεκούραση.

7ή ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Τις πρώτες πρωινές ώρες αναχώρηση για το αεροδρόμιο στο Τελ Αβίβ, τυπικές 
διαδικασίες, έλεγχος αποσκευών και διαβατηρίων. Και πτήση επιστροφής για την 
πόλη μας 

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean με επιστροφή, 2. Μία 
αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μία χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά το άτομο, 3. Διαμονή σε 
επιλεγμένο ξενοδοχείο 4 αστέρων στην περιοχή  της Βηθλέεμ, 4 αστέρων superior 
Shepherds House Hotel,
4. Μεταφορές με καινούργια κλιματιζόμενα  πούλμαν, όπως αναφέρονται στο 
πρόγραμμα, 5. Ημιδιατροφή καθημερινά, 6. Ανάβαση στο Όρος  Θαβώρ με ταξί  
Μετάβαση στον Άγιο Σάββα, 7. Ξεναγήσεις-περιηγήσεις, όπως αναφέρονται στο 
πρόγραμμα από Ιερωμένο του Πατριαρχείου, 8. Φόροι αεροδρομίων και συνόρων 
Ισραήλ, 9. Έμπειρος αρχηγός – Συνοδός στα προσκυνήματα των Αγίων Τόπων &  
Ασφάλεια αστικής Ευθύνης, 10. ΦΠΑ
Δεν περιλαμβάνονται: Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα σαν προαιρετικό

Η σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να τροποποιηθεί

Κήπος Γεσθημανής



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ (625 χλμ.)
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας για σύνορα Ευζώνων. Περνώντας περιφερειακά από τα Σκόπια, φτάνουμε στα σύνορα της Σερβίας. 
Διέλευση των συνόρων και εισερχόμαστε στην Παλαιά Σερβία. Άφιξη στην πρωτεύουσα, το Βελιγράδι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια θα 
πραγματοποιήσουμε πανοραμική περιήγηση στα φωταγωγημένα αξιοθέατα. 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 Ru-
zica και Αγία Παρασκευή. Θα δούμε την πλατέια Δημοκρατίας, το Εθνικό Θέατρο, το περίφημο αρχοντικό της Πριγκίπισσας Ljubica, τον Άγιο Σάββα τον 
μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό των Βαλκανίων, το Μνημειακό κέντρο του Τίτο αφιερωμένο στο μεγάλο ηγέτη, το Δημαρχείο και το Κοινοβούλιο. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 

2η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΒΙΕΝΝΗ - ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο αναχωρούμε μέσω μιας ωραίας διαδρομής και περιφερειακά της Βουδαπέστης, για τη Βιέννη. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Το βράδυ επίσκεψη στην περίφημη Χριστουγεννιάτικη αγορά της Βιέννης και την κεντρική πλατεία Αγίου Στεφάνου. 

3η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για την εορταστικά στολισμένη πόλη. 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. 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. 

4η ημέρα: ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΕΝΜΠΡOΥΝ - ZΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ - ΜELK - KOIΛΑΔΑ ΔΟΥΝΑΒΗ  
Πρωινό και αναχώρηση για ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ευρώπης, το περίφημο ανάκτορο του Σένμπρουν. Υπήρξε η θερινή κατοικία των 
Αψβούργων από τον 18ο αιώνα έως το 1918 και διαθέτει 1441δωμάτια με 139 μαγειρία. Δείτε τον εσωτερικό χώρο, περπατήστε στους μεγαλοπρεπείς κήπους 
και νιώστε πως είναι να ζεί κάποιος ως Αυτοκράτορας! Μέρος του Schönbrunn και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, αποτελεί ο παλαιότερος  
ζωολογικός  κήπος  του κόσμου με περισσότερα από 700 είδη ζώων (κάποια προς εξαφάνιση) αποτελεί μια ιδιαίτερη εμπειρία σε ένα μοναδικό περιβάλλον 
που συνδυάζει πολιτισμό και φύση. Δείτε Pandas, τίγρεις της Σιβηρίας, ουραγκοτάγκους, ελέφαντες και βυθιστείτε στον Αμαζόνιο και την εμπειρία της 
τροπικού δάσους.  Για όσους δεν επιθυμούν την επίσκεψη στο ζωολογικό κήπο προτείνουμε προαιρετική εκδρομή στην περίφημη κοιλάδα του Δούναβη. Θα 
ξεκινήσουμε κατά μήκος του ποταμού σε μια διαδρομή με γραφικά κρασοχώρια και καλοδιατηρημένους μεσαιωνικούς οικισμούς, διανθισμένους με θρύλους 
και παραδόσεις, για να φτάσουμε στην πόλη Κρεμς την παλαιότερη μεσαιωνική πόλη της κάτω Αυστρίας. Θα περπατήσουμε στα σοκάκια του ιστορικού 
κέντρου και στη συνέχεια, ακολουθώντας τη ροή του ποταμού, θα διασχίσουμε την κοιλάδα Βαχάου, γνωστή για τα υπέροχα τοπία και τους απέραντους 
αμπελώνες της, για να φτάσουμε στο Μελκ με το περίφημο μοναστηριακό συγκρότημα Βενεδικτίνων Μοναχών, πνευματικό λίκνο της Αυστρίας κατά τη 
διάρκεια της χιλιόχρονης ιστορίας του. Ξενάγηση στους χώρους του Αββαείου με κυριότερα αξιοθέατα: τη βιβλιοθήκη με τα δεκάδες χιλιάδες σπανιότατα 
βιβλία και χειρόγραφα, μία από τις εντυπωσιακότερες μπαρόκ εκκλησίες της Κεντρικής Ευρώπης, καθώς και την υπέροχη θέα στο Δούναβη από έναν εξώστη. 
Eπιστροφή στη Βιέννη.

5η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ / ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελέυθερος για μια τελευταία βόλτα στην πόλη. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.

Βιέννη - Δημαρχείο

Βελιγράδι

Μελωδική Βιέννη

Μπρατισλάβα

Βιέννη - Μπελβεντέρε

Μια διαδρομή οδικώς & μια αεροπορικώς
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Special
Offer

5 ημέρες

Μια διαδρομή οδικώς & μια αεροπορικώς



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (970χλμ.)
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας για τα σύνορα. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις στην 
διαδρομή φθάνουμε στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το μαργαριτάρι του Δούναβη, την 
Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξεν/χείο, δείπνο και διαν/ση.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40χλμ)  
Πρόγευμα και γνωριμία με την υπέροχη πόλη. Θα ξεκινήσουμε με μια ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ θα επιβιβαστούμε 
στο river ride bus ένα λεωφορείο με το οποίο θα μπούμε ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ  ΣΤΟΝ ΔΟΥΝΑΒΗ και αφού 
αναδυθούμε στην επιφάνεια του ποταμού θα κάνουμε μια σύντομη περιήγηση εν πλώ !! Κατόπιν θα 
αποβιβάστουμε στην στεριά και θα επιβιβαστούμε σε συμβατικό λεωφορείο και ξεκινάμε την  ξενάγηση 
μας θα δούμε την πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετιρίδας, θα περάσουμε από το Ζωολογικό 
κήπο, από τα λουτρά Σετσενι, μόνιμο τσίρκο της πόλης,  θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο Αντράσυ με 
τα καλοδιατηρημένα κτίρια, την Οπερα, τον Καθεδρικό Ναό του Άγιου Στεφάνου, το ογκώδες σε 
ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο, την ακαδημία τον επιστημών και θα αφήσουμε το πνευματικό κέντρο της 
μεγαλοαστικής τάξης της Πέστης, περνώντας  στην βασιλική Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων, όπου 
βρίσκεται ο λόφος των Ψαράδων. Στο κέντρο του λόφου με το Βασιλικό ανάκτορο των Αψβούργων, 
πόλη-κάστρο από τον 17ο αιώνα, βρίσκεται η πλατεία της άγιας Τριάδας. Εκεί δεσπόζει ο ναός της 
Θεοτόκου, γνωστός ως ναός του Ματθία, που ιδρύθηκε το  1250. Θα έχουμε χρόνο να απολαύουμε 
ένα ζεστό κρασί, έναν καφέ με υπέροχη θέα  στην  Πέστη. Στην συνέχεα θα πάμε στο λόφο Γκέλερτ, 
θα δούμε το φρούριο του αυστριακού στρατού- σήμερα πολεμικό μουσείο και θα κλείσουμε την 
βόλτα μας στην αγορά της Βάτσι Ούτσα.  Για όσους επιθυμούν προτείνουμε να επισπεφθείτε και την 
σκεπαστή αγορά γεμάτη με παραδοσιακά προϊόντα.  Χρόνος ελεύθερος στην πόλη και επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. To βράδυ σας προτείνουμε gala dinner στην παραδοσιακή ΟΥΓΓΡΙΚΗ ταβέρνα BORKA-
TAKOMBA, αφού πρώτα επισκεφθούμε τις εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης του κρασιού σε 
ένα από τα μεγαλύτερα βαρέλια της γης !! Κατόπιν αναχώρηση για την παραδοσιακή ταβέρνα, όπου θα  
διασκεδάσουμε συνοδεία τσιγγάνικης παραδοσιακής μουσικής και folkor show.   

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΑΓΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα στην πόλη και αναχώρηση για 
την πρωτεύουσα της Τσέχικης Δημοκρατίας την γραφική Πράγα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Το βράδυ περπατήστε στην κοσμοπολίτικη πλατεία Wenceslas και καταλήξτε στην πλατεία της παλιάς 
πόλης με το περίφημο αστρονομικό ρολόι. Διαν/ση.  

4η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40χλμ)
Πρωινή αναχώρηση για ξενάγηση στην χρυσή πόλη των 100 πύργων το σημαντικότερο Αρχιτεκτονικό 
μνημείο της Ευρώπης, Θα θαυμάσουμε τα καταστήματα επώνυμων οίκων μόδας, τα πολυτελή εστιατόρια 
και καφέ και θα καταλήξουμε στην πανέμορφη πλατεία της παλιάς πόλης. Στολισμένη με όμορφα κτίρια, 
παλιά παλάτια όπως του Kίνσκι, την όμορφη παλιά βασιλική εκκλησία της Παναγίας του Τιν γνωστή για 
τους δύο πύργους του Αδάμ και της Εύας και την εκκλησία του Αγ. Νικολάου. Θα θαυμάσουμε το παλιό 
Δημαρχείο με το φημισμένο αστρονομικό ρολόι, θα περάσουμε από το Κλεμεντίνου , θα δούμε την 
βιβλιοθήκη, το νέο δημαρχείο και θα φτάσουμε στην περίφημη πέτρινη  γέφυρα του Καρόλου του ΙV. 
Στη συνέχεια θα δούμε τον Πύργο της Πυρίτιδας και θα κατευθυνθούμε προς την πλατεία του Vaclav, 
σημείο συνάντησης των κατοίκων της Πράγας και θα δούμε επίσης το επιβλητικό κτίσμα του μουσείου 
Φυσικής Ιστορίας. Χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε μεσαιωνικό εστιατόριο με 
τοπικές γεύσεις και ειδικό πρόγραμμα που σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο. Διαν/ση.

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

Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.

Βουδαπέστη-Πράγα

Budapest

5 ημέρες

Special
Offer

Πράγα Βουδαπέστη

Prague

Μια διαδρομή οδικώς & μια αεροπορικώς



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (970χλμ.)
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από το γραφείο μας για τα σύνορα. Κάνοντας τις απαραίτητες 
στάσεις στην διαδρομή φθάνουμε στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το 
μαργαριτάρι του Δούναβη, την Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξεν/χείο, δείπνο και διαν/
ση.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40χλμ)  
Πρόγευμα και γνωριμία με την υπέροχη πόλη. Θα ξεκινήσουμε με μια ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
θα επιβιβαστούμε στο river ride bus ένα λεωφορείο με το οποίο θα μπούμε ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ 
ΜΕΣΑ  ΣΤΟΝ ΔΟΥΝΑΒΗ και αφού αναδυθούμε στην επιφάνεια του ποταμού θα κάνουμε μια 
σύντομη περιήγηση εν πλώ !! Κατόπιν θα αποβιβάστουμε στην στεριά και θα επιβιβαστούμε 
σε συμβατικό λεωφορείο και ξεκινάμε την  ξενάγηση μας θα δούμε την πλατεία των 
Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετιρίδας, θα περάσουμε από το Ζωολογικό κήπο, από τα 
λουτρά Σετσενι, μόνιμο τσίρκο της πόλης,  θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο Αντράσυ με 
τα καλοδιατηρημένα κτίρια, την Οπερα, τον Καθεδρικό Ναό του Άγιου Στεφάνου, το 
ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο, την ακαδημία τον επιστημών και θα αφήσουμε 
το πνευματικό κέντρο της μεγαλοαστικής τάξης της Πέστης, περνώντας  στην βασιλική 
Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων, όπου βρίσκεται ο λόφος των Ψαράδων. Στο κέντρο 
του λόφου με το Βασιλικό ανάκτορο των Αψβούργων, πόλη-κάστρο από τον 17ο αιώνα, 
βρίσκεται η πλατεία της άγιας Τριάδας. Εκεί δεσπόζει ο ναός της Θεοτόκου, γνωστός 
ως ναός του Ματθία, που ιδρύθηκε το  1250. Θα έχουμε χρόνο να απολαύουμε ένα 
ζεστό κρασί, έναν καφέ με υπέροχη θέα  στην  Πέστη. Στην συνέχεα θα πάμε στο λόφο 
Γκέλερτ, θα δούμε το φρούριο του αυστριακού στρατού- σήμερα πολεμικό μουσείο 
και θα κλείσουμε την βόλτα μας στην αγορά της Βάτσι Ούτσα.  Για όσους επιθυμούν 
προτείνουμε να επισπεφθείτε και την σκεπαστή αγορά, που είναι γεμάτη με παραδοσιακά 
προϊόντα. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο. To βράδυ σας 
προτείνουμε gala dinner στην παραδοσιακή ΟΥΓΓΡΙΚΗ  ταβέρνα BORKATAKOMBA, αφού 
πρώτα επισκεφθούμε τις εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης του κρασιού σε ένα 
από τα μεγαλύτερα βαρέλια της γης !! Κατόπιν αναχώρηση για την παραδοσιακή ταβέρνα, 
όπου θα  διασκεδάσουμε συνοδεία τσιγγάνικης παραδοσιακής μουσικής και folkor show.

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ  ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ - ΒΙΕΝΝΗ 
(380χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στα περίφημα παραδουνάβια χώρια της 
Ουγγαρίας, Στην εκδρομή μας κατά μήκος του Δούναβη θα κάνουμε στάση στην πρώτη 
πρωτεύουσα τον Ούγγρων – το Έστεργκομ όπου θα θα επισκευθούμε τον καθεδρικό 
ναό και την πινακοθήκη. Συνεχίζουμε για τα περίφημα Βιεννέζικα δάση, πηγή έμπνευσης 
για πολλούς καλλιτέχνες (Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε 
το Μάγιερλινγκ, όπου θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, 
γνωστό από τη θλιβερή όσο και ρομαντική ιστορία της αυτοκτονίας του διαδόχου 
πρίγκιπα Ροδόλφου και της Μαρίας Βετσέρα. Έπειτα θα δούμε τη γνωστή λουτρόπολη 
Μπάντεν, ιδιαίτερα γνωστή για το καζίνο και το σπίτι όπου ο Μπετόβεν συνέθεσε την 
ενάτη συμφωνία, ωδή στη χαρά. Άφιξη στη Βιέννη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
ελεύθρος, διαν/ση.

4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (60χλμ)
Πρωινό και ξενάγηση πόλης. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε, του Ευγενίου 
της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το 
λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου) όπου θα 
δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής 
Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, 
το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου 
και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε το παλάτι του Σένμπρουν με τους υπέροχους 
κήπους, θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην 
ελληνική γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε 
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος στην μελωδική πόλη. 

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

Βουδαπέστη-Βιέννη

Vienna

5 ημέρες

Special
Offer

Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.
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Βιέννη

Βουδαπέστη

Μια διαδρομή οδικώς & μια αεροπορικώς



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (970χλμ.)
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 05:00 για τα σύνορα. 
Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις στην διαδρομή φθάνουμε 
στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το μαργαριτάρι του 
Δούναβη, την Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξεν/χείο, δείπνο και 
χρόνος για να κάνετε μια πρώτη βόλτα στην κοσμοπολίτικη οδό 
Vaci όπου θα βρείτε εστιατόρια και μπαρ και να περπατήσετε στις 
όχθες του Δούναβη θαυμάζοντας τα φωταγωγημένα αξιοθέατα της 
πόλης.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ
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. 
Στη συνέχεια αναχώρηση για την περίφημη Κρακοβία, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για ξενάγηση στην πόλη, 
όπου θα δούμε το εντυπωσιακό Βασιλικό Κάστρο στο λόφο Βάβελ, 
τον Καθεδρικό Ναό με τους Βασιλικούς τάφους και την Καμπάνα, 
το πανεπιστήμιο Γιαγκελονιάν, τη μεγάλη μεσαιωνική πλατεία με 
την εκκλησία Μαριάτσκι αφιερωμένη στην Παναγία. Στη μέση της 
πλατείας δεσπόζει το αναγεννησιακού ρυθμού κτίριο Σουκιένιτσε, 
όπου παλαιότερα διακινούνταν το εμπόριο των υφασμάτων 
και τώρα στεγάζει το μεγαλύτερο κατάστημα με σουβενίρ και 
μια έκθεση ζωγραφικής Πολωνών ζωγράφων. Το βράδυ με την 
καθοδήγηση του συνοδού μας μπορείτε να περιπλανηθείτε στα 
στενά δρομάκια της πόλης και να απολαύσετε ποτό ή φαγητό στα 
δεκάδες μπαράκια και εστιατόρια που κατακλύζουν την κεντρική 
πλατεία της. Περπατήστε στην Kazimierz, την πιο trendy γειτονιά, 
στα νοτιοανατολικά της Παλιάς Πόλης, η οποία φιλοξενούσε επί 
αιώνες την εβραϊκή κοινότητα. Έμπνευση για τα σκηνικά της ταινίας 
«Η λίστα του Σίντλερ» η συγκεκριμένη γραφική συνοικία, αν και 
συνδεδεμένη με φρικιαστικές μνήμες του παρελθόντος, αποτελεί 
σήμερα ένα από τα πιο ζωντανά spot για νυχτερινή ζωή στην πόλη 
με υπέροχες γκαλερί, μουσεία, cafes και εστιατόρια.

4η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΟΥΣΝΙΤΣ - ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΑ - ΜΑΥΡΗ ΜΑΝΤΟΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και επίσκεψη στο ανοιχτό στρατόπεδο του Άουσβιτς/
Μπιρκενάου μια εμπειρία που σίγουρα συγκλονίζει, καθώς είναι το μεγαλύτερο 
στρατόπεδο συγκέντρωσης των Ναζί, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο πάνω από 1 
εκ. άτομα κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. Συνεχίζουμε για την 
Τσεστοχόβα με το μοναστήρι της Γιάσνα Γκόρα, όπου θα έχουμε σύντομη επίσκεψη 
στο παρεκκλήσι της μονής. Η “Μαύρη Μαντόνα” ή Τσεστοχόβα είναι το μεγαλύτερο 
θρησκευτικό κειμήλιο της Ρωμαιοκαθολικής Πολωνίας. Πρόκειται για μια πολύ παλαιά 
Βυζαντινή εικόνα της Παναγίας, η οποία ακριβώς λόγω της παλαιότητάς της έχει 
μαύρο χρώμα, από το οποίο και πήρε το ονομά της. Πλήθος πιστών συρρέουν 
από όλα τα μέρη της γης, για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα. Αργά το 
απόγευμα επιστροφή στην Κρακοβία.

5η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΛΑΤΟΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Το πρωί αναχωρούμε για τη κοντινή περιοχή της Βιελίτσκα, για να επισκεφθούμε τα 
αλατωρυχεία της, που αποτελούν μοναδικό κειμήλιο στην ιστορία των ορυχείων. 
Στις υπόγειες στοές βρίσκονται εκκλησίες σκαλιστές πάνω στο αλάτι, μικρές 
φωσφορίζουσες λίμνες και ξύλινα υποστυλώματα των στοών, τα οποία είναι αληθινά 
καλλιτεχνήματα μαραγκών της παλιάς εποχής και προσδίδουν στο αλατωρυχείο 
μια γοητεία, η οποία παρακινεί τους ανθρώπους από όλο τον κόσμο, εδώ και αιώνες 
να θαυμάσουν αυτό το μοναδικό έργο τέχνης. Μετά την επίσκεψη μας και την 
αγορά αναμνηστικών από αλάτι μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής.

Το πρόγραμμα εκτελείται και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.

Βουδαπέστη
Κρακοβία

Μια διαδρομή αεροπορικώς & μια οδικώς

5 ημέρες

Special
Offer

Αλατορυχεία Βιέλιτσκα

Άουσβιτς

Βουδαπέστη



Μπρατισλάβα

Βουδαπέστη

45

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (890 ΧΛΜ)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 05.00 και αναχώρηση για την 
πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Θα περάσουμε από Σκόπια, Βελιγράδι και με 
ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και ξεκούραση φτάνουμε στο ξενοδοχείο. 
Το βράδυ χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πανέμορφη πόλη της 
Βουδαπέστης .Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40 ΧΛΜ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη που ο Δούναβης χωριζει 
στη Βούδα και την Πέστη. Θα δούμε την μεγαλοπρεπή πλατειά των Ηρώων 
με το μνημείο της χιλιετηρίδας, θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο Ανταρσι με τα 
καλοδιατηρημένα κτίρια και το ναό του Αγ. Στεφανου και το ογκώδες σε 
ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια θα περάσουμε στην πλευρά της 
Βούδα από τη γέφυρα των λεόντων, θα δούμε το πανέμορφο νησάκι της 
Μαργαρίτας , τα αυτοκρατορικά ανάκτορα και θα έχουμε χρόνο στο λόφο 
των Ψαράδων με την εκκλησία του Ματίας (όπου εστεφοντο οι Ούγγροι 
Βασιλιάδες). Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε παραδοσιακό εστιατόριο 
με πικάντικο γκούλας και τσιγγάνικα βιολιά.Διανυκτέρευση.

Special
Offer

Βουδαπέστη-Βιέννη-Μπρατισλάβα

Μια διαδρομή αεροπορικώς & μια οδικώς

4 ημέρες

Βιέννη

Βουδαπέστη

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ (200 ΧΛΜ)
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το γραφικό χωριό Αγ.Ανδρεας (γενέτειρα 
πολλών καλλιτεχνών) με τη μεσαιωνική του ατμόσφαιρα, τη μικρή 
ορθόδοξη εκκλησια του 18ου αιώνα, το μουσείο της φημισμένης γλύπτριας 
Κovacs και τα μεσαιωνικά στενά πλακόστρωτα δρομάκια. Συνεχίζουμε 
μέσω Βιζενγκραντ, το χωριό που γεννήθηκε ο Καρλομαγνος, παλιά έδρα 
των Ούγγρων βασιλιάδων με ερείπια από αυτοκρατορικά ανάκτορα και 
φτάνουμε στο Εστρεγκομ, την παλιά θρησκευτική πρωτεύουσα των Ουγγρων 
όπου η αρχιτεκτονική των μνημείων διατηρεί ολοζώντανη την παράδοση. 
Θα επισκεφτούμε τον τεράστιο καθεδρικό ναό ο οποίος φιλοξενεί τον 
θρησκευτικό θησαυρό της χωρας. Επιστροφη αργά το απόγευμα στη 
Βουδαπεστη. Διανυκτερευση.

4η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΒΙΕΝΝΗ (490 ΧΛΜ)
Πρόγευμα, αναχώρηση και μέσω μιας πανέμορφης διαδρομής κατά 
μήκος του Δούναβη φτάνουμε στην λαμπερή Βιέννη. Θα επισκεφτούμε το 
Σενμπρουν, θερινά ανάκτορα της Μαρία Θηρεσίας και το Μπελβεντερε, 
ανάκτορο του Ευγένιου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και Μουσείο 
Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρινγκ 
Στρασσε (δακτύλιος του Ιστορικού κέντρου) όπου θα δούμε το ανάκτορο 
του Χοφμπουργκ, τα δίδυμα μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής 
Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των μουσείων, το Κοινοβούλιο, 
το παλιό Αυτοκρατορικό θέατρο, το Δημαρχείο, την Όπερα, τους ναούς 
του Κάρολου και του Βορομαιου, και την Φοτιφ ΚιρΧέ. Ελεύθερος χρόνος 
στην περίφημη πλατεία Αγίου Στεφάνου με τον πασίγνωστο καθεδρικό 
ναό και τα πολυάριθμα καταστήματα, εστιατόρια και καφέ.  Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο της Μπρατισλάβα για την πτήση επιστροφής.

Το πρόγραμμα εκτελείται και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.



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

2η ημέρα: ΜΠΑΡΙ / ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΡΩΜΗ (520χλμ)
Άφιξη το πρωί στο λιμάνι της Ιταλίας 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.

Μια διαδρομή οδικώς μια αεροπορικώς. 
Δεν περιλαμβάνεται η μια διανυκτέρευση στο πλοίο και 

 η επίσκεψη στην Πομπηία.

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. Στη συνέχεια μετάβαση στη γραφική Βενετία 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στην περιοχή του Μέστρε. Το βράδυ 
χρόνος ελεύθερος στην πανέμορφη πόλη. Διανυκτέρευση.

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: ΑΝΚΟΝΑ - ΕΝ ΠΛΩ (360χλμ)
Πρόγευμα, αναχώρηση και περνώντας από την πόλη Ρίμινι άφιξη στην 
Ανκόνα. Επιβίβαση στο πλοίο. Τακτοποίηση στις καμπίνες, διανυκτέρευση.

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

Ιταλικό Πανόραμα

7 ημέρες

6 ημέρες

Ιταλικό Πανόραμα
Special

Ρώμη

Βενετία

3η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Μετά από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο θα ξεκινήσουμε αμέσως 
πανοραμική ξενάγηση στην πόλη-σύμβολο που δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει 
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. Η επόμενη επίσκεψη είναι 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.
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1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση. Ύστερα 
από μια όμορφη διαδρομή και κάνοντας τις απαραίτητες 
στάσεις φτάνουμε στην Ηγουμενίτσα. Επιβίβαση στο πλοίο, 
τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για Ιταλία. Στον 
ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να διασκεδάσετε στους 
πολυτελείς χώρους αναψυχής του πλοίου. Διανυκτέρευση 
εν πλω.
 
2η ημέρα: ΑΝΚΟΝΑ - ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ 
Άφιξη στην Ανκόνα. Επιβίβαση στο λεωφορείο και 
αναχώρηση για το Αυστριακό Τυρόλο, διασχίζοντας 
πανέμορφα Αλπικά τοπία. Άφιξη αργά το απόγευμα στο 
Ίνσμπρουκ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Πρώτη 
γνωριμία με την πολιτεία.
 
3η ημέρα: ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΚΑΣΤΡΟ ΝΟΪΒΑΪΝΣΤΑΙΝ
Πρωινό και περιήγηση στην καταστόλιστη πόλη, που 
γνώρισε λαμπρές μέρες στην περίοδο της παντοδυναμίας 
των Αψβούργων, πρωτεύουσα του Τυρόλο. Θα δούμε τη 
χρυσή στέγη, τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Ιακώβου, τα 
ανάκτορα Χόφμπουργκ, την Αψίδα του Θριάμβου, τη 
λεωφόρο της Θηρεσίας. Στη συνέχεια αναχωρούμε για 
τη Νότια Βαυαρία, όπου ανάμεσα σε λίμνες και ποτάμια 
κυριαρχεί το Κάστρο Νοϊσβαϊνστάιν, το τελευταίο που 
έκτισε ο θρυλικός βασιλιάς Λουδοβίκος ΙΙ, γύρω στο 1879 
με εκπληκτική αρχιτεκτονική, πάνω σ’ ένα λόφο και θέα 
στο παραμυθένιο τοπίο της περιοχής. Επιστροφή στο 
Ίνσμπρουκ. Δείπνο.

4η ημέρα: ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΤΥΡΟΛΕΖΙΚΕΣ ΑΛΠΕΙΣ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΚ 
Πρωινό και αναχώρηση για τις Τυρολέζικες Άλπεις. 
Διασχίζοντας ολόλευκες Αλπικές πλαγιές που κόβουν την 
ανάσα με την ομορφιά τους, φθάνουμε στο Κίτσμπύχελ, 
το αριστοκρατικό και διάσημο χειμερινό θέρετρο της 
περιοχής. Θα περιδιαβούμε την παλιά πόλη με τα κτίρια 
του 14ου αιώνα και τα γραφικά καφέ και θα έχουμε 
χρόνο, όσοι θέλουν, να επισκεφθούμε με το τελεφερίκ το 
χιονοδρομικό κέντρο της περιοχής, απ’ όπου με μια ζεστή 
σοκολάτα στο χέρι θ’ απολαύσουμε την πανοραμική 
θέα των Άλπεων. Συνεχίζουμε προς το Σάλτσμπουργκ 
περνώντας και άλλα γνωστά θέρετρα της περιοχής, 
φθάνοντας αργά το απόγευμα στο Σάλτσμπουργκ. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Πρώτη γνωριμία με τη 
Χριστουγεννιάτικα στολισμένη πόλη του Μότσαρτ. Δείπνο.

5η ημέρα: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΩΝ
Πρωινό και περιήγηση στη μαγευτική πόλη, πρωτεύουσα του Μπαρόκ και γενέτειρα του 
Μότσαρτ. Θα δούμε το ανάκτορο του Μιραμπέλ και τους κήπους του, θα περάσουμε τον 
ποταμό Σάλτσαχ και θα περάσουμε από μια από τις πόρτες που οδηγούν στο ιστορικό κέντρο. 
Θα επισκεφθούμε τον εντυπωσιακότερο Καθεδρικό Ναό, θα δούμε τα σπίτια που γεννήθηκε κι 
έζησε τα εφηβικά του χρόνια ο Μότσαρτ, το δρόμο Γκεντράιντε στράσσε με τα μεσαιωνικά 
κτίρια, το Ρέζιντενς (κατοικία των Αρχιεπισκόπων), το Αβαείο του Αγ. Πέτρου, την εκκλησία 
των Φραγκισκανών, την πλατεία του Μότσαρτ με το παγοδρόμιο, το παλιό Δημαρχείο, 
τον Πύργο του Ρολογιού με τις 35 καμπάνες. Στη συνέχεια θ’ αναχωρήσουμε για τις λίμνες 
Σαλτσκάμπεργκουτ, απ’ τις ομορφότερες περιοχές της Αυστρίας, με δεκάδες λίμνες και τρία 
ποτάμια να τη διασχίζουν. Πρώτη στάση μας το Γκμούντεν, στις όχθες της λίμνης Τράουνζεε. 
Κοσμοπολίτικη πολιτεία, θέρετρο καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ακολουθώντας τον 
παραλίμνιο δρόμο και μετά δίπλα στον ποταμό Traun, περνώντας δίπλα από τη λουτρόπολη 
του Bad Ichle, αυτοκρατορικό θέρετρο του 17ου, 18ου και 19ου αιώνα, φθάνουμε στη γραφική 
μικρή πολιτεία του Σανκτ Βόλφγκανγκ, στις όχθες της ομώνυμης λίμνης, που θεωρείται από 
τις ομορφότερες της περιοχής. Χρόνος ελεύθερος για να περιδιαβούμε τα στενά δρομάκια 
θαυμάζοντας τις προσόψεις των κτιρίων με τα ξύλινα μπαλκόνια και δοκιμάζουμε ζεστό 
κρασί στα υπαίθρια μαγαζάκια. Αφού περάσουμε το Σανκτ Γκίλγκεν, μια ακόμη πολιτεία με 
χιονοδρομικό κέντρο και δίπλα από τη λίμνη Μόντζεε, γνωστή και από τη Μελωδία της 
Ευτυχίας, επιστροφή στο Σάλτσμπουργκ. Δείπνο.

6η ημέρα: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΒΕΝΕΤΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την Ιταλία. Μέσω της Καρινθίας, της Νότιας Αυστρίας, διασχίζουμε 
τα σύνορα των δύο χωρών στο Φίλαχ. Άφιξη στη Βενετία. Περιήγηση στην πόλη. Θα δούμε 
το παλάτι των Δόγηδων, τη λαμπρή βασιλική του Αγ. Μάρκου και την ομώνυμη φημισμένη 
πλατεία, το μεγάλο Κανάλι, τις γέφυρες των Στεναγμών και του Ριάλτο, τη σκάλα των Γιγάντων, 
τον Πύργο του Ρολογιού, τις παλιές φυλακές και τις αμέτρητες εκκλησίες. Τακτοποίηση σε 
ξενοδοχείο. στην περιοχή Μέστρε. Δείπνο.
 
7η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ - ΑΝΚΟΝΑ - ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για Ανκόνα. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες, 
διανυκτέρευση εν πλω.
 
8η ημέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Άφιξη στην Ηγουμενίτσα και μετάβαση στα γραφικά Ιωάννινα. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή 
στην πόλη μας.

8 ημέρες

Αυστριακές Άλπεις
Ίνσμπρουκ

Σάλτσμπουργκ

Κάστρο Νοϊσβαϊνστάιν



Βιέννη

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ (625 χλμ.)
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας για σύνορα Ευζώνων. Περνώντας 
περιφερειακά από τα Σκόπια, φτάνουμε στα σύνορα της Σερβίας. Διέλευση των 
συνόρων και εισερχόμαστε στην Παλαιά Σερβία. Άφιξη στην πρωτεύουσα, το 
Βελιγράδι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουμε 
πανοραμική περιήγηση στα φωταγωγημένα αξιοθέατα. 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 πλατέια 
Δημοκρατίας, το Εθνικό Θέατρο, το περίφημο αρχοντικό της Πριγκίπισσας Ljubica, 
τον Άγιο Σάββα τον μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό των Βαλκανίων, το Μνημειακό 
κέντρο του Τίτο αφιερωμένο στο μεγάλο ηγέτη, το Δημαρχείο και το Κοινοβούλιο. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 

2η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΒΙΕΝΝΗ - ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο αναχωρούμε μέσω μιας ωραίας διαδρομής και 
περιφερειακά της Βουδαπέστης, για τη Βιέννη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας. Το βράδυ επίσκεψη στην περίφημη Χριστουγεννιάτικη αγορά της Βιέννης και 
την κεντρική πλατεία Αγίου Στεφάνου. 

3η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για την εορταστικά στολισμένη πόλη. 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. 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. 

4η ημέρα: ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΕΝΜΠΡOΥΝ - ZΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ - ΜELK - KOIΛΑΔΑ ΔΟΥΝΑΒΗ  
Πρωινό και αναχώρηση για ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ευρώπης, το 
περίφημο ανάκτορο του Σένμπρουν. Υπήρξε η θερινή κατοικία των Αψβούργων 
από τον 18ο αιώνα έως το 1918 και διαθέτει 1441δωμάτια με 139 μαγειρία. Δείτε τον 
εσωτερικό χώρο, περπατήστε στους μεγαλοπρεπείς κήπους και νιώστε πως είναι 
να ζεί κάποιος ως Αυτοκράτορας! Μέρος του Schönbrunn και μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς της UNESCO, αποτελεί ο παλαιότερος  ζωολογικός  κήπος  του 
κόσμου με περισσότερα από 700 είδη ζώων (κάποια προς εξαφάνιση) αποτελεί 
μια ιδιαίτερη εμπειρία σε ένα μοναδικό περιβάλλον που συνδυάζει πολιτισμό 
και φύση. Δείτε Pandas, τίγρεις της Σιβηρίας, ουραγκοτάγκους, ελέφαντες και 
βυθιστείτε στον Αμαζόνιο και την εμπειρία της τροπικού δάσους.  Για όσους δεν 
επιθυμούν την επίσκεψη στο ζωολογικό κήπο προτείνουμε προαιρετική εκδρομή 
στην περίφημη κοιλάδα του Δούναβη. Θα ξεκινήσουμε κατά μήκος του ποταμού 
σε μια διαδρομή με γραφικά κρασοχώρια και καλοδιατηρημένους μεσαιωνικούς 
οικισμούς, διανθισμένους με θρύλους και παραδόσεις, για να φτάσουμε στην πόλη 
Κρεμς την παλαιότερη μεσαιωνική πόλη της κάτω Αυστρίας. Θα περπατήσουμε 
στα σοκάκια του ιστορικού κέντρου και στη συνέχεια, ακολουθώντας τη ροή 
του ποταμού, θα διασχίσουμε την κοιλάδα Βαχάου, γνωστή για τα υπέροχα 
τοπία και τους απέραντους αμπελώνες της, για να φτάσουμε στο Μελκ με το 
περίφημο μοναστηριακό συγκρότημα Βενεδικτίνων Μοναχών, πνευματικό λίκνο 
της Αυστρίας κατά τη διάρκεια της χιλιόχρονης ιστορίας του. Ξενάγηση στους 
χώρους του Αββαείου με κυριότερα αξιοθέατα: τη βιβλιοθήκη με τα δεκάδες 
χιλιάδες σπανιότατα βιβλία και χειρόγραφα, μία από τις εντυπωσιακότερες μπαρόκ 
εκκλησίες της Κεντρικής Ευρώπης, καθώς και την υπέροχη θέα στο Δούναβη από 
έναν εξώστη. Eπιστροφή στη Βιέννη.

5η ημέρα: ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ - ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ - ΜΠΑΝΤΕΝ - ΓΚΡΑΤΣ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για μια ημέρα γεμάτη όμορφα 
τοπία. Βόλτα στα περίχωρα της Βιέννης, τα περίφημα Βιεννέζικα 
δάση, πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες (Μπετόβεν, 
Μότσαρτ, Στράους κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι 
του Τιμίου Σταυρού και μετά θα περάσουμε από το Μάγιερλινγκ, με 
το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από τη 
θλιβερή όσο και ρομαντική ιστορία της αυτοκτονίας του διαδόχου 
πρίγκιπα Ροδόλφου και της Μαρίας Βετσέρα. Συνεχίζουμε με 
επίσκεψη στη γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν. Θα δούμε το ιδιαίτερα 
γνωστό το καζίνο της πόλης από τα καλύτερα της χώρας, το 
μνημείο της πανώλης, το Δημαρχείο και το σπίτι όπου ο Μπετόβεν 
συνέθεσε την ενάτη συμφωνία,  ωδή στη χαρά. Επόμενη πόλη το 
Γκρατς, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αυστρίας μετά τη Βιέννη. Η 
παλαιά πολη  είναι ένα από τα καλύτερα διατηρητέα κέντρα πόλεων 
στην κεντρική Ευρώπη και το 1999 προστέθηκε στον κατάλογο 
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Συνεχίζουμε για τα σύνορα 
της Κροατίας και αργά το απόγευμα φτάνουμε στο Ζάγκρεμπ. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για βόλτα στην 
πρωτεύουσα της Κροατίας.

6η ημέρα: ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  
Νωρίς το πρωί πρόγευμα στο ξενοδοχείο και άμεση αναχώρηση.
Άφιξη στην πόλη μας αργά το απόγευμα με τις καλύτερες 
εντυπώσεις.

Βελιγράδι-Βιέννη-Ζάγκρεμπ

6 ημέρες

Ζάγκρεμπ

Βελιγράδι
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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 το πρωί στο μοναδικό Μαυροβούνιο. (690 χλμ.). Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο, δείπνο και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.

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

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

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

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

Δαλματία-Ντουμπρόβνικ

5 ημέρες
Ντουμπρόβνικ

Μόσταρ

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

Κοτόρ

Ειδικά οργανωμένο εορταστικό δείπνο



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

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

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, 
τοΚοινοβούλιο, 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 τηνελληνορθόδοξη Εκκλησία 
της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος στην μελωδική πόλη. Το απόγευμα 
επίσκεψη στον Πύργο του Δούναβη.

4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΡΑΓΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινή αναχώρηση για την χρυσή πόλη των 100 πύργων το 
σημαντικότερο Αρχιτεκτονικό μνημείο της Ευρώπης, την Πράγα. 
Άφιξη και ξεκινάμε την περιήγηση πόλης, όπου 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 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. Τελειώνοντας, 
μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε 
μεσαιωνικό εστιατόριο με τοπικές γεύσεις και ειδικό πρόγραμμα που 
σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο.

5η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ (220 χλμ)
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 ωραίαδιαδρομή 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, οΜπάχ κα. Διασχίζοντας τον κεντρικό πεζόδρομο κατά μήκος 
του ποταμού Tepla θαυμάζουμε το γραφικόαρχιτεκτονικό στυλ των κτιρίων που 
κατά καιρούς φιλοξένησαν μεγάλους καλλιτέχνες του Τσέχικουκινηματογράφου. 
Χρόνος ελεύθερος. Δοκιμάστε τις τσέχικες σπεσιαλιτέ της περιοχής και κάντε 
βόλτα στακαταστήματα με τα τοπικά προϊόντα φτιαγμένα από τα ιαματικά 
νερά της περιοχής. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

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

7η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40χλμ)
Στην ξενάγηση της πόλης θα δούμε την Πλατεία των Ηρώων, με το μνημείο 
της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου,θα θαυμάσουμε τη 
λεωφόρο της Δημοκρατίας 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, εφόσον ο καιρός το επιτρέπει. 
Χρόνος ελεύθερος στην πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Σας προτείνουμε 
να ξεκινήσετε την βραδιά σας κάνοντας μια ρομαντική κρουαζιέρα στον 
Δούναβη. Ακολούθως μπορείτε να πάρετε μια γεύση από την τοπική παραδοσιακή 
κουζίνα παρέα με τα φημισμένα τσιγάνικα βιολιά πίνοντας «αίμα του ταύρου» το 
πασίγνωστο κρασί τις Ουγγαρίας.

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.

 Το πρόγραμμα εκτελείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς

Βουδαπέστη-Βιέννη-Πράγα8 ημέρες

Πράγα Βουδαπέστη

Μπρατισλάβα

Το πιο
πλήρες 

πρόγραμμα



51

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

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

5η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (945χλμ.)
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.

 Το πρόγραμμα εκτελείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς

Δώ
ρο

εκδρομή
στη Βιέννη 

& στα
Παραδουνάβια 

χωριά

5 ημέρεςΒουδαπέστη-Βιέννη

Βιέννη

B.W. HOTEL HUNGARIA 4* 
Το ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας, βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία κοντά στο 
σιδηροδρομικό σταθμό Keleti και προσφέρει δωρεάν Wi-fi. Η ιστορική Παλιά Πόλη είναι 
εύκολα προσβάσιμη με τα πόδια. Στάσεις μετρό και λεωφορείων βρίσκονται γύρω 
από το ξενοδοχείο. Όλα τα δωμάτια είναι κλιματιζόμενα και διαθέτουν δορυφορική 
τηλεόραση. Η σάουνα, το σολάριουμ και οι υπηρεσίες μασάζ προσφέρουν χαλάρωση 
μετά από μια γεμάτη μέρα. Καθημερινά σερβίρεται πλούσιος μπουφές πρωινού, ενώ 
τα εστιατόρια προσφέρουν εκλεκτή ουγγρική και διεθνή κουζίνα.

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.

Βιέννη



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (625 χλμ.)
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας για σύνορα Ευζώνων. Χρόνος ελεύθερος για αγορές στα DUTY 
FREE, στο κατάστημα αφορολόγητων ειδών. Στη συνέχεια και περνώντας περιφερειακά από τα Σκόπια, φτάνουμε 
στα σύνορα της Σερβίας. Διέλευση των συνόρων και εισερχόμαστε στην Παλαιά Σερβία. Άφιξη στην πρωτεύουσα, 
το Βελιγράδι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΜΝΗΜΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΙΤΟ - ΒΡΑΔΙΝΗ ΒΟΛΤΑ ΣΤΗ SKADARLJIA
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην όμορφη πρωτεύουσα της Σερβίας. Θα ξεκινήσουμε από το το σύμβολο 
της παλιάς πόλης, το φρούριο Καλεμέγκνταν, που είναι χτισμένο στη συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάββα 
και χτίστηκε στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως οχύρωση για την προστασία από τους εχθρούς, 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, το ξενοδοχείο <Moscva>, σήμα κατατεθέν της πόλης και φυσικά τον Άγιο Σάββα, τον 
μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό των Βαλκανίων. Το εσωτερικό του ναού είναι λίγο < ψυχρό>, αλλά θα ανακαλύψετε 
στις γωνιές του, το παλιό ξυλόγλυπτο τέμπλο του ιερού του Αγίου Σάββα και εκπληκτικά ψηφιδωτά της σερβικής 
αγιογραφίας.  Θα δούμε ακόμη,  το Μνημειακό κέντρο του Τίτο αφιερωμένο στο μεγάλο ηγέτη, το Δημαρχείο 
και το Κοινοβούλιο. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τον μεγάλο 
πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, με καταστήματα για φθηνές αλλά και ποιοτικές αγορές. Εναλλακτικά, 
μπορείτε να επισκεφθείτε στο Νέο Βελιγράδι το μεγάλο εμπορικό κέντρο Usche, όπου θα συναντήσετε όλες τις 
γνωστές ευρωπαικές φίρμες. Το βράδυ σας προτείνουμε έξοδο στην μποέμ περιοχή της πόλης, την περίφημη 
Skadarljia, μία από τις ομορφότερες περιοχές, όπου η νυχτερινή ζωή διαρκεί μέχρι τις πρωινές ώρες και θα βρείτε 
εστιατόρια, bars, clubs. H περιοχή θα σας θυμίσει τα παλιά Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερη νότα στην 
πλακόστρωτη περιοχή δίνουν οι πλανόδιοι μουσικοί, οι οποίοι τραγουδούν  παραδοσιακά σέρβικα τραγούδια.

3η ημέρα: ΝΟΒΙΣΑΝΤ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ (80+80 χλμ) - STREMSI KARLOVSI - ΒΥ ΝIGHT ZEMOYN
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την πόλη του Νόβισαντ, πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα και 2η μεγαλύτερη πόλη της 
Σερβίας. Αποτελεί οικονομικό κέντρο και είναι ιδιαίτερα γνωστή για το πανεπιστήμιο της. Είναι χτισμένη στις όχθες 
του Δούναβη και ιδρύθηκε για να εξυπηρετεί ως ενδιάμεση στάση στις εμπορικές συναλλαγές. Στην περιήγησή μας 
θα δούμε το κάστρο Petrovaradin, με ωραία θέα στον ποταμό Δούναβη, την πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό 
ναό, το Δημαρχείο και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στον κεντρικό πεζόδρομο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
την επαρχιακή πόλη Stremsi karlovsi, η οποία βρίσκεται μόλις 5 χλμ. από την πόλη και θα έχουμε την ευκαιρία να 
δούμε την ιστορική έδρα του Πατριαρχείου και τον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για ένα τόπο με 
ιδιαίτερη πνευματική και πολιτιστική αξία δεδομένου ότι εκεί κυκλοφόρησε το πρώτο λογοτεχνικό περιοδικό του 
κόσμου. Κατά την διάρκεια της επιστροφής μας στο Βελιγράδι θα απολαύσουμε μια εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς 
διαδρομή. Για το βράδυ και με το λεωφορείο μας θα πραγματοποιήσουμε μια παραδουνάβια πανοραμική βόλτα 
στην περιοχή Ζέμουν, μια από τις πιο γραφικές περιοχές της πόλης.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς

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

Highlights!
- ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

- ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΖΕΜΟΥΝ
- ΒΟΛΤΑ ΚΝΕΖ ΜΙΧΑΗΛΟΒΑ

- ΝΟΒΙΣΑΝΤ
- STREMSI KARLOVSI
-ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ

4η ημέρα ΤΟΠΟΛΑ - ΟΠΕΝΛΑΚ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ AVALA
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη, για να περιπλανηθείτε εξ ιδίων στην πόλη. Όσοι το επιθυμούν μπορούν συμμετάσχουν 
στην προαιρετική εκδρομή στην Τόπολα και στο λόφο Όπενλακ. Για όσους συμμετάσχουν στην εκδρομή, 
αναχώρηση μετά το πρόγευμα για την πόλη Τόπολα, η οποία βρίσκεται στην καρδιά των αμπελόκηπων και είναι 
πασίγνωστη για την παραγωγή κρασιού και για τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα τα οποία εξελίχτηκαν εδώ κατά 
την διάρκεια του 18ου - 19ου και 20ου αιώνα. Επόμενος σταθμός μας ο λόφος του Όπενλακ, όπου θα δούμε την 
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου με περίφημα ψηφιδωτά και νωπογραφίες, το σπίτι της βασιλικής οικογένειας, καθώς 
και το μαυσωλείο της δυναστείας Καρατζόρτζεβιτς, το οποίο κτίστηκε από τον βασιλιά Πέτρο. Τέλος, κατά την 
διάρκεια της επιστροφής θα πραγματοποιήσουμε και στάση στο παρατηρητήριο Avala, όπου βρίσκεται το μνημείο 
του αγνώστου ήρωα και από εκεί θα απολαύσουμε μια εξαιρετική πανοραμική θέα. Επιστροφή στο Βελιγράδι. Το 
Βελιγράδι είναι πολύ γνωστό μεταξύ άλλων και για τη νυχτερινή ζωή την οποία προσφέρει. Σας προτείνουμε λοιπόν 
να ανακαλύψετε και αυτή την πλευρά της πόλης επισκεπτόμενοι  κάποια από τα αμέτρητα κλάμπ – μπαράκια  
καφετέριες και εστιατόρια, τα οποία κρατάνε ζωντανή την πόλη όλες τις ώρες της μέρας. 

5η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (625 χλμ.)
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για την ιστορική πόλη Νις, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού 
Νισάβα. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και είναι γνωστή, καθώς εδώ γεννήθηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος. 
Σύντομη περιήγηση στην πόλη και μετάβαση στα σύνορα Σερβίας-Σκοπίων. Με τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν 
για καφέ και ξεκούραση φτάνουμε στην πόλη μας το βράδυ.

Αγ. Σάββας Φρούριο

Ειδικά οργανωμένο Gala (24/12)
Με μουσική & απεριόριστο μπουφέ 

(& ένα ποτήρι κρασί) 
στο πολυτελές Metropol Palace 5*

Τιμή ανα άτομο: 30 ευρώ, τιμή 
παιδιού 15 υερώ

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ



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

4&5 ημέρες

QUEEN’S ASTORIA 4* / MR PRESIDENT 4*
Τα 2 ξενοδοχέια της ίδιας αλυσίδας βρίσκονται στην καρδιά του 
Βελιγραδίου, δίπλα από το σταθμό των τρένων και πολύ κοντά στα 
αξιοθέατα της πόλης. Διαθέτουν αίθουσα πρωινού, εστιατόριο, μπαρ 
και cafe, γυμναστήριο. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, 
τηλέφωνο, minibar, σύνδεση στο internet, safebox, μπαλκόνι.
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Το πληρέστερο
πρόγραμμα

BELGRADE CITY 4*
Το ομώνυμο τετράστερο ξενοδοχείο της πόλης του Βελιγραδίου βρίσκεται στο κέντρο 
της πόλης, ακριβώς απέναντι από το κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό. Το ξενοδοχείο 
διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, ευρύχωρο σαλόνι, συνεδριακές αίθουσες, χώρο στάθμευσης 
και δωρεάν ασύρματο ίντερνετ. Τα δωμάτιά του είναι εξοπλισμένα με καλωδιακή 
τηλεόραση επίπεδης οθόνης, δωρεάν ασύρματο ιντερνετ, χρηματοκιβώτιο, μίνι μπαρ, 
στεγνωτήρα μαλλιών και όλα τα απαραίτητα για την παρασκευή καφέ και τσαγιού.

ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
στο πολυτελές ξενοδοχείο METROPOL 5*  

με απεριόριστο εορταστικό μπουφέ & συνοδεία μουσικής
Τιμή ανά άτομο: 25E

Ειδικά οργανωμένο Gala

QUEEN’S ASTORIA 4*

MR PRESIDENT 4*



Μουσείο του Χωριου

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: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
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 - 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, πλημμυρισμένοι 
από όμορφες εικόνες. Διαν/ση.

NOVOTEL CITY CENTER 4* plus
Το πολυτελές ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται στην καρδιά της πόλης 
του Βουκουρεστίου. Η εντυπωσιακή είσοδος του ξενοδοχείου αποτελεί την πρόσοψη 
του παλιού Εθνικού Θεάτρου. 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, μοντέρνο lobby, πισίνα, fitness center,  υπηρεσίες μασάζ, καθαριστήριο, πάρκινγκ. 
Στο ξενοδοχείο μπορείτε να δοκιμάσετε τις εξαίρετες γεύσεις του εστιατορίου.

MINERVA 4*
Βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία, μόλις 300μ απο το σταθμό Piata Romana και 
την πλατεία Victoriei, πολύ κοντά στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Το 
ξενοδοχείο διαθέτει γυμναστήριο, spa, bar, αίθουσα συνεδριάσεων και κινέζικο 
εστιατόριο, το Nan Jing. Τα δωμάτιά του χωρίζονται σε δυο κατηγορίες - τα  επιπέδου 
3* διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, θυρίδα ασφαλείας, 
ψυγείο, πρόσβαση στο Internet και στα 4* που διαθέτουν τις ίδιες παροχές και είναι 
πιο ευρύχωρα.

Η πόλη που σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει!
Τα περίφημα μνημεία, το ιστορικό κέντρο, τα 

ενδιαφέροντα μουσεία, τα πολυτελή ξενοδοχεία, 
τα ατμοσφαιρικά εστιατόρια σίγουρα θα σας 
συνεπάρουν προσφέροντας μια αξέχαστη 

ταξιδιωτική εμπειρία!

Παλάτι του Λαού

Παλάτι Πέλες

Δώ
ρο

Περιήγηση 
στο Παλάτι της 

Βουλής 
& στο Παλάτι 
της Άνοιξης, 
όπου διέμενε 
η οικογένεια 
Τσαουσέσκου



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 wifi. Ακόμη, μπορείτε να 
χαλαρώσετε στην εσωτερική πισίνα. Τέλος, σας προσφέρουμε δωρεάν την 
είσοδο στο health club.

Specialist

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η διανυκτέρευση στη Σόφια

4η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΟΦΙΑ (350 χλμ) 
Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος για τις τελευταίες αγορές μας και αναχώρηση για τη 
μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας, τη Σόφια. “Μεγαλώνει αλλά ποτέ δεν Γερνάει” είναι 
το μότο της πόλης, που από το 1879 είναι η πρωτεύουσα. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ βόλτα στο κέντρο της πόλης που είναι ένα εκλεκτικό μείγμα 
αρχιτεκτονικών στυλ, που αντιπροσωπεύονται από ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, 
τα οποία άφησαν στο πέρασμα τους οι Θράκες, οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί, οι Σλάβοι 
και οι Τούρκοι.

5η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (330 χλμ) 
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την περιήγηση πόλης, όπου θα δούμε τη το Προεδρικό 
Μέγαρο, την Εκκλησία – σύμβολο της πόλης του Αλεξάντερ Νέφσκι, η οποία στην 
κορυφή της έχει χάλκινους και χρυσούς θόλους. Χτίστηκε προς τιμή των Ρώσων 
στρατιωτών που σκοτώθηκαν, όταν το 1878 ο Ρωσικός στρατός ελευθέρωσε την 
Βουλγαρία από την Οθωμανική κυριαρχία και θεωρείται ως η καρδιά της πόλης. 
Η εκκλησία ονομάστηκε από τον Αλέξανδρο Νέφσκι, ο οποίος πιστεύεται πως 
έσωσε την Ρωσία το 1240 από τα Σουηδικά στρατεύματα και την εποχή εκείνη 
τον θεωρούσαν προστάτη άγιο της οικογένειας του τσάρου. Θα δούμε ακόμη την 
πανεπιστημιούπολη, το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που βρίσκεται στην είσοδο 
της εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, το τζαμί Banya Bashi, αλλά και την εκκλησία της 
Αγίας Κυριακής, με τον θεόρατο θόλο της. Τελειώνοντας, θα έχουμε χρόνο ελεύθερο 
και στη συνέχεια αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Περνώντας τα σύνορα φθάνουμε 
στην πόλη μας.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς

Βουκουρέστι

“Το μικρό Παρίσι”

4&5 ημέρες
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Πύργος Δράκουλα

Ειδικά οργανωμένο Gala
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Στο πολυτελές ξενοδοχείο ATHENNE PALACE HILTON 5* 
με εορταστικό μπουφέ, 1 ποτήρι κρασί & μουσική

Τιμή ανα άτομο: 30 ευρώ



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

2η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΣΙΜΠΙΟΥ (230 χλμ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη. Θα επισκεφτούμε 
το παλάτι της βουλής, χτισμένο από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι 
είναι το δέυτερο σε μέγεθος δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το 
Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης μας, θα θαυμάσουμε 
το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας, 
τα ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου 
που είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισίου, το Ορθόδοξο 
Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το 
μουσείο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. Χρόνος 
ελεύθερος και αναχώρηση για το Σιμπίου. Στη διαδρομή μας θα 
δούμε το μοναστήρι Κόζια, που είναι χτισμένο από τον 15ο αιώνα και 
είναι το δεύτερο σε αρχαιότητα. Συνεχίζουμε για το Σιμπίου. Άφιξη 
και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ 
χρόνος ελεύθερος για περιήγηση την πόλη.

3η ημέρα: ΣΙΜΠΙΟΥ - ΣΙΓΚΙΣΟΥΑΡΑ - ΜΠΡΑΝ - ΜΠΡΑΣΟΦ (210 χλμ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση μας στην πόλη Σιμπίου, 
που αποτέλεσε πολιτισμική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2007 
και έχει ανακηρυχθεί σε διατηρητέα πόλη της Unesco. Θα δούμε 
τη Μητρόπολη, που είναι χτισμένη στα θεμέλια της Βυζαντινής 
εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, την πλατεία Χουέτ με την Ευαγγελική 
Εκκλησία περιτρυγισμένη με πέντε πύργους και το παλιό Δημαρχείο. 
Τελειώνοντας, θα επισκεφτούμε τη Σιγκισουάρα, τη γενέτειρα του 
Βλατ Τέπες, του περίφημου Δράκουλα των Καρπαθίων. Χρόνος 
ελεύθερος για φαγητό. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Μπραν. Θα 
επισκεφτούμε τον Πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο του Δράκουλα, 
ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό 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. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια.

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

5η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (670 χλμ)
Πρόγευμα και aναχώρηση για την επιστροφή. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις για 
φαγητό και καφέ, άφιξη αργά το βράδυ στην πόλη μας.

5 ημέρες

Στα βήματα του Δράκουλα

Μοναδικό
πρόγραμμα

Πύργος Δράκουλα Βουκουρέστι

Παλάτι Πέλες Σιμπίου

Μπρασόφ
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1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΣΥΝΟΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ (BURGAS) 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση για τα   Ελληνοβουλγαρικά 
σύνορα. Είσοδος στην Βουλγαρία και μέσω Σβίλεγκραντ και 
Τοποόλοφγκραντ, διασχίζοντας μια όμορφη φυσική διαδρομή στις ήπιες 
πλαγιές της Στράντζας, θα φτάσουμε στην Μαύρη Θάλασσα, στον Πύργο 
(Βurgas) τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Βουλγαρική Ακτή της Μαύρης 
Θάλασσας γενέτειρα του ποιητή μας Κώστα Βάρναλη. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, ξεκούραση και δείπνο. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΒΑΡΝΑ - ΜΟΝΗ ΑΛΑΤΖΑ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και  περνώντας από την τουριστική  
Ηλιόλουστη Ακτή  κατευθυνόμαστε προς την πόλη της Βάρνας η οποία 
αποτελεί σημαντικό λιμάνι στα ανατολικά της χώρας, στα παράλια της 
Μαύρης Θάλασσας. Είναι γνωστή και ως ”Η Θαλάσσια Πρωτεύουσα” ή 
”Η Καλοκαιρινή Πρωτεύουσα” της Βουλγαρίας. Η πόλη πήρε το όνομα 
Στάλιν από το 1949 ως το1956. Θα έχουμε περιήγηση στη μονή Αλατζά 
(XII —XIV) χτισμένη ολόκληρη μέσα σε βράχο αποτελεί έναν από τους πιο 
συχνά επισκεπτόμενους τουριστικούς χώρους της χώρας. Τον Μεσαίωνα 
ήταν κατοικία ασκητών, ενώ σήμερα εξακολουθεί να προσελκύει τους 
θαυμαστές της ιστορίας και του μυστικισμού.  Στη Βάρνα θα δούμε τη 
Μητρόπολη, το δραματικό θέατρο και το Ενυδρείο. Ελεύθερος χρόνος 
στην αγορά και την υπέροχη παραλία για φαγητό και βόλτα. Το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ δείπνο και διανυκτέρευση. 

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

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

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

Στην 4ημερη εκδρομή, την 4η ημέρα έχουμε επίσκεψη στην Αλεξανδρούπολη & 
επιστροφή στην πόλη μας.

Αγ. Σοφία

Μονή Αλατζά

Ανατολική Ρωμυλία

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

Φιλιππούπολη

4&5 ημέρες



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

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

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

4η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (330 χλμ)
Πρόγευμα και χρόνο στην αγορά της πόλης. Στη συνέχεια παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής, κάνοντας μια στάση στο Σαντάνσκι. Άφιξη, αργά το 
απόγευμα στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

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

Δώ
ρο

εκδρομή
στη 

Φιλιππούπολη

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ GALA
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Στην στολισμένη αίθουσα Ball Room  

του ξενοδοχείου SOFIA BALKAN 5* (ex. Sheraton)
με εορταστικό μπουφέ και συνοδεία μουσικής  

Τιμή ανά άτομο 30ε.

3&4 ημέρες

Σόφια Φιλιππούπολη



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

MAISON SOFIA 4* plus
Το ξενοδοχείο ελληνικών συμφερόντων βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης, δίπλα σε εμπορικό πολυκατάστημα, προσφέροντας όλες τις ανέσεις, ικανοποιώντας και 
τον πιο απαιτητικό επισκέπτη του. Αποτελούμενο από 3 κτίρια διαθέτει  εστιατόριο, μπαρ, καφέ, αίθουσα συνεδρίων, αίθουσες χαλάρωσης με σπα και μασάζ και εσωτερική πισίνα.  
Σε όλους  τους χώρους του ξενοδοχείου προσφέρεται δωρεάν wi-fi.  Στο εστιατόριο του ξενοδοχείου θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε τοπικές και διεθνείς σπεσιαλιτέ. Τα 
δωμάτιά του διαθέτουν  κλιματισμό, safe box, τηλέφωνο, τηλεόραση, σεσουάρ, mini μπαρ και δωρεάν Wi-Fi.

NOVOTEL 4* plus ( 1η λειτουργία Ιούλιος 2012 )
Το ολοκαίνουριο ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας, το οποίο πρωτολειτούργησε 
τον ιούλιο του 2012 θα σας εντυπωσιάσει με τις παροχές του. Σχεδιασμένο με την 
τελευταία λέξη της τεχνολογίας, διαθέτει μπαρ, εστιατόριο, γυμναστήριο, σάουνα 
και δωρεάν Internet σε όλους τους χώρους του. Διαθέτει ακόμη αίθουσα για παιχνίδια 
για τους μικρούς επισκέπτες του. Τα δωμάτιά του παρέχουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, 
mini Μπαρ, τηλεόραση, τηλέφωνο.  Μην παραλείψετε να κάνετε τις αγορές σας από 
το εμπορικό κέντρο THE  MALL που βρίσκεται ακριβώς δίπλα.
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Στην 3ημερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 3η ημέρα του προγράμματος

3&4 ημέρες

Βυζαντινή Οχρίδα

Λίμνη Οχρίδας

1η ημέρα: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ (ΜΠΙΤΟΛΑ) - ΟΧΡΙΔΑ 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση για την Οχρίδα με ενδιάμεση στάση στα σύνορα και στο κατάστημα των DUTY FREE. 
Φθάνουμε στην Μπίτολα, μια πόλη που από την εποχή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας αναφερόταν και ως «η πόλη των προξένων», δεδομένου ότι 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες διέθεταν προξενεία εκεί. Όντας έδρα του ομώνυμου δήμου, βρίθει αξιόλογων πολιτιστικών μνημείων, χαρακτηριστικότερα 
όλων ο καθεδρικός ναός του Αγίου Δημητρίου (1830), μία από τις μεγαλύτερες Ορθόδοξες εκκλησίες της ΠΓΔΜ, η σκεπαστή αγορά, το παλιό παζάρι 
(19ος αι.), ο Πύργος με το Ρολόι (17ος αι.), το Τέμενος του Αϊντάρ Καντί (16ος αι.) αλλά και πλήθος νεοκλασικών αρχοντικών του 19ου και των αρχών του 
20ού αιώνα στον φημισμένο κεντρικό δρόμο της πόλης Σιρόκ Σοκάκ. Αφού θαυμάσουμε τα μνημεία αναχωρούμε για το ξενοδοχείο μας στην Οχρίδα, 
την  «Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων», όπως χαρακτηρίζεται λόγω της μεγάλης θρησκευτικής σημασίας της στην εξάπλωση της Χριστιανοσύνης, με τις 365 
εκκλησίες, μια για κάθε ημέρα του χρόνου. Τακτοποίηση. Δείπνο.
 
2η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΡΟΥ - ΌΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Μουσείο Νερού, την   προϊστορική πόλη στο νερό, ή όπως είναι γνωστός  «Ο κόλπος των οστών». Θα θαυμάσουμε ένα  
Πλωτό Μουσείο, μοναδικό στο είδος του, στο οποίο στήθηκε ένας προϊστορικός οικισμός σε 8.500 τ.μ., αυθεντικό αντίγραφο των κατοικιών 1200- 700 
π.Χ. Πάνω από τον όρμο, κατασκευάστηκε ένα ρωμαϊκό στρατιωτικό οχυρό, ταυτόχρονα με τον οικισμό και το πλωτό Μουσείο. Στη συνέχεια αναχωρούμε 
για το Βυζαντινό μοναστήρι του Οσίου Ναούμ (όπου και η Εκκλησία των Αγίων Αρχαγγέλων), στη νότια πλευρά της λίμνης, με τα δεκάδες παγώνια 
να κυκλοφορούν ελεύθερα στους κήπους του. Κτισμένο τον 10ο αιώνα, όταν όλη η περιοχή ήταν έδρα της Ελληνορθόδοξης αρχιεπισκοπής, διαθέτει 
εκπληκτικές τοιχογραφίες. Από το μοναστήρι του Οσίου Ναούμ ξεκίνησαν ο Έλληνες μοναχοί Κύριλλος και ο Μεθόδιος, να διδάξουν στους Σλάβους 
την αλφάβητο (Κυριλλικά) και τη Βίβλο. Βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου, πάνω στην λίμνη, 30 χλμ. κοντά στα Αλβανικά σύνορα. Ο όσιος Ναούμ είναι 
θαμμένος σε αυτή τη Μονή. Ο θρύλος θέλει την καρδιά του να ακούγεται ακόμη να χτυπά, αν ακούσει κανείς προσεκτικά πάνω από τον τάφο του. Από 
αυτό το σημείο, οι πηγές του ποταμού Drim, 45 στο σύνολό τους, τροφοδοτούνται από τη Λίμνη Πρέσπα και καταλήγουν σε μια τεράστια λεκάνη, όμοια 
με λίμνη, που απορρέει μέσα στη Λίμνη Οχρίδα. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην παλιά πόλη και περνώντας από την κύρια είσοδο (Gorna Porta) θα 
δούμε τις Βυζαντινές εκκλησίες (Αγ. Σοφία, Αγ. Νικόλαος) κάτω από το κάστρο του Τσάρου Σαμουήλ και τα μικρομάγαζα με τα είδη κεραμικής και λαϊκής 
τέχνης.  Σ’ αυτόν τον δρόμο, κάτω από το Μουσείο, υπάρχει και το Εθνικό εργαστήριο χειροποίητου χαρτιού, πάπυρου, ένα από τα επτά εργαστήρια σε 
παγκόσμια κλίμακα. Η κατασκευή χαρτιού ξεκίνησε κατά το δεύτερο ήμισυ του 16ου αιώνα στο Μοναστήρι του Όσιου Ναούμ και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 
Το εκπληκτικό είναι ότι εδώ υπάρχει το ένα εκ των δύο μοναδικών αντιγράφων της αρχικής πρέσας του Γουτεμβέργιου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο. 
 
3η ημέρα: ΦΑΡΑΓΓΙ ΡΑΝΤΙΤΣΑ - ΜΟΝΗ ΜΠΙΓΚΟΡΣΚΙ - ΜΑΥΡΟΒΟ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για μια διαδρομή κατά μήκος του ποταμού Ντριμ, μέσα από το φαράγγι της Ράντιτσα (38χλμ.),  το μεγαλύτερο βατό φαράγγι 
της Ευρώπης. Συνεχίζοντας την διαδρομή μας, φθάνουμε στο ιστορικό Μοναστήρι  Μπιγκόρσκι, το οποίο βρίσκεται κολλημένο σε απότομο βράχο. 
Ανακαινίστηκε τον 19ο αιώνα και αποτελεί ένα εντυπωσιακό συγκρότημα με χαρακτηριστικό τις ξύλινες κατασκευές του. Θα καταλήξουμε στην λίμνη του 
Μαύροβο (Μαύρος Αγρός), ένα χωριό και τουριστικό θέρετρο στην ορεινή περιοχή της ΒΔ ΠΓΔΜ. Είναι τουριστικός προορισμός καθ’ όλη τη διάρκεια του 
χρόνου, εξαιτίας του χιονοδρομικού κέντρου Ζάρε Λαζαρέφσκι, του εθνικού πάρκου και της τεχνητής λίμνης. Μια περιοχή με πολλές φυσικές ομορφιές, 
υπέροχη θέα, μια διάφανα καθαρή λίμνη αλλά και ορεινούς λόφους από όπου κανείς μπορεί να δει το πανόραμα του όρους Μπίστρα. Η εκκλησία του 
Αγίου Νικόλαου η οποία χτίστηκε το 1850, βυθίστηκε κάτω από τα νερά της τεχνητής λίμνης λόγω της κατασκευής του τεχνικού φράγματος το 1953, 
όμως εξαιτίας της ξηρασίας κατά τον 21ο αιώνα έχει κατά μεγάλο μέρος επανεμφανιστεί. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Δείπνο, 
διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΛΙΜΝΗΣ & ΣΤΡΟΥΓΚΑ 
Μετά το πρωινό, σας προτείνουμε μια κρουαζιέρα στην κεντρική πρωταγωνίστρια της περιοχής, την ομώνυμη λίμνη. Είναι η πιο βαθιά λίμνη των Βαλκανίων 
και προστατευμένος υδροβιότοπος, μήκους 32 χλμ. Πρόκειται για μια φυσική, τεκτονική λίμνη που ανήκει στις παλαιότερες λίμνες του κόσμου, με ηλικία 
τριών εκατομμυρίων ετών. Η παλιά πόλη της Οχρίδας με το φρούριο του Σαμουήλ να προεξέχει στα 800 μ. πάνω από την επιφάνεια νερών εκτείνεται στη 
βόρεια όχθη της. Τα δύο τρίτα της επιφάνειάς της ανήκει στην ΠΓΔΜ και το ένα τρίτο στην Αλβανία, αποτελώντας το φυσικό σύνορο μεταξύ των δύο 
κρατών. Με τη μοναδική χλωρίδα και πανίδα που φιλοξενεί, είναι ένας από τους μεγαλύτερους βιότοπους στην Ευρώπη. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Στη 
συνέχεια,  μεταφορά για βόλτα στην πόλη της Στρούγκας στον πεζόδρομο κατά μήκος του ποταμού. Αφού ολοκληρώσουμε τα τελευταία μας ψώνια, 
παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής για την πόλη μας.
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3&4 ημέρες

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

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

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

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

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

Αδριανούπολη

MARGI HOTEL 5*
Το πολυτελέστατο ξενοδοχείο βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης και ακριβώς δίπλα από το μεγάλο ομώνυμο εμπορικό κέντρο.. Όλα τα δωμάτια του διαθέτουν 
ρυθμιζόμενο κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, mini bar, σεσουάρ, τηλέφωνο και βραστήρα για καφέ ή τσάι. Το ξενοδοχείο διαθέτει ακόμη πάρκινγκ, μπαρ, καφέ, εστιατόρια, 
παιδική και εσωτερική πισίνα, σάουνα, ατμόλουτρο, χαμάμ, γυμναστήριο και υδρομασάζ. Το ξενοδοχείο προσφέρει και δωρεάν χρήση wi-fi στους κοινόχρηστους χώρους. 
Μην ξεχάσετε να απολαύσετε ένα ποτό στο μπαρ του ξενοδοχείου ή να γευτείτε διάφορες τοπικές σπεσιαλιτέ και γεύσεις από διεθνή κουζίνα στο πολυτελές εστιατόριό 
<GREEN>.



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

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

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

Κωνσταντινούπολη

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

Αγία Σοφία

Ντολμά Μπαχτσέ

5 ημέρες

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

Βόσπορος
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1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (630 χλμ)
Αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 22.00. Κάνοντας τις 
απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στα σύνορα των Κήπων, έλεγχος 
και ελεύθερος χρόνος στα αφορολόγητα είδη. Συνεχίζουμε τη 
διαδρομή μας στην ανατολική Θράκη ταξιδεύοντας παράλληλα 
με την ακτή της θάλασσας του Μαρμαρά και φτάνουμε το πρωί 
στην Κωνσταντινούπολη.

2η ημέρα: ΑΓΙΑΣΜΑ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ 
Άφιξη στην Κωνσταντινούπολη και επίσκεψη στο ιερό Αγίασμα της 
Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλί) με τους τάφους των Πατριαρχών, 
όπου υπήρχαν τα λεγόμενα “παλάτια των πηγών”. Στη συνέχεια 
επίσκεψη στην φημισμένη σκεπαστή αγορά με τα 4000 
καταστήματα το ανατολίτικο παζάρι Καπαλί Τσαρσί. Αμέτρητα 
προιόντα όπως δερμάτινα είδη, ρούχα, αναμνηστικά, αντίκες, 
είδη δώρων κ.α. είναι στη διάθεσή σας εξασκώντας πάντα τις 
διαπραγματευτικές σας ικανότητες. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, 
τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ σας προσφέρουμε 
πανοραμική νυχτερινή περιήγηση όπου θα δούμε τη γέφυρα του 
γαλατά, τα ανάκτορα Ντολμά Μπαχτσέ, το Μπεσίκτας και 
θα φτάσουμε στην πρώτη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δια/ση.

3η ημέρα: ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΧΤΣΕ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΒΟΣΠΟΡΟ  
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ (70 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στα εντυπωσιακά 
ανάκτορα Ντολμά Μπαχτσέ, νεότερη κατοικία των σουλτάνων 
και διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σε 
στυλ μπαρόκ, μεγαλοπρεπή, με εξαιρετική πολυτέλεια.  Έπειτα 
προαιρετική κρουαζιέρα στα στενά του χιλιοτραγουδισμένου 
Βοσπόρου. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο όπου θα 
δούμε τον Βυζαντινό Ιππόδρομο με τον Αιγυπτιακό οβελίσκο, την 
ελικτή στήλη των Δελφών, την γερμανική κρήνη του 1898, την στήλη 
του Κωνσταντίνου, το μπλέ τζαμί, τη Βυζαντινή υπόγεια δεξαμενή 
του Ιουστινιανού και θα καταλήξουμε στο Ναό της Αγίας του Θεού 
Σοφίας, την περίφημη Αγία Σοφία. Θα δούμε επίσης καθοδόν τον 
σταθμό Σίρκεζι οπου κατέληγε το Όριεντ Εξπρές, το Γενί τζαμί, το 
Μίλιον και τα λουτρά της Ρωξάνης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ προαιρετική  διασκέδαση σε νυχτερινό κέντρο με οριεντάλ 
μουσική, ανατολίτικους χορούς και τραγούδια.

4η ημέρα: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΒΛΑΧΕΡΝΑ - ISTANBUL FORUM 
ΕΝΥΔΡΕΙΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (640 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο 
Φανάρι. Θα θαυμάσουμε τη στήλη της φραγκελώσεως οπου 
μαρτύρησε ο Ιησούς και σώζεται μέχρι σήμερα, τα λείψανα του 
Χρυσοστόμου και του Γρηγορίου Θεολόγου, τον Πατριαρχικό 
θρόνο, την εικόνα της Παναγίας της Κυζίκου και θα δούμε 
από μακριά τη Μεγάλη του Γένους Σχολή. Συνεχίζουμε για το 
Αγίασμα της μονής των Βλαχερνών οπου ψάλθηκε για πρώτη 
φορά το 626μ.χ. ο Ακάθιστος ύμνος στην Υπερμάχω Θεοτόκο 
ως ευχαριστία για τη σωτηρία της πόλης από τους Αβαρους. 
Στην συνέχεια, θα κατευθυνθούµε στο ISTANBUL FORUM, ένα από 
τα πλέον σύγχρονα εµπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, 
όπου θα επισκεφθούµε το Aquarium (Ενυδρείο), όπου εκτίθενται 
πάνω από 10000 διαφορετικά είδη θαλάσσιας ζωής. Παίρνωντας 
τον δρόμο της επιστροφής περνάμε περειφεριακά από Σιλίβρια 
(γενέτειρα του Αγίου Νεκταρίου) και κάνουμε στάση στην παραλία 
της Ραιδεστού. Άφιξη στα σύνορα και επιστροφή  στην πόλη μας. 

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

2η ημέρα: ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΑ - ΤΟΠ ΚΑΠΙ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Πρόγευμα και επίσκεψη στο ιερό Αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλί) με τους 
τάφους των Πατριαρχών, όπου υπήρχαν τα λεγόμενα “παλάτια των πηγών”. Στη 
συνέχεια επίσκεψη στην φημισμένη σκεπαστή αγορά με τα 4000 καταστήματα το 
ανατολίτικο παζάρι Καπαλί Τσαρσί. Αμέτρητα προιόντα όπως δερμάτινα είδη, ρούχα, 
αναμνηστικά, αντίκες, είδη δώρων κ.α. είναι στη διάθεσή σας εξασκώντας πάντα τις 
διαπραγματευτικές σας ικανότητες. Έπειτα, εφόσον ο καιρός το επιτρέπει, ξεκινάμε για 
προαιρετική εκδρομή στα μαγευτικά Πριγκηπόννησα. Επισκεπτόμαστε το μεγαλύτερο 
νησί των Πριγκηποννήσων, την Πρίγκηπο θαυμάζοντας τις παλιές ελληνικές βίλες 
με τις εντυπωσιακές αρχοντικές επαύλεις. Όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν το 
γύρο του νησιού με τα παραδοσιακά παϊτόνια ή να προσκυνήσουν στο μοναστήρι 
του Αγ.Γεωργίου στο ψηλότερο σημείο του νησιού. Επιστροφή αργά το απόγευμα 
στο ξενοδοχείο. Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί η εκδρομή στα Πριγκηπόνησσα θα 
επισκευθουμε το περίφημο παλάτι Τοπ Καπί αρχική κατοικία των Σουλτάνων (μέχρι 
τη δημιουργία του Ντολμά Μπαχτσέ το 1853) και διοικητικό κέντρο σημαντικών 
προσωπικοτήτων όπως ο κατακτητής Μωάμεθ Β΄και ο Σουλειμάν ο μεγαλοπρεπής. 
Επόμενη στάση το αρχαιολογικό μουσείο ένα από τα σημαντικότερα του είδους του 
παγκοσμίως. Εκθέματα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τη Μεσοποταμία και το 
πέρασμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου σίγουρα θα προσελκύσουν το θαυμασμό σας. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  Το βράδυ προαιρετική  διασκέδαση σε νυχτερινό κέντρο 
με οριεντάλ μουσική, ανατολίτικους χωρούς και τραγούδια.

3η ημέρα: ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΧΤΣΕ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΒΟΣΠΟΡΟ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΑΓΙΑ ΑΟΦΙΑ (70 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στα εντυπωσιακά ανάκτορα Ντολμά 
Μπαχτσέ, νεότερη κατοικία των σουλτάνων και διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, σε στυλ μπαρόκ, μεγαλοπρεπή, με εξαιρετική πολυτέλεια.  Έπειτα 
προαιρετική κρουαζιέρα στα στενά του χιλιοτραγουδισμένου Βοσπόρου. Συνεχίζουμε 
με επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο όπου θα δούμε τον Βυζαντινό Ιππόδρομο με τον 
Αιγυπτιακό οβελίσκο, την ελικτή στήλη των Δελφών, την γερμανική κρήνη του 1898, 
την στήλη του Κωνσταντίνου, το μπλέ τζαμί, τη Βυζαντινή υπόγεια δεξαμενή του 
Ιουστινιανού και θα καταλήξουμε στο Ναό της Αγίας του Θεού Σοφίας, την περίφημη 
Αγία Σοφία. Θα δούμε επίσης καθοδόν τον σταθμό Σίρκεζι οπου κατέληγε το Όριεντ 
Εξπρές, το Γενί τζαμί, το Μίλιον και τα λουτρά της Ρωξάνης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Το βράδυ σας προσφέρουμε πανοραμική νυχτερινή περιήγηση στα φωταγωγημένα 
αξιοθέατα της ιστορικής πόλης.

4η ημέρα: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΒΛΑΧΕΡΝΑ - ISTANBUL FORUM ΕΝΥΔΡΕΙΟ  
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (640 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο ανάρι. Θα θαυμάσουμε 
τη στήλη της φραγκελώσεως οπου μαρτύρησε ο Ιησούς και σώζεται μέχρι σήμερα, τα 
λείψανα του Χρυσοστόμου και του Γρηγορίου Θεολόγου, τον Πατριαρχικό θρόνο, 
την εικόνα της Παναγίας της Κυζίκου και θα δούμε από μακριά τη Μεγάλη του Γένους 
Σχολή. Συνεχίζουμε για το Αγίασμα της μονής των Βλαχερνών οπου ψάλθηκε για πρώτη 
φορά το 626μ.χ. ο Ακάθιστος ύμνος στην Υπερμάχω Θεοτόκο ως ευχαριστία για τη 
σωτηρία της πόλης από τους Αβαρους. Στην συνέχεια, θα κατευθυνθούµε στο ISTAN-
BUL FORUM, ένα από τα πλέον σύγχρονα εµπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, 
όπου θα επισκεφθούµε το Aquarium (Ενυδρείο), όπου εκτίθενται πάνω από 10000 
διαφορετικά είδη θαλάσσιας ζωής. Παίρνωντας τον δρόμο της επιστροφής περνάμε 
περειφεριακά από Σιλίβρια (γενέτειρα του Αγίου Νεκταρίου) και κάνουμε στάση στην 
περιοχή της Ραιδεστού. Άφιξη στα σύνορα και επιστροφή  στην πόλη μας.

4 ημέρες/2 διαν. 4 ημέρες/3 διαν.

“η πόλη των πόλεων”



Βόλος-Γύρος Πηλίου Μετέωρα-Ελάτη
Μύλος Ξωτικών

3&4 ημέρες 3&4 ημέρες

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΟΛΟΣ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΠΟΡΤΑΡΙΑ
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 08.00 με προορισμό το Πήλιο. 
Μαγευτικές  εικόνες ξετυλίγονται μπροστά μας περπατώντας τη 
Μακρυνίτσα, το μπαλκόνι του  Πηλίου, με πανέμορφη θέα στον Παγασητικό. 
Μετά τον καφέ μας, συνεχίζουμε για την Πορταριά, το παλαιότερο και 
κυριότερο χωριό του Πηλίου και έπειτα στα Χάνια. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΧΑΝΙΑ - ΖΑΓΟΡΑ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ
Αναχώρηση μετά το πρόγευμα για τη Ζαγορά, που γνώρισε μεγάλη άνθηση 
τον 17ο, 18ο αιώνα. Μετά τον καφέ μας επίσκεψη στο σχολείο του Ρήγα 
Φεραίου και συνεχίζουμε για τον Αγ. Ιωάννη, χωριό που συνδυάζει βουνό 
και θάλασσα με υπέροχη θέα στο Αιγαίο. Στη συνέχεια θα μας γοητεύσει η 
Τσαγκαράδα, με την πηλιορίτικη αρχιτεκτονική και τον αιωνόβιο πλάτανο 
στην Αγ. Παρασκευή. Γεύμα και επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε κάποια γραφική ταβέρνα του Βόλου.

3η ημέρα: ΤΡΑΙΝΟ ΠΗΛΙΟΥ - ΜΗΛΙΕΣ - ΒΥΖΙΤΣΑ - ΒΟΛΟΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και μετάβαση στα Άνω Λεχώνια από όπου θα 
πάρουμε το  φημισμένο γραφικό «τραίνο του Πηλίου» για μια υπέροχη  
ανάβαση στις πλαγιές του βουνού (δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια). Μια 
από τις πιο στενές σιδηροδρομικές γραμμές στον κόσμο (60 εκατοστά) 
φιλοξενεί τα 4 βαγόνια του «Μουτζούρη», όπως λεγόταν κάποτε, για  να 
δηλώσει την ατμοκίνηση και τον καπνό που άφηνε στο πέρασμά του. Η  
διαδρομή είναι ορεινή, διασχίζοντας τις κατάφυτες πλαγιές, με την πυκνή  
βλάστηση από πλατάνια και πουρνάρια. Η μοναδική στάση του τραίνου 
γίνεται για μόλις 15 λεπτά, στην Άνω Γατζέα, για να συνεχίσει “ξεφυσώντας” 
και λικνίζοντας τα βαγόνια του, για μια διαδρομή συνολικού μήκους 15 
χιλιομέτρων και χρόνου περίπου 90 λεπτών. Ο σταθμός Μηλεών είναι και το 
τέρμα της διαδρομής. Από εδω ξεκινάει το γραφικό καλντερίμι που οδηγεί 
στο κέντρο του χωριού. Παραδοσιακοί ξενώνες, ταβέρνες, η εκκλησία 
των Ταξιαρχών που χτίστηκε πριν το 1741, το λαογραφικό μουσείο και η 
βιβλιοθήκη, μία από τις παλαιότερες στην Ελλάδα είναι τα αξιοθέατα που θα 
δούμε. Επίσης, θα δούμε τη Βυζίτσα, το χωριό που κέρδισε το «Χρυσό Μήλο», 
σαν ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα παραδοσιακά χωριά, με τα ωραία και 
εντυπωσιακά αρχοντικά. Στη συνέχεια μετάβαση στο Βόλο και ελεύθερος 
χρόνος στη γραφική παραλία της πόλης για φαγητό και καφέ. Το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Στην 3ημερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 3η ημέρα του προγράμματος. Στην 3ημερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η η επίσκεψη στην περιοχή του Αχελώου.

1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΚΡΑΝΙΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 
Αναχώρηση στις 07:30 από τα γραφεία μας με πρώτο προορισμό το 
Μέτσοβο, μέσω της νέας  Εγνατίας οδού. Παραμονή για μια βόλτα και 
γνωριμία με τον παραδοσιακό οικισμό και στη συνέχεια από το Μουργκάνι 
φθάνουμε στην Κρανιά (1.140 μ.), ένα από τα μεγαλύτερα βλαχοχώρια της 
περιοχής Ασπροποτάμου με το πέτρινο γεφύρι Κατούνα (1860), το ξωκλήσι 
του προφήτη Ηλία (1880), την προτομή και τον σταυρό στο σημείο που 
δίδαξε ο Πατροκοσμάς ο Αιτωλός στα 1777. Περπατώντας λίγα μέτρα, θα 
ανακαλύψουμε κρυμμένη μέσα στο δάσος την εκκλησία του δωδεκάτρουλου 
Τιμίου Σταυρού, σπάνιας αρχιτεκτονικής και θα προχωρήσουμε προς την 
Πολυθέα, όπου από ψηλά η θέα είναι καταπληκτική. Συνεχίζουμε για το 
ξενοδοχείο μας στην Καλαμπάκα. Τακτοποίηση και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΑΧΕΛΩΟΣ - ΕΛΑΤΗ - ΚΕΡΚΕΤΙΟ
Πρωινό και μέσω Τρικάλων φθάνουμε στην Παλιοκαριά με το πέτρινο γεφύρι 
της (16ος αιώνας) πάνω σε παραπόταμο του Αχελώου, τους καταρράκτες 
και τη λιμνούλα της. Συνεχίζουμε για τα χωριά που θα μείνουν για λίγο 
ακόμα στο χάρτη, αφού το φράγμα που κατασκευάστηκε δίπλα τους θα 
γεμίσει νερά και στη θέση τους θα δημιουργηθεί τεχνητή λίμνη. Είναι τα χωριά 
Μεσοχώρι και Αρματολικό, τα οποία θα ήταν ωραία να φωτογραφίσετε. Από 
ψηλά θα δούμε το φράγμα, θα κατέβουμε στον Αχελώο σε ένα τελευταίο 
μαγευτικό φυσικό τοπίο. Συνεχίζουμε για το χωριό Ελάτη. Στο γραφικό αυτό 
χωριό θα βρείτε εστιατόρια, καφέ και τοπικά προϊόντα. Για όποιον επιθυμεί 
θα έχουμε επίσκεψη στο ράντζο Κερκέτιο. Δοκιμάστε τις δεξιότητές σας 
στην Ιππασία, τοξοβολία, οδήγηση τετράτροχου (γουρούνα) στο βουνό ή 
απολαύστε φαγητό και καφέ στο παραδοσιακό εστιατόριο. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. 

3η ημέρα: ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΜΥΛΟΣ ΞΩΤΙΚΩΝ  
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την Λίμνη του Ταυρωπού ή Πλαστήρα, την 
υλοποίηση της ιδέας που συνέλαβε το 1935 ο Νικόλαος Πλαστήρας. Η 
μεγάλη αυτή τεχνητή λίμνη, με τις δαντελωτές δασοσκέπαστες όχθες, είναι 
η κατάληξη ποταμιών που ξεκινούν από τις βουνοκορφές και δημιουργούν 
γύρω τους ένα μαγικό κόσμο από ιτιές, πλατάνια, σκλήθρα κ.α. Περνώντας 
από τα χωριά, μυρωδιές ξύλου που καίγεται στις σόμπες και απέραντη 
ομορφιά μας αφήνει έκθαμβους. Μετά το Φράγμα θα επισκεφθούμε 
την Σταυροπηγιακή Μονή της Παναγίας της Κορώνης (12ου αι.) και την 
Πλαζ του Λαμπερού. Τελειώνοντας, αναχωρούμε για τα Τρίκαλα, όπου ο 
Δήμος Τρικκαίων διοργανώνει το μεγαλύτερο Χριστουγεννιάτικο θεματικό 
πάρκο της Ελλάδας, μετατρέποντας τον Μύλο Ματσόπουλου σε «Μύλο 
των Ξωτικών». Όπως κάθε χρόνο, μια νέα ιστορία θα ταξιδέψει μικρούς 
και μεγάλους σε μια άλλη εποχή! Ορισμένες μόνο από τις τόσες δράσεις  
που μπορείτε να επισκεφθείτε : το καράβι των Πειρατών, το εργαστήριο 
σοκολάτας, το σπίτι του Άη Βασίλη, τον αλευρόμυλο των ξωτικών, το 
μουσείο μανιταριών, και τόσα άλλα. Το ταξίδι λοιπόν αρχίζει! Ρεσάλτο στην 
πρωτεύουσα των Χριστουγέννων! Με τις καλύτερες των εντυπώσεων 
επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση και διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΜΕΤΕΩΡΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας αναχωρούμε για την τελευταία μας επίσκεψη 
στον χώρο των Μετεώρων, ένα θαύμα της φύσης, από τα σημαντικότερα 
κέντρα του Ορθοδόξου Μοναχισμού. Περιήγηση στα μοναστήρια Βαρλαάμ 
και μεγάλο Μετέωρο. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα εξ’ ιδίων και αργά το 
απόγευμα επιστρέφουμε στην πόλη μας.

βόλτα με το φημισμένο τρενάκι του Πηλίου

4η ημέρα: ΒΟΛΟΣ - ΜΕΤΕΩΡΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό και αναχώρηση με προορισμό τους εντυπωσιακούς και ιστορικούς 
όγκους των Μετεώρων. Επίσκεψη των μονών Αγ. Στεφάνου και Βαρλαάμ. 
Γεύμα στην Καλαμπάκα και αναχώρηση για τα Τρίκαλα. Στάση για καφέ και 
συνεχίζουμε για την πόλη μας, όπου θα φθάσουμε αργά το βράδυ.

Βόλος

Τρενάκι Πηλίου



Ιωάννινα

65

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

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

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

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

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

Ιωάννινα-Ζαγοροχώρια

3&4 ημέρες

Καρπενήσι

3&4 ημέρες

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 08:00. Περνώντας 
από Τέμπη, Βόλο, Στυλίδα, θα καταλήξουμε στο γραφικό χωριό Κορυσχάδες. 
Θα εχουμε χρόνο να απολαύσουμε το διατηρητέο οικισμό, που είναι 
περικυκλωμένος από έλατα και ειναι χτισμένος σε υψόμετρο 960 μέτρων 
ανάμεσα στις κορυφές Παλαιόκαστρο, Λεκογιάννη και Ψηλό Κοτρόνι. Το 
χωριό είναι ένα από τα ιστορικότερα της Ελλάδας, καθώς εδώ συνεδρίασε, 
στις 14 Μαΐου 1944, η πρώτη εθνοσυνέλευση της Ελεύθερης Ελλάδας και 
έλαβε χώρα, στο Δημοτικό Σχολείο. Θα γευματίσουμε και τελειώνοντας 
θα αναχωρήσουμε για τον τελικό προορισμό μας, το περίφημο Καρπενήσι. 
Άφιξη και τακτοποίηση στα δωμάτια.

2η ημέρα: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΟΥ (70χλμ.)
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τη Μονή Προυσού, όπου στη διαδρομή μας 
θα δούμε το Μικρό Χωριό, από το οποίο θα απολαύσουμε την υπέροχη θέα 
και το πυκνό δάσος από έλατα. Φθάνοντας στη συνέχεια στο μοναστήρι 
Προυσού, θα περιηγηθούμε στη μονή, που δεσπόζει σε ενα απο τα πιο 
άγρια τοπία της περιοχής, μεταξύ των βουνών Χελιδόνα, Καλιακούδα και 
της οροσειράς του Τυμφρηστού. Θα δούμε το μουσείο που φιλοξενεί μια 
αξιόλογη συλλογή από παλαιά χειρόγραφα, παλαιότυπα βιβλία και πολύτιμα 
εκκλησιαστικά σκεύη και κειμήλια, αν και μεγάλο μέρος τους καταστράφηκε 
όταν οι Γερμανοί πυρπόλησαν τη μονή, στις 16 Αυγούστου 1944. Μπαίνοντας 
στη μονή συναντάμε το κοιμητήριο των πατέρων, το βαπτιστήριο, αλλά 
και το Σχολείο Ελληνικών Γραμμάτων που χτίστηκε το 1819. Η θαυματουργή 
εικόνα φυλάσσεται, μέσα σε ένα σπήλαιο. Λέγεται ότι φιλοτεχνήθηκε κατά 
τη μεσοβυζαντινή περίοδο και σήμερα διακρίνονται μόνο το πρόσωπο της 
Παναγίας και του Ιησού, καθώς τα υπόλοιπα είναι καλυμμένα με ασήμι, 
δώρο του Γεωργίου Καραϊσκάκη που γιατρεύτηκε από θέρμη, αφού πέρασε 
έξι μήνες στη μονή. Η μονή γιορτάζει στις 23 Αυγούστου. Αργά το απόγευμα 
παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για το ξενοδοχέιο μας.

3η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ - ΛΙΜΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ (100 χλμ.)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας στο γραφικό Καρπενήσι. Θα 
περπατήσουμε στην πλακόστρωτη πλατεία, που περυτριγυρίζεται από 
πλατάνια, βρύσες. Θα δούμε τη Μητρόπολη, την εκκλησία της Αγίας Τριάδας, 
η οποία διαθέτει πλούσια συλλογή αξιόλογων βυζαντινών και μεταβυζαντινών 
εικόνων. Συνεχίζοντας, θα δούμε στην τοποθεσία Κεφαλόβρυσο, που 
αποτελεί θαυμάσιο χώρο αναψυχής, με υπεραιωνόβια πλατάνια, πεζούλες 
και τρεχούμενα νερά, το μνημείο του Μάρκου Μπότσαρη. Μάλιστα, 
στην περιοχή λειτουργεί ιχθυοτροφείο όπου εκτρέφονται πέστροφες. 
Τελειώνοντας, θα περάσουμε από τον ποταμό Μέγδολα, για να καταλήξουμε 
στη λίμνη των Κρεμαστών, η οποία αποτελεί την μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη 
της Ελλάδας.  Η λίμνη βρίσκεται ανάμεσα στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας 
και  Ευρυτανίας, που ενώνονται μέσω της  Γέφυρας της Επισκοπής. Χρόνος 
ελεύθερος. Αργά το απόγευμα και εντυπωσιασμένοι από τα υπέροχα τοπία, 
επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο. 

4η ημέρα: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΥΠΑΤΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Πρόγευμα και επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγάθωνος. Συνεχίζουμε για την 
Υπάτη με τις ιαματικές πηγές της, που είναι φημισμένες από τους Ρωμαϊκούς 
ακόμη χρόνους. Θα θαυμάσουμε τον Καταρράχτη, στην είσοδο της πόλης, 
που τα νερα του κινούσαν παλαιότερα πέντε μύλους. Χρόνος ελεύθερος 
για φωτογραφίες. Στη συνέχεια παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Άφιξη 
αργά το απόγευμα στην πόλη μας με τις καλυτερες εντυπώσεις.

Στην 3ημερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η εκδρομή στην Υπάτη.



1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΥΚΗΝΕΣ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΝΑΥΠΛΙΟ 
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί με πρώτο προορισμό τις 
Μυκήνες. Επίσκεψη στον  αρχαιολογικό χώρο. Αναχωρούμε στη συνέχεια για 
την Αρχαία Επίδαυρο και να θαυμάσουμε το αρχαίο θέατρο. Ιστορική πόλη 
του νομού Αργολίδας, κτισμένη στους πρόποδες των ορέων Αραχναίο, 
Κορυφαίο και Τίθιο, όπου σύμφωνα με τη μυθολογία, γεννήθηκε ο Ασκληπιός. 
Η στρατηγική της θέση, αλλά, κυρίως, το Ασκληπιείο της, συνετέλεσαν, ώστε 
η πόλη να γνωρίσει πρωτοφανή ανάπτυξη. Οι κάτοικοί της ασχολούνταν 
κυρίως με τη ναυτιλία. Βρίσκεται 12 χλμ από την κωμόπολη της Παλαιάς 
Επιδαύρου. Επόμενη στάση για καφέ στο Άργος και άφιξη στο Ναύπλιο. 
Περιήγηση στην γραφική πόλη, πρωτεύουσα του νομού Αργολίδας και πρώτη 
πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους, ανάβαση στο βράχο του Παλαμιδίου με 
την πανοραμική θέα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και το βράδυ ελεύθερος 
χρόνος. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΝΑΥΠΛΙΟ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΓΥΘΕΙΟ - ΣΠΑΡΤΗ
Πρωινό και αναχώρηση για την μεσαιωνική, βυζαντινή και βενετσιάνικη πόλη 
της Μονεμβασιάς. Είναι περισσότερο γνωστή από το μεσαιωνικό φρούριο 
που αποτελεί στην κυριολεξία μικρή νησίδα που συνδέεται με γέφυρα σε 
σχηματιζόμενο λαιμό συνολικού μήκους 400 μέτρων με τη σημερινή παράλια 
κατ΄ έναντι πόλη επί της λακωνικής ακτής. Στα διασωθέντα κτήρια και τις 
δομές στο κάστρο περιλαμβάνονται αμυντικές κατασκευές του εξωτερικού 
κάστρου και αρκετές μικρές βυζαντινές εκκλησίες. Πολλές από τις οδούς 
είναι στενές και κατάλληλες μόνο για τους πεζούς. Το παρωνύμιο της 
Μονεμβασιάς είναι «Γιβραλτάρ της ανατολής», επειδή τυγχάνει να είναι σε 
σμίκρυνση πανομοιότυπη με τον βράχο του Γιβραλτάρ. Μπαίνοντας στην 
πόλη ο κεντρικός δρόμος με το βυζαντινό καλντερίμι οδηγεί στη Κεντρική 
Πλατεία με το παλαιό κανόνι και την Εκκλησία του Ελκομένου Χριστού. 
Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να απολαύσουμε την μοναδική θέα, την 
ομορφιά του τοπίου. Συνεχίζοντας την διαδρομή μας επισκεπτόμαστε το 
Γύθειο, γραφικό λιμάνι, κτισμένο αμφιθεατρικά σε πλαγιά λόφου, με νησιώτικο 
χρώμα και καταλήγουμε στην Σπάρτη, την πρωτεύουσα της Λακωνίας. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος για γνωριμία με την όμορφη πόλη. 
Το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για το 
πατροπαράδοτο Αναστάσιμο δείπνο. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΣΠΑΡΤΗ - ΜΥΣΤΡΑΣ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΥΡΟΥ - ΜΑΝΗ 
Πρωινό και ξεκινάμε για μια πρώτη επίσκεψη στην ερειπωμένη βυζαντινή 
καστροπολιτεία Μυστρά, περιήγηση και συνεχίζουμε την επίσκεψή μας στον 
Δυρό και τα περίφημα σπήλαιά του, που θεωρούνται ως ένα από τα τρία 
ωραιότερα λιμναία σπήλαια της γης. Καταλήγουμε  στην θρυλική Μάνη, την 
ξερή γη με τους παραδοσιακούς πέτρινους πύργους, η οποία απλώνεται από 
το Ακρωτήριο Ταίναρο και επάνω. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα προαιρετικά. 
Επιστροφή στην Σπάρτη και το βράδυ δείπνο στο ξενοδοχείο και προαιρετική 
διασκέδαση.

4η ημέρα: ΣΠΑΡΤΗ - ΟΛΥΜΠΙΑ - ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΤΡΑ 
Αφού πάρουμε το πρωινό μας, αναχωρούμε για την αρχαία Ολυμπία και τον 
αρχαιολογικό χώρο. Συνεχίζουμε για τον Πύργο, την πρωτεύουσα του νομού 
Ηλείας, για να καταλήξουμε στην Πάτρα. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο 
και χρόνος ελεύθερος για γνωριμία  με την πόλη. Δείπνο στο ξενοδοχείο και 
διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΠΑΤΡΑ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΔΕΛΦΟΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
Πρωινό και αναχωρούμε μέσω Ρίου για την Ναύπακτο. Συνεχίζουμε για το 
όμορφο και γραφικό Γαλαξίδι. Περιήγηση και καταλήγουμε στον αρχαιολογικό 
χώρο των Δελφών και το μουσείο. Ξενάγηση και στη συνέχεια παίρνουμε τον 
δρόμο της επιστροφής. Μέσω Λάρισας, Τεμπών με στάσεις καθοδόν για καφέ 
και φαγητό, άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.

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

5 ημέρες

Γύρος Πελοποννήσου

ASTIR 4* (Πάτρα)
Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Πάτρας και διαθέτει όλες τις σύγχρονες 
ανέσεις για μια ευχάριστη διαμονή, όπως πισίνα, σάουνα, εστιατόριο, μπαρ, roof gar-
den, ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Τα δωμάτια του διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, 
τηλέφωνο, minibar, στεγνωτήρα μαλλιών και Wi-Fi. 

NAFPLIA 2* (Ναύπλιο)
Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, δίπλα στο πάρκο και σε μικρή απόσταση από 
το λιμάνι. Διαθέτει αίθουσα πρωινού, μπαρ, ιδιωτικό χώρο στάθμευσης και δωρεάν 
Wi-Fi. Τα δωμάτιά του διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, μικρό ψυγείο, minibar και 
δωρεάν Wi-Fi.
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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). Το γραφείο 
διατηρεί το δικαίωμ της μη επιστροφής χρημάτων, εφόσον 
αυτά δεν επιστραφούν από τον προμηθευτή.Έτσι σε περίπτωση 
ακύρωσης: 1. έως 21 ημέρες πριν την αναχώρηση δεν γίνεται 
καμία παρακράτηση 2. έως 15 ημέρες πριν την αναχώρηση 
παρακρατείται ποσό 30% κατά άτομο απο την συνολική αξία 
του πακέτου. 3. Από 14 έως 10 ημέρες πριν την αναχώρηση ο 
συμμετέχων υποχρεούται να καταβάλει το 50% της αξίας της 
εκδρομής 4. από 9 ημέρες μέχρι την ημερομηνία αναχώρησης 
το 100% της αξίας της εκδρομής, οποιοσδήποτε και αν είναι ο 
λόγος (υγείας, εκτάκτων επαγγελματικών υποχρεώσεων κ.α.) 7. 
Στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως ναυλωμένων δρομολογίων 
(charter) και ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος ακύρωσης 
πριν την αναχώρηση, παρακρατείται όλη η αξία της εκδρομής 
(100%).

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

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

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

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

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

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

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

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