


Αεροπορικές εκδρομές στο εξωτερικό

Οδικές εκδρομές στο εξωτερικό

1 διαδρομή αεροπορικώς & 1 οδικώς

Σελ 41     Λίμνες Β. Ιταλίας - Ελβετικό Πανόραμα 8 ημέρες
Σελ 42    Special Ιταλικό Πανόραμα 8 ημέρες
Σελ 43    Βουδαπέστη - Βιέννη 5 ημέρες
Σελ 44    Δαλματία - Ζάγκρεμπ 6 ημέρες
Σελ 45    Δαλματία - Ντουμπρόβνικ 5 ημέρες
Σελ 46    Βουκουρέστι 4&5 ημέρες
Σελ 48    Στα βήματα του Δράκουλα 5 ημέρες
Σελ 49    Βελιγράδι 4&5 ημέρες
Σελ 50    Κωνσταντινούπολη 4&5 ημέρες
Σελ 52    Βυζαντινή Οχρίδα 3&4 ημέρες
Σελ 53    Αδριανούπολη 3&4 ημέρες
Σελ 54    Αν. Ρωμυλία - Φιλιππούπολη 4&5 ημέρες
Σελ 55    Σόφια 3&4 ημέρες

Σελ 38    Σικελία - Μ.Ελλάδα 6 ημέρες
Σελ 39    Δαλματία - Ντουμπρόβνικ 5 ημέρες
Σελ 40    Βουδαπέστη - Βιέννη 5 ημέρες

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.

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:

- Σύμφωνα με το νόμο 4389/2016, από 01/01/18  δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος 
καταβάλλεται από τον πελάτη στο ξενοδοχείο κατά την άφιξη.  Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται 
ανά διανυκτέρευση, ανά δωμάτιο και είναι όπως παρακάτω :

1-2 αστέρων ξενοδοχείο 0,50 ευρώ, 3 αστέρων ξενοδοχείο 1,50 ευρώ, 4 αστέρων ξενοδοχείο 
3,00 ευρώ, 5 αστέρων ξενοδοχείο 4,00 ευρώ

Αεροπορικές εκδρομές στην Ελλάδα
Σελ 57    Ρόδος 4&5 ημέρες
Σελ 58    Σαντορίνη 4 ημέρες
Σελ 60    Μύκονος 4 ημέρες
Σελ 61     Πάρος 5 ημέρες
Σελ 62    Κως 5 ημέρες / Ικαρία 5 ημέρες
Σελ 63     Χίος 4&5 ημέρες
Σελ 64    Χανιά 4&5 ημέρες / Μυτιλήνη 4&5 ημέρες
Σελ 65    Πάτμος 5 ημέρες

Οδικές εκδρομές στην Ελλάδα
Σελ 66    Κέρκυρα 4&5 ημέρες
Σελ 68    Ζάκυνθος 4 ημέρες
Σελ 70    Πάργα - Ακτές Ιονίου 4 ημέρες
Σελ 71     Πανόραμα Ηπείρου - Λευκάδα 4 ημέρες
Σελ 72     Λευκάδα 4 ημέρες
Σελ 73    Σκιάθος 4 ημέρες
Σελ 74     Ναύπλιο - Πόρτο Χέλι 4 ημέρες
Σελ 75     Γύρος Πελοποννήσου 5 ημέρες
Σελ 76     Τήνος 4&5 ημέρες / Εύβοια - Χαλκίδα 4 ημέρες
Σελ 77      Λακωνική Μάνη 4 ημέρες
Σελ 78      Μετέωρα - Καλαμπάκα 4 ημέρες
Σελ 79     Όροι χρήσης

Σελ 03    Αλσατία- Στρασβούργο - Χαιδελβέργη - Τριερ 6 ημέρες
Σελ 04    Άμστερνταμ 5 ημέρες
Σελ 05    Λονδίνο 5 ημέρες
Σελ 06    Σκωτία - Highlands - Λοχνές 6 ημέρες
Σελ 08    Βερολίνο - Πότσνταμ 5 ημέρες
Σελ 09    Παρίσι 5&6 ημέρες / Παρίσι Disney 5&6 ημέρες
Σελ 10    Βαρκελώνη 4&5 ημέρες
Σελ 12    Μαδρίτη - Ανδαλουσία 8 ημέρες
Σελ 13    Λισσαβώνα 6 ημέρες
Σελ 14    Πανόραμα Πορτογαλίας 6 ημέρες
Σελ 16    Γαλλική Ριβιέρα - Μονακό - Μιλάνο 5&6 ημέρες
Σελ 17    Ρώμη 5+1 ημέρες
Σελ 18    Αναγεννησιακή Τοσκάνη - Μπολόνια 5 ημέρες
Σελ 19    Ρώμη - Πίζα - Φλωρεντία 5 ημέρες
Σελ 20    Σικελία - Μ.Ελλάδα 6 ημέρες
Σελ 22    Μάλτα 4 ημέρες
Σελ 24    Δαλματία-Ντουμπρόβνικ 4&5 ημέρες
Σελ 26    Δαλματία - Λίμνες Πλίτβιτσε 5 ημέρες
Σελ 27    Βουδαπέστη - Βιέννη 5 ημέρες
Σελ 28    Ρομαντική Βουδαπέστη 4 ημέρες
Σελ 29    Special Βουδαπέστη 5 ημέρες
Σελ 30    Πράγα 4&5 ημέρες
Σελ 32    Βουκουρέστι 4&5 ημέρες / Βιέννη 5 ημέρες
Σελ 33    Βελιγράδι 4&5 ημέρες
Σελ 34    Άγιοι Τόποι 9 ημέρες
Σελ 36    Dubai 6 ημέρες

Σελ 56    Πασχαλινή κρουαζιέρα

Κρουαζιέρες

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.

Για τις εκδρομές στην Ελλάδα:

Για τις εκδρομές στο εξωτερικό, όπου είναι εφικτό, σας προσφέρουμε τη 
δυνατότητα παρακολούθησης της Ανάστασης σε Ορθόδοξο Ναό.

Κρατήσεις ξενοδοχείων στην Ελλάδα 
Ταξιδέψτε με το δικό σας μεταφορικό μέσο και κάντε κράτηση 

ξενοδοχείου με τιμές group



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

Χαϊδελβέργη Κολμάρ

Νέο
Μοναδικό 

πρόγραμμα

3

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

2η ημέρα: ΚΟΛΜΑΡ - ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη γραφική πόλη Κολμάρ, που είναι γνωστή για τα 
αμπέλια της. Η πόλη ιδρύθηκε τον 9ο αιώνα και είναι μια από τις λίγες που δεν 
διαπερνάται από τον ποταμό Ρήνο, αλλά συνδέεται μέσω ενός καναλιού του 
ποταμού Λάουχ που διασχίζει την πόλη. Μουσεία, καθεδρικοί ναοί, αρχιτεκτονικά 
μνημεία, συντριβάνια και αγάλματα κοσμούν την πόλη και συμβάλουν στην 
μοναδικότητά της. Θα δούμε τις δυο πιο σημαντικές εκκλησίες της πόλης, τον 
καθεδρικό ναό του Αγίου Μαρτίνου και των Δομινικανών, θα θαυμάσουμε την 
περίφημη ‘μικρή Βενετία’ ένα τμήμα της πόλης αποτελούμενο από παραδοσιακά 
κτίρια, τα οποία θυμίζουν το στολίδι της Βόρειας Ιταλίας, την οικία Πφίστερ, 
μια παλιά οικία στο κέντρο της πόλης με περίτεχνη διακόσμηση και γερμανική  
αναγεννησιακή αρχιτεκτονική κατασκευασμένη το 1537 και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, 
που διαθέτει μια από τις πλουσιότερες συλλογές της Γαλλίας. Η Κολμάρ είναι 
ακόμη γνωστή, καθώς αποτέλεσε την πατρίδα του ζωγράφου και χαράκτη Martin 
Schongauer και του γλυπτή Frederic Bartholdi, σχεδιαστές του αγάλματος της 
Ελευθερίας. Κατά την διάρκεια της παραμονής μας στην πόλη μην παραλείψετε 
να δοκιμάστε ένα παραδοσιακό εκλέρ σε μια από τις χαρακτηριστικές 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 Ευρώπη, χτισμένο το 1998. 

3η ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΜΙΚΡΗ ΓΑΛΛΙΑ - ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ - ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ 
Πρόγευμα και ξεκινάμε με περιήγηση στην πρωτεύουσα και κυριότερη πόλη του 
νομού του κάτω Ρήνου, όπου ο τοπικός πληθυσμός αποτελείται από ένα μείγμα 
γαλλικών και γερμανικών στοιχείων. Μοναδική πινελιά στη γραφικότητα της 
περιοχής προσδίδει η Petite France, μια περιοχή η οποία μοιάζει να είναι βγαλμένη 
από τα παραδοσιακά παραμυθία του Σαρλ Περώ και την εποχή του 1600. 
Το εμπόριο και οι παραδοσιακές δραστηριότητές είναι αυτές που συνέβαλαν 
καθοριστικά στην ανάπτυξη της. Ενώ μια ματιά σο φράγμα Βομπάν θα μας πείσει 
για το μέγεθος των αμυντικών έργων τα οποία έλαβαν χώρα περί το 1700. Ο 
προτεσταντισμός είναι έντονος στη περιοχή γεγονός το οποίο αποτυπώνεται και 
στη στενή σχέση μεταξύ της πόλεως και της γειτονικής Γερμανίας. Ένα από τα 
σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν στην πόλη αυτή 
είναι το τύπωμα του πρώτου βιβλίου το 1450 από το Γουτεμβέργιο. Επισκεπτόμενοι 
την πόλη αυτή θα δούμε τον καθεδρικό ναό, ένα από τα υψηλότερα κτίρια στην 
Ευρώπη με ύψος 150 μέτρα, το εντυπωσιακό παλάτι Ροχάν με τα 3 μουσεία και 
άλλα. Ελεύθερος χρόνος, όπου σας προτείνουμε μια όμορφη κρουαζιέρα στα 
κανάλια του ποταμού. Στη συνέχεια αναχωρούμε για τη Γερμανία. Πρώτος μας 
σταθμός η φημισμένη λουτρόπολη του Μπάντεν Μπάντεν, η οποία βρίσκεται 
στις όχθες του ποταμού Όου κοντά στο Καρλσρούη. Οι θερμές πηγές ήταν 
ήδη γνωστές από τη ρωμαϊκή εποχή και αποτέλεσαν πόλο έλξης για την υψηλή 
κοινωνία της Ευρώπης περί των 19ο αιώνα. Αριστοκρατικοί περίπατοι, καζίνο, 
όπερα, νεοκλασική ατμόσφαιρα, αυτοκρατορικά λουτρά σας περιμένουν να τα 
ανακαλύψετε. Ακόμα θα δούμε το μουσείο Faberze, ένα από τα σημαντικότερα 
της πόλης. Η ιστορία των περιβόητων αβγών την οποία εξιστορεί το μουσείο 
ξεκινάει το 1885, όταν ο τσάρος Αλέξανδρος Γ δώρισε στη γυναίκα του ένα 
πασχαλινό αυγό-κόσμημα για την 20η επέτειο των γάμων τους. Τελειώνοντας 
συνεχίζουμε για τη Χαϊδελβέργη, μια ξεχωριστή πόλη, χτισμένη στις όχθες του 
ποταμού Νέκαρ. Άφιξη το βράδυ και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της περιοχής, 
διανυκτέρευση. 

4η ημέρα: ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ - ΠΕΡΙΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΑΝΧΑΪΜ
Πρόγευμα και ξεκινάμε τη περιήγηση μας σε μια από τις ομορφότερες 
και γραφικότερες πόλεις της Γερμανίας, μια πόλη η οποία υπήρξε 
το κέντρο του γερμανικού ρομαντισμού και διαθέτει το παλαιότερο 
πανεπιστήμιο της χώρας ιδρυμένο το 1386, ο λόγος φυσικά για τη πόλη 
της Χαϊδελβέργης. Τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης είναι το 
Παλάτι, κτισμένο στις πλαγιές του βουνού Konigstuhl, και η οδός των 
φιλοσόφων, από την οποία μπορείτε να απολαύσετε την πιο ωραία θέα 
της πόλης. Ο κεντρικός δρόμος είναι το βασιλικό μίλι με 1,6 χλμ. μήκος, 
εκεί βρίσκεται και το πιο παλιό ξενοδοχείο της πόλης ‘Zum Ritter’ το 
οποίο λειτουργεί από το 1592. Οι δυο ωραιότερες εκκλησίες είναι αυτές 
του Αγίου Πνεύματος και του πανεπιστήμιου. Δε θα παραλείψουμε να 
ανεβούμε την ιστορική γέφυρα, όπου βρίσκεται το άγαλμα της Αθηνάς 
και τα αγάλματα - σύμβολα των μεγαλύτερων ποταμιών της νότιας 
Γερμανίας. Ελεύθερος χρόνος για σουβενίρ και αγορές. Αναχώρηση 
για το Μανχαίμ. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερή πόλη του κρατιδίου μετά 
τη Στουτγάρδη και αναφέρεται για πρώτη φορά σε μια νομική πράξη 
του 766. Το 1607 απέκτησε προνόμια πόλης, ενώ στις αρχές του 18ου 
αιώνα ανακατασκευάστηκε αποκτώντας ένα ξεχωριστό πολεοδομικό 
σχεδιασμό. Θα δούμε την Όπερα, το δημοτικό πάρκο και τον Πύργο του 
Νερού, σύμβολο της πόλης από το 19ο αιώνα. Θα μας εντυπωσιάσουν 
και τα μπαρόκ ανάκτορα που στεγάζουν πανεπιστημιακές σχολές. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος στην πόλη της Χαιδελβέργης και 
αναχώρηση για τη Φρανκφούρτη, την Πέμπτη μεγαλύτερη πόλη 
της χώρας. Και εδώ, όπως τις προηγούμενες μέρες, συναντάμε ένα 
σημαντικό ποτάμι- το Μαίν, το οποίο αποτελεί ορόσημο για την πορεία 
της πόλης. Η πόλη, μεταξύ άλλων, είναι γνώστη για τους ουρανοξύστες 
της στους οποίους στεγάζονται το Γερμανικό Χρηματιστήριο, η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Deutche Bank και άλλες υπηρεσίες. Η 
ιστορία της πόλης ξεκινά την περίοδο των ρωμαϊκών χρόνων, ενώ 
κατά την διάρκεια του Μεσαίωνα πολλοί γερμανοί αυτοκράτορές 
στέφθηκαν στο καθεδρικό ναό της Φρανκφούρτης. Το 1848 το πρώτο 
γερμανικό κοινοβούλιο συνεδρίαζε στο Ναό του Αγίου Παύλου. 
Και μόλις στα τέλη του 19ου αιώνα εγκαινιάστηκε ένας από τους 
μεγαλύτερους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Ευρώπης. Κατά την 
διάρκεια της επίσκεψής μας θα δούμε μεταξύ άλλων το Δημαρχείο 
της πόλης και θα διασχίσουμε μια ιστορική μεταλλική πεζογέφυρα στην 
οποία κάνοντας την βόλτα μας θα συναντήσουμε μια πινακίδα στην 
οποία αναγράφονται οι παρακάτω στίχοι του Ομήρου στα Ελληνικά 
«Πλέοντας μες το μελανό πέλαγος με αλλόγλωσσους ανθρώπους». 
Τελειώνοντας, μεταφορά σε ξενοδοχείο της περιοχής και τακτοποίηση 
στα δωμάτια.

6η ημέρα: ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΤΡΙΕΡ (Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ) - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη Τρίερ, η οποία ιδρύθηκε το 16 
π.Χ. από τον Αυτοκράτορα Αύγουστο με το όνομα Augusta Trever-
orum, είναι η αρχαιότερη πόλη της Γερμανίας, αλλά και ένα από 
τα σημαντικότερα κέντρα κλασικών αρχιτεκτονικών μνημείων 
και πολύτιμων έργων τέχνης. Η πόλη είναι ακόμη γνωστή, καθώς 
εδώ γεννήθηκε ο Γερμανός φιλόσοφος, ιστορικός, πολιτικός 
οικονομολόγος και θεμελιωτής του κομμουνισμού Καρλ Μαρξ, όπου 
το σπίτι του είναι σήμερα μουσείο. Στην περιήγησή μας, θα δούμε 
σπουδαία μεσαιωνικά αρχιτεκτονικά μνημεία, όπως τον καθεδρικό ναό, 
την εκκλησία Liebfrauenkirche, η οποία συνδέεται με περίστυλο με το 
ναό και οικοδομήθηκε από το 1227 έως το 1243, τη μεσαιωνική κεντρική 
αγορά με τα κτίρια Steipe και Rotes Haus, την εκκλησία St. Gangolf, το 
κεντρικό κτίσμα Marktkreuz της πλατείας, το σιντριβάνι Petrusbrun-
nen και το κοντινό σοκάκι Judengasse, το αβαείο των Βενεδικτίνων 
St. Matthias και τους προστατευτικούς κατοικήσιμους πύργους, όπως 
τον Πύργο των Φράγκων ή τον Πύργος της Ιερουσαλήμ. Ελεύθερος 
χρόνος για φαγητό σε κάποιο από τα εκπληκτικά εστιατόρια που έχουν 
εξαιρετικές διακρίσεις και προσφέρουν γαστριμαργικές απολαύσεις 
που δεν φοβούνται τις συγκρίσεις. Τελειώνοντας, μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις 
καλύτερες εντυπώσεις.



ΧΟ ΗΟΤΕL COUTOURE 4*
Βρίσκεται 5 λεπτά με τα πόδια από το World Fashion Centre, ενώ η στάση του τραμ βρίσκεται ακριβώς μπροστά στο ξενοδοχείο, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση στα 
σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης.  Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, γυμναστήριο, game room και δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, θυρίδα 
ασφαλείας, στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν Wi-Fi.

Παρακολούθηση της 
Ανάστασης στον 

Ρώσσικο Ορθόδοξο Ναό 
του Αγ. Νικολάου

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση με απευθείας πτήση για 
το Άμστερνταμ. Άφιξη στο αεροδρόμιο ‘Schiphol’ και γνωριμία με τον 
Γιάννη, 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: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - 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: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - MARKEN & VOLENDAM (προαιρετική εκδρομή)
Μετά το πρωινό και για όσους επιθυμούν θα αναχωρήσουμε για τα γνωστά 
χωριά Marken και Volendam, που έχουν διατηρήσει τον παραδοσιακό τους 
χαρακτήρα και βρίσκονται στις όχθες της άλλοτε λιμνοθάλασσας Ζοιντρζε. 
Θα κάνουμε βόλτα στα στενά σοκάκια του ομώνυμου χωριού, όπως και 
στο γραφικό λιμανάκι του Volendam. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής 
θα επισκεφθούμε ένα μύλο και ένα παραδοσιακό τυροκομείο, όπου θα 
μας εξηγήσουν πως φτιάχνονται τα τυριά και στη συνέχεια θα έχουμε τη 
δυνατότητα να δοκιμάσουμε τις γεύσεις τους. Το απόγευμα, επιστροφή 
στο Άμστερνταμ. Το βράδυ μην παραλείψετε μια Late Night βόλτα στη 
φημισμένη Red Light Distric!

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

5 ημέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Νωρίς το πρωί μεταφορά στο αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ για την 
απ’ ευθείας πτήση της επιστροφής μας.

Volendam



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.met-
ropolitanpub 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  ξενάγηση της πόλης.

2η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - LONDON BY 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 Lon-
don 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 παγκοσμίως. 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 West-
minster 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 μια 
κλασσική Αγγλική βραδιά. 

Με απευθείας πτήσεις
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. 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 Wa-
terloo, 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.royalgreenwich.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 επισκεφθείτε 
τα μέρη που εσείς θέλετε. 

5η 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 Hol-
born 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 και το Μουσείο 
Ντιζάιν. Προαιρετικά μπορούμε να επισκεφθούμε τα περίφημα 
Warner Studios, όπου γυρίστηκε η γνωστή υπερπαραγωγή Harry 
Potter. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

5

Με την καθοδήγηση του 
τοπικού μας συνοδού Σάκη σας 
προτείνουμε παρακολούθηση της 
Ανάστασης στον Ορθόδοξο Ναό 

της Αγίας Σοφίας

To Λονδίνο, αποτελεί για πολλούς το κέντρο της Ευρώπης και των 
εξελίξεων. Είναι κοσμοπολίτικο, πολυπολιτισμικό, μαγικό, μια πόλη που 
σίγουρα έχει πολλά να σας προσφέρει. Aξιοθέατα, ιστορία, αγορές, 
εορταστική ατμόσφαιρα και νυχτερινή ζωή. Μια Μητρόπολη στην οποία 
πρέπει με προσοχή να αξιοποιήσετε τον χρόνο σας. Για αυτό μόλις φτάσετε 
στο αεροδρόμιο θα σας περιμένει ο Σάκης. Μόνιμος κάτοικος Λονδίνου θα 
φροντίσει όχι μόνο να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στην φημισμένη 
πρωτεύουσα αλλά και να μεταδώσει τον καθημερινό τρόπο ζωής των 
Λονδρέζων. Σε συνδυασμό με απευθείας πτήσεις και διαμονή στο κέντρο 
της πόλης είναι ένα ταξίδι που θα αφήσει ιδιαίτερες εντυπώσεις...

welcome to London λοιπόν!  



1η ημέρα: ΓΛΑΣΚΩΒΗ - NIGHT WALK
Έφτασε η μέρα που θα αναχωρήσουμε για την χώρα των κάστρων, 
των μύθων και των πανέμορφων τοπίων. Ένας προορισμός που δεν 
θυμίζει σε τίποτα άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Συγκέντρωση λοιπόν, στο 
αεροδρόμιο  της Θεσσαλονίκης για να αναχωρήσουμε για τη μεγαλύτερη 
πόλη της Σκωτίας, τη Γλασκώβη. Φτάνουμε στο αεροδρόμιο και πρώτα 
πάμε προς το ξενοδοχείο για να τακτοποιήσουμε τα πράγματά μας. 
Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς την κεντρική πλατεία George, 
όπου βρίσκονται το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, υπέροχα βικτωριανά 
κτίρια, αλλά και ο Καθεδρικός Ναός, ένα υπέροχο δείγμα γοτθικής 
αρχιτεκτονικής. Θα φτάσουμε στη Merchant Square, που κάποτε ήταν 
μια πολυσύχναστη εσωτερική αγορά, τώρα όμως εδώ είναι μαζεμένα 
ατμοσφαιρικά μπαρ και εστιατόρια.  Η φήμη της νυχτερινής ζωής της 
Γλασκώβης είναι μια καλή δικαιολογία για να κάνουμε μια στάση σε 
κάποια από τις φημισμένες σκωτσέζικες παμπ, όπου θα μπορέσουμε 
να γνωρίστουμε όλοι οι ταξιδιώτες μεταξύ μας καλύτερα, λίγο πριν 
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο.

Loch ness cruise

2η ημέρα: BUNGEE JUMPING - LOCH LOMONT - TROSSACKS NATIONAL PARK - GREAT GLEN  
BARBEQUE
Ξεκινάμε τη μέρα μας αρκετά νωρίς, γιατί έχουμε πολλά να δούμε και να ζήσουμε. 
Οι πιο τολμηροί  της παρέας, σήμερα θα έχουν την ευκαιρία να δουν τη  Σκωτία.. 
upside down! Αν είσαι ένας από αυτούς, φόρεσε άνετα ρούχα κι ετοιμάσου να 
ακούσεις την αντίστροφη μέτρηση… “3,2,1… Bungeeeeeee”! Τσίριξε όσο θέλεις! 
Δεν θα σε παρεξηγήσει κανείς! Επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο μας και οδεύουμε 
προς τη Loch Lomont, τη μεγαλύτερη λίμνη της Βρετανίας. Διασχίζουμε το Εθνικό 
Πάρκο Trossacs, όπου η θεαματική και μοναδική άγρια φύση του Εθνικού Πάρκου 
θα σου χαρίσουν εικόνες απίστευτης ομορφιάς που θα σε συνεπάρουν! Εδώ είναι 
και το σπίτι για πολλά είδη ζώων, όπως για σκίουρους, κάστορες, ακόμα και για 
αετούς! Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς το Great Glen! Εκεί, ανάμεσα σε 
βουνά και λίμνες, στην καρδιά του Great Glen, βόρεια του Fort William και νότια 
του Loch Ness, σε μια πανέμορφη τοποθεσία βρίσκεται το Hostel, όπου και θα 
διανυκτερεύσουμε! Το απόγευμα κι ενώ θα έχουμε ήδη αγοράσει τις απαραίτητες 
προμήθειες, όσοι θεωρείτε τους εαυτούς σας δεινούς ψήστες, ήρθε η ώρα να 
αποδείξετε την αξία σας! Οι υπόλοιποι μην νομίζετε ότι θα κάτσετε με σταυρωμένα 
χέρια, όλο και κάπως θα μπορέσετε να βοηθήσετε! Και ύστερα από ένα καλό 
φαγοπότι, ήρθε η ώρα να παίξουμε παιχνίδια και να κάνουμε challenges! Αν έχεις 
και κιθάρα, μη διστάσεις να τη φέρεις!

3η ημέρα: GREAT GLEN - LOCH NESS - CRUISE - INVERNESS - AVIEMORE
Η σημερινή μέρα θα είναι επίσης πολύ ιδιαίτερη! Κατευθυνόμαστε προς τα High-
lands, εκεί όπου τα παραμυθένια τοπία και οι ιστορίες της περιοχής θα μας 
μεταφέρουν σε μια άλλη εποχή! Συνεχίζουμε προς το Loch Ness, που «ξεχειλίζει» 
από συναρπαστικούς μύθους – ιστορίες ενός θρυλικού τέρατος. Ένα τέρας με 
χαριτωμένο όνομα, η Νέσι κρύβεται σε αυτά τα νερά!  Στη λίμνη Λοχ Νες, θα 
περπατήσουμε και θα κάνουμε τούμπες… πάνω στο νερό, μέσα σε φουσκωτές 
μπάλες (water balls). Στη συνέχεια θα απολαύσουμε μια κρουαζιέρα στη λίμνη, 
που ποιος ξέρει, ίσως εντοπίσουμε το μυθικό «τέρας» που τόσοι  επιδιώκουν να 
δουν! Πάνω από τα νερά του Loch Ness βρίσκεται το Boathouse Restaurant με 
απαράμιλλη θέα σε όλη τη λίμνη. Εκεί λοιπόν στο Fort Augustus σε μια εκπληκτική 
τοποθεσία θα μπορέσουμε να απολαύσουμε είτε ένα απαραίτητο φλιτζάνι τσάι 
είτε ένα πιο χαλαρό γεύμα! Συνεχίζουμε προς την πρωτεύουσα των Highlands, την 
Inverness ενώ ύστερα οδεύουμε προς την κύρια πόλη αυτής της περιοχής, την 
Aviemore όπου και θα διανυκτερεύσουμε.

Γλασκώβη

Bungee Jumping



Tι θέλει η ζωή στο κάτω-κάτω;

Ωραία παρέα και καλό ουίσκι! Ταξιδέψτε σε ένα από 
τους πιο ιδιαίτερους ευρωπαϊκούς προορισμούς, τη 
Σκωτία. Η χώρα αυτή μπορεί να καυχηθεί για πολλά 
πράγματα, μεταξύ αυτών και για τους ανθρώπους 
της, αφού θεωρούνται από τους πιο φιλικούς στον 
κόσμο! Ετοιμαζόμαστε για ένα road trip στη χώρα των 
Κελτών, όπου ακόμα και το Χόλιγουντ «μαγεύτηκε» 
από τα εκπληκτικής ομορφιάς τοπία κι επέλεξε να 
γυριστούν εκεί ταινίες, όπως ο Braveheart και o Har-
ry Potter! Στη Σκωτία λοιπόν όχι μόνο θα θαυμάσεις 
τη γοτθική αρχιτεκτονική, την πλούσια ιστορία, την 
πανέμορφη φύση και τη μοναδική κουλτούρα, αλλά 
όπως με εμάς θα ζήσεις διαφορετικές εμπειρίες 
που θα σου μείνουν αξέχαστες! Γιατί, εκτός  από 
addicted travelers, είμαστε κι εθισμένοι στην 
αδρεναλίνη και τις μοναδικές δραστηριότητες! Όχι 
μόνο θα ανεβάσουμε τους παλμούς σου με bun-
gee jumping και οδήγηση αληθινού τανκ, αλλά 
θα περπατήσουμε στο νερό μέσα σε φουσκωτές 
μπάλες, θα επισκεφθούμε αποστακτήριο ουίσκι, θα 
προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε με μια κρουαζιέρα 
στη Λοχ Νες το πιο διάσημο ίσως τέρας του κόσμου.. 
Μα πάνω από όλα θα γίνουμε όλοι μια παρέα 
κάνοντας barbeque, λύνοντας γρίφους μυστηρίου 
και παίζοντας Highland games. Αν πάλι είσαι 
επίδοξη βασιλομήτωρ ή νιώθεις ότι θα έπρεπε να 
έχεις γεννηθείς γαλαζοαίματος, τότε στο Εδιμβούργο 
θα κάνεις το όνειρο σου πραγματικότητα, γιατί η 
διαμονή μας θα γίνει σε αληθινό κάστρο! Κι όλα 
αυτά είναι μία γεύση από τα συναισθήματα που θα 
σου δημιουργήσει αυτό το ταξίδι!

4η ημέρα: AVIEMORE - TANK DRIVE - ACTIVITIES - ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ - GHOST TOUR
Το πρωινό μας βρίσκει στην Aviemore! Χωρίς να χάνουμε χρόνο, ξεκινάμε 
το road trip μας για το Εδιμβούργο! Στην πορεία μας θα δούμε το διάσημο 
κάστρο Μπλαιρ, ενώ στη θα περάσουμε το Κιλλικράνκι, το Πιτλόχρι, μία από 
τις πύλες προς τα Highlands που βρίσκεται στον ποταμό Tummel και το Σαιντ 
Άντριους. Στη συνέχεια θα διασχίσουμε την παλαιότερη κρεμαστή γέφυρα 
της Σκωτίας, την περίφημη γέφυρα του ποταμού Φορθ (Firth of Forth), που 
είναι πλέον μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ένα 
εντυπωσιακό παράδειγμα βικτοριανής μηχανικής, το οποίο άνοιξε το 1890. Και 
τώρα ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία που δύκολα θα είχατε την ευκαιρία 
να ζήσετε! Αυτήν τη φορά, επιβιβαζόμαστε σε αληθινά τανκ που χρησιμοποίησαν 
οι ελίτ δυνάμεις του βρετανικού στρατού κατά τη διάρκεια του πολέμου και 
υπό την καθοδήγηση ενός… «κομάντο», μαθαίνουμε να οδηγούμε αυτό το 
θηρίο! Για όσους όμως προτιμάτε τη μάχη «σώμα με σώμα», θα οπλίσουμε 
τα πολυβόλα μας με σφαίρες χρωμάτων και αφού χωριστούμε σε ομάδες 
και καταστρώσουμε το σχέδιό μας, ας νικήσει ο καλύτερος! Και οι εκπλήξεις 
που κρύβει η σημερινή ημέρα, δεν τελειώνουν εδώ! Κατευθυνόμαστε προς το 
Εδιμβούργο, όπου η διαμονή μας θα γίνει σε ένα κάστρο! Ναι, καλά διαβάσατε! Με 
τί όμως συνδέουμε συχνά τα κάστρα; Με βικτωριανή διακόσμηση, ιδιαίτερους 
μύθους και ιστορίες μυστηρίου. Τις βραδυνές ώρες σας περιμένει το σκοτεινό 
παρελθόν του Εδιμβούργου…Αυτό σημαίνει οτι οι δρόμοι στοιχειώνονται από 
ανήσυχες ψυχές που δεν έχουν.. αναπαυτεί! Ένα tour φαντασμάτων που θα 
διαρκέσει μιάμιση ώρα και είναι ιδανικό για όσους τους συναρπάζει το υπερφυσικό 
και όχι μόνο! Πηγαίνουμε λοιπόν σε δύο από τις πιο στοιχειωμένες τοποθεσίες 
του Εδιμβούργου, με πρώτη στάση τους θόλους της Blair Street, όπου θα 
εξερευνήσουμε έναν υπόγειο κόσμο. Θα επισκεφθούμε την Cannongate Kirkyard, 
όπου θα ακούσουμε τις φρικιαστικές ιστορίες βασανιστηρίων, κανιβαλισμού και 
δολοφονιών. Σας ακούγεται πολύ dark? Πιστέψτε μας, είναι μια εμπειρία που θα 
μας «στοιχειώσει» ευχάριστα!

5η ημέρα: EDINBURGH CITY TOUR - HIGHLAND GAMES - ΚΥΝΗΓΙ ΧΑΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ
Η ημέρα μας στο Εδιμβούργο, θα ξεκινήσει με μια επίσκεψη στο Edinburgh’s Cas-
tle. Ένα κάστρο που είναι το έμβλημα της Σκωτίας και είναι ορατό σχεδόν από 
κάθε σημείο της πόλης. Εκεί θα θαυμάσουμε τα  «Πετράδια του Στέμματος» της 
Σκωτίας και την θρυλική «Πέτρα του Πεπρωμένου», το γιγάντιο κανόνι Mons 
Meg και τo παρεκκλήσι της Αγίας Μαργαρίτας. Στη συνέχεια, θα περπατήσουμε 
τους δρόμους της Νέας Πόλης με τις μεγάλες πλατείες και τα ιστορικά κτήρια. 
Η Σκωτία έχει τόσες πολλές ιστορίες να μας πει, πολλές από τις οποίες είναι 
πολύ… ”σκοτεινές. Μην νομίζετε όμως ότι η μέρα μας αυτή θα είναι χαλαρή 
για πολύ ακόμα, καθώς σήμερα θα ανακαλύψουμε πόσο… σκωτσέζικο αίμα 
κυλάει στις φλέβες μας! Για να το μάθουμε αυτό, οργανώσαμε Highland Games! 
Τα Highland Games, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σκωτσέζικης 
κουλτούρας. Κάθε καλοκαίρι και φθινόπωρο, σε όλη τη Σκωτία διοργανώνονται 
πολλά φεστιβάλ στα οποία τα Highland Games, έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο! 
Κιλτ, γκάιντες, τεράστια πλήθη ατόμων, χορός και δύσκολα παιχνίδια συνθέτουν 
ένα  εντυπωσιακό σκηνικό! Είναι τόσο συναρπαστικές αυτές οι εκδηλώσεις 
που ακόμα και η βασιλομήτωρ της Αγγλίας συνηθίζει να παρακολουθεί. Έτσι 
λοιπόν και εμείς θα χωριστούμε σε ομάδες και θα διαγωνιστούμε σε άκρως 
διασκεδαστικά παιχνίδια! Φυσικά ο νικητής θα κερδίσει και έπαθλο! Το κάστρο 
μας όμως περιμένει για να παίξουμε ένα κυνήγι χαμένου θησαυρού που θα μας 
βάλει όλους «για τα καλά» στο σκωτσέζικο κλίμα!

6η ημέρα: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ ΟΥΪΣΚΥ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Η Σκωτία μεταξύ άλλων είναι γνωστή και για το καλό της ουίσκι. Γι’ 
αυτό και εμείς νωρίς το πρωί, μετά το πρωινό μας, θα κατευθυνθούμε 
προς το αποστακτήριο Glenkinchie! Σε μια γραφική τοποθεσία, 32 
χιλιόμετρα μακριά από το Εδιμβούργο, στο East Lothian, το 1837 ιδρύθηκε 
αυτό το ιστορικό αποστακτήριο, όπου θα πάρουμε μια γεύση από την 
αυθεντική Σκωτία! Η επίσκεψή μας ξεκινάει από τη μοναδική έκθεση,ενώ 
ύστερα ο ξεναγός μας θα μας οδηγήσει στην περιοχή παραγωγής τπυ 
αποστακτηρίου, όπου θα μάθουμε πώς φτιάχνεται το «νερό της ζωής», 
όπως αρέσει στους Σκωτσέζους να αποκαλούν το ουίσκι. Κατά το τέλος 
της περιήγησής, θα απολύσουμε μια δωρεάν γευσιγνωσία του Glenkinchie 
Single Malt Whiskey. Στη συνέχεια, κατευθυνόμαστε προς το αεροδρόμιο 
για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής. Ένα ταξίδι, που όσοι το 
ζήσουν, θα κερδίσουν τις πιο όμορφες αναμνήσεις, θα ζήσουν έντονες 
στιγμές, μα πάνω από όλα θα κάνουν μοναδικές φιλίες! Cheers λοιπόν 
σε όλους τους ανήσυχους ταξιδιώτες! Το κάστρο μας όμως περιμένει για 
να παίξουμε ένα κυνήγι χαμένου θησαυρού που θα μας βάλει όλους «για 
τα καλά» στο σκωτσέζικο κλίμα!
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Tank driving

Trossacks National Park

Carberry Castle

Η διαμονή μας στο Εδιμβούργο γίνεται 
στο μεσαιωνικό κάστρο Carberry

Highland games



1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βερολίνο. Στην άφιξή στο 
αεροδρόμιο, μας περιμένει ο Γιάννης, μόνιμος κάτοικος Βερολίνου ο οποίος 
θα είναι μαζί μας συνεχώς και θα φροντίσει να πάρουμε μια αξέχαστη 
εμπειρία από την όμορφη πόλη. Στη διαδρομή για το ξενοδοχείο ο Γιάννης 
θα μας δώσει τις πρώτες απαραίτητες πληροφορίες και στη συνέχεια 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 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. Έχει πάνω από 1 εκατομμύριο 
επισκέπτες ανά έτος και αποτελείται από τις συλλογές της Μέσης Ανατολής 
και το μουσείο Ισλαμικής τέχνης. Ο χρόνος μετά είναι στη διάθεσή σας. Με 
την καθοδήγηση του Γιάννη 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 
Charlottenburg 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. 

Το Βερολίνο είναι μια πόλη που αλλάζει καθημερινά από το 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. 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.

Με απευθείας πτήσεις 3η ημέρα: ΠΟΤΣΝΤΑΜ - ΣΑΝ ΣΟΥΣΙ
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το ιστορικό Πότσνταμ όπου 
δεσπόζουν τα βασιλικά ανάκτορα του Κάιζερ Γουλιέλμου και του Φρειδερίκου 
Β΄. Αφού περάσουμε από δρόμους με ιδιαίτερα ιστορικά γεγονότα και 
ψυχροπολεμικά δράματα (γέφυρα κατασκόπων) αλλά και όμορφα μέρη 
όπως οι υδροβιότοποι του Χάβελ φτάνουμε στο Πότσνταμ νοτιοδυτικά του 
Βερολίνου σε απόσταση 26 χλμ. Το διασχίζει ο ποταμός Χάβελ και είναι 
η πρωτεύουσα του γερμανικού κρατιδίου του Βρανδεμβούργου. Αποτελεί 
σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ιστορίας ενώ κύριο 
χαρακτηριστικό του είναι το σύμπλεγμα των παλατιών του Σαν Σουσί που 
έχει αναδειχθεί σε κέντρο παγκόσμιας κληρονομιάς από την Ουνέσκο.  
Ένα ακόμη ορόσημο του Πότσνταμ, είναι η Ολλανδική συνοικία χτισμένη 
μεταξύ 1733 - 1742 από τεχνίτες μετανάστες καθώς και η ρώσικη συνοικία 
με τα καλλιτεχνικά ξύλινα σπίτια και τους γραφικούς κήπους. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Το απόγευμα και εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν,  
σας προτείνουμε μια επίσκεψη στο υπαίθριο μουσείο της ‘’τοπογραφίας 
του τρόμου’’. Στο σημείο στο οποίο έστεκαν κάποτε τα αρχηγεία των ΣΣ 
και της Γκεστάπο, και στο σημείο από όπου αργότερα περνούσε και το 
τείχος του Βερολίνου. Σήμερα θα βρείτε μια έκθεση, η οποία εξιστορεί την 
ιστορία του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου καθώς και την περίοδο της 
διχοτόμησης του Βερολίνου. 

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

5η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα στην 
ιστορική πόλη και το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο και την 
πτήση επιστροφής.

Παρακολούθηση της 
Ανάστασης στην 

Παναγία Αναλήψεως 
του Σωτήρος

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 μπορείτε 
να απολαύσετε σε μια φουτουριστική-techo ατμόσφαιρα τις υπηρεσίες 
που προσφέρονται και να 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 κανό στην καρδιά 
της πόλης. -  επισκεφθείτε το Preubenpark 
- Να επισκεφθείτε το Preubenpark ένα “Ταϊλανδέζικο” πάρκο με street 
food στην καρδιά του Βερολίνου

εκδρομή στο 
Πότσνταμ 
Σαν Σουσί

Δώρο



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

2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΥΡΓΟΣ ΑΪΦΕΛ - ΒΕΡΣΑΛΙΕΣ
Μετά το πρόγευμά μας θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στα αναρίθμητα 
αξιοθέατα της πόλης του Φωτός. Θα θαυμάσουμε τα κοσμοπολίτικα Ηλύσια 
πεδία, τον περίφημο Πύργο του Άιφελ, το Γκραντ και το Πετί Παλαί χτισμένα 
ταυτόχρονα με την εντυπωσιακή γέφυρα του Τσάρου Αλεξάνδρου του 3ου, 
την πλατεία Ομονοίας, την όπερα Γκαρνιέ, ένα ακόμη εντυπωσιακό κτίριο, 
όπου θα δούμε την ξεχωριστή βασιλική είσοδο και τις προτομές των μεγάλων 
μουσικοσυνθετών, όπως του Μότσαρντ και του Μπετόβεν, την πολυτελή 
πλατεία Βαν Ντομ με την στήλη του Ναπολέοντα κατασκευασμένη από το 
μέταλλο των κανονιών, τα οποία του αντινάχτηκαν στη μάχη καθώς και 
το ξενοδοχείο RITZ, από όπου ξεκίνησε η μοιραία πορεία της πριγκίπισσας 
Ναϊάνας, την γέφυρα των ερωτευμένων (Πον Ντες Αρ), όπου συρρέουν 
οι ανά τον κόσμο ερωτευμένοι προκειμένου να κλειδώσουν την αγάπη 
τους πετώντας το κλειδί στα νερά του Σηκουάνα και το νησάκι Ιλ Ντε 
Λα Σιτέ όπου γεννήθηκε το Παρίσι. Θα καταλήξουμε στους κήπους του 
Λουξεμβούργου, όπου και θα κατέβουμε από το λεωφορείο προκειμένου 
να απολαύσουμε τους κήπους με το ομώνυμο παλάτι κτισμένο κατά 
παραγγελία της Μαρίας των Μεδίκων, στη συνέχεια θα κατηφορίσουμε 
μπροστά από το πανεπιστήμιο της Σορβόννης και περνώντας μέσα από 
την γειτονία των Λατίνων θα καταλήξουμε στην Παναγία των Παρισίων, η 
οποία αποτελεί την πιο γνωστή εκκλησία γοτθικού ρυθμού παγκοσμίως και 
θα θαυμάσουμε την αρχιτεκτονική της με τις εντυπωσιακές αντηρίδες και 
τα τεράστια Βιτρό. Στη συνέχεια αναχωρούμε για τα περίφημα ανάκτορα 
των Βερσαλλιών. Εδώ θα ακούσουμε με λεπτομέρεια την πορεία του Βασιλιά 
Ήλιου και θα μάθουμε την ιστορία της δημιουργίας μιας ολόκληρης πόλης 
από το μηδέν. Αξίζει ακόμη μια επίσκεψη στους απέραντους και μοναδικά 
σχεδιασμένους κήπους, ενώ στο ανάκτορο μπορείτε να δείτε μεμονωμένα 
τα βασιλικά διαμερίσματα και την περίφημη αίθουσα των κατόπτρων. Για 
όσους δεν επιλέξουν τις Βερσαλλίες σας προτείνουμε να κάνετε μια βόλτα 
στη γειτονία των Λατίνων, όπου μπορείτε να επισκεφτείτε μεταξύ άλλων 
τα παλιά βιβλιοπωλεία, με πιο διάσημο εξ αυτών το Sheakspir and Com-
pany. Επιστροφή το απόγευμα και ελεύθερος χρόνος. Για το βράδυ σας 
προτείνουμε μια βόλτα στα Ηλύσια Πεδία. Θα ξεκινήσετε από την Αψίδα του 
Θριάμβου, όπου θα κατηφορίσετε τη φωταγωγημένη οδό με κατεύθυνση 
προς την πλατεία Ομονοίας. Όσοι το επιθυμούν μπορούν να ανηφορήσουν 
και πάλι, ή να κατευθυνθούν προς το παγκοσμίου φήμης Budha bar. Όσοι πάλι 
το επιθυμούν μπορούν να συνεχίσουνε την βόλτα, όπου περνώντας από την 
εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής θα κατευθυνθείτε προς την Όπερα Γκαρνιέ, 
όπου και σας προτείνουμε να καθίσετε στο Καφέ της ειρήνης (Καφέ Ντε Λα 
Πε). το οποίο κατασκευάστηκε από τον αρχιτέκτονα Γκαρνιέ. 

3η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ - ΚΗΠΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ - ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Πρόγευμα και μετάβαση στο μουσείο του Λούβρου, στο μουσείο 
παγκόσμιας προβολής. Στην ξενάγησή μας θα δούμε στην ελληνική 
πτέρυγα την Αφροδίτη της Mήλου, τη Νίκη της Σαμοθράκης, τις 
“Εργαστίνες”, την “Κενταυρομαχία”, κομμάτι από μετόπη του Παρθενώνα,  
το μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς κ.α. Προχωρώντας θα δούμε τον πιο 
διάσημο πίνακα του Ντα Βίντσι, την περίφημη Τζοκόντα. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε τους Κήπους του Κεραμικού,  τον άλλοτε βασιλικό κήπο του 
Λούβρου. Από εκεί, θα κατευθυνθούμε περπατώντας προς το Palais Roy-
al, ένα ακόμα πολύ σημαντικό και ιστορικό κτίριο του Παρισιού κτισμένο 
από τον Καρδινάλιο Ρισελιε. Κατά την επίσκεψη αυτή θα περάσουμε το 
κτίριο από την εσωτερική του αυλή, όπου θα νιώσουμε πραγματικά πως 
βρισκόμαστε σε μια άλλη εποχή. Συνεχίζουμε την πορεία μας με μια 
επίσκεψη στις γκαλερί Vivienne και Colbert. Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα 
από σκεπαστούς διαδρόμους, περιτριγυρισμένους από πολυτελείς bou-
tique και καφέ. Η βόλτα μας θα καταλήξει στο ιστορικό κτίριο της όπερας 
Γκαρνιέ, την οποία σας προτείνουμε να επισκεφτείτε. Η κατασκευή της 
ξεκίνησε το 1861, προορισμένη να γίνει η έδρα της όπερας του Παρισιού. 
Το θέατρο αποκαλείται και Opera Garnier, καθώς ήταν η πρωταρχική 
λυρική σκηνή στο Παρίσι. Τελειώνοντας, χρόνος ελεύθερος για αγορές 
στα πολυκαταστήματα Galleries Lafayette και Printemps. Επιστροφή το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο εξ ιδίων. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση στο 
φημισμένο καμπαρέ Λίντο.

4η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - DISNEY
Τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε με την καθοδήγηση του συνοδού μας 
να την αφιερώσετε στον κόσμο των ονείρων της Disney. Αφήστε να σας 
συναρπάσουν τα χρώματα, η χαρούμενη μουσική, τα φαντασμαγορικά 
θεάματα και οι επιβλητικές παρελάσεις όλων των ηρώων της Disney. Μετά 
την επιστροφή στο Παρίσι σας προτείνουμε μια νυχτερινή βόλτα , το “Mid-
night in Paris” , εμπνευσμένη από την ομώνυμη ταινία του Γούντι Άλεν. Θα 
συναντηθούμε στην πλατεία Δημοκρατίας και από εκεί θα περπατήσουμε 
προς την πλατεία της Βαστίλης. Θα περάσουμε και μέσα από το Μαραί, 
προκειμένου να δούμε και την πλατεία Ντε Βο, την οποία λίγοι τουρίστες 
φτάνουν να δουν. Από την πλατεία της Βαστίλης σας προτείνουμε να 
περιπλανηθείτε στα γύρω στενά όπου θα βρείτε αναρίθμητα μπαράκια και 
καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο εξ ιδίων, πλημμυρισμένοι από όμορφες 
εικόνες. 

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

6η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και στον ελεύθερο χρόνο, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε 
το μουσείο Ορσέ ή το μουσείο Πομπιντού. Στη συνέχεια μετάβαση στο 
αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας 
με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Στην 5νθήμερη εκδρομή ημ περιήγηση πόλης πραγματοποιείται την 1η ημέρα χωρίς καμία παράλειψη από το υπόλοιπο πρόγραμμα
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εκδρομή στις 
Βερσαλλίες

Δώρο

Παρακολούθηση της 
Ανάστασης στον 
Ορθόδοξο Ναό του 
Αγίου Στεφάνου

“Η πόλη του Φωτός“

Το πρόγραμμα αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσετε το Παρίσι (περιλαμβάνει ξενάγηση 
πόλης & μουσείο του Λούβρου) και να διανυκτερεύσετε κοντά στο πάρκο της Disney. Ξεκινήστε τη 
γνωριμία με την υπέροχη πόλη σύμφωνα με το πρόγραμμα που βλέπετε παραπάνω. Τις 2 τελευταίες 
διανυκτερεύσεις μείνετε στη Disney και απολαύστε το φημισμένο πάρκο. Διαθέτει περισσότερα από 35 
θεάματα, πολλά σόου και χώρους παιχνιδιού! Το 60% των θεαμάτων πραγματοποιούνται σε κλειστό 
χώρο, ενώ το Πάρκο περιλαμβάνει 5 φανταστικές χώρες (Lands) που εκτείνονται γύρω από το Κάστρο 
της Ωραίας Κοιμωμένης, τις Main Street U.S.A.®, Frontierland®, Adventureland®, Fantasyland® και Discov-
eryland®. Τις ελεύθερες ημέρες μέσα στα πάρκα θα έχετε την ευκαιρία να ζήσετε στην εποχή του Φαρ 
Ουέστ με τα ποταμόπλοια, να επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με τους κρυμμένους θησαυρούς 
και τα μυθικά παζάρια να γευματίστε εξ’ιδίων σε ένα από τα 29 ρεστωράν και επισκεφθείτε τον μαγικό 
κόσμο της Κοιμωμένης. του Πινόκιο και του Πήτερ Παν, της Χιονάτης και των επτά Νάνων. Με διαμονή & στη Disney (2 διαν/σεις)



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

2η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - AQUARIUM
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε περιήγηση στην πρωτεύουσα 
της Καταλονίας με το λεωφορείο από το λόφο Μοντζουίκ, όπου 
θα απολαύσουμε την πανοραμική θέα της πόλης και του λιμανιού., 
Συνεχίζουμε με την πλατεία Ισπανίας, την λεωφόρο Ντιαγκονάλ, το κτίριο 
Λα Πεδρέρα, την πλατεία Καταλονίας, το μνημείο του Κολόμβου στο 
λιμάνι, την Μπαρτσελονέτα, την Ολυμπιακή ακτή, τους δίδυμους πύργους 
του Ολυμπιακού λιμανιού και το φημισμένο λιμάνι της Βαρκελώνης. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το χαρακτηριστικο δημιουργημα του 
πασίγνωστου Γκαουντί, τον Καθεδρικό ναό της Σαγράδα Φαμίλια (Άγια 
Οικογένεια), σημείο αναφοράς της Βαρκελώνης. Έπειτα θα περιηγηθούμε 
στο μεγαλύτερο ενυδρείο της Μεσογείου, το Aquarium με 80μ υποθαλάσσιο 
τούνελ και 450 είδη θαλάσσιας ζωής.  Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Για όσους 
επιθυμούν υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης της Ανάστασης στον 
Ορθόδοξο Ναό του Αγίου Νεκταρίου με την καθοδήγηση του συνοδού.

Παρακολούθηση της 
Ανάστασης στον 
Ορθόδοξο Ναό του 
Αγ. Νεκταρίου

4η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΓΙΡΟΝΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πόλη της Γιρόνα, όπου θα 
θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό της πανάγιας με το μεγαλύτερο κλίτος 
γοτθικού ναού στον κόσμο. Η Girona πανέμορφη με το ποτάμι της τον 
όναρ και τα ζωγραφιστά σπιτάκια στις όχθες του, θα σας προσφέρει πολύ 
όμορφες εικόνες. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

3η  ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - MONTSERRAT - ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ TORRES (προαιρετική)
Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε για το μοναστήρι των Βενεδικτίνων 
μοναχών. Μέσα από μια όμορφη διαδρομή θα απολαύσουμε τη θέα του 
Όρους MONTSERRAT. Η ιστορία του μοναστηριού ξεκινάει από το 880 μ.Χ., 
όπου σε ένα σπήλαιο βρέθηκε το ξύλινο άγαλμα της Παρθένου Μαρίας. 
Θαυμάστε τον Καθεδρικό Ναό, δώστε προσοχή στις ατέλειωτες εικόνες  
αγάλματα, όπου φέρουν ελληνικά ονόματα και αφήστε το βλέμμα σας 
να περιπλανηθεί από υψόμετρο 1100 μ. Μετά την επίσκεψή μας στο 
μοναστήρι, οι τολμηροί θα έχουν χρόνο στη διάθεσή τους για μια βόλτα 
με το τρενάκι (έξοδα ατομικά). Στην επιστροφή μας προς την Βαρκελώνη 
θα επισκεφθούμε το διάσημο Torres, όπου οι υπεύθυνοι του οινοποιείου θα 
μας ξεναγήσουν στα αμπέλια και θα πάρουμε μια γεύση από τοπικά κρασιά. 
Επιστροφή στη Βαρκελώνη. Υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο.

FIRA CONGRESS 4*
Βρίσκεται κοντά στο Εκθεσιακό Κέντρο Fira της Βαρκελώνης και πολύ κοντά στο 
σταθμό του μετρό, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης. Διαθέτει 
εστιατόριο, μπαρ, γυμναστήριο, ιδιωτικό χώρο στάθμευσης και δωρεάν Wi-Fi. Τα 
δωμάτιά του διαθέτουν τηλεόραση, τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν Wi-Fi.

SALLES PERE IV 4*
Το ξενοδοχειο είναι πολύ προσφατα ανακαινισμενο και αναβαθμισμενο.Βρίσκεται στην 
περιοχή Poble Nou, σε απόσταση 10 λεπτών με τα πόδια από την πολυσύχναστο Port 
Olimpic και τις παραλίες της Βαρκελώνης.Ο σταθμος Bogatell του μετρό βρισκεται σε 
αποσταση 350μ, από οπου το κεντρο της πολης απεχει 15 λεπτα. Διαθέτει εστιατόριο, 
cafe και κέντρο ευεξίας (δωρεάν πρόσβαση στο σπα , που περιλαμβάνει φινλανδική 
σάουνα, χαμάμ, εσωτερική πισίνα, ντους αισθήσεων και υδρομασάζ).Τα ευρύχωρα 
δωμάτιά του διαθέτουν δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, minibar και δωρεάν Wi-Fi.

Montserrat

Σαγράδα Φαμίλια



EVENIA OLYMPIC RESORT 4* 
Aν επιθυμείτε να περάσετε αυτό το Πάσχα γνωρίζοντας 
τη Βαρκελώνη και τα γύρω αξιοθέατα αλλά παράλληλα 
να απολαύσετε ένα πολυτελές ξενοδοχείο σε φημισμένο 
τουριστικό θέρετρο τότε αυτή είναι η κατάλληλη επιλογή. 
Στην κοσμοπολίτικη περιοχή Λορέτ Ντε μαρ ανάμεσα 
στη Βαρκελώνη και τη Γιρόνα βρίσκεται το ξενοδοχείο 
Evenia. Στους χώρους του θα βρείτε μπαρ, εστιατόριο, 
γυμναστήριο, κέντρο υγείας, πισίνα, μπιλιάρδο και 
αθλητικές εγκαταστάσεις. Διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα 
δωμάτια με δορυφορική τηλεόραση και μπαλκόνι. Τις 
πρωινές ώρες ακολουθήστε εφόσον επιθυμείτε το 
πρόγραμμα των ξεναγήσεων και το απόγευμα περάστε 
το χρόνο σας στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου ή 
στο κέντρο της Βαρκελώνης.

Απευθείας πτήσεις από Θεσ/νίκη
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Κάζα Μπατλό

Παρακολούθηση της 
Ανάστασης στον 
Ορθόδοξο Ναό του 
Αγ. Νεκταρίου

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΛΟΦΟΣ ΜΟΝΖΟΥΙΚ - ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ - ΓΟΤΘΙΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο στις 09.30 και πτήση για Βαρκελώνη. Άφιξη στην πρωτεύουσα της 
Καταλονίας και αρχίζουμε την γνωριμία με την πόλη με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία, τον 
λόφο Μόνζουικ με την υπέροχη θέα. Δείτε το Ολυμπιακό Στάδιο που φιλοξένησε την Ολυμπιάδα το 1992 
και φωτογραφηθείτε με φόντο όλα τα ενδιαφέροντα κτίρια της Βαρκελώνης. Ο λόφος πέρα από τα 
πολλά κτίρια που φιλοξενεί αποτελεί έναν ιδανικό τόπο για περίπατο και είναι  αναπόσπαστο κομμάτι 
της επίσκεψής σας στην Βαρκελώνη. Θα δούμε επίσης το περίφημο Ισπανικό χωριό, ένα ανοιχτό 
μουσείο αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Αποτελείται από κτίρια από όλα τα μέρη 
της Ισπανίας με σκοπό να μπορεί ο επισκέπτης να θαυμάσει σε ένα μέρος το διαφορετικό στυλ, την 
αρχιτεκτονική και την κουλτούρα της κάθε τοποθεσίας, από το μεσογειακό νότο της Ανδαλουσίας 
στο βορρά της Γαλικίας, της Βασκονίας και της Καταλονίας. Αυτό που είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό 
είναι πως δεν πρόκειται για μινιατούρες μνημείων, όπως υπάρχουν σε πολλές χώρες, αλλά κτίρια 
σε πραγματικό μέγεθος! Περιλαμβάνει 117 κτίρια σε μια έκταση 42.000 τ.μ. με δρόμους, πλατείες, 
εκκλησίες, θέατρο και εστιατόρια. Θα ξεναγηθείτε στις διαφορετικές γειτονιές του Ισπανικού Χωριού, 
θα επισκεφθείτε το εργαστήρι Φυσητού γυαλιού ανοιχτό στο κοινό καθώς επίσης στην περιοχή της 
Αραγονίας θα δοκιμάσετε το παραδοσιακό ποτό της Ισπανίας, την Σανγκρία και το Τουρό που θυμίζει 
το μαντολάτο παραδοσιακό γλύκισμα της Καταλονίας. Συνεχίζουμε με την πιο ιστορική περιοχή την 
περίφημη Γοτθική συνοικία. Βρίσκεται ανάμεσα στους διάσημους δρόμους  LasRamblas και ViaLaiet-
ana, την πλατεία PlazaCatalynya στην κορυφή και το λιμάνι της πόλης. Αποτελείται από μεσαιωνικά 
κτίρια, με τη γοτθική αρχιτεκτονική να αποτυπώνεται σε όλα τα καφέ, εστιατόρια και καταστήματα 
της περιοχής. Η Γοτθική Συνοικία μοιάζει με λαβύρινθο και έχει αρκετές ήσυχες γωνιές όπου μπορείτε 
να χαλαρώσετε. Στο κέντρο της δεσπόζει ο Καθεδρικός Ναός της Σάντα Εουλάλια που χτίστηκε το 
1450, ενώ ένα ακόμη σημαντικό αξιοθέατο της περιοχής είναι το Ρωμαϊκό Μουσείο. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - CAMP NOU - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - SAGRADA FAMILIA - ΠΑΡΚ ΓΟΥΕΛ
Θα ξεκινήσουμε την σημερινή μας περιήγηση με το περίφημο CampNou ένα από τα ιστορικότερα 
γήπεδα ποδοσφαίρου της Ευρώπης και έδρα της ποδοσφαιρικής ομάδας της Μπαρτσελόνα. Η 
επίσκεψη στους εσωτερικούς χώρους και στο MESSI SPACE είναι μια συναρπαστική εμπειρία για φίλους 
του ποδοσφαίρου και μη. Συνεχίζουμε με την πλατεία Ισπανίας, την λεωφόρο Ντιαγκονάλ, το κτίριο 
Λα Πεδρέρα, την πλατεία Καταλονίας, το μνημείο του Κολόμβου στο λιμάνι, την Μπαρτσελονέτα, 
την Ολυμπιακή ακτή, τους δίδυμους πύργους του Ολυμπιακού λιμανιού και το φημισμένο λιμάνι της 
Βαρκελώνης. Καταλήγουμε στο αριστούργημα του ΚαταλανούΑntonyGaudi την περίφημη Bασιλική της 
LaSagradaFamilia (Άγια Οικογένεια). Πρόκειται για μια γιγαντιαία Βασιλική που βρίσκεται υπό κατασκευή 
από το 1882 και που δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί για πολλά χρόνια ακόμη. Αποτελεί Μνημείο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ενώ το Νοέμβριο του 2010 εγκαινιάστηκε και καθαγιάστηκε 
από τον Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ΄ ώστε να μπορεί πλέον να τελεστεί εκεί η Θεία Λειτουργία. Έπειτα θα 
ανεβούμε στο Φαλακρό βουνό, την Μοντάνια Πελάδα για να επισκεφθούμε το διασημότερο πάρκο 
της Βαρκελώνης που ξεκίνησε να χτίζεται το 1900 από τον μεγάλο μοδερνιστή αρχιτέκτονα Αντόνι 
Γκαουντί.  Θα θαυμάσουμε  το χρωματιστό του μπαλκόνι ντυμένο με την τεχνοτροπεία trencandis ένα 
είδος ψυφιδωτού από σπασμένα πλακάκια, γυαλιά και τούβλα, την αλχημική σαλαμάνδρα, το ρόζ σπίτι 
του Γκαουντί, την αγορά και τέλος τα σοκολατόσπιτα εμπνευσμένα στο παραμύθι του Χάνσελ και της 
Γκρέτελ στην κεντρική είσοδο του πάρκου. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα περιπλανηθείτε 
στο κέντρο της πόλης στην περιοχή της κοσμοπολίτικης οδού Rablas.

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

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

5η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΤΙΒΙDABO - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για το Τιμπιντάμπο, τον ψηλότερο λόφο της Βαρκελώνης με 512 μέτρα ύψος όπου 
στην κορυφή του βρίσκεται η εκκλησία Σαγράδο Κοραθόν αντίγραφο της Sacré Coeur της Μονμάρτρης. 
Ανηφορίζοντας τον λόφο θα διασχίσουμε την λεωφόρο Τιμπιντάμπο με τα μοντέρνα σπίτια, το μπλε 
τραμ και τις εντυπωσιακές βίλες, καθώς βρισκόμαστε στην πιο ακριβή συνοικία της πόλης.  Αφού 
φτάσουμε στην πλατεία της εκκλησίας απεναντί μας θα αντικρίσουμε την είσοσο σ΄ ένα από τα 
παλαιότερα λούνα πάρκ της Ευρώπης. Τέλος θα επισκεφθούμε την εκκλησία και θα θαυμάσουμε την 
εντυπωσιακή θέα της Βαρκελώνης ανεβαίνοντας με τον ανελκυστήρα στο καμπαναριό της εκκλησίας 
όπου δεσπόζει το άγαλμα του Χριστού.Για οσους δεν ακολουθησουν την επισκεψη στο Τιμπινταμπο, 
ελευθερος χρονος μεχρι το απόγευμα για να απολαύσετε την υπέροχη πόλη. Συμβουλευτείτε τον 
συνοδό-τοπικό μας φίλο στην Βαρκελώνη και  περιηγηθείτε στην γοτθική συνοικία, επισκεφτείτε 
το μουσείο του PICASO, το πανέμορφο Παλάτι της Μουσικής καθώς και το μουσείο ιστορίας της 
Βαρκελώνης. Επίσης σας προτείνουμε να δοκιμάσετε παέλια και τάπας, ισπανικές λιχουδιές, στους 
δρόμους της πόλης.Το βραδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.



Μαδρίτη

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

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

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

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

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

8η ημέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και λίγος χρόνος ελεύθερος στη διάθεση σας. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την πόλη μας

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

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

Σεβίλλη
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1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟ - ΑΒΕΪΡΟ (60 χλμ.) - ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ (250 χλμ.)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Πόρτο. Άφιξη και μεταφορά στη πόλη 
των καναλιών, τη «Βενετία της Πορτογαλίας», το Αβέιρο. Θα θαυμάσουμε τις 
χαριτωμένες βάρκες «moliceiros», που μοιάζουν με τις παραδοσιακές γόνδολες της 
Βενετίας. Μεταφορά στη Λισσαβώνα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με τη πόλη.

2η ημέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και ξεκινάμε τη γνωριμία μας επισκεπτόμενοι το πάρκο του Εδουάρδου VII, 
όπου θα απολαύσουμε τη θέα της πόλης και του κάστρου του Αγίου Γεωργίου. Θα 
συνεχίσουμε στη λεωφόρο Liberdades έως τις πλατείες Restauradores και Rossio. 
Αφού δούμε τη μοντέρνα πλευρά της πόλης θα περάσουμε από την Estrela Basilica, μια 
θαυμάσια εκκλησία χτισμένη από μάρμαρο, καθώς και το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο. 
Συνεχίζουμε παράλληλα με τον Τάγο ποταμό κατευθυνόμενοι στην περιοχή του 
Μπελέμ, τη γειτονιά με τα περισσότερα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης. 
Θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι των Ιερωνυμιτών, που αποτελεί σύμβολο της πόλης. 
Τέλος θα δούμε τον Πύργο του Μπελέμ, ένα μνημείο από την Εποχή των Μεγάλων 
Εξερευνήσεων,που χτίστηκε κατά τη βασιλεία του Μανουέλ Ι, με σκοπό να αποτελέσει 
κομμάτι της άμυνας της πόλης. Το βράδυ σας προτείνουμε να δοκιμάσετε τις 
τοπικές σπεσιαλιτέ, όπου κυριαρχεί η ψητή σαρδέλα και ο μπακαλιάρος στο τραπέζι 
των ντόπιων, αλλά και σούπες με πιο γνωστές την caldo verde (με λάχανο) και τη 
sopa de alho (με σκόρδο και ψωμί), αλλά και τα chouricos (καπνιστά λουκάνικα). Από 
τα γλυκίσματα ξεχωρίζει το pudim (σαν κρέμα καραμέλας) και τα μικρά pasteis de 
nata (με κρέμα αβγού) με κανέλα και γλάσο. Τέλος, αγαπημένο έδεσμα των ντόπιων, 
είναι το χειροποίητο γλυκό ψωμί με ζάχαρη ή μέλι (massa sovada), το οποίο θα 
συναντήσετε σε πολλές παραλλαγές.

3η ημέρα: ΣΙΝΤΡΑ - ΚΑΣΚΑΪΣ - ΕΣΤΟΡΙΛ - ΚΑΜΠΟ ΝΤΑ ΡΟΚΑ (110 χλμ.)
Πρωινό και ξεκινάμε προαιρετική εκδρομή στα περίχωρα της Λισσαβώνας με 
πρώτο σταθμό τη Σίντρα, μια από τις πιο πολυτελείς και ρομαντικές πόλεις της 
Πορτογαλίας. Παλαιότερα αποτελούσε το καλοκαιρινό θέρετρο της βασιλικής 
οικογένειας. Θα επισκεφθούμε και το Εθνικό Παλάτι, μεσαιωνική κατοικία που θεωρείται 
ως η αρτιότερα διατηρημένη στην Πορτογαλία. Βρίσκεται στο μεγαλύτερο υψόμετρο, 
μέσα στο Parque da Pena. Θα θαυμάσετε τα ταβάνια με υπέροχες παραστάσεις - 
στο δωμάτιο των δεξιώσεων με τους κύκνους, στο δωμάτιο με τις κίσσες, με τα 
οικόσημα, με θαλασσογραφίες και πλοία. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Κασκάις 
και το γειτονικό Εστορίλ, παραθαλάσσιες κοσμοπολίτικες πόλεις που αποτελούσαν 
προορισμό της αριστοκρατίας στις αρχές του 20ου αιώνα. Η μέρα μας θα κλείσει 
στο Cabo da Roca, το δυτικότερο σημείο της Ευρώπης. Επιστροφή στη Λισσαβώνα.

Φατιμά

4η ημέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ
Πρωινό και τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε 
τη διεθνή έκθεση Expo, το Κάστρο του Αγ. Γεωργίου, που βρίσκεται 
στην κορυφή της Αλφάμα, τη παλιότερη γειτονιά της Λισσαβώνας 
ή το στάδιο της Μπενφίκα.

5η ημέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - ΟΜΠΙΝΤΟΥΣ - ΝΑΖΑΡΕ - ΦΑΤΙΜΑ (120 +120 χλμ.)
Πρωινό και προαιρετική αναχώρηση για το πολύ όμορφο μεσαιωνικό 
χωριό Όμπιντους, περιτριγυρισμένο και προφυλαγμένο από τα τείχη 
του κάστρου που κατασκευάστηκε το 13ο αιώνα. Περιπλανηθείτε 
στα στενά σοκάκια της πόλης με τα άσπρα σπίτια και τα μαγαζιά 
με είδη λαϊκής τέχνης και δοκιμάστε το τοπικό λικέρ“ginginia”. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε το γραφικό ψαροχώρι Nazare, το οποίο 
είναι ένα πολύχρωμο παραδοσιακό ψαροχώρι με ψηλούς βράχους 
και θέα στον ωκεανό. Κατά την επιστροφή στη Λισσαβώνα θα 
σταματήσουμε στο διάσημο χωριό Φάτιμα. Η εκκλησία του 
Αλέξανδρου Τομπάζη θα αποτελέσει μεγάλη έκπληξη.

6η ημέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες βόλτες μας στην 
πόλη. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το Oceanarium, που είναι 
το δεύτερο μεγαλύτερο ενυδρείο του κόσμου. Τελειώνοντας, 
μετάβαση στο αεροδρόμιο της Λισσαβώνας για την πτήση της 
επιστροφής.

Cabo Da Roca Μοναστήρι Ιερωνυμιτών

Νέο
πρόγραμμα

Ένα μοναδικό πρόγραμμα για 
να γνωρίσετε την πρωτεύουσα 
της Πορτογαλίας, τη Λισαβόνα ή 
Λισσαβώνα. Έχει χαρακτηριστεί 
«Πόλη του Οδυσσέα», καθώς 
διάφοροι μύθοι αναφέρουν την 
ίδρυση της από τον ίδιο,  επίσης 
«Πόλη των μεγάλων θαλασσοπόρων  
εξερευνητών», αλλά και ως 
«Πριγκίπισσα του Ωκεανού».

εκδρομή 
στο Αβέϊρο

Δώρο



1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, γνωριμία με τη συνοδό μας Αλμπένα, η οποία έχει 
πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ταξίδι επανειλημμένα γνωρίζει τα μέρη, τις τοπικές 
παραδόσεις και τη νοοτροπία των κατοίκων. Στη συνέχεια απευθείας πτήση για Πόρτο. 
Άφιξη και ξεκινάμε την περιήγηση στα αξιοθέατα της πόλης. Στη βόλτα μας θα δούμε 
τα πιο χαρακτηριστικά μνημεία της περιοχής, όπως τον Καθεδρικό Ναό, το νεοκλασικό 
Stock Exchange Palace, όπου και θα ξεναγηθούμε για να θαυμάσουμε την αραβική 
αίθουσα - αριστούργημα. Ακόμη, θα δούμε το σύμβολο της πόλης, τη διώροφη μεταλλική 
αψιδωτή γέφυρα Dom Luís που σχεδιάστηκε από τον Téophile Seyrig, συνεργάτη του 
Αϊφελ. Συνδέει το κυρίως αμφιθεατρικό τμήμα με την απέναντι πλευρά της Vila Nova 
de Gaia, εκεί όπου βρίσκονται τα κελάρια γεμάτα βαρέλια με Πόρτο, το γλυκό κρασί-
σήμα κατατεθέν της πόλης, που ωριμάζει και φυλάσσεται έτοιμο για εξαγωγή στα πέρατα 
της οικουμένης. Θα επισκεφθούμε κάποιο παλιό οινοποιείο της πόλης, όπου για πολλά 
χρόνια ωριμάζει το περίφημο κρασί Πόρτο και θα έχουμε τη χαρά να γευθούμε σε ειδικά 
κατασκευασμένο ποτήρι “calice” την υπέροχη γεύση του και το μεθυστικό του άρωμα. Στη 
συνέχεια μετάβαση και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα σας προτείνουμε 
να ανεβείτε στα κίτρινα τραμ και να ανακαλύψετε το γεμάτο μεσαιωνικά στενά και 
ρωμαϊκούς ή μπαρόκ ναούς κέντρο στην περιοχή Ribeira. Ακόμη, αξίζει μια στάση για 
ποτό στην πλατεία Praca da Ribeira που έχει θέα στον Ντούρο. Σημειώστε επίσης, πως η 
νύχτα στο Πόρτο ξεκινά τα μεσάνυχτα με ποτό στα μπαρ της Ribeira, αλλά και της Gaia. 
Εάν επιθυμείτε κάτι πιο έντονο τότε επισκεφθείτε τα κλαμπ της παραλιακής.

2η ημέρα: ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ - ΜΠΡΑΓΚΑ (80 + 80 χλμ.)
Σήμερα θα κατευθυνθούμε βόρεια σε μια πολιτιστική εκδρομή στο παρελθόν και το 
μέλλον της Πορτογαλίας. Προορισμός μας το Γκιμαράες, πρώτη πρωτεύουσα της 
Πορτογαλίας. Δεύτερος σταθμός της διαδρομής μας θα είναι η Μπράγκα, όπου o λόφος 
μαζί με την Εκκλησία του Καλού Ιησού και το πλούσιο αρχιτεκτονικά ιστορικό κέντρο 
της πόλης θα μας εντυπωσιάσουν. Επιστροφή το απόγευμα στο Πόρτο. Το απόγευμα 
σας προτείνουμε μια βόλτα στο ποτάμι, όπου θα δείτε: παραδοσιακά κτίρια σε διάφορα 
χρώματα με λουλούδια στα μπαλκόνια τους που συνθέτουν ένα τοπίο ζωγραφιάς, 
τουριστικά στέκια για καφέ και φυσικά ατελείωτη περατζάδα σε όλους τους τόνους, από 
ρομαντικούς, μέχρι παιχνιδιάρικους.

Λισσαβώνα

Πανόραμα     Πορτογαλίας

3η ημέρα: ΠΟΡΤΟ - ΑΒΕΪΡΟ - ΟΜΠΙΝΤΟΥΣ - ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ (330 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για Λισσαβώνα. Πρώτος μας σταθμός η 
πόλη των καναλιών, η «Βενετία της Πορτογαλίας», το Αβέιρο. 
Θα θαυμάσουμε τις χαριτωμένες βάρκες «moliceiros», που 
μοιάζουν με τις παραδοσιακές γόνδολες της Βενετίας. Στη 
συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο πολύ όμορφο μεσαιωνικό 
χωριό Όμπιντους, περιτριγυρισμένο και προφυλαγμένο από 
τα τείχη του κάστρου που κατασκευάστηκε τον 13ο αιώνα. 
Περιπλανηθείτε στα στενά σοκάκια της πόλης με τα άσπρα 
σπίτια και τα μαγαζιά με είδη λαϊκής τέχνης και δοκιμάστε το 
τοπικό λικέρ“ginginia”. Στη συνέχεια άφιξη στη Λισαβόνα και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ
Πρωινό και ξεκινάμε τη γνωριμία μας με τη γραφική και φιλόξενη 
πόλη με τις κεραμιδί στέγες και τις στολισμένες με πολύχρωμα 
πλακάκια προσόψεις των σπιτιών, επισκεπτόμενοι το πάρκο του 
Εδουάρδου VII. Θα συνεχίσουμε στη λεωφόρο Liberdades έως 
το κέντρο της πόλης. Αφού δούμε τη μοντέρνα πλευρά της 
πόλης θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας παράλληλα με τον Τάγο 
ποταμό κατευθυνόμενοι στην περιοχή του Μπελέμ, τη γειτονιά 
με τα περισσότερα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της 
πόλης. Eδώ θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι των Ιερωνυμιτών. 
Τέλος, θα δούμε τον Πύργο του Μπελέμ και το μνημείο των 
Εξερευνήσεων. Απόγευμα ελεύθερο. Το βράδυ σας προτείνουμε 
να απολαύσετε τα παραδοσιακά τραγούδια fado που έγιναν 
γνωστά σε όλο το κόσμο από τη φημισμένη τραγουδίστρια 
Amalia Rodrigues.

Κοϊμπρα

Μπράγκα - Ιερό του Ιησού

Πύργος Μπελέμ - Λισσαβώνα

Με απευθείας πτήσεις 
για Πόρτο & επιστροφή 

από Λισσαβώνα

Νέο
πρόγραμμα

Πόρτο
Η 2η μεγαλύτερη πόλη της Πορτογαλίας, η οποία με τα χρώματά της, την ιστορία της και τις ομορφιές της θα σας εντυπωσιάσει. 
Αποτελεί ένα από τα παλαιότερα ευρωπαϊκά κέντρα και έχει ενταχθεί στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UN-
ESCO. Στην πόλη όλα κινούνται γύρω από το λιμάνι και τον ποταμό Ντούρο με τη διάσημη γέφυρα Dom Luis Ι, η οποία ενώνει την 
πόλη με την εύφορη κοιλάδα του προαστίου Vila Nove de Gaia.

Ένα μοναδικό πρόγραμμα για 
να γνωρίσετε την Πορτογαλία με 
απευθείας πτήσεις για Πόρτο και 
επιστροφή από Λισσαβώνα, χωρίς 
να ταλαιπωρηθείτε. Για πρώτη 
φορά αυτές οι 2 πόλεις έρχονται 
τόσο κοντά σας...



5η ημέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΙΝΤΡΑ - ΚΑΣΚΑΪΣ - ΕΣΤΟΡΙΛ - ΚΑΜΠΟ ΝΤΑ ΡΟΚΑ (105 χλμ.)
Πρωινό και ξεκινάμε προαιρετική εκδρομή στα περίχωρα της Λισαβόνας, 
με πρώτο σταθμό τη Σίντρα, μια από τις πιο πολυτελείς και ρομαντικές 
πόλεις της Πορτογαλίας, που παλαιότερα αποτελούσε το καλοκαιρινό 
θέρετρο της βασιλικής οικογένειας. Στη Σίντρα θα επισκεφθούμε και 
το Εθνικό Παλάτι, μεσαιωνική κατοικία που θεωρείται ως η αρτιότερα 
διατηρημένη στην Πορτογαλία. Επόμενη στάση μας θα είναι το Cabo da 
Roca, το δυτικότερο σημείο της Ευρώπης, όπου θα έχετε τη δυνατότητα να 
τραβήξετε εντυπωσιακές φωτογραφίες. Το Κασκάις και το γειτονικό Εστορίλ 
είναι παραθαλάσσιες κοσμοπολίτικες πόλεις που αποτελούσαν προορισμό 
της αριστοκρατίας και των εξορισμένων βασιλιάδων της Ευρώπης στις 
αρχές του 20ου αιώνα. Επιστροφή στη Λισαβόνα.

6η ημέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες βόλτες μας στην πόλη. 
Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το Oceanarium, που είναι το δεύτερο 
μεγαλύτερο ενυδρείο του κόσμου. Τελειώνοντας, μετάβαση στο αεροδρόμιο 
της Λισσαβώνας για την πτήση της επιστροφής.
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Πόρτο

Πανόραμα     Πορτογαλίας

Cabo Da Roca

Παλάτι - Σίντρα

Λισαβόνα ή Λισσαβώνα
Έχει χαρακτηριστεί «Πόλη του Οδυσσέα», «Πόλη των μεγάλων θαλασσοπόρων  εξερευνητών», αλλά και ως «Πριγκίπισσα του Ωκεανού».
Η πόλη απολαμβάνει περί τις 250 μέρες ηλιοφάνειας τον χρόνο, ενώ η γραφικότητα της παλιάς πόλης ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. 
Το ιστορικό της κέντρο είναι χτισμένο πάνω σε επτά λόφους.



1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΙΚΑΙΑ (Προαιρετική βραδινή επίσκεψη στο Μόντε Κάρλο) 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Νίκαια μέσω Αθηνών. Φθάνοντας θα 
ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από την παλιά πόλη, όπου φιλοξενείται η αγορά των 
λουλουδιών με τα παζάρια της, ο καθεδρικός ναός, το μέγαρο της δικαιοσύνης 
και η όπερα. Συνεχίζουμε με την διάσημη πλατεία Μασενά και ολοκληρώνουμε τον 
περίπατό μας στην οδό Ζαν Μεντεσάν, όπου βρίσκεται η Νοτρ Νταμ. Ελεύθερος 
χρόνος για τα ψώνια ή τον καφέ μας. Τακτοποίηση στο κεντρικό boutique ξενοδοχείο 
VILLA BOUGAINVILLE 4*. Για το βράδυ σας προτείνουμε μια επίσκεψη στο Μόντε Κάρλο.

2η ημέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΣΑΝ ΠΩΛ ΝΤΕ ΒΑΝΣ - ΚΑΝΝΕΣ - ΝΙΚΑΙΑ
Πρωινή αναχώρηση για το αριστοκρατικό χωριό Σαν Πωλ ντε Βανς (Saint-Paul-
de-Vence). Περιπλανηθείτε στα στενά του σοκάκια με τα υπέροχα παλαιοπωλεία, 
αποδώστε φόρο τιμής στον Μαρκ Σαγκάλ, πιείτε το ρόφημά σας στο ιστορικό καφέ 
Le Tilleul και επισκεφθείτε το ίδρυμα Μεγκτ με την πλούσια συλλογή έργων επιφανών 
καλλιτεχνών μοντέρνας τέχνης. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε την εκκλησία 
Conversion-de-Saint-Paul του 12ου αιώνα, όπου φυλάσσεται ο πίνακας του Τιντορέτο, 
“η Αγία Αικατερίνη της Αλεξάνδρειας”. Επόμενος σταθμός μας, οι κοσμοπολίτικες 
Κάννες. Το γνωστό κτίριο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, η παραλιακή Κρουαζέτ με 
τους φοίνικες και τα πολυτελή ξενοδοχεία, σίγουρα θα σας τραβήξουν την προσοχή. 

3η ημέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΦΡΑΓΚΟΝΑΡ - ΜΟΝΑΚΟ - ΝΙΚΑΙΑ
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το μουσείο-εργαστήριο αρωμάτων Φραγκονάρ 
(Fragonard) στο Εζ. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το δεύτερο μικρότερο κρατίδιο 
του πλανήτη, το πριγκιπάτο του Μονακό. Θα ανέβουμε στον βράχο, και στην παλιά 
πόλη, όπου κυριαρχεί το ωκεανογραφικό μουσείο και θα δούμε τον καθεδρικό ναό 
του Αγίου Νικολάου με τους τάφους της οικογένειας Γκριμάλντι. Η βόλτα μας θα 
ολοκληρωθεί στο παλάτι. 

4η ημέρα: ΝΙΚΑΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ (Προαιρετική εκδρομή: Αιξ - Αν - Προβάνς - Μασσαλία) 
Ελεύθερη μέρα για να εξερευνήσετε τις ομορφιές της πόλης. Σας προτείνουμε να ακολουθήσετε την προαιρετική εκδρομή στην Αιξ-Αν-Προβάνς και τη 
Μασσαλία. Πρώτος μας σταθμός είναι η Αιξ-Αν-Προβάνς, όπου θα περιπλανηθούμε στο ιστορικό της κέντρο με τα δαιδαλώδη πλακόστρωτα δρομάκια και 
τα επιβλητικά κτίρια. Το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για τη Μασσαλία. Εκεί θα δούμε τα δίδυμα κάστρα - φυλάκια του Αγίου Ιωάννη και του Αγίου Νικολάου, 
όπως και τη Νοτρ Νταμ ντε λα Γκαρντ, που βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο της πόλης με θέα το Σατό Ντ’ Ιφ. Ελεύθερος χρόνος για μπουγιαμπέσα και ψώνια 
στο πολυκατάστημα Γκαλερί Λαφαγιέτ. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. 

5η ημέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΣΤΡΕΖΑ - ΜΙΛΑΝΟ
Πρωινή αναχώρηση για την κοσμοπολίτικη Στρέζα. Ελεύθερος χρόνος και συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, το Μιλάνο. Τακτοποίηση σε 
ξενοδοχείο 4* . 

6η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινή ξενάγηση στην οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας και το παγκόσμιο κέντρο μόδας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε τον μεγαλύτερο γοτθικό 
κτίριο της Ιταλίας, τον καθεδρικό ναό Ντουόμο, την περίφημη σκεπαστή στοά Γκαλλερία Βιτόριο Εμμανουέλε Β΄, το νεοκλασικό θέατρο της Σκάλας του 
Μιλάνου και το μουσείο του. Το μεσημέρι μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην πόλη μας

Νίκαια

Μόντε Κάρλο Σαν Πωλ Ντε Βανς

Κάννες

Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι.  
Το 5ήμερο πρόγραμμα πραγματοποιείται αντίστροφα (1 διαν/ση Μιλάνο & 3 διαν/σεις στη Νίκαια).
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ARCHIMEDE 4*
Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, πολύ κοντά στο σταθμό Termini, προσφέροντας 
μια οικονομική λύση για να γνωρίσετε την Αιώνια πόλη και εύκολη πρόσβαση στα 
περισσότερα αξιοθέατα. Διαθέτει αίθουσα πρωινού, εστιατόριο και μπαρ. Τα δωμάτια 
διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, θυρίδα ασφαλείας, ψυγείο και minibar.

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

Γρήγορη πρόσβαση χωρίς πολύωρη αναμονή 

Φλωρεντία

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ROMA BY NIGHT
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Mακεδονία νωρίς το πρωί και πτήση για 
την αιώνια πόλη, τη Ρώμη. Στο αεροδρόμιο θα συναντήσουμε την τοπική 
μας συνοδό Δώρα, μόνιμο κάτοικο Ρώμης και επίσημη ξεναγό, η οποία θα 
μας ξεναγήσει και θα φροντίσει να γνωρίσουμε την υπέροχη αυτή πόλη 
και την καθημερινότητα των κατοίκων της. Χωρίς να χάσουμε χρόνο 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. Στη συνέχεια θα 
τακτοποιηθούμε στα δωμάτια.  Το πρώτο σας βράδυ ελάτε μαζί μας σε 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 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: 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. Μπορείτε 
ακόμη να επισκεφτείτε τη Galleria Borghese, πινακοθήκη παγκοσμίου φήμης 
όσον αφορά τον αριθμό και τη σημασία των γλυπτών του Bernini και των 
πινάκων του Caravaggio. Κοντά στο πάρκο βρίσκεται η Πιάτσα ντι Σπάνια 
(Piazza di Spagna), όπου εκεί μπορείτε να κάνετε ένα διάλειμμα για έναν 
εσπρέσσο στο γνωστό Cafe Greco.

3η ημέρα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 
Αυτή την ημέρα μπορείτε να την αφιερώσετε στη Ρώμη ή να μας 
ακολουθήσετε στην προαιρετική εκδρομή στην 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 με την 
καθοδήγηση της Δώρας της τοπικής μας συνοδού, παρακολουθήστε την 
λειτουργία της Ανάστασης στην ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Θεοδώρου 
στο κέντρο της Ρώμης (Via di S.Teodoro 7).

Γνωρίστε την «αιώνια πόλη» με τον ιδανικότερο τρόπο

- Απευθείας πτήσεις για Ρώμη με προκρατημένες θέσεις 
- Διαμονή στο κέντρο της πόλης 
- Πλήρες πρόγραμμα ξεναγήσεων 
- Συνοδός / ξεναγός μόνιμος κάτοικος Ρώμης
- Παρακολούθηση της Ανάστασης στον  Άγιο Θεόδωρο
- Μουσεία Βατικανού – δώρο κόστος εισόδου, εξασφαλισμένη κράτηση, 

γρήγορη πρόσβαση χωρίς πολύωρη αναμονή  

4η ημέρα: ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ - ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΤΙΒΟΛΙ  
Για την ημέρα του Πάσχα σας προτείνουμε μια εκδρομή στο πανέμορφο 
Τίβολι. Εκεί θα δούμε τους παγκοσμίως γνωστούς κήπους και τη βίλα του 
Καρδιναλίου Εστέ, που χτίστηκαν το 16ο αιώνα και διαθέτουν 100 κρήνες. 
Ακόμη, θα δούμε και την εξοχική κατοικία του αυτοκράτορα Αδριανού ( 2ος 
αιώνας μ.Χ) που διαθέτει ένα μεγάλο υπαίθριο μουσείο ανακατασκευών των 
αγαπημένων κτιρίων του αυτοκράτορα. Χρόνος ελεύθερος για φωτογραφίες. 
Επιστροφή και επίσκεψη στο φημισμένο εμπορικό κεντρο CASTEL ROMANO 
και χρόνος για αγορές. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο για 
ξεκούραση. 

5η ημέρα: ΡΩΜΗ 
Βρίσκεστε ήδη 4 ημέρες στην αιώνια πόλη και έχετε επισκεφτεί τα 
σημαντικότερα αξιοθέατα. Η σημερινή μέρα είναι στη διάθεσή σας για να 
την αξιοποιήσετε, όπως εσείς επιθυμείτε. Στην πόλη αυτή ο χρόνος ποτέ 
δεν είναι αρκετός και η τοπική μας συνοδός η Δώρα είναι εδώ για να σας 
καθοδηγήσει. Δείτε κάποιο επιπλέον αξιοθέατο, περπατήστε στις όχθες του 
Τίβερη, πηγαίνετε σε κάποια από τις φημισμένες αγορές ή σε κάποιο εμπορικό 
κέντρο, απολαύστε έναν καφέ στα φημισμένα στέκια της Via Veneto, 
παρακολουθείστε μάθημα μαγειρικής (pizza, pasta), γίνετε μονομάχος στην 
αρένα. Το βράδυ περπατήστε στην Πιάτσα Ναβόνα με τα επιβλητικά μνημεία 
και την πανέμορφη Φοντάνα ντι Τρέβι. 

6η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Νωρίς το πρωί, επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο για μετάβαση στο αεροδρόμιο 
και την πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Παρακολούθηση της 
Ανάστασης στον 
Ορθόδοξο Ναό του 
Αγ. Θεόδωρου



1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΖΑ - ΛΟΥΚΑ - ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ (49 χλμ.)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Πίζα. Άφιξη και επιβίβαση στο λεωφορείο 
για να μεταφερθούμε στην ιστορική πόλη της Πίζα με τα μεσαιωνικά τείχη και τον 
ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο, το καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού, που βρίσκονται 
μέσα στο «Πεδίο των Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο και το μνημειακό κοιμητήριο 
Κάμπο Σάντο. Στη συνέχεια μεταφορά στη μεσαιωνική Λούκα, γενέτειρα του Τζιάκομο 
Πουτσίνι. Στην εντός των τειχών περιήγησή μας στο ιστορικό κέντρο θα δούμε, μεταξύ 
άλλων, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μαρτίνου, το θέατρο Τζίλιο, την Πιάτσα ντελ 
Μερκάτο και Ανφιτεάτρο. Στη συνέχεια μεταφορά στο Μοντεκατίνι και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ  (60 + 60 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για τη Φλωρεντία. Στην περιήγησή μας, θα δούμε την Πιάτσα 
Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό 
Ναό και τη Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε με τον περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι. 
Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως την Πιάτσα ντε λα Σινιορία. Εδώ βρίσκεται το Παλάτσο 
Βέκιο που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης και η Λότζα με αγάλματα 
σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών. Συνεχίζουμε για την περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, 
την ξακουστή γέφυρα Πόντε Βέκιο με τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία και την Πιάτσα 
Ρεπούμπλικα με τη χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli και Pasz-
kowski. Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στην αγορά του Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη στο 
Παλάτσο Πίττι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - ΛΑ ΣΠΕΤΣΙΑ (103 χλμ.) - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ 
ΜΑΓΕΥΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ CINQUE TERRE - ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ (103 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για μια μαγευτική κρουαζιέρα στα 
παραμυθένια Cinque Terre που βρίσκονται σκαρφαλωμένα στα 
απόκρημνα βράχια της νότιας άκρης της Ιταλικής Ριβιέρας, στη 
Λιγουρική Θάλασσα. Με κέντρο εξόρμησης την πόλη Λα Σπέτσια, 
θα επισκεφθούμε, εφόσον ο καιρός το επιτρέπει, τα μεσαιωνικά 
χωριά Riomaggiore, Manarola και Monterosso, όπου θα έχουμε 
χρόνο για γεύμα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Vernazza, 
ίσως το ωραιότερο χωριό. Θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε 
μια βόλτα στα όμορφα δρομάκια της και να καταλήξουμε στα 
ερείπια του κάστρου της με μία θέα που κόβει την ανάσα. Τέλος 
θα επισκεφθούμε το Portovenere, χτισμένο στην άκρη της 
ιταλικής Ριβιέρας. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο, 
δείπνο.

4η ημέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - ΣΙΕΝΑ (119 χλμ.) - ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ (40 χλμ.) 
- ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ (95 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για τη μεσαιωνική Σιένα. Έντεκα δρόμοι 
οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ 
Κάμπο, όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό Δημαρχείο. Στην περιήγησή 
μας στα γραφικά καλντερίμια της πόλης, θα θαυμάσουμε τα 
μεσαιωνικά αρχοντικά, τις εκκλησίες και τον Καθεδρικό Ναό, 
αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται 
ένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την 
Ιταλία. Επόμενη επίσκεψη το Σαν Τζιμινιάνο με τους πανύψηλους 
πέτρινους πύργους του. Από τις επάλξεις τους, το μάτι χάνεται 
σε μια απεραντοσύνη
από αμπελώνες. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο, 
δείπνο.

5η ημέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΕΡΡΑΡΙ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΠΤΗΣΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (126 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το καταπληκτικό Μουσείο της 
Φερράρι. Η επίσκεψη στο αυτοκινητιστικό μουσείο της Ferrari στο 
Μαρανέλο είναι ευκαιρία για να δει κανείς αυτοκίνητα μοναδικά 
αλλά και ιδιαίτερα, όπως μόνο η ιταλική αυτή εταιρεία ξέρει 
να δημιουργεί. Επόμενη επίσκεψη η Μπολόνια. Μεταφορά στο 
ιστορικό κέντρο της πόλης που είναι γνωστή για τους πύργους 
και τις στοές της. Θα δούμε το Αρχαιολογικό μουσείο, την Εθνική 
Πινακοθήκη, το Πανεπιστημιακό μουσείο, την πλατεία Ματζόρε 
με το συντριβάνι του Ποσειδώνα και τον καθεδρικό ναό του 
Αγίου Πετρονίου. Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο της 
Μπολόνια για την πτήση της επιστροφής.

Cinque Terre

Σαν Τζιμινιάνο Σιένα
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1η ημερα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ROMA BY NIGHT
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο στις 08.15 και πτήση για την αιώνια πόλη, 
τη Ρώμη. Άφιξη στις 10.45 τοπική ώρα και χωρίς να χάσουμε χρόνο 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. Στη συνέχεια θα 
τακτοποιηθούμε στα δωμάτια. Το πρώτο σας βράδυ ελάτε μαζί μας σε 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 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: 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. Μπορείτε 
ακόμη να επισκεφτείτε τη Galleria Borghese, πινακοθήκη παγκοσμίου φήμης 
όσον αφορά τον αριθμό και τη σημασία των γλυπτών του Bernini και των 
πινάκων του Caravaggio. Κοντά στο πάρκο βρίσκεται η Πιάτσα ντι Σπάνια 
(Piazza di Spagna), όπου εκεί μπορείτε να κάνετε ένα διάλειμμα για έναν 
εσπρέσσο στο γνωστό Cafe Greco. 

3η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΣΙΕΝΑ - ΠΙΖΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ  
Ξεκινάμε την ημέρα μας με ένα καλό πρωινό και αναχωρούμε για μια 
μοναδική πόλη που κατόρθωσε να παραμείνει ανέγγιχτη από τη φθορά 
του χρόνου και την ανθρώπινη παρέμβαση, την μεσαιωνική Σιένα. Θα 
περπατήσουμε μέσα στην παλιά πόλη, εξερευνώντας τα δρομάκια και τις 
γειτονιές θα σταθούμε στην πλατεία ντελ Κάμπο με το δημαρχείο της πόλης 
και στη συνέχεια θα καταλήξουμε στη μητρόπολη. Αφήνουμε τη Σιέννα για 
ένα ακόμα διεθνούς φήμης αξιοθέατο, τον κεκλιμένο πύργο της Πίζας. Θα 
περάσουμε τα τείχη που περιβάλλουν την πόλη και θα αντικρίσουμε ένα από 
τα πιο φωτογραφημένα μνημεία του κόσμου. Μαζί με τον πύργο «δένουν» 
αρμονικά το Βαπτιστήριο και ο καθεδρικός ναός. Αργά το απόγευμα θα 
φτάσουμε στην «πόλη των Μεδίκων» την Φλωρεντία και θα τακτοποιηθούμε 
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ με την καθοδήγηση του συνοδού, όποιος επιθυμεί 
μπορεί να παρακολουθήσει την λειτουργία της Ανάστασης στην ελληνική 
ορθόδοξη εκκλησία.

- Απευθείας πτήση για Ρώμη και επιστροφή απευθείας από Μπολόνια 
- 2 Διανυκτερεύσεις στη Ρώμη και 2 στη Φλωρεντία 
- Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* 
- Πλήρες πρόγραμμα ξεναγήσεων 
- Παρακολούθηση της Ανάστασης σε ορθόδοξη εκκλησία στη Φλωρεντία
- Μουσεία Βατικανού - δώρο κόστος εισόδου, εξασφαλισμένη κράτηση, 

γρήγορη πρόσβαση χωρίς πολύωρη αναμονή  

4Η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - SAN LORENZO MARKET  
Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην μοναδική αυτή πόλη. Η Φλωρεντία 
είναι ένα ολόκληρο μουσείο από μόνη της. Το ιστορικό της κέντρο, που 
έχει χαρακτηριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την Unes-
co, δεν αφήνει ασυγκίνητους τους επισκέπτες της. Στην περιήγησή μας θα 
γνωρίσουμε από κοντά την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, την εκκλησία Σάντα 
Κρότσε με τους τάφους του Δάντη και του Γαλιλαίου, το Πόντε Βέκκιο, την 
ιστορική πλατεία του Καθεδρικού Ναού με το καμπαναριό, την Παναγία των 
Λουλουδιών και το ιστορικό Βαπτιστήριο. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε 
το σπίτι του Δάντη, μεγάλου φιλοσόφου της Αναγέννησης και θα κάνουμε 
ένα πέρασμα από το Ναό του Ορσανμικέλε χωρίς να  παραλείψουμε να 
επισκεφθούμε την περίφημη Πιάτσα Ρεπούμπλικα με τα ιστορικά καφέ Gilli 
και Paszkowski και την περίφημη αψίδα της Ελευθερίας. Η Φλωρεντία όμως 
φημίζεται και για τις αγορές της, τις οποίες θα έχετε χρόνο να επισκεφθείτε. 
Μεταξύ Piazza della Signoria και Piazza della Repubblica βρίσκεται όλη η 
αγορά με τα καλά μαγαζιά αλλά μην παραλείψετε την υπαίθρια αγορά 
San Lorenzo Market. Το βράδυ δοκιμάστε φημισμένες τοπικές γεύσεις και 
απολαύστε ένα cocktail στο κέντρο της πόλης.

5η ημέρα: ΜΠΟΛΩΝΙΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Μπολόνια, πρωτεύουσα 
της ομώνυμης επαρχίας και αγαπημένη πόλη των Ιταλών. Αρχαιότατη 
πανεπιστημιούπολη, με το παλαιότερο πανεπιστήμιο της Ευρώπης (από το 
1088) στο οποίο μεταξύ άλλων, φοίτησαν ο Κοπέρνικος και ο Δάντης. Μετά 
από μια σύντομη περιήγηση θα καταλήξουμε στην κεντρική μεσαιωνική Piaz-
za Maggiore. Η τοπική αυθεντική ιταλική κουζίνα θεωρείται για τους ντόπιους 
τέχνη και είναι πολύ φημισμένη οπότε μην παραλείψετε να την δοκιμάσετε. 
Τέλος, στη Μπολόνια θα ανακαλύψετε μια άλλη μικρή Βενετία, αφού και οι 
Μπολονέζοι ζούν πάνω από τα κανάλια της πόλης, όπως και οι Βενετοί! Το 
μεσημέρι μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Ρώμη

Φλωρεντία

Πίζα

Βατικανό

Με πτήση για Ρώμη & επιστροφή 
από Μπολόνια χωρίς περιττά χλμ



ΛΕΤΣΕ - GRAND TITZIANO HOTEL 4*
Το Grand Hotel Tiziano απέχει μόλις 15 λεπτά από το κέντρο 
του Λέτσε. Διαθέτει εξωτερική πισίνα με μεγάλη ηλιόλουστη 
βεράντα, εστιατόριο, μπαρ δίπλα στον χώρο της πισίνας, 
δωρεάν χώρο στάθμευσης και δωρεάν Wi-Fi σε όλους 
τους χώρους. Το εστιατόριό του σερβίρει παραδοσιακά 
ιταλικά πιάτα και σπεσιαλιτέ. Τα κλιματιζόμενα δωμάτιά του 
διαθέτουν διακόσμηση σε μοντέρνο στυλ και τηλεόραση 
επίπεδης οθόνης με δορυφορικά κανάλια, μίνι – μπαρ και 
μπάνιο με όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ. 

ΡΗΓΙΟ - E HOTEL 4*
Βρίσκεται στο Ρήγιο, στο κέντρο της πόλης και έχει θέα στη 
θάλασσα. Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, αίθουσα συνεδριάσεων, 
χώρο στάθμευσης και δωρεάν πρόσβαση στο internet. Τα 
δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, mini bar, θυρίδα ασφαλείας, 
τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν Wi-Fi.

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

1η ημέρα: ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ - ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ (Grecia Salentina) - ΛΕΤΣΕ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», γνωριμία με το συνοδό μας Πάνο Κοκκινίδη, ο οποίος 
έχει πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ταξίδι επανειλημμένα, γνωρίζει τα μέρη, τις τοπικές παραδόσεις 
και τη νοοτροπία των κατοίκων. Στη συνέχεια έλεγχος και πτήση για τη νοτιοιταλική  πόλη Μπάρι, 
παλιά ελληνική αποικία στην περιφέρεια της Απουλίας. Άφιξη και αναχώρηση για το Αλμπερμπέλο το 
χωριό που μοιάζει με σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι, μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
από την UNESCO. Περιήγηση στα γραφικά σοκάκια του χωριού για να δούμε τα κατάλευκα σπίτια 
με τις χαρακτηριστικές πυραμιδωτές, θολωτές ή κωνικές σκεπές από ασβεστολιθικές πλάκες (τους 
περίφημους τρούλους) στολισμένες με αποτροπαϊκά σύμβολα (ήλιους, σταυρούς, ζώδια κ.λπ.).Τον 
16ο αίωνα ηταν ένα μικρό φέουδο υπο τον έλεγχο της οικογένειας Acquaviva. Τότε άρχισαν να 
χτίζουν οι πρώτοι trulli παράξενα οικοδομήματα με κωνικό σχήμα. Το χωριό θυμίζει καταφύγιο των 
Επτά Νάνων από το παραμύθι της Χιονάτης. Σύμβολα χριστιανικά, αλλα και παγανιστικά είναι παντού 
στις σκεπές και στους δρόμους. Η εκκλησία του Άγιου Αντώνιου εχει την ίδια αρχιτεκτονική.  Στη 
συνέχεια αναχώρηση για την καρδιά της ελληνόφωνης παρουσίας. Είναι μια περιοχη νοτια από τη πόλη 
του Λέτσε, βρίσκεται στη χερσόνησο Σάλεντο, κατοικείται από τους Γκρίκο, οι οποίοι μιλούν την 
ελληνική  διαλεκτό των Γκραικάνικων η Κατωιταλικών. Αποτελείται από 11 χώρια ανάμεσα στα όποια 
είναι τα Καλημέρα, Μαρτάνο, Ζολίνο, Στερνατία. Σύντομη  περιήγηση και γνωριμία με τους κατοίκους. 
Συνεχίζουμε για τον Τάραντα, αποικία της Σπάρτης στη Νότιο Ιταλία. Ιδρύθηκε το 706 π.χ. και στη 
συνεχεία πήρε το όνομά του γιου του Ποσειδώνα και της τοπικής νύμφης. Η πόλη εχει αναπτυχτεί 
πάνω σε μια μικρή  νησίδα στο εσωτερικό της τοπικής λιμνοθάλασσας. Σήμερα είναι σημαντικό  
λιμάνι και κύρια βάση του ιταλικού Στόλου. Θα δουμε τον Καθεδρικό νάο, τμήμα του οχυρωματικού 
συστήματος της πόλης και όσοι επιθυμείτε επίσκεψη στο αξιόλογο αρχαιολογικό μουσείο.  Στη 
συνέχεια τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο στην περιοχή της πρωτεύουσας του μπαρόκ το Λέτσε.  

2η ημέρα: ΤΑΡΑΝΤΑΣ - ΡΗΓΙΟ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τον Τάραντα, αποικία της Σπάρτης στη Νότιο Ιταλία. 
Ιδρύθηκε το 706 π.χ. και στη συνέχεια πήρε το όνομά του γιου του Ποσειδώνα και της τοπικής νύμφης. 
Η πόλη εχει αναπτυχτεί πάνω σε μια μικρή νησίδα στο εσωτερικό της τοπικής λιμνοθάλασσας. Σήμερα 
είναι σημαντικό  λιμάνι και κύρια βάση του ιταλικού Στόλου. Θα δουμε τον Καθεδρικό νάο, τμήμα 
του οχυρωματικού συστήματος της πόλης και όσοι επιθυμείτε επίσκεψη στο αξιόλογο αρχαιολογικό 
μουσείο. Το ταξίδι μας συνεχίζεται με τις νοτιοδυτικές περιοχές της ιταλικής χερσονήσου. Θα 
περάσουμε από το Μεταπόντιο, τη Σύβαρη, τη Κοζέντσα και το απόγευμα άφιξη στο Ρήγιο. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

ΠαλέρμοΑλμπερομπέλο

Μοναδική εμπειρία

Γνωρίστε το Ελληνικό στοιχείο 
στη Μεγάλη Ελλάδα

Στην επίσκεψη μας στη Στερνατία, 
που είναι ένα απο τα 9 Ελληνόφωνα 
χωριά της Μεγάλης Ελλάδας όπου 

υπάρχουν ακόμα πολλοί κάτοικοι που 
ομιλούν με περηφάνεια την ιδιωματική 
διάλεκτο “γκρίκο” που έχει τις ρίζες 

της στην αρχαία Ελληνική γλώσσα, θα 
ξεναγηθούμε στο πολύ ενδιαφέρον παλιό 
ελαιοτριβείο και μετα από μια συντομη 
περιήγηση θα καταλήξουμε στο χώρο, 
όπου στεγάζεται ο σύλλογος CHORA-MA 
όπου κάτοικοι θα απαγγείλουν για μας 
ποιήματα στη γρεκάνικη γλώσσα και θα 
μας παρουσιάσουν το πολύ σημαντικό 
έργο που επιτελούν για την διάσωση 

αυτης της υπέροχης ποιητικής γλώσσας 
και της παράδοσης που την συνοδεύει. 
Προκειται για μια μοναδική εμπειρία που 
μας γεμίζει συγκίνηση και περηφάνεια 

για το μεγαλείο της Ελλάδας που 
άφησε βαθύ και ανεξίτηλο αποτύπωμα 
σ’ αυτό το κομμάτι της Ν.Ιταλίας, όπου 

κυριάρχησε για πολλά χρόνια.
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ΠΑΛΕΡΜΟ - IBIS STYLE 4*
Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης σε πολύ κοντινή απόσταση 
από το λιμάνι του Παλέρμο. Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, 
αίθουσα συνεδριάσεων και δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτια 
διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, θυρίδα 
ασφαλείας, στεγνωτήρα μαλλιών και Wi-Fi. 

CATANIA - SHERATON CATANIA HOTEL 4* 
Το Sheraton Catania Hotel με πανοραμική θέα στην Αίτνα 
και στο Ιόνιο Πέλαγος, και άμεση πρόσβαση στη θάλασσα 
διαθέτει πισίνα, μοντέρνο σπα που περιλαμβάνει σαλόνι 
ομορφιάς, μπανιέρα – υδρομασάζ, σάουνα και αίθουσα 
πάγου. Παρέχει επίσης δωρεάν Wi-Fi, μπαρ δίπλα στην πισίνα, 
κομψό εσωτερικό μπαρ και gourmet εστιατόριο, γήπεδο τένις 
και μοντέρνο γυμναστήριο. Όλα τα κλιματιζόμενα δωμάτια 
περιλαμβάνουν μίνι μπαρ και μπάνιο με ντους, στεγνωτήρα 
μαλλιών και προϊόντα περιποίησης, δορυφορική τηλεόραση 
και θυρίδα ασφαλείας. 

Απευθείας Πτήσεις

3η ημέρα: ΡΗΓΙΟ - ΒΙΛΛΑ ΣΑΝ ΤΖΟΒΑΝΙ - ΜΕΣΣΗΝΗ - ΚΕΦΑΛΟΥ - ΠΑΛΕΡΜΟ (300χλμ)
Πρωινο στο ξενοδοχείο μας. Το Ρήγιο βρίσκεται στην παλιά Μεγαλη Ελλάδα (Magna 
Grecia) και ιδρύθηκε το 720 π.χ. στην Καλαβρία. Οι πρώτοι κάτοικοι ήρθαν από την Εύβοια 
και το πρώτο όνομα της πόλης ήταν Ερυθρά. Βρίσκεται σε ιδιαίτερα  προνομιακή θέση 
στον πορθμό της Μεσσήνης.  θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο, για να δούμε 
τους ξακουστούς «Πολεμιστές του Ριάτσε», δύο μοναδικά αρχαία ελληνικά μπρούντζινα 
αγάλματα που φυλάσσονται σε ειδικό χώρο. Στη συνέχεια Το φεριμπότ θα μας μεταφέρει 
απέναντι στο μεγαλύτερο νησί της Νότιας Ευρώπης με το τριγωνικό σχήμα. Η πρώτη 
πόλη η Μεσσήνη απέναντι από τα στενά «της Σκύλας και της Χαρυβδης». Αρκετές 
λεπτομέρειες μας δίνει η Οδύσσεια του Ομήρου για αυτά τα θρυλικά μέρη. Μεσσήνη είναι 
η αρχαία Ζαγκλη που  ιδρύθηκε τον 8ου αίωνα π.χ. Σύντομο πέρασμα και συνεχίζουμε για 
τις βόρειες  ακτές της Σικελίας το νησί με τα έντονα χρώματα, τα υπέροχα κεραμικά 
και την  πλούσια ιστορία. Επόμενη στάση η γραφικότατη Κεφαλού, όπου θα επισκεφθούμε 
τη  γραφική Πιάτσα Ντουόμο και τον νορμανδικό Καθεδρικό Ναό (12ος-15ος αι.), με 
τα βυζαντινά ψηφιδωτά. Εδώ η Δύση συναντά την Ανατολή στην τεχνοτροπία και 
αρχιτεκτονική. Συνεχίζουμε για το Πάλερμο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και πρώτη 
γνωριμία με την πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη του νησιού. Διανυκτέρευση. 

4η ημέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΟΝΤΡΕΑΛΕ (50χλμ)
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση μας. Η πόλη είναι χτισμένη σε μαγευτική τοποθεσία, 
στους πρόποδες του Βουνού Πελεγκρίνο. Υπήρξε αποικία των Καρχηδονίων, ενώ οι 
Φοίνικες και οι Έλληνες το χρησιμοποιούσαν σαν σταθμό στα ταξίδια τους. Η περιήγησή 
μας θα αρχίσει από το Βασιλικό Παλάτι – έδρα των Νορμανδών βασιλέων της Σικελίας 
και σήμερα του Κοινοβουλίου της και θα συνεχιστεί με τον Καθεδρικό Ναό, την Πιάτσα 
Πρετόρια με το «Σιτριβάνι της Ντροπής», το μέγαρο της Γερουσίας και την εκκλησία 
της Μαρτοράνα με τα περίφημα βυζαντινά.Θα δούμε τα δυο θέατρα της πόλης  Po-
litheama και Massimo,  χαρακτηριστικά μνημεία από την αραβική, νορμανδική και 
ισπανική παρουσία στην  πόλη και την ιστορική διασταύρωση ανάμεσα στη via Mak-
enda - via Roma με τα εντυπωσιακά αγάλματα. Η πόλη εχει δυο καθεδρικούς ναούς 
αριστουργήματα της νορμανδικής αρχιτεκτονικής, έναν στο ιστορικό κέντρο έναν στο 
λόφο του βασιλιά Μοντρεάλε (6.000τμ) με θαυμάσια ψηφιδωτά βυζαντινής τέχνης. Το 
απογευμα θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να επισκεφτούμε την αγορά της πόλης και να 
περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια.

5η ημέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ - ΑΚΡΑΓΑΝΤΑΣ - ΤΑΟΡΜΙΝΑ - ΚΑΤΑΝΙΑ (380χλμ.)
Πρωινο. Αναχώρηση για το νότιο τμήμα της Σικελίας και τη 
φημισμένη κοιλάδα των ναών. Στον Ακράγαντα μια από τις 
επιφανέστερες πόλεις της αρχαίας Μεγάλης Ελλάδας θα 
θαυμάσουμε τους 10 ιστορικούς ναούς από τον 5ου αιώνα π.χ. Το 
ιστορικό κέντρο ανήκει στα μνημεία Παγκοσμίας Κληρονομίας 
της UNESCO. Η πόλη ιδρύθηκε γύρω στο 580 π.χ ως αποικία της 
Γέλας.Έδω γεννήθηκε ο Εμπεδοκλής σημαντικός προσωκρατικός 
φιλόσοφος. Η εκδρομή μας συνεχίζεται ανατολικά για την  περιοχή 
της Κατανίας. Εδώ βρίσκεται ένα από τα ενεργά ηφαίστεια της 
Ευρώπης, η Αίτνα στα 3330 μετρά, στους πρόποδες της οποίας 
είναι κτισμένη η γραφική και αριστοκρατική Ταορμίνα με την 
υπέροχη πανοραμική θέα στο Ιόνιο. Το σημαντικότερο αξιοθέατο 
είναι το αρχαίο ελληνικό θέατρο, κατασκευασμένο τον 3Ο π.χ 
αίωνα από τον Ιερών Β΄. Πάνω από 14 αιώνες μιλούσαν ελληνικά. 
Εδώ ο Γκαίτε αναζητούσε την ψύχη της Ελλάδας. Το βραδύ 
φτάνουμε στην Κατάνια. Διανυκτέρευση. 

6η ημερα: ΚΑΤΑΝΙΑ - ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ - ΚΑΤΑΝΙΑ (150 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για τη νοτιοανατολική Σικελία. Σήμερα θα 
επισκεφτούμε την σημαντικότερη  ελληνική αποικία στη Σικελία – 
την πατρίδα  του Αρχιμήδη τις περίφημες Συρακούσες. Ιδρύθηκε 
από Κορίνθιους και Τενεάτες αποικους. Η πόλη ήταν στολισμένη 
από θαυμάσια ανάκτορα και περίφημους ναούς της Αρτεμίδας, 
της Αθηνάς, από την κρήνη Αρέθουσα και το περίφημο θέατρο. 
Τα νομίσματα της  που σωθήκαν είναι αληθινά καλλιτεχνήματα. 
Θα δούμε την Ορτυγία, το αυτί του Διονυσίου και το κάστρο 
του Μανιάκη. Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στην Κατάνια. Η 
πόλη είναι γνώστη για τα υπέροχα μπαρόκ μνημεία. Είναι η 
δεύτερη μεγαλύτερη της Σικελίας. Πάνω από 10 εκκλησιές, οι 
περισσότερες σε ρυθμό μπαρόκ, αφιερωμένες στην Άγια Αγνή 
την προστάτιδα της πόλης. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 
πτήση επιστροφής.

Πτήση για Μπάρι & επιστροφή από Κατάνια 
χωρίς περιττά χιλιόμετρα

Ταορμίνα



Απευθείας Πτήσεις 
από Θεσ/νίκη

Cospicoua Vitoriossa

1η ημέρα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΛΤΑ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ / ΚΗΠΟΙ ΜΠΑΡΑΚΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’ και γνωριμία με το συνοδό μας Πάρη 
Συναχείρη, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ταξίδι επανειλημμένα, 
γνωρίζει τα μέρη, τις τοπικές παραδόσεις και τη νοοτροπία των κατοίκων. 
Έλεγχος και απευθείας πτήση για την καρδιά της Μεσογείου, τη Μάλτα, ένα νησί 
που αποτελεί μια πανδαισία χρωμάτων και αρωμάτων. Άφιξη και ξεκινάμε την 
ξενάγηση στην περίφημη πρωτεύουσα του τάγματος των Ιπποτών του Αγ. Ιωάννη, 
τη Βαλέτα. Η Βαλέτα είναι οχυρωμένη, χτισμένη πάνω σε ένα στενό ακρωτήρι, 
πλαισιωμένη από δύο φυσικά λιμάνια και διαθέτει και ένα περήφανο φρούριο, το 
Saint Elmo. Η πόλη χτίστηκε από τους Ιππότες του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη 
μετά τη Μεγάλη Πολιορκία των Οθωμανών του 1565. Η ξενάγηση γίνεται με τα 
πόδια, γιατί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων απαγορεύεται στο τμήμα της Παλιάς 
Πόλης. Πρόκειται για μια μοναδική καστρούπολη με ιδιαίτερη ιστορική σημασία 
και απεριόριστη ομορφιά. Θα περπατήσουμε στα στενά γραφικά δρομάκια και 
θα απολαύσουμε τα στοιχεία μιας άλλη εποχής. Θα θαυμάσουμε τους κήπους 
Μπαράκα, απ’ όπου θα δούμε την πανοραμική θέα των δύο φυσικών λιμανιών της 
Μάλτας και των τριών ιστορικών πόλεων που συνδέονται με τις δύο  μεγάλες 
πολιορκίες του 1565 και 1942. Αν και το ταξίδι στον χρόνο είναι κάτι ανέφικτο, αυτή 
η βόλτα στις καστροπολιτείες του νησιού, είναι ένα αληθινό βύθισμα στο παρελθόν. 
Θα περπατήσουμε ακόμη στον κεντρικό πεζόδρομό της, την Triq Ir-Repubblika, 
με τα παλιά κτίρια με τα «κλειστά» μπαλκόνια και τα καταστήματα με τις vintage 
επιγραφές, θα δούμε τα κάθετα σοκάκια με τα χρυσόχρωμα, ταλαιπωρημένα κτίρια 
και τα φθαρμένα palazzi που βρέχονται από την αύρα της θάλασσας. Ακόμη θα 
δούμε τον καθεδρικό Ναό του Αγ. Ιωάννη και το παλάτι του Μεγάλου Μάγιστρου. 
Ελεύθερος χρόνος για αγορές και φαγητό. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την 
Πλατεία Δημοκρατίας (Μisrah Ir-Repubblika), για απεριτίφ και pastizzi στο Caffe 
Cordina, γνωστό από τους τουριστικούς οδηγούς. Τελειώνοντας μεταφορά στο 
ξενοδοχείο μας. Για το βράδυ επισκεφθείτε τις γειτονικές πόλεις Sliema και St. Ju-
lian’s, που σφύζουν από ζωή, διαθέτοντας μεγάλα ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ. 
Το Paceville, στην άκρη του St. Julian’s, είναι το νυχτερινό επίκεντρο, γεμάτο 
μπαρ, κλαμπ και τουρίστες. Οι ντόπιοι κάνουν passeggiata, δηλαδή βόλτα, στον 
παραλιακό δρόμο, ο οποίος, αν τον κοιτούσες από ψηλά θα έμοιαζε με κορδέλα, 
διατρέχοντας αναρίθμητους κόλπους, λιμανάκια και μαρίνες. 

2η ημερα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΟΣΤΑ - ΜΕΔΙΝΑ - ΡΑΜΠΑΤ - Τα Άλια 
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στο γεωγραφικό κέντρο 
της Μάλτας. Η χώρα που δεν έχει μεγαλύτερη έκταση από τη Νάξο, 
έχει περίπου 480000 κατοίκους, βρίσκεται στην πρώτη θέση σε 
πυκνότητα πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Eνωση. Όπου κι αν κοιτάξετε, 
θα δείτε κτίρια, πόλεις, κάστρα. Στη βόλτα μας θα επισκεφθούμε τον 
εντυπωσιακό καθεδρικό ναό της Μοστα, με τον τρίτο μεγαλύτερο 
τρούλο στην Ευρώπη και στην συνέχεια θα μεταφερθούμε στο 
Εθνικό Πάρκο Τα Αλί, όπου θα επισκεφθούμε το φημισμένο 
εργοστάσιο παραγωγής φυσητού γυαλιού καθώς και το εργοστάσιο 
αργυροχρυσοχοΐας. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο λόφο του 
Ραμπάτ για την επίσκεψη στη <σιωπηλή πόλη>, όπως αποκαλείται, 
την Μεδινα, υποδηλώνοντας τη μυστηριώδη ατμόσφαιρα που την 
περιβάλλει και που είναι οχυρωμένη σε απόρθητο κάστρο. Είχε 
διατελέσει στο Μεσαίωνα πρωτεύουσα του νησιού, πριν οι Ιωαννίτες 
Ιππότες χτίσουν το οχυρό τους κοντά στη θάλασσα. Καταστράφηκε 
ολοσχερώς από το σεισμό του 1693. Oταν κατέλαβαν οι Ιππότες το 
νησί η παλιά μαλτέζικη αριστοκρατία εγκαταστάθηκε εδώ. Σήμερα, 
με προσεκτική συντήρηση και ελεγχόμενη αναπαλαίωση, προσπαθεί 
με τη βοήθεια και της Unesco να διατηρήσει τη θαυμάσια μπαρόκ 
αρχιτεκτονική της, η οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι συνδυασμένη 
με χαρακτηριστικά αραβικά στοιχεία. Είναι η πιο κομψή αλλά και η πιο 
ακριβή περιοχή της Μάλτας. Οι βαριές ολοσκάλιστες ξύλινες πόρτες 
των σπιτιών της ανοίγουν σπάνια. Στην πόλη δεν υπάρχει εμπορική 
ζωή, φωτεινές επιγραφές και γενικά φαίνεται να ζει περισσότερο στο 
ένδοξο παρελθόν παρά στο παρόν. Η μαγική της ατμόσφαιρα δεν έχει 
αλλοιωθεί από τα πλήθη τουριστών που συρρέουν εκεί. Στη βόλτα 
μας, θα θαυμάσουμε εντυπωσιακά πυργόσπιτα με χαρακτηριστικά 
περίτεχνα φανάρια, πετρόχτιστα μοναστήρια και νορμανδικά παλάτια. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Για το απόγευμα σας προτείνουμε να 
απολαύσετε μια βόλτα με την άμαξα, να φωτογραφήσετε τα magic bus 
που είναι από το 1950, να δοκιμάσετε την κουζίνα της, που φημίζεται 
για το φρέσκο ψάρι και για τις σούπες λαχανικών. Διανυκτέρευση.

Με την καθοδήγηση 
του συνοδού μας σας 

προτείνουμε παρακολούθηση 
της Ανάστασης στον  

Άγιο Γεώργιο

Το μέρος που πρέπει να 
επισκεφθείτε τουλάχιστον μια φορά 
στη ζωή σας!
Χιλιάδες τουρίστες από όλο τον 
κόσμο επισκέπτονται το νησί 
κάθε χρόνο για να θαυμάσουν 
τα μεσαιωνικά κάστρα, τις ωραίες 
ακτές, τα αναγεννησιακά αγάλματα, 
το έντονο τοπικό χρώμα κι ένα 
από τα ομορφότερα λιμάνια της 
Μεσογείου. Η γοητεία του νησιού 
θα σας εντυπωσιάσει!



Αξίζει...

- να περπατήσετε στα καλντερίμια στη Βαλέτα  

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

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

- να απολαύσετε την εκπληκτική θέα από τους κήπους 
Upper Barrakka

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

- να δείτε την ακτή Golden Bay

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

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

Gozo

3η ημερα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΚΟΖΟ (GOZO)
Μετά το πρωινό, ξεκινούμε για την ολοήμερη εκδρομή στο 
μαγευτικό νησάκι Γκόζο.  Για να φθάσουμε στο δεύτερο μεγαλύτερο 
νησί του Αρχιπελάγους της Μάλτας, μεταφερόμαστε στο πορθμείο 
και επιβιβαζόμαστε στο ferry boat. Η εξαιρετική ομορφιά του τοπίου, 
τα υπέροχα σπίτια και αγροικίες, η εναλλαγή των εικόνων που 
θα συναντήσετε θα σας πείσουν γρήγορα, για το πόσο άξιζε η 
επίσκεψη σας στο νησί του Γκόζο. Θα επισκεφθούμε το Rabat, με 
το περίφημο κάστρο, την παλιά πόλη, τη σπηλιά όπου κατοικούσε 
η νύμφη Καλυψώ (εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες). Ακόμη θα 
επισκεφθούμε και το γραφικό ψαροχώρι Σλέτι, όπου θα έχουμε 
χρόνο για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η ημερα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ (Senglea, Vitoriossa, Cospicoua), 
ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε να γνωρίσουμε τις περιοχές των 3 
πόλεων  - την Κοσπίκουα, την Βιτοριόζα και την Σέγκλια, έδρα των 
Ιωαννιτών Ιπποτών κατά την μεγάλη πολιορκία του 1565 (The three 
cities). Ένα μοναδικό σύμπλεγμα αρχιτεκτονικών κατασκευών 
κάστρων, κατοικιών και σημαντικών κτιρίων, τα οποία είναι 
κτισμένα σε μια υπέροχη θέση στο Μεγάλο Λιμάνι (Grand Harbour) 
και έχουν έντονες επιρροές από τους Φοίνικες, Ρωμαίους, Άραβες, 
Νορμανδούς, Ιωαννίτες Ιππότες και τους Βρετανούς. Από τις 
επάλξεις τους θα απολαύσουμε την μαγική θέα της Βαλέττας και 
θα περιπλανηθούμε στα Μεσαιωνικά στενά, με τα κτίρια της Ιερής 
εξέτασης, των Μοναστηριών, την πλατεία των εκτελέσεων, το 
σπίτι του δήμιου. Τελειώνοντας, χρόνος ελεύθερος για γεύμα στο 
παραδοσιακό ψαροχώρι Μάρσασλοκκ. Στη συνέχεια μεταφορά 
στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στην πολη 
μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
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Η Μάλτα είναι ένα προορισμός που τελευταία 
έχει μπει στις πρώτες προτιμήσεις των Ελλήνων 
ταξιδιωτών. Το γραφείο μας έχει πραγματοποιήσει 
αρκετά ταξίδια στο γραφικό νησί με αποκλειστικές 
απευθείας ναυλωμένες πτήσεις από Θεσσαλονίκη 
με τελευταίο αυτό των απόκρεων με το περίφημο 
καρναβάλι της Valletta. Κάθε φορά οι ταξιδιώτες 
ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τον προορισμό 
και τις υπηρεσίες μας, οπότε προτείνουμε για άλλη 
μια φορά επίσκεψή στο μοναδικό Νησί την περίοδο 
του Πάσχα, σε μια από τις καλύτερες εποχές για να 
γνωρίσετε την Ανοιξιάτικη Μάλτα.



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 de-
sign, 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.

Mountain Buggies
Ζήστε μια μοναδική εμπειρία

Κοτόρ Ντουμπρόβνικ

Δαλματία        Ντουμπρόβνικ
1n ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’. Έλεγχος και πτήση για το Μαυροβούνιο. Άφιξη και μεταφορά σε μια από τις παλαιότερες πόλεις της Αδριατικής 
(3500ετών) την γραφική Μπούτβα,  γνωστή για τις υπέροχες ακτές και την κοσμοπολίτικη ζωή, μια πόλη με έντονο Ελληνικό, Ρωμαϊκό και Βενετσιάνικο 
στοιχείο. Η βόλτα στα μεσαιωνικά στενά της πόλης δίνει στον επισκέπτη την αίσθηση ότι μεταφέρεται σε μια άλλη εποχή βλέποντας τα τείχη να την 
περιβάλλουν, τα φρούρια να την αγκαλιάζουν και τις εκκλησιές να την προστατεύουν. Αφήνουμε την Μπούτβα για μια επίσκεψη στο Κοτόρ ένα μνημείο 
πολιτισμού της Unesco, με Βυζαντινές και Βενετσιάνικες επιρροές. Μία πόλη που μάς θυμίζει πόσο μακριά έφτασε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, πόσο 
αναπτύχθηκε οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά στα χρόνια της ακμής της. Η πόλη αυτή αμφιταλαντεύτηκε ανάμεσα στο Βυζάντιο και τη Γαληνοτάτη, 
αλλά μέχρι σήμερα κρατάει έντονα τα στοιχεία και των δύο Αυτοκρατοριών. Διασχίζοντας το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης και βλέποντας την ομορφιά 
με την οποία προίκισε η φύση τη μικρή αυτή χώρα θα θαυμάσουμε το Πέραστ, μια βυζαντινή κληρονομιά, με έντονα τα σημάδια του Μεσαίωνα και τα δύο 
νησάκια που το περιβάλλουν. To απόγευμα θα φτάσουμε στην πανέμορφη πόλη του Ντουμπρόβνικ που έχει χαρακτηριστεί το διαμάντι της Αδριατικής, 
όπου θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο.  Το βράδυ με την καθοδήγηση του συνοδού μας κάντε μια πρώτη γνωριμία με την πόλη και περιπλανηθείτε στα 
μεσαιωνικά στενά ή τον κεντρικό πεζόδρομο.

2n ημέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΟΣΤΑΡ - BLAGAJ - MOUNTAIN BUGGIES - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη που μας θυμίζει  πόσο κοντά στην κεντρική Ευρώπη έφτασε η Οθωμανική Αυτοκρατορία το περίφημο Μόσταρ, την 
πόλη που έμβλημά της έχει το μεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι, κατασκευασμένο έπειτα από εντολή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή. Μια πόλη , με έντονα 
τα σημάδια του πολέμου που στιγμάτισε τη χώρα αυτή, στο τέλος του 20ου αιώνα . Το Μόσταρ της Βοσνίας , δίνει στον επισκέπτη να αντιληφθεί τις 
διαφορές που χώριζαν αυτά  τα κράτη , όταν απάρτιζαν την ενιαία Γιουγκοσλαβία. Αφήνοντας πίσω , τις επιρροές των Φράγκων και των Ενετών , έρχεται 
σε επαφή με τα ίχνη των Οθωμανών , που τόσο έντονα διαφαίνονται στα σοκάκια της πόλης , στα παζάρια της , στα χαμάμ και στις ανατολίτικες οσμές 
της. Μια αίσθηση διαφορετική, με την  Ανατολή και τη Δύση χαραγμένες στις όχθες του ποταμού Νερέτβα. Θα δούμε επίσης το περίφημο Blagaj όπου θα 
θαυμάσουμε ένα υπέροχο τοπίο στις πηγές του ποταμού Buna. Συνεχίζουμε για το Ντουμπρόβνικ και το ξενοδοχείο μας.

Αν δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε στην εκδρομή στο Μόσταρ, σας προτείνουμε μια υπέροχη εμπειρία. Στο βουνό που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην πόλη  
επιβιβαζόμαστε στα buggies (κόστος 35ε) για να ακολουθήσουμε μια διαδρομή που εκτός από μοναδική φυσική ομορφιά και στιγμές αδρεναλίνης, μας 
προσφέρει απίστευτη θέα στην πόλη που βρίσκεται στα πόδια μας. Στην μέση περίπου της διαδρομής, θα έχουμε την ευκαιρία να σταματήσουμε στο σημείο 
από το οποίο εξαπολυόταν η επίθεση εναντίον της πόλης κατά την διάρκεια του σκληρού πολέμου του ‘91, όταν το Dubrovnik άντεξε μήνες σκληρής 
πολιορκίας. Ο τοπικός μας συνοδός, που έζησε τα γεγονότα ως κάτοικος, μας εξιστορεί περιστατικά που δεν θα πιστεύαμε, αν οι σημαδεμένοι από σφαίρες 
τοίχοι της περιοχής δεν μαρτυρούσαν την φρίκη του πολέμου μέχρι και σήμερα. Για την επιστροφή στην πόλη μπορείτε να επιλέξετε το  τελεφερίκ που 
συνδέει το βουνό με το κέντρο της πόλης και να δείτε από ψηλά την υπέροχη αυτή πόλη. 
Μετά το δείπνο η βόλτα στην παλιά πόλη, κρύβει τη χάραξη ενός νέου ‘’θεωρητικού’’ χάρτη μεταξύ  Ευρώπης και Βαλκανίων. 

Για ηλικίες από 18 έως 88 ετών...
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Δαλματία        Ντουμπρόβνικ

VALAMAR LACROMA 4* plus
Bρίσκεται στην καταπράσινη χερσόνησο Babin Kuk με όμορφη θέα στα νησιά Elaphiti 
κοντά στην παλιά πόλη του Ντουμπροβνικ. Διαθέτει Spa με εσωτερική και εξωτερική 
πισίνα, σάουνα, γυμναστήριο και περιποιήσεις ομορφιάς. Στην κομψή ατμόσφαιρα 
του εστιατορίου σερβίρονται επιδέξια παρασκευασμένα μεσογειακά και διεθνή πιάτα. 
Μπορείτε επίσης να χαλαρώσετε στη βοτσαλωτή παραλία, βραβευμένη με Γαλάζια 
Σημαία και τις εγκαταστάσεις της ή να εξασκηθείτε στο τένις και την ποδηλασία. Τα 
ευρύχωρα δωμάτιά του διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, 
Wi-Fi και στεγνωτήρα μαλλιών.

Απευθείας Πτήσεις

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

LERO 3* plus
Βρίσκεται στο κέντρο του Ντουμπρόβνικ, κοντά στην παλιά πόλη. Διαθέτει 
εξωτερική πισίνα, spa, εστιατόρια με τοπική και διεθνή κουζίνα, piano bar και 
αίθουσα συνεδριάσεων. Τα δωμάτια διαθέτουν τηλεόραση, τηλέφωνο, minibar, 
θυρίδα αφαλείας, συσκευή για καφέ ή τσάϊ, στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν Wi-Fi.

Νησί Κόρτσουλα

3n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΣΤΟΝ - ΝΗΣΙ ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την προαιρετική μας εκδρομή στην Κόρτσουλα. Μετά από μια φανταστική 
διαδρομή κατά μήκος των δαντελωτών δαλματικών ακτών φτάνουμε στη χερσόνησο Πέλιασετς, όπου θα 
θαυμάσουμε το Στον, το Ρωμαϊκό Στάγκνουμ, με τέιχη που έχουν χαρακτηριστεί ως το Σινικό Τείχος της 
Κροατίας. Στη συνέχεια φτάνουμε στο Όρεμπιτς απ΄όπου θα πάρουμε το καραβάκι μας για να βρεθούμε 
στην Κόρτσουλα, το νησί που κυριαρχεί ως γενέτειρα του Μάρκο Πόλο. Ένα νησί που συνδέεται άμεσα με 
την Κέρκυρα, ως πρώτη αποικία Κερκυραίων αποίκων οι οποίοι την αποκάλεσαν Κόρκυρα Μέλαινα (Μαύρη 
Κέρκυρα). Ένα νησί που περιστοιχίζεται από τείχη του 13ου αιώνα από κάστρα και πύργους που άφησαν στο 
πέρασμά τους οι Ενετοί. Θα επισκεφθούμε την πλατεία του Αγίου Μάρκου, τον επιβλητικό καθεδρικό του 
Αγίου Μάρκου, καθώς και το σπίτι μουσείο του Μάρκο 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. 

4n ημέρα: ΒΟΣΝΙΑ - ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και επίσκεψη στην Βοσνία, στην γραφική πόλη Τρέμπινιε στα 30χλμ από το 
Ντουμπρόβνικ. Ο ποταμός Trebisnjica περνάει μέσα από την καρδιά της πόλης ενώ η περίφημη Οθωμανική 
γέφυρα (Arslanagic Bridge) του 18ου αιώνα ενώνει τις δύο πλευρές της πόλης. Θα έχουμε χρόνο να περπατήσουμε 
στην παλιά πόλη και θα επιστρέψουμε για μια βόλτα στα στενά του Ντουμπρόβνικ. Μια τελευταία γεύση από 
τα Μεσαιωνικά κάστρα και πύργους που απαρτίζουν την πόλη μετατρέποντάς την σε στολίδι της Δαλματίας. 
Δείπνο στο ξενοδοχείο, διαν/ση. 

5n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Την τελευταία μας ημέρα θα κάνουμε μια ακόμα επίσκεψη στην παλιά πόλη του  Ντουμπρόβνικ η οποία 
είναι περιτριγυρισμένη από τείχη του 10ου αιώνα. Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο, θα επισκεφτούμε 
το Φραγκισκάνικο  Μοναστήρι, τον Καθεδρικό ναό των Ρέκτορς, το παλιό λιμάνι και την εκκλησία του Αγ. 
Βλάσιου, πολιούχου της πόλης αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια ταξιδιωτική εμπειρία. Θα υπάρχει ελεύθερος 
χρόνος για να απολαύσει την γραφική πόλη ο καθένας με τον τρόπο που επιθυμεί. Τώρα πια, η ματιά είναι 
ολοκληρωμένη, έχει συμπληρωθεί ένα πάζλ που περιλαμβάνει την Κροατία, τη Βοσνία, το Μαυροβούνιο. Όλες 
αυτές τις χώρες που κάποτε αποτελούσαν, μεταξύ άλλων κρατών, τμήμα μιας ολόκληρης χώρας και τώρα η 
καθεμιά έχει τραβήξει τη δική της πορεία. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.



Απευθείας Πτήσεις

Blagaj

Τρογκίρ

Λίμνες Πλίτβιτσε

1n ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’. Έλεγχος και πτήση για το 
Μαυροβούνιο. Άφιξη και μεταφορά σε μια από τις παλαιότερες πόλεις της 
Αδριατικής (3500ετών) την γραφική Μπούτβα,  γνωστή για τις υπέροχες 
ακτές και την κοσμοπολίτικη ζωή, μια πόλη με έντονο Ελληνικό, Ρωμαϊκό και 
Βενετσιάνικο στοιχείο. Η βόλτα στα μεσαιωνικά στενά της πόλης δίνει στον 
επισκέπτη την αίσθηση ότι μεταφέρεται σε μια άλλη εποχή βλέποντας τα 
τείχη να την περιβάλλουν, τα φρούρια να την αγκαλιάζουν και τις εκκλησιές 
να την προστατεύουν. Αφήνουμε την Μπούτβα για μια επίσκεψη στο 
Κοτόρ ένα μνημείο πολιτισμού της Unesco, με Βυζαντινές και Βενετσιάνικες 
επιρροές. Μία πόλη που μάς θυμίζει πόσο μακριά έφτασε η Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία, πόσο αναπτύχθηκε οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά 
στα χρόνια της ακμής της. Η πόλη αυτή αμφιταλαντεύτηκε ανάμεσα 
στο Βυζάντιο και τη Γαληνοτάτη, αλλά μέχρι σήμερα κρατάει έντονα τα 
στοιχεία και των δύο Αυτοκρατοριών. Διασχίζοντας το νοτιότερο φιόρδ 
της Ευρώπης και βλέποντας την ομορφιά με την οποία προίκισε η φύση τη 
μικρή αυτή χώρα θα θαυμάσουμε το Πέραστ, μια βυζαντινή κληρονομιά, με 
έντονα τα σημάδια του Μεσαίωνα και τα δύο νησάκια που το περιβάλλουν. 
To απόγευμα θα φτάσουμε στην πανέμορφη πόλη του Ντουμπρόβνικ που 
έχει χαρακτηριστεί το διαμάντι της Αδριατικής, όπου θα τακτοποιηθούμε 
στο ξενοδοχείο.  Το βράδυ με την καθοδήγηση του συνοδού μας κάντε μια 
πρώτη γνωριμία με την πόλη και περιπλανηθείτε στα μεσαιωνικά στενά ή 
τον κεντρικό πεζόδρομο.

2n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ  
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και περιήγηση στην πανέμορφη πόλη του 
Ντουμπρόβνικ που έχει χαρακτηριστεί το διαμάντι της Αδριατικής. Η 
πανοραμική θέα της Παλιάς πόλης ξαφνιάζει με την βενετσιάνικη ομορφιά , 
περιτριγυρισμένη από τείχη, κάστρα και πύργους. Θα έχουμε επίσκεψη στο 
ιστορικό κέντρο του Ντουμπρόβνικ, όπου θα θαυμάσουμε το Φραγκισκάνικο 
Μοναστήρι, τον Καθεδρικό Ναό, το παλιό λιμάνι και την εκκλησία του 
Αγ. Βλάσιου, προστάτη της πόλης, αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια 
ταξιδιωτική εμπειρία . Στη συνέχεια, ελεύθερος χρόνος για να περιπλανηθείτε 
στα μεσαιωνικά στενά ή να απολαύσετε τον κεντρικό πεζόδρομο. Θα 
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο για δείπνο, ξεκούραση και το βράδυ με την 
καθοδήγηση του συνοδού μας θα απολάυσετε τα φωταγωγημένα αξιοθέατα 
της πόλης και θα έχετε χρόνο στα νυχτερινά μαγαζιά που συχνάζουν οι 
ντόπιοι.

3n ημέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΟΣΤΑΡ - BLAGAJ - ΣΠΛΙΤ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη που μας θυμίζει  πόσο κοντά 
στην κεντρική Ευρώπη έφτασε η Οθωμανική Αυτοκρατορία το περίφημο 
Μόσταρ, την πόλη που έμβλημά της έχει το μεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι, 
κατασκευασμένο έπειτα από εντολή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή. Μια 
πόλη , με έντονα τα σημάδια του πολέμου που στιγμάτισε τη χώρα αυτή, 
στο τέλος του 20ου αιώνα . Το Μόσταρ της Βοσνίας , δίνει στον επισκέπτη 
να αντιληφθεί τις διαφορές που χώριζαν αυτά  τα κράτη , όταν απάρτιζαν 
την ενιαία Γιουγκοσλαβία. Αφήνοντας πίσω , τις επιρροές των Φράγκων 
και των Ενετών , έρχεται σε επαφή με τα ίχνη των Οθωμανών , που τόσο 
έντονα διαφαίνονται στα σοκάκια της πόλης , στα παζάρια της , στα χαμάμ 
και στις ανατολίτικες οσμές της. Μια αίσθηση διαφορετική, με την  Ανατολή 
και τη Δύση χαραγμένες στις όχθες του ποταμού Νερέτβα. Θα δούμε επίσης 
το περίφημο Blagaj όπου θα θαυμάσουμε ένα υπέροχο τοπίο στις πηγές 
του ποταμού Buna. Μετά από μια φανταστική διαδρομή κατά μήκος των 
δαντελωτών δαλματικών ακτών, άφιξη στο Σπλιτ, τη μεγαλύτερη πόλη της 
Δαλματίας και τον αλλοτινό ναύσταθμο της Γιουγκοσλαβίας. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και βραδινή βόλτα για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

4n ημέρα: ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τις Λίμνες Πλίτβιτσε, ένα θαύμα 
της φύσης, ένας εθνικός δρυμός απερίγραπτης ομορφιάς, που το 1979 
ανακηρύχθηκε από την UNESCO  Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς.Ανάμεσα σε βρύα και άλγες, δεκαέξι λίμνες, πλούσιες σε 
ορυκτά, βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα ανάμεσα σε καταρράκτες και 
ποτάμια. Μια παλέτα χρωμάτων σε όλους τους τόνους του τιρκουάζ και 
του γαλαζοπράσινου που καλύπτει περίπου 2 τ. χλμ. Χρόνος ελεύθερος 
για πεζοπορία και για να απαθανατίσετε το πανέμορφο τοπίο. Αργά το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5n ημέρα: ΣΠΛΙΤ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  
Μετά το πρόγευμα στο ξενοδοχείο θα κάνουμε περιήγηση στο γραφικό 
Σπλιτ. Θα επισκεφθούμε το περίφημο ανάκτορο σε σχήμα ρωμαϊκού 
κάστρου του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού, τον Καθεδρικό Ναό, το γοτθικό 
Δημαρχείο και τον αναγεννησιακό πύργο του Ρολογιού. Χρόνος ελεύθερος 
στην πανέμορφη προκυμαία της πόλης, τη διάσημη Ρίβα για καφέ η φαγητό. 
Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στο μεσαιωνικό Τρογκίρ (πόλη-νησί), 
χαρακτηρισμένο από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. 
Χτίστηκε στις αρχές του 3ου αιώνα και ενώνεται με την ξηρά με μια ωραία 
γέφυρα. Διαθέτει πλούσια ιστορία, καθώς και ένας δημοφιλής παραθεριστικός 
προορισμός με άριστη τουριστική υποδομή. Στη συνέχεια αναχωρούμε για 
μια τελευταία επίσκεψη στο Ντουμπρόβνικ πριν την μεταφορά μας στο 
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
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1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και 
πτήση για Μπρατισλάβα. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγησή μας στην 
πανέμορφη Μπρατισλάβα. Θα δούμε το κάστρο Ντέβιν, που έδωσε το 
όνομα Pressburg  (Μπρατισλάβα) , στην πόλη. Το κάστρο και η πόλη 
ήταν τόπος στέψης βασιλιάδων. Σήμερα στο κάστρο στεγάζονται 
μουσεία ενώ ένα μέρος στεγάζει τη βουλή της Σλοβακίας. Στην άκρη 
της πόλης βρίσκεται ο ναός του Αγίου Μάρτιν, όπου στέφθηκαν 19 
Ούγγροι βασιλιάδες. Θα δούμε επίσης το μουσείο των βασανιστηρίων, 
το οινομουσείο, την όπερα, το παλάτι Grassalkovich, κατοικία του 
προέδρου της δημοκρατίας. Το απόγευμα μετάβαση στη Βιέννη. Πρώτη 
γνωριμία με την πόλη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας

2η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για ξενάγηση πόλης, στην οποία  θα 
επισκεφτούμε το παλάτι Σενμπρουν (περιήγηση στου κήπους), θερινά 
ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το Μπελβεντέρε, ανάκτορο του 
Ευγένιου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας 
Τεχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρινγκ 
Στρασσε (δακτύλιος του Ιστορικού κέντρου), όπου θα δούμε το 
ανάκτορο του Χοφμπουργκ, τα δίδυμα μουσεία Ιστορίας της Τέχνης 
και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των μουσείων, 
το Κοινοβούλιο, το παλιό Αυτοκρατορικό θέατρο, το Δημαρχείο, την 
Όπερα, τους ναούς του Κάρολου και του Βορομαίου και την Φοτιφ 
Κίρχε. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική γειτονία με 
την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της περιφοράς του επιταφίου 
στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας.

3η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΚ - ΜΠΑΝΤΕΝ - 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,  ωδή στη χαρά. 
Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, τη Βουδαπέστη. Άφιξη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετική 
κρουαζιέρα στο Δούναβη και στη συνέχεια παρακολούθηση της 
Ανάστασης στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

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

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

Πτήση για Μπρατισλάβα - Επιστροφή από 
Βουδαπέστη χωρίς περιττά χιλιόμετρα

Παρακολούθηση της 
Ανάστασης στον 

Ι.Ν. Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου

Βιέννη

AUSTRIA TREND PYRAMIDE 4* (Βιέννη)
Βρίσκεται λίγο έξω από το κέντρο της Βιέννης, δίπλα στο εμπορικό 
κέντρο SCS. Διαθέτει εστιατόρια, μπαρ, πισίνα, γυμναστήριο με σάουνα 
και αίθουσα συνεδριάσεων. Τα δωμάτιά του διαθέτουν κλιματισμό, 
τηλεόραση, τηλέφωνο, θυρίδα ασφαλείας, στεγνωτήρα μαλλιών και 
δωρεάν Wi-Fi.

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



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 13.00 και πτήση για 
Βουδαπέστη. Άφιξη, γνωριμία με την Έρρικα, την τοπική μας συνοδό και  
πρώτη γνωριμία με την πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. To βράδυ 
παρακολούθηση της περιφοράς του επιταφίου στο ορθόδοξο ναό της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40 χλμ)
 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 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 συνέχεια 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. Το βράδυ προαιρετική νυκτερινή κρουαζιέρα στον Δούναβη και 
κατόπιν παρακολούθηση της Ανάστασης στο ορθόδοξο ναό της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου.

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.

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 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. 

Παρακολούθηση της 
Ανάστασης στον 

Ι.Ν. Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου

4η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
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. 

Έστεργκομ

Βουδαπέστη



1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και πτήση για 
Μπρατισλάβα. Άφιξη και αναχώρηση για την πανέμορφη Βιέννη, στην οποία  θα 
επισκεφτούμε, το Μπελβεντέρε, ανάκτορο του Ευγένιου της Σαβοΐας, σήμερα 
γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τεχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην 
περίφημη Ρινγκ Στρασσε (δακτύλιος του Ιστορικού κέντρου), όπου θα δούμε το 
ανάκτορο του Χοφμπουργκ, τα δίδυμα μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής 
Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των μουσείων, το Κοινοβούλιο, το παλιό 
Αυτοκρατορικό θέατρο, το Δημαρχείο, την Όπερα, τους ναούς του Κάρολου και 
του Βορομαίου ,και την Φοτιφ Κίρχε. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική 
γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε 
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για 
τη 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 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 
συνέχεια 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 παρακολούθηση της περιφοράς 
του επιταφίου στο ορθόδοξο ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

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 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.  Το βράδυ προαιρετική νυκτερινή κρουαζιέρα 
στον Δούναβη και κατόπιν παρακολούθηση της Ανάστασης στο ορθόδοξο ναό 
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

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.    Για το βράδυ προτείνουμε να απολαύσετε 
δείπνο σε ένα από τα φημισμένα εστιατόρια της πόλης με φολκλορικό 
πρόγραμμα με τσιγγάνικα βιολιά. 

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.

Μια μοναδική εμπειρία
στα νερά του Δούναβη

House of Terror
η ¨Βουλή του Τρόμου”

Ανακαλύψτε τον υπόγειο 
κόσμο της Βουδαπέστης

Experiences
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Παρακολούθηση της 
Ανάστασης στον 

Ι.Ν. Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου

εκδρομή στη 
Βιέννη

Δώρο



1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΡΑΓΑ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την χρυσή πόλη των 
100 πύργων. Άφιξη και ξενάγηση στο σημαντικότερο αρχιτεκτονικό 
μνημείο της Ευρώπης. Θα θαυμάσουμε τα ακριβότερα καταστήματα 
οίκων μόδας,τα πολυτελή εστιατόρια και καφέ και θα καταλήξουμε 
στην πανέμορφη πλατεία της παλιάς πόλης. Στολισμένη με όμορφα 
κτίρια, παλιά παλάτια όπως του Κίνσκι, την όμορφη παλιά βασιλική 
εκκλησία της Παναγίας του Τιν, γνωστή για τους δύο πύργους του 
Αδάμ και της Έυας και την εκκλησία του Αγ.Νικολάου. Θα θαυμάσουμε 
το παλιό Δημαρχείο με το φημισμένο αστρονομικό ρολόι, το νέο 
δημαρχείο και θα φτάσουμε στην περίφημη πέτρινη γέφυρα του 
Καρόλου του ΙV. Στη συνέχεια θα δούμε τον Πύργο της Πυρίτιδας, την 
πλατεία Vaclav, σημείο συνάντησης των κατοίκων της Πραγας και 
θα δούμε επίσης το επιβλητικό κτίσμα του μουσείου Φυσικής Ιστορίας. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελέυθερος. 

2η ημέρα: ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ 
Ξεκινάμε την δεύτερη μας ημέρα, με ξενάγηση στην Καστρούπολη 
(Hrantsani),την Ακρόπολη της πόλης που απλώνεται στον λόφο της 
Mala Strana,θα δούμε το μοναστήρι Strahov,το Loretto,το ανάκτορο 
Schwarzenberg,το παλιό ανάκτορο των βασιλέων της Βοημίας το 
οποίο αργότερα έγινε κατοικία της Μαρίας Θηρεσίας και πλέον 
χρησιμοποιείται ως προεδρικό μέγαρο.Στην συνέχεια θα δούμε τον 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βίτου,την εκκλησία του Αγ.Γεωργίου,θα 
περάσουμε από το εθνικό θέατρο και θα καταλήξουμε στην πλατεία 
της παλιάς πόλης. Χρόνος ελέυθερος. Έπειτα σας προτείνουμε 
μια αξέχαστη κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα, ο οποίος μας 
ψιθυρίζει στο αυτί την ιστορία του και μας διαβάζει το ημερολόγιο των 
γραφικών γεφυρών και κτιρίων που τον αγκαλιάζουν τόσα χρόνια. 
Απολαύστε πλούσιο μπουφέ με φαγητό, γλυκά, φρούτα, τυριά και 
διάφορες νοστιμιές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Προαιρετική έξοδος 
στο φημισμένο μαύρο θέατρο ή βραδινή διασκέδαση στις τσέχικες 
μπυραρίες με υπέροχο φαγητό. 

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

Προαιρετική εκδρομή στην Φλωρεντία του Βόρρα στην ανατολική Γερμανία στο 
ελεύθερο κρατίδιο της Σαξονίας,όπως την αποκαλούν την Δρέσδη. Φεύγοντας 
από την Πράγα προς τα Δυτικά θα δούμε τα ωραία αρχιτεκτονικά κτίρια ρυθμού 
Μπαρόκ και αναγέννησης,όπως την όπερα Zwinger, τμήμα των ανακτόρων των 
βασιλέων της Σαξονίας με τον όμορφο κήπο και τις αίθουσες που φιλοξενούν 
σήμερα τις εκθέσεις των παλιών δασκάλων ζωογράφων αλλά και το μουσείο της 
μπλέ πορσελάνης. Θα δούμε την πανέμορφη εκκλησία των γυναικών Frauen-
kirche και άλλα αξιοθέατα. Χρόνος ελέυθερος. Επιστροφή το βράδυ στην Πράγα. 
ή

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

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.

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

5η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΧΡΥΣΟ ΣΟΚΑΚΙ - ΚΛΕΜΕΝΤΙΝΟΥΜ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και επίσκεψη στο 
κάστρο της Πράγας στο περίφημο «Χρυσό 
Σοκάκι».Πλαισιωμένο από τα θεαματικά κτίρια 
του Λευκού Πύργου και του Πύργου Ντάλιμπορ 
αποτελούσε την έδρα των αλχημιστών και 
του αυτοκρατορικού περίγυρου. Συνεχίζουμε 
με το φημησμένο κτίριο της βιβλιοθήκης 
Klementinum το οποίο ιδρύθηκε από τους 
Ισουίτες κατά την άφιξη τους στη Βοημία 
το 1556 και έχει μεγάλη και πλούσια ιστορία. 
Μπορείτε να δείτε την μπαρόκ βιβλιοθήκη 
και τον αστρονομικό πύργο. Έπειτα χρόνος 
ελεύθερος να περιπλανηθείτε στην πλούσια 
αγορά της πόλης, με τα υπέροχα κρύσταλα, 
επισκεφτείτε το μουσείο φυσικής ιστορίας, 
την εθνική πινακοθήκη και πολλά άλλα 
ενδιαφέροντα μονοπάτια στην ρομαντική 
Πράγα. Κάπως έτσι θα τελειώσει η όμορφη 
διαμονή σας με τις καλύτερες εντυπώσεις 
που αφήνει πάντα η Χρυσή Πράγα. Μεταφορά 
στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Κλεμεντίνουμ

HILTON PRAGUE 5*
Βρίσκεται κοντά το εμπορικό κέντρο Palladium σε μικρή απόσταση από τα κυριότερα 
τουριστικά αξιοθέατα της παλιάς πόλης της Πράγας. Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, 
αίθουσα συνεδριάσεων, αίθουσα δεξιώσεων και γυμναστήριο. Τα ευρύχωρα δωμάτιά 
του δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, θυρίδα ασφαλείας, minibar, 
στεγνωτήρα μαλλιών και Wi-Fi.

MODRA RUZE 4*
Βρίσκεται στην καρδιά της Πράγα, πολύ κοντά στην παλιά πόλη και την πλατεία 
Wenceslas. Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, χώρο στάθμευσης και δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτιά 
του διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, minibar, στεγνωτήρα μαλλιών και 
Wi-Fi.

Παρακολούθηση της 
Ανάστασης στον 

Ορθόδοξο Ναό Κυρίλλου 
& Μεθοδίου

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η επίσκεψη στο Χρυσό Σοκάκι & στο Κλεμεντίνουμ



Δώ
ρο

Μοναδικό Δώρο
Πέρα από το Παλάτι 
της Βουλής, δώρο 
περιήγηση στο 

Παλάτι της Άνοιξης, 
το Παλάτι που 

διέμενε η οικογένεια 
Τσαουσέσκου

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

2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη που αποκαλείται το 
Παρίσι των Βαλκανίων. Θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από το παλάτι της 
Άνοιξης, το παλάτι που διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου. Θα δούμε τη 
χλιδή που κυριαρχεί στα δωμάτια, στις τραπεζαρίες και θα μας εντυπωσιάσει 
η πολυτέλεια. Θα συνεχίσουμε με το Μουσείο του χωριού, που είναι 
μοναδικό στο είδος του, καθώς και το παλάτι της βουλής, χτισμένο από 
τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το δεύτερο σε μέγεθος δημόσιο κτίριο 
του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης μας, 
θα θαυμάσουμε το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της 
χώρας, τα ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου 
που είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισίου, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, 
την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το μουσείο του Πυροσβέστη 
και την στρατιωτική Ακαδημία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος για 
ξεκούραση.

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

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

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

ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΤΤΑ ΧΛΜ

Specialist

Παρακολούθηση της 
Ανάστασης στο 
Πατριαρχείο.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

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

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΙΕΝΝΗ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απ’ ευθείας πτήση για την πρωτεύουσα 
της Σλοβακίας την γραφική Μπρατισλάβα. Γνωρίζοντας την πόλη θα 
περπατήσουμε στο καλοδιατηρημένο ιστορικό κέντρο της γοητευτικης 
παραδουνάβιας πανεπιστημιούπολης, θαυμάζοντας τα μεσαιωνικά 
κτίσματα, τον Καθεδρικό Ναό, τα κυβερνητικά μέγαρα, το πανεπιστήμιο, 
το Δημαρχείο και την παλια πύλη του Αγίου Μιχαήλ. Συνεχίζουμε για την 
Αυστριακή πρωτεύουσα, τη Βιέννη όπου θα επισκεφθούμε το KunstHaus, το 
Μπελβεντέρε, ανάκτορο του Ευγενίου της Σαβοΐας και θα περιηγηθούμε με 
το λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε όπου θα δούμε το Ανάκτορο 
του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής 
Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το 
Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του 
Καρόλου του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε 
στην ελληνική γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας 
και θα καταλήξουμε στο χώρο του Δημαρχείου. Το βράδυ ανακαλύψτε την 
εύθυμη πλευρά της Βιέννης ξεκινώντας από την 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 Σένμπρουν, θερινή κατοικία των 
Αψβούργων από τον 18ο αιώνα έως το 1918. Μέρος του Σένμπρουν και 
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ο παλαιότερος ζωολογικός 
κήπος του κόσμου. Για όσους δεν επιθυμούν την επίσκεψη στο ζωολογικό 
κήπο, προτείνουμε προαιρετική εκδρομή στην περίφημη κοιλάδα του 
Δούναβη (Κρεμς,Μελκ,Βαχάου). 

3η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΛΙΜΝΕΣ - ΣΑΛΤΖΜΠΟΥΡΓΚ 
Πρωινό και ξεκινάμε για προαιρετική εκδρομή στη γενέτειρα του Μότσαρτ, 
το Σάλτσμπουργκ. Μετά από μια διαδρομή μέσα από τη φύση της 
Βόρειας Αυστρίας, αφήνουμε την Εθνική, για να κατευθυνθούμε προς την 
ειδυλλιακή περιοχή των λιμνών του Σαλτσκάμπεργκουντ. Φτάνοντας στη 
Ρώμη των Άλπεων, το Σάλτσμπουργκ, θα δούμε το σπίτι που γεννήθηκε 
ο Μότσαρτ, το Δημαρχείο, το Ανάκτορο των Πριγκίπων Αρχιεπισκόπων, 
τον εντυπωσιακότατο Καθεδρικό Ναό, τα Αβαεία του Αγίου Πέτρου και των 
Φραγκισκανών. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και καφέ. Επιστροφή στη Βιέννη.

4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ - ΜΠΑΝΤΕΝ 
Πρόγευμα 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 θα περάσουμε από το Μάγιερλινγκ, με το άλλοτε 
κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων. Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε στη 
γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν. Θα δούμε το ιδιαίτερα γνωστό 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. 

5η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. 
Στην 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. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 
πτήση επιστροφής.



Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 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 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 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.

33

Με απευθείας πτήσεις

MERCURE EXCELSIOR 4* plus
To ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται κυριολεκτικά στην καρδιά της πόλης, απέναντι από το δημαρχείο και το κοινοβούλιο, προσφέροντας όλες τις ανέσεις για μια 
ευχάριστη διαμονή. Τα δωμάτιά του διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, Wi-Fi, στεγνωτήρα μαλλιών, Mini bar, θυρίδα ασφαλείας. Μην παραλείψετε να 
δοκιμάσετε τοπικές σπεσιαλιτέ στο εστιατόριο IVO ή να πιείτε ένα ποτό στο τέλος της ημέρας. 

Παρακολούθηση της 
Ανάστασης στην 

Ορθόδοξη εκκλησία 
Αναλύψεως του Κυρίου



1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΛΗΔΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και πτήση μέσω Αθηνών με  την 
Aegean Airlines. για το αεροδρόμιο Ben Gurion του Τελ Αβίβ. Άφιξη το απόγευμα,   
Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχωρούμε για την Λήδα, όπου θα επισκεφθούμε 
το Μοναστηριακό συγκρότημα του Αγίου Γεωργίου, θα προσκυνήσουμε 
τον τάφο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου και θα 
παρακολουθήσουμε  την Ακολουθία του Νυμφίου.  Μεταφορά στο ξενοδοχείο 
μας, τακτοποίηση, δείπνο, διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ - ΓΑΛΙΛΑΙΑ
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 εκεί έγινε η Μεταμόρφωση του Κυρίου μας. Ακολούθως προαιρετική 
βόλτα με πλοιάριο μέσα στη λίμνη. Επίσκεψη στην Καπερναούμ, όπου 
πραγματοποιήθηκαν τα περισσότερα των θαυμάτων του Κυρίου 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 και της Μαρίας της 
Μαγδαληνής, στην πόλη της Τιβεριάδος. Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο 
μας, δείπνο, διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΙΕΡΙΧΩ - ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΣ - ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
Πρωινό και  αναχώρηση  για τη Βηθανία, προσκύνημα στην Ιερά Μονή Μάρθας 
και Μαρίας και στον Τάφο του Λαζάρου. Συνεχίζουμε για τη Μονή των Αγίων 
Γεωργίου και Ιωάννου των Χοζεβιτών, στο φαράγγι Αινών, στην έρημο της 
Ιουδαίας. Στη συνέχεια μετάβαση, μέσω της  «σιδηράς συνοριακής πύλης» που 
χωρίζει την Ιεριχώ από την κατεχόμενη περιοχή, στον Ιορδάνη ποταμό, στο 
πραγματικό σημείο που βαπτίσθηκε ο Χριστός μας από τον Τίμιο Πρόδρομο. 
Θα δούμε την Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου παρά του Ιορδάνου ποταμού, 
η οποία ανακαινίζεται πλήρως εκ των φθορών. Θα τελεσθεί η ακολουθία του 
Αγιασμού και θα αναγνωσθούν οι ευχές  του Αγιασμού των Φώτων. Όσοι εκ 
των προσκυνητών επιθυμούν, μπορούν να φορέσουν τον Λευκό χιτώνα για 
την  «προαιρετική-συμβολική βάπτιση» στον Ιορδάνη ποταμό, ψάλλοντας το 
τροπάριο «εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε..».   Ακολούθως, αναχωρούμε 
για προσκύνημα στην Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Στην 
Ιεριχώ θα επισκεφθούμε το Σαραντάριο Όρος (ανάβαση με τελεφερίκ 14ε), 
όπου ο Χριστός μας έζησε σαράντα μέρες με νηστεία και προσευχή προ της 
ενάρξεως του Σωτηρίου Έργου Του. Επίσης θα επισκεφθούμε τη Μονή του 
Προφήτου Ελισσαίου, που βρίσκεται η Συκομωρέα όπου ανέβηκε ο Ζακχαίος. 
Παρακολούθηση της Ακολουθίας του Νυμφίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας, το βράδυ δείπνο, διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΒΗΘΛΕΕΜ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ Μ. ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ
Αναχώρηση για τη Βηθλεέμ, όπου θα παρακολουθήσουμε την  
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στο Ιερό Σπήλαιο της Γεννήσεως. Στην 
συνέχεια θα ξεναγηθούμε στο Ναό της Γεννήσεως και το σπήλαιο με τα 
λείψανα των σφαγιασθέντων από τον Ηρώδη νηπίων, το σπήλαιο του 
Αγίου Ιερωνύμου. Συνεχίζουμε για  την Ιερά Μονή του Αγ. Θεοδοσίου του 
Κοινοβιάρχου, καθώς και την αυστηρότερη κοινοβιακή Λαύρα του Αγίου 
Σάββα του Ηγιασμένου. Στο χωριό των Ποιμένων, εκεί που ακούστηκε ο 
αρχαγγελικός ύμνος «Δόξα εν υψίστοις Θεώ», θα προσκυνήσουμε στο 
σπήλαιο των Ποιμένων. Νωρίς το απόγευμα μετάβαση στην Ιερουσαλήμ, 
παρακολούθηση της Τελετής του Μ. Ευχελαίου στον Πατριαρχικό Ναό 
των Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης.  Προσκύνημα στον Πανάγιο Τάφο του 
Χριστού μας.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - ΤΕΛΕΤΗ ΝΙΠΤΗΡΟΣ - ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
Θεία Λειτουργία στον Ιερό Nαό του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Μετά 
το πέρας της, θα παρακολουθήσουμε την Τελετή του Νιπτήρος στην Αγία 
Αυλή, όπου ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, σε αναπαράσταση 
του Μυστικού Δείπνου, πλένει τα πόδια 12 Αρχιερέων. Μετά το τέλος της 
Τελετής, συγκέντρωση στην Αγία Αυλή και μετάβαση στο Πατριαρχείο 
μας, όπου θα συναντηθούμε και θα λάβουμε την ευλογία του Πατριάρχη.  
Στη συνέχεια θα  αρχίσουμε την λεπτομερή μας προσκυνηματική 
ξενάγηση  στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως του Χριστού μας. Θα 
προσκυνήσουμε την Αποκαθήλωση, τον Φρικτό Γολγοθά, τον Πανάγιο 
και Ζωοδόχο Τάφο του Κυρίου μας, το σημείο ευρέσεως του Τιμίου 
Σταυρού, το παρεκκλήσιο του Ακάνθινου Στεφάνου, το παρεκκλήσιο του 
Αγ. Λογγίνου και άλλα παρεκκλήσια και προσκυνήματα που βρίσκονται 
εντός του Ναού της Αναστάσεως. Δείπνο. Το βράδυ παρακολούθηση της 
Ακολουθίας των Παθών.

6η ημέρα: ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
Παρακολούθηση της Ακολουθίας των Μεγάλων Ωρών και της 
Μεταφοράς του Σταυρού από Αρχιερέα, αναπαριστώντας τη μεταφορά 
του Τιμίου Σταυρού από τον Χριστό μας. Συνεχίζουμε για τη Γεθσημανή, 
όπου θα προσκυνήσουμε τον Τάφο της Παναγίας μας, την Εκκλησία και 
τον τόπο λιθοβολισμού του Πρωτομάρτυρα Στεφάνου, τον κήπο της 
Γεθσημανής, τον Βράχο της Αγωνίας και τον τόπο της Προδοσίας του 
Κυρίου μας. Από την Πύλη των Λεόντων μετάβαση στον Οίκο Ιωακείμ και 
Άννας. Συνεχίζουμε για την Προβατική Κολυμπήθρα, άφιξη στο Πραιτώριο 
- Φυλακή του Χριστού. Διασχίζοντας την Οδό του Μαρτυρίου-στάσεις 
του Χριστού μας, πριν από τον Φρικτό Γολγοθά, φθάνουμε στην Αγία 
Αυλή και στον Ναό της Αναστάσεως.  Παρακολούθηση της Ακολουθίας 
του Επιταφίου. Δείπνο, διανυκτέρευση.

Ιερουσαλήμ



7η ημέρα: ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - ΑΦΗ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ
Νωρίς το πρωί συγκέντρωση και αναχώρηση για το Ναό της Αναστάσεως για 
την παρακολούθηση της Τελετής της Αφής του Αγίου Φωτός. Όσοι επιθυμούν, 
μπορούν να παραμείνουν (εξ ιδίων) στον Ναό και να παρακολουθήσουν 
την Θεία Λειτουργία αμέσως μετά την Ακολουθία της Αφής του Αγίου 
Φωτός. (Φέτος το Μέγα Σάββατο συμπίπτει με την εορτή του Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου). Επιστροφή στο ξενοδοχείο νωρίς το απόγευμα, γεύμα και 
ξεκούραση και στις 23.00 μ.μ. θα αναχωρήσουμε για να παρακολουθήσουμε 
την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία.

8η ημέρα: ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ
Πρωινό. Αναχώρηση για το Όρος των Ελαιών, όπου εδώ έγινε η πρώτη 
εμφάνιση του Χριστού μας μετά την Ανάστασή Του και η Ανάληψη 
του Χριστού μας. Ακολούθως, μετάβαση στον Ναό της Αναστάσεως, 
παρακολούθηση του Εσπερινού της Αγάπης. Στη συνέχεια μετάβαση  στη 
Σιών, όπου το Υπερώον, όπου τελέσθηκε ο Μυστικός Δείπνος, η Ψηλάφηση 
του Θωμά και η Επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος.  Συνεχίζουμε με το σπίτι 
του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου, τόπος όπου κοιμήθηκε η Παναγία μας.  Εδώ 
βρίσκεται επίσης η Πατριαρχική Σχολή και ο Τάφος του Βασιλέα  Δαυίδ. 
Μετάβαση στο ξενοδοχείο μας, πασχαλιάτικο φαγητό. Διανυκτέρευση.

9η ημέρα: ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό, προετοιμασία για αναχώρηση.  Μετάβαση στον Πανάγιο Τάφο για 
ένα τελευταίο προσκύνημα, χρόνος ελεύθερος στην αγορά. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε μοναστήρια που βρίσκονται μέσα στην παλιά πόλη, Άγιοι 
Θεόδωροι, Μεγάλη Παναγία, Σαϊδανάγια,  Τίμιος Πρόδρομος.  ***(Σημείωση: 
Aν το επιτρέψουν οι συνθήκες, για όσους επιθυμούν μπορούν να μας 
ακολουθήσουν σε μία επίσκεψη στο Τείχος των Δακρύων και στο Όρος του 
Ναού)***  Το μεσημέρι θα μεταβούμε στην Σαμάρεια, όπου το Φρέαρ του 
Ιακώβ και ο περικαλλής Ναός της Αγίας Φωτεινής,  όπου θα προσκυνήσουμε 
το σκήνωμα του Νεομάρτυρος Αγίου Φιλούμενου. Στη συνέχεια αναχώρηση 
για το αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. Άφιξη το βράδυ στην πόλη μας με 
τις καλύτερες εντυπώσεις.

Πανάγιος Τάφος

Περιλαμβάνονται:
Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean με επιστροφή.
- Μία Βαλίτσα μέχρι 23 κιλά και μία χειραποσκευή έως 8 κιλά ανά άτομο.
- Διαμονή σύμφωνα με την επιλογή σας.Μεταφορά προς και από 
αεροδρόμια εξωτερικού.
- Μεταφορές, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα με καινούργιο πούλμαν 
κλιματιζόμενο.
- Ημιδιατροφή καθημερινά / Πρωινό και δείπνο σε μπουφέ.(Tα φαγητά 
στα ξενοδοχεία κατά την διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδος είναι νηστίσιμα)
- Ανάβαση στο Όρος Θαβώρ με ταξί και η μετάβαση στον Άγιο Σάββα 
με ταξί
- Ξεναγήσεις/περιηγήσεις, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα από Ξεναγό 
του Πατριαρχείου.
- Φόροι αεροδρομίων και συνόρων Ισραήλ
- Έμπειρος αρχηγός – Συνοδός στα προσκυνήματα των Αγίων Τόπων
- Ασφάλεια αστικής Ευθύνης και Φ.Π.Α.
- Ασφάλεια ατυχημάτων και ασθενείας

Δεν περιλαμβάνονται:
- Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα σαν προαιρετικό.
- Ανάβαση με το τελεφερίκ στο Σαραντάριο Όρος 14ε.
- Προαιρετικό γεύμα με ψάρι στην Τιβεριάδα 18ε.
- Προαιρετική προσκυνηματική περιήγηση με πλοίο στην Τιβεριάδα 
θάλασσα 10ε.

Σημειώσεις:
1. Το διαβατήριο πρέπει να λήγει 6 μήνες μετά από την ημερομηνία 
εισόδου στο Ισραήλ, διαφορετικά πρέπει να εκδοθεί καινούργιο. 
2. Φωτοτυπία διαβατηρίου πρέπει να κατατεθεί στο γραφείο μας.
3. Η σειρά του προγράμματος μπορεί να αλλάξει, εφόσον υπάρχουν λόγοι, 
χωρίς να παραληφθεί κάτι από αυτό.

Κήπος Γεσθημανής

Πύλη Δαμασκού

Ιορδάνης ποταμός

Ναζαρέτ
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1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ  ΝΤΟΥΜΠΑΪ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για 
Ντουμπάι. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
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 Ζάιεντ, τον 
δρόμο όπου είναι μαζεμένοι περίπου 250 ουρανοξύστες, κατευθυνόμαστε 
στο Τζαμί της Τζουμέιρα όπου θα κάνουμε μία στάση για φωτογραφίες 
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. Συνεχίζουμε την περιήγηση μας στην περιοχή downtown 
όπου θα κάνουμε στάση για να θαυμάσουμε και να φωτογραφίσουμε το 
ψηλότερο κτήριο του κόσμου το Burj Dubai. Περνώντας από το παλάτι του 
Σείχη κατευθυνόμαστε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση.   Η πρόταση μας 
για το βράδυ είναι η μοναδική MEDIANAT JUMEIRA η διαφημισμένη «Βενετία» 
των Αραβικών Εμιράτων, για ένα μοναδικό δείπνο ή ποτό στα κανάλια της. 

3η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ (Σαφάρι 4x4 &  Βεδουίνικο Πάρτυ ) 
Το πρωινό σας είναι ελεύθερο για να κάνετε τις αγορές σας στα εμπορικά 
κέντρα του Ντουμπάι ή για χαλάρωση.  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 Βεδουίνικες 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 barbeque στην τέντα κάτω από τον ουρανό της 
Ερήμου, όπου θα παρακολουθήσουμε παραδοσιακούς χορούς. Αργά το 
βράδυ θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας .

Dubai

Βurj Αl Αrab



4η ημέρα ΝΤΟΥΜΠΑΪ  (Άμπου Ντάμπι) 
Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο ξεκινάμε για να γνωρίσουμε την 
πρωτεύουσα των Αραβικών εμιράτων το Αμπού Ντάμπι. Η πρώτη μας στάση 
θα είναι το «διαμάντι» του Αμπού Ντάμπι το περίφημο τζαμί του Σείχη Ζάιεντ. 
Ένα από τα μεγαλύτερα τζαμία του κόσμου. Στη συνέχεια θα σταματήσουμε 
για φωτογραφίες στο πολυτελέστατο ξενοδοχείο Emirates Palace (το πρώην 
παλάτι του Ελ Σείχ Ζάιεντ με τα 80 τόνους χρυσού) και θα περάσουμε στη 
συνέχεια από το παλάτι του Σείχη. Γεύμα σε πολυτελές επιλεγμένο εστιατόριο. 
Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας νωρίς το απόγευμα. Το βράδυ προτείνουμε 
ένα παραδοσιακό γεύμα με ναργιλέ, πολύ αραβική μουσική και χορό της 
κοιλιάς. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΑΪ (ελεύθερη ημέρα) 
Πρωινό και μέρα ελεύθερη. Ευκαιρία για τους τολμηρούς να κάνουν μια 
βόλτα στο Ντουμπάι με αερόστατο, ελικόπτερο ή και υδροπλάνο. Όλο η 
πόλη από ψηλά! Χαλαρώστε στο μοναδικό WILD WADI το υδάτινο πάρκο 
ή κολυμπήστε με τα δελφίνια και φυσικά κάντε θαλάσσιο σκί ή καταδύσεις. 
Διανυκτέρευση. 

6η ημέρα  ΝΤΟΥΜΠΑΙ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής για την 
πόλη μας μέσω ενδιάμεσου σταθμού

Burj khalifa

Safari

Άμπου ΝτάμπιΆμπου Ντάμπι
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Παλέρμο

Special
Offer

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΙΑ - ΤΑΟΡΜΙΝΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», έλεγχος και πτήση για την πόλη της 
Κατάνιας. Άφιξη και ξεκινάμε την περιήγησή μας στην περιοχή, όπου θα δούμε τα 
υπέροχα μπαρόκ μνημεία, τις εκκλησιές που είναι αφιερωμένες στην Αγία Αγνή, την 
προστάτιδα της πόλης. Εδώ βρίσκεται ένα από τα ενεργά ηφαίστεια της Ευρώπης, 
η Αίτνα στα 3330 μέτρα, στους πρόποδες της οποίας είναι κτισμένη η γραφική και 
αριστοκρατική Ταορμίνα με την υπέροχη πανοραμική θέα στο Ιόνιο. Το σημαντικότερο 
αξιοθέατο είναι το αρχαίο ελληνικό θέατρο, κατασκευασμένο τον 3Ο π. χ. αιώνα από 
τον Ιερών Β΄. Πάνω από 14 αιώνες μιλούσαν ελληνικά. Εδώ ο Γκαίτε αναζητούσε την 
ψύχη της Ελλάδας. Το βράδυ δείπνο και διανυκτέρευση.

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

2η ημέρα: ΚΑΤΑΝΙΑ - ΑΚΡΑΓΑΝΤΑΣ - ΜΟΝΤΡΕΑΛΕ - ΠΑΛΕΡΜΟ
Πρωινό και αναχωρούμε από την Κατάνια με πρώτο σταθμό τον Ακράγαντα, μια από 
τις επιφανέστερες πόλεις της αρχαίας Μεγάλης Ελλάδας. Θα θαυμάσουμε τους 10 
ιστορικούς ναούς από τον 5ου  αιώνα π.χ. Το ιστορικό κέντρο ανήκει στα μνημεία 
Παγκοσμίας Κληρονομίας της UNESCO. Η πόλη ιδρύθηκε γύρω στο 580 π.χ ως αποικία 
της Γέλας. Εδώ γεννήθηκε ο Εμπεδοκλής σημαντικός  προσωκρατικός φιλόσοφος. 
Θα καταλήξουμε στο Παλέρμο, μια πόλη χτισμένη σε μαγευτική τοποθεσία, στους 
πρόποδες του Βουνού Πελεγκρίνο. Υπήρξε αποικία των Καρχηδονίων, ενώ οι Φοίνικες 
και οι Έλληνες το χρησιμοποιούσαν σαν σταθμό στα ταξίδια τους. Η περιήγησή μας 
θα αρχίσει από το Βασιλικό Παλάτι – έδρα των Νορμανδών βασιλέων της Σικελίας και 
σήμερα του Κοινοβουλίου της και θα συνεχιστεί με τον Καθεδρικό Ναό, την Πιάτσα 
Πρετόρια με το «Σιντριβάνι της Ντροπής», το μέγαρο της Γερουσίας και την εκκλησία 
της Μαρτοράνα με τα περίφημα βυζαντινά. Θα δούμε τα δυο θέατρα της πόλης  
Politheama και Massimo,  χαρακτηριστικά μνημεία από την αραβική, νορμανδική και 
ισπανική παρουσία στην  πόλη και την ιστορική διασταύρωση ανάμεσα στη via Mak-
enda - via Roma με τα εντυπωσιακά αγάλματα. Η πόλη έχει δυο καθεδρικούς ναούς 
αριστουργήματα της νορμανδικής αρχιτεκτονικής, έναν στο ιστορικό κέντρο έναν 
στο λόφο του βασιλιά Μοντρεάλε (6.000τμ) με θαυμάσια ψηφιδωτά βυζαντινής 
τέχνης. Το απόγευμα θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να επισκεφτούμε την αγορά της 
πόλης και να περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια. Διανυκτέρευση. 

3η ημέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ - ΚΕΦΑΛΟΥ - ΜΕΣΣΗΝΗ - ΡΗΓΙΟ
Πρωινό και αναχώρηση για την γραφικότατη Κεφαλού, όπου θα επισκεφθούμε τη  
γραφική Πιάτσα Ντουόμο και τον νορμανδικό Καθεδρικό Ναό (12ος-15ος αι.), με 
τα βυζαντινά ψηφιδωτά. Εδώ η Δύση συναντά την Ανατολή στην τεχνοτροπία και 
αρχιτεκτονική. Στη συνέχεια Το φεριμπότ θα μας μεταφέρει απέναντι στο μεγαλύτερο 
νησί της Νότιας Ευρώπης με το τριγωνικό σχήμα. Η πρώτη πόλη η Μεσσήνη απέναντι 
από τα στενά «της Σκύλας και της Χάρυβδης». Αρκετές λεπτομέρειες μας δίνει η 
Οδύσσεια του Ομήρου για αυτά τα θρυλικά μέρη. Μεσσήνη είναι η αρχαία Ζαγκλη που  
ιδρύθηκε τον 8ο αιώνα π.χ. Σύντομο πέρασμα και συνεχίζουμε για το Ρήγιο. Βρίσκεται 
στην παλιά Μεγάλη Ελλάδα (Magna Grecia) και ιδρύθηκε το 720 π.χ. στην Καλαβρία. 
Οι πρώτοι κάτοικοι ήρθαν από την Εύβοια και το πρώτο όνομα της πόλης ήταν 
Ερυθρά. Βρίσκεται σε ιδιαίτερα  προνομιακή θέση στον πορθμό της Μεσσήνης.  θα 
επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο, για να δούμε τους ξακουστούς «Πολεμιστές 
του Ριάτσε», δύο μοναδικά αρχαία ελληνικά μπρούντζινα αγάλματα που φυλάσσονται 
σε ειδικό χώρο. Άφιξη στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

5η ημέρα: ΛΕΤΣΕ - ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ - ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΛΟ - ΕΝ ΠΛΩ
Πρωινό και αναχώρηση για την καρδιά της ελληνόφωνης 
παρουσίας. Είναι μια περιοχή νότια από τη πόλη του Λέτσε, 
βρίσκεται στη χερσόνησο Σάλεντο και κατοικείται από τους 
Γκρίκο, οι οποίοι μιλούν την ελληνική  διαλεκτό των Γκραικάνικων 
η Κατωιταλικών. Αποτελείται από 11 χώρια ανάμεσα στα όποια 
είναι τα Καλημέρα, Μαρτάνο, Ζολίνο, Στερνατία. Σύντομη  
περιήγηση και γνωριμία με τους κατοίκους. Συνεχίζουμε για το 
Αλμπερμπέλλο το χωριό που μοιάζει με σκηνικό βγαλμένο από 
παραμύθι, μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από 
την UNESCO. Περιήγηση στα γραφικά σοκάκια του χωριού για να 
δούμε τα κατάλευκα σπίτια με τις χαρακτηριστικές πυραμιδωτές, 
θολωτές ή κωνικές σκεπές από ασβεστολιθικές πλάκες (τους 
περίφημους τρούλους) στολισμένες με αποτροπαϊκά σύμβολα 
(ήλιους, σταυρούς, ζώδια κ.λπ.).Τον 16ο αιώνα ήταν ένα μικρό 
φέουδο υπό τον έλεγχο της οικογένειας Acquaviva. Τότε άρχισαν 
να χτίζουν οι πρώτοι trulli παράξενα οικοδομήματα με κωνικό 
σχήμα. Το χωριό θυμίζει καταφύγιο των Επτά Νάνων από το 
παραμύθι της Χιονάτης. Σύμβολα χριστιανικά, αλλά και παγανιστικά 
είναι παντού στις σκεπές και στους δρόμους. Η εκκλησία του 
Άγιου Αντώνιου έχει την ίδια αρχιτεκτονική. Ολοκληρώνοντας 
την εκδρομή μας, αναχωρούμε με τις καλύτερες εντυπώσεις για 
το πλοίο. Τακτοποίηση και διανυκτέρευση.

Αλμπερομπέλο

Ταορμίνα

1 διαδρομή αεροπορικώς & 1 οδικώς

Κεφαλού

6η ημέρα: ΑΦΙΞΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Αποβίβαση στον προορισμό μας, στάση στα γραφικά Ιωάννινα 
για μια βόλτα στο κέντρο της πόλης. Ελεύθερος χρόνος και στη 
συνέχεια παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Άφιξη στην πόλη 
μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
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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, πανοραμική 
περιήγηση με το λεωφορείο και στάση σε ένα υπερυψωμένο σημείο από 
όπου θα θαυμάσουμε την εξαιρετική θέα της παλιάς.Πρόκειται για μια από 
τις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου, γνώστη για τα αξιόλογα μνημεία και τα 
υπέροχα τείχη, ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς 
της Μεσογείου. Μεταφορά, άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

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

5n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
της επιστροφής.3η ημέρα: ΜΟΣΤΑΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 

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

Κοτόρ

Ντουμπρόβνικ

Μόσταρ

Special
Offer

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.

Το πρόγραμμα εκτελείται & αντίστροφα χωρίς καμια παράλειψη

1 διαδρομή αεροπορικώς & 1 οδικώς



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

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40χλμ)
Κατά την γνωριμία μας με την πόλη θα περιηγηθούμε στην Πλατεία των Ηρώων, 
με το μνημείο της Χιλιετηρίδας και 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 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. 

4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (60χλμ)
Πρόγευμα και γνωριμία με την  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. 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. 

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.

5η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την  γνωριμία μας με την πανέμορφη 
Μπρατισλάβα. Θα δούμε το κάστρο Ντέβιν, που έδωσε το όνομα Press-
burg  (Μπρατισλάβα), στην πόλη. Το κάστρο και η πόλη ήταν τόπος στέψης 
βασιλιάδων. Σήμερα στο κάστρο στεγάζονται μουσεία ενώ ένα μέρος 
στεγάζει τη βουλή της Σλοβακίας. Στην άκρη της πόλης βρίσκεται ο ναός 
του Αγίου Μάρτιν, όπου στέφθηκαν 19 Ούγγροι βασιλιάδες. Θα δούμε επίσης 
το μουσείο των βασανιστηρίων, το οινομουσείο, την όπερα, το παλάτι Gras-
salkovich, κατοικία του προέδρου της δημοκρατίας. Χρόνος ελεύθερος στη 
διάθεσή σας να απολαύσετε την υπέροχη πόλη. Μετάβαση στο αεροδρόμιο 
για την πτήση επιστροφής. 

Το πρόγραμμα εκτελείται & αντίστροφα χωρίς καμια παράλειψη

1 διαδρομή αεροπορικώς & 1 οδικώς

Βιέννη

Μπρατισλάβα

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

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

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

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

5η ημέρα: ΒΕΡΝΗ - ΜΟΝΤΡΕ - ΛΩΖΑΝΗ - ΓΕΝΕΥΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας, αναχώρηση για την ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, 
τη Βέρνη. Κτισμένη σε μια απόκρημνη καμπή του ποταμού Άαρ με φόντο τις 
μεγαλειώδεις Άλπεις, αποτελεί το διοικητικό κέντρο της Ελβετίας.  Με τους 
πλακόστρωτους δρόμους, τα σπίτια με τις κόκκινες στέγες και τις γραφικές 
προσόψεις, η παλιά πόλη της Βέρνης είναι το καλύτερο διατηρημένο ιστορικό 
κέντρο στην Ελβετία. Θα δούμε τον καθεδρικό ναό και το περίφημο Πύργο 
του Ρολογιού. Συνεχίζουμε και μέσα από πανέμορφη ορεινή διαδρομή άφιξη 
στο φημισμένο θέρετρο Μοντρέ. Είναι γνωστό για το ετήσιο φεστιβάλ τζαζ 
που οργανώνεται εδώ. Πολλοί μουσικοί και άνθρωποι της τέχνης έζησαν 
εδώ, όπως οι Στραβίνσκι, Φρέντι Μέρκιουρι ( Queen ), Φρανκ Ζάπα και ο 
Λόρδος Μπάιρον, Λέων Τολστόι, Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Συνεχίζουμε για 
την Ολυμπιακή πόλη, τη Λωζάνη, στις όχθες της λίμνης Λεμάν. Θα δούμε 
το Μπελ Ερ Μέτροπολ, το πρώτο πολυώροφο κτίριο της Ελβετίας, την 
εκκλησία του Αγ. Φραγκίσκου, την πλατεία ντε λα Παλί με το Δημαρχείο 
και τα γραφεία της Δ.Ο.Ε., τον Καθεδρικό Ναό της Νοτρ Νταμ. Τελειώνοντας, 
αναχωρούμε για τη Γενεύη. Η μεγαλύτερη πόλη της γαλλόφωνης περιοχής 
είναι κτισμένη στη λίμνη Λεμάν. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της ευρύτερης 
περιοχής.

6η ημέρα: ΓΕΝΕΥΗ - ΣΑΜΟΝΙ - ΜΙΛΑΝΟ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην πόλη της Γενεύης. Θα δούμε το 
κτίριο των Ηνωμένων Εθνών, το σιντριβάνι Ζετ ντ Ο, το καθεδρικό ναό του 
Αγ. Πέτρου και το μνημείο της Μεταρρύθμισης. Στη συνέχεια αναχώρηση 
για το Σαμονί, από τα διασημότερα χιονοδρομικά κέντρα της Γαλλίας. 
Φημισμένο για την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, τα αλπικά βουνά και τις 
απεριόριστες δυνατότητες για σκι. Βρίσκεται στη ΒΔ πλευρά των Άλπεων, 
σε υψόμετρο 1035 μέτρων. Το τοπίο κυριαρχείται φυσικά από την επιβλητική 
παρουσία της οροσειράς των Λευκών Όρεων (Mont Blanc), του ψηλότερου 
βουνού της Ευρώπης, με 4807 μ. υψόμετρο. Η κοιλάδα έχει δημιουργηθεί από 
την εποχή των παγετώνων, με το μήκος της να φτάνει τα 17 χλμ. Ορόσημο 
για τη σημερινή μορφή του Chamonix ήταν οι πρώτοι χειμερινοί Ολυμπιακοί 
Αγώνες που διοργανώθηκαν εκεί το 1924. Τότε ήταν που άρχιζαν να γίνονται 
και οι πρώτες εγκαταστάσεις για τα τελεφερίκ που καλύπτουν σήμερα τις 
σπουδαιότερες βουνοκορφές. Συνεχίζοντας, θα καταλήξουμε στο Μιλάνο, 
σύμβολο της μόδας και του design. Θα δούμε την εμπορική στοά, τη Σκάλα 
του Μιλάνου με τη νεοκλασική πρόσοψη, τον  καθεδρικό ναό. Xρόνος 
ελεύθερος στην πλούσια αγορά της πόλης. Στη συνέχεια μεταφορά στο 
ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση.

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

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

Βέρνη

Λίμνη Κόμο Ζυρίχη

Λουγκάνο



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

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

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

Το πρόγραμμα εκτελείται & αντίστροφα χωρίς καμια παράλειψη

Βενετία

Φλωρεντία

Ρώμη

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

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

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

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

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

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

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

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

εκδρομή στη 
Βιέννη & στα 
Παραδουνάβια 

χωριά

Δώρο
Παρακολούθηση της 
Ανάστασης στον 

Ι.Ν. Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου

MARRIOTT 5* (Θέα Δούναβη)
Το πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται στην καρδιά της Βουδαπέστης πολύ κοντά 
στα περισσότερα αξιοθέατα της πόλης. Διαθέτει εστιατόρια με Ουγγρική και 
μεσογειακή κουζίνα, μπαρ, γυμναστήριο και spa, σάουνα, αίθουσες εκδηλώσεων 
και συνεδριάσεων και δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτια διαθέτουν αυτόνομο κλιματισμό, 
τηλεόραση, τηλέφωνο, mini bar, καφετιέρα, σεσούαρ και μια υπέροχη θέα στο 
Δούναβη.

Βουδαπέστη

Βιέννη1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (945ΧΛΜ.)
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 04:30 για τα σύνορα. Κάνοντας τις απαραίτητες 
στάσεις στην διαδρομή και περνώντας από Σκόπια και Βελιγράδι φθάνουμε στην 
πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, την Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
δείπνο και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Θα δούμε την Πλατεία 
των Ηρώων, με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου, 
θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρατίας με τα καλοδιατηρημένα κτίρια και το 
ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα περάσουμε στη Βούδα από τη Γέφυρα 
των Λεόντων. Στο λόφο των Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την εκκλησία του Ματίας, 
στην οποία γινόταν οι στέψεις των βασιλέων. Από το λόφο του Γκέλερτ θα έχουμε 
μία πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης, θα δούμε το άγαλμα της ελευθερίας 
και το κάστρο, την Τσιταντέλλα. Κλείνοντας με μια επίσκεψη στο περίφημο νησί της 
Μαργαρίτας, Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το βράδυ  παρακολούθηση 
τoυ επιτάφιου  στην Ορθόδοξη εκκλησία  του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου  και στη 
συνέχεια  προαιρετικό δείπνο με  ζωντανή μουσική σε γραφικό εστιατόριο της πόλης 
αφου προηγηθεί σύντομη ξενάγηση στο κελάρι του εστιατορίου όπου μπορείτε να δείτε 
ίσως το μεγαλύτερο βαρέλι κρασιού στην Ευρώπη  (BORKATAKOBA)

3η ημέρα: ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ - ΒΙΣΕΓΚΡΑΝΤ 
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τα περίφημα παραδουνάβια χωριά της Ουγγαρίας. Στην 
εκδρομή μας κατά μήκος του Δούναβη θα επισκεφθούμε το γραφικό χωριό Αγ. Ανδρέας, 
τόπος  πολλών φημισμένων καλλιτεχνών. Συνεχίζουμε για το Βίσεγκραντ, γενέτειρα του 
Καρλομάγνου και καταλήγουμε στην πρώτη πρωτεύουσα τον Ούγγρων το Έστεργκομ, 
για να θαυμάσουμε τον τεράστιο καθεδρικό ναό, όπου βρίσκεται ο θρησκευτικός 
θησαυρός των Ούγγρων και την πινακοθήκη.. Εξασφαλίσαμε για αυτήν την ημέρα, 
γεύμα σε τοπικό εστιατόριο με πλούσια κουζίνα και απεριόριστο κρασί,. Μετά το γεύμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και ελεύθερο χρόνο. Σας προτείνουμε να 
ξεκινήσετε την βραδιά σας κάνοντας την πιο ρομαντική κρουαζιέρα στον Δούναβη και 
κατόπιν παρακολούθηση της Ανάστασης    στην  Ορθόδοξη εκκλησία του Ι.Ν. Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου   Διανυκτέρευση. 

4η 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. 
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 τα ξημερώματα παίρνουμε πρωινό σε πακέτο και 
αναχωρούμε για την  επιστροφή. Περνώντας τα σύνορα και 
κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις για καφέ και φαγητό, 
φθάνουμε στην πόλη μας.



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ
Αναχώρηση στις 05.00 από την Θεσσαλονικη για τα σύνορα Ευζώνων. 
Συνεχίζουμε για Νις, Βελιγράδι. Περνώντας τα σύνορα Κροατίας, φθάνουμε 
το βράδυ στο πανέμορφο Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.Δειπνο 
και στον υπολοιπο ελεύθερο χρόνο μια βόλτα-γνωριμία της πόλης. 

2η ημέρα: ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - ΖΑΝΤΑΡ 
Μετά το πρωινό μας ξεκιναμε την περιηγηση μας στο Ζάγκρεμπ το οποιο 
αποτελείται από τρία τμήματα: τα δύο παλαιότερα τμήματα (Κάπτολ και 
Γκόρντι Γκραντ) που βρίσκονται στο ψηλότερο σημείο κι από την Ντόλνι 
Γκραντ (“Κάτω Πόλη”) με εκτεταμένες σύγχρονες συνοικίες αλλα και 
βιομηχανικές περιοχές. Αξιοθέατα της πόλης αποτελούν το Αρχαιολογικό 
Μουσείο Ζάγκρεμπ, το Κροατικό Μουσείο Φυσικών Επιστημών, το Μουσείο 
Μίμαρα, το Εθνικό Θέατρο και η Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη. Αμέσως μετά 
συνεχίζουμε με προορισμό το εθνικό πάρκο Πλίτβιτσε. Είναι ένα φυσικό 
συγκρότημα από 16 λίμνες άλλη ψηλότερη και άλλη χαμηλότερη, που με 
μια σειρά καταρρακτών τα νερά πέφτουν από τη μία λίμνη στην άλλη. 
Η φύση δημιούργησε ένα από τα πιο όμορφα θαύματα της που αφήνουν 
άναυδο τον επισκέπτη. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς το Ζαντάρ 
(παλαιότερη  πρωτεύουσα της Δαλματίας) με πλούσια παγκόσμιας 
σημασίας κληρονομία όπου θα θαυμάσουμε, ανάκτορα Ρωμαικής εποχής 
του 1ου αιωνα, μεσαιωνικούς καθεδρικούς ναούς, τείχη που κυκλώνουν την 
πόλη, βυζαντινούς ναούς της Αγίας Αναστασίας και της Αγίας Τριάδας. 
Τακτοποίηση   στο ξενοδοχείο μας και δείπνο. 

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

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

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

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

Τρογκίρ

Σπλίτ

Ζάγκρεμπ Ντουμπρόβνικ



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

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

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

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

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

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.
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Δώ
ρο

Μοναδικό Δώρο
Πέρα από το Παλάτι 
της Βουλής, δώρο 
περιήγηση στο 

Παλάτι της Άνοιξης, 
το Παλάτι που 

διέμενε η οικογένεια 
Τσαουσέσκου

Πύργος Δράκουλα Βουκουρέστι

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

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

Το πρόγραμμα εκτελείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η διανυκτέρευση στη Σόφια.

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

2η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη που αποκαλείται το 
Παρίσι των Βαλκανίων. Θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από το παλάτι της 
Άνοιξης, το παλάτι που διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου. Θα δούμε τη 
χλιδή που κυριαρχεί στα δωμάτια, στις τραπεζαρίες και θα μας εντυπωσιάσει 
η πολυτέλεια. Θα συνεχίσουμε με το Μουσείο του χωριού, που είναι μοναδικό 
στο είδος του, περιέχει περισσότερα από 300 ξύλινα σπίτια, ανεμόμυλους, 
εκκλησίες και άλλες κατασκευές και δείχνει την αρχιτεκτονική από όλες 
τις περιοχές της χώρας, καθώς και το παλάτι της βουλής, χτισμένο από 
τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το δεύτερο σε μέγεθος δημόσιο κτίριο 
του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης μας, 
θα θαυμάσουμε το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της 
χώρας, τα ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου 
που είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισίου, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, 
την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το μουσείο του Πυροσβέστη 
και την στρατιωτική Ακαδημία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος για 
ξεκούραση.

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

Αψίδα του Θριάμβου

Παλάτι Πέλες
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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.

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

Μουσείο του χωριού

Παρακολούθηση της 
Ανάστασης στο 
Πατριαρχείο

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Γνωρίστε το  
“Παρίσι των Βαλκανίων”

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.



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 - 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 φρούριο 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 αποτυπώνει την αρχιτεκτονική από όλες τις 
περιοχές της χώρας. Το απόγευμα μετάβαση 
στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Το 
βράδυ προαιρετική νυχτερινή διασκέδαση σε 
Ρουμάνικες μπυραρίες με υπέροχο φαγητό.

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

Το πρόγραμμα εκτελείται και  
με μια διαδρομή αεροπορικώς

Μοναδικό 
πρόγραμμα

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

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

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

Παρακολούθηση 
της Ανάστασης σε 
Ορθόδοξη εκκλησία

Πύργος Δράκουλα Μπρασόφ



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.

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 Pet-
rovaradin, 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 Strem-
si 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, 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.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος
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Παρακολούθηση της 
Ανάστασης στην 

Ορθόδοξη εκκλησία 
Αναλύψεως του Κυρίου

MERCURE EXCELSIOR 4* plus
To ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται κυριολεκτικά στην καρδιά της 
πόλης, απέναντι από το δημαρχείο και το κοινοβούλιο, προσφέροντας όλες 
τις ανέσεις για μια ευχάριστη διαμονή. Τα δωμάτιά του διαθέτουν ρυθμιζόμενο 
κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, Wi-Fi, στεγνωτήρα μαλλιών, Mini bar, θυρίδα 
ασφαλείας. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τοπικές σπεσιαλιτέ στο εστιατόριο IVO 
ή να πιείτε ένα ποτό στο τέλος της ημέρας. 



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (630 χλμ)
Αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 06.00. 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 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. 

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
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

5 ημέρες



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. 

“η πόλη των Πόλεων”

4 ημέρες / 2 διαν. 4 ημέρες / 3 διαν.
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Το ταξίδι στην Κων/πολη 
δεν είναι μια απλά τουριστική 
εμπειρία. Είναι ένα ταξίδι στην 
πόλη, η οποία είναι άμεσα 
συνδεδεμένη με τους θρύλους 
της παράδοσης, τα ήθη και τα 
έθιμά μας, είναι ένα ταξίδι στην 
ιστορία, είναι προσκύνημα.. Παρακολούθηση της 

Ανάστασης στην 
Αγία Τριάδα ή στο 

Πατριαρχείο

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΚΣΙΜ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα κέντρικα γραφεία μας με προορισμό την Κωνσταντινούπολη.
Στάση στο ύψος της Καβάλας περίπου 30΄λεπτών για ξεκούραση. Αναχωρούμε για τον 
συνοριακό σταθμό των Κήπων όπου μετά τον απαραίτητο έλεγχο θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο για επίσκεψη στα αφορολόγητα είδη.(Θα ενημερωθείτε από τον αρχηγό μας για το 
καθεστώς που ισχύει στην αγορά αφορολογήτων ειδών).Συνεχίζουμε την διαδρομή μας στην 
Ανατολική Θράκη και στο ύψος της Ραιδεστού σημερινό Τεκιρντάγκ θα κάνουμε μία ακόμη 
στάση για γεύμα έξ’ ιδίων.Άφιξη το απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη και τακτοποίηση στα 
ξενοδοχεία μας.Έπειτα θα σας δοθεί χρόνος ελεύθερος για περιήγηση στην πλατεία Τακσίμ 
με την συνοδεία του αρχηγού μας,και την ξακουστή Μεγάλη Οδό του Πέραν.Πεζόδρομος 
που φιλοξενεί το νοσταλγικό τράμ του 1875, το δεύτερο παλαιότερο τράμ μικρού μήκους 
στόν κόσμο,πλήθος εμπορικών καταστημάτων και ιστορικών κτιρίων.

2η ημέρα: ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ - ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΑ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΟΡΤΑΚΪΟΙ
Αφού απολαύσουμε το πρωινό μας στα ξενοδοχεία,αναχωρούμε για ένα από τα πιο 
φημισμένα αγιαστικά κέντρα της Πόλης,την Ζωοδόχο Πηγή στο Μπαλουκλί όπου θα δούμε 
τους τάφους των Οικουμενικών Πατριαρχών και τον υπόγειο ναό που βρίσκεται το αγίασμα.
Στη συνέχεια της εκδρομής μας θα επισκεφτούμε την Σκεπαστή αγορά η οποία πέρα από 
την χρηστική της αξία,αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ατραξιόν της Πόλης,στην οποία 
θα επιδοθείτε και στο απαραίτητο παζάρι με τους Τούρκους εμπόρους για την επίτευξη της 
καλύτερης δυνατής τιμής.Στον χρόνο αυτό θα σας προτείναμε να επισκεφθείτε κατ’ιδίαν 
και την Αιγυπτιακή αγορά η οποία απέχει 800 περίπου μέτρα και βρίσκεται απέναντι από την 
Γέφυρα του Γαλατά,ίσως την καλύτερη βόλτα της Πόλης ειδικά το σούρουπο,ένας κόσμος 
χρωμάτων και αρωμάτων απο την Ανατολή.Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε πρός το λιμάνι 
του Μπόσταντζι περνώντας πάνω από την κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου, όπου ενώνει 
ευρώπη και Ασία,με προορισμό τα Πριγκηπόννησα.Στα νησιά δεν υπάρχουν αυτοκίνητα και 
οι συγκοινωνίες εκτελούνται αποκλειστικά με άμαξες και ποδήλατα.Σημαντικού Ελληνικού 
ενδιαφέροντος είναι η Μονή του Αγίου Γεωργίου στο υψηλότερο σημείο της Πρίγκηπου 
και η Θεολογική Σχολή της Χάλκης.Επιστροφή αργά το απόγευμα για ξεκούραση στα 
ξενοδοχεία μας.Το βράδυ σας προτείνουμε μια νυχτερινή περιήγηση με την συνοδεία του 
αρχηγού μας στο περίφημο Ορτάκϊοι που σήμερα αποτελεί κοσμοπολίτικο πρόαστιο της 
Πόλης με φανταστική θέα στον Βόσπορο και την μεγάλη κρεμαστή γέφυρα.Πλοιάδα καφέ 
και εστιατορίων αλλά και μικροπωλητών συνθέτουν την είκονα του νυχτερινού Ορτάκϊοι.
Μην παραλείψετε να γευτείτε το κουμπίρ,μια τοπική σπεσιαλιτέ(ψητή πατάτα με γέμιση της 
αρεσκείας σας).Στο Ορτάκϊοι υπάρχουν και κάποια απο τα καλύτερα night clubs της Πόλης.

3η ημέρα: ΝΤΟΛΜΑΜΠΑΧΤΣΕ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το ανάκτορο του Ντολμάμπαχτσε,κατοικία σουλτάνων και 
διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας το οποίο αποτέλεσε και την τελευταία 
κατοικία του Κεμαλ Ατατούρκ.Στη συνέχεια προαιρετική κρουαζιέρα στα στενά του Βοσπόρου 
όπου έν πλώ θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε τις ακτές με τα αξιόλογα οικοδομήματα 
απο μια διαφορετική οπτική γωνία.Επόμενος προορισμός μας ο Ναός της Αγίας του Θεου 
Σοφίας,η μεγαλόπρεπη Αγιά Σοφιά.Θα ξεναγηθούμε στον προαύλιο αλλά και στον εσωτερικό 
χώρο του ναού και θα υποκλιθούμε στο γιγάντιο αυτό δημιούργημα του Ισίδωρου και του 
Αρτέμιου.Θα δούμε επίσης το περίφημο Μπλέ τζαμί,τον Αιγυπτιακό Οβελίσκο ηλικίας 3500 
χρονών,και φυσικά τον χώρο που βρισκότα ο Βυζαντινός Ιππόδρομος.Σε απόσταση λίγων 
μέτρων θα επισκεφθούμε την Βασιλική Κινστέρνα,την μεγαλύτερη υπόγεια δεξαμενή νερού 
που κατασκευάστηκε για την ύδρευση της Πόλης κατά την Βυζαντινή περίοδο.Επιστροφή το 
απόγευμα στα ξενοδοχεία μας. 

4η ημέρα: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΩΝ ISTANBUL FORUM - ΕΝΥΔΡΕΙΟ (Turkuazoo)
Τελευταία ημέρα της εκδρομής μας και αφού απολαύσουμε το πρωινό μας αναχωρούμε 
για το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι,όπου βρίσκεται ο Πατριαρχικός ναός του 
Αγίου Γεωργίου ένα απο τα αρχαιότερα κέντρα της πατροπαράδοτης εκκλησίας μας.Αφού 
τελείωσει ο εκκλησιασμός μας και καθ’οδόν θα δούμε και την Μεγάλη του Γένους Σχολή.
Ένας ναός υψίστης σημασίας ανά τους αιώνες είναι ο επόμενος προορισμός μας και εν 
είναι άλλος απο την Παναγία των Βλαχερνών όπου οι πιστοί έψαλλαν για πρώτη φορά τον 
Ακάθιστο Ύμνο το 626μ.Χ. αποδίδοντας την λύση της πολιορκίας απο τους Αβάρους και 
τους Πέρσες στην Παναγία.Συνεχίζοντας θα επισκεφθούμε ένα απο τα μεγαλύτερα ενυδρεία 
στον κόσμο,το turkuazoo το οποίο φιλοξενεί διάφορα θαλάσσια πλάσματα και βρίσκεται στο 
εμπορικό κέντρο Istanbul Forum ένα απο τα πλέον σύγχρονα του είδους.Επόμενη μας στάση 
για περίπου 30’ λεπτά θα είναι στην περιοχή της Ραιδεστού πρίν φτάσουμε στα σύνορα όπου 
μετά τον απαραίτητο έλεγχο πλέον κατευθυνόμαστε μέσω της Εγνατίας Οδου στην πόλη 
μας.Άφιξη το βραδυ με τις καλύτερες των αναμνήσεων.



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

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 χώρας, 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 
στη χώρα 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.

METROPOL / BELLEVUE 4*
Τα ξενοδοχεία βρίσκονται ανάμεσα στις όχθες της Λίμνης Οχρίδας και τα καταπράσινα δάση του Εθνικού Πάρκου Galicica, προσφέρουν εκπληκτική θέα στη λίμνη και στα 
βουνά. Όλα τα δωμάτια είναι κομψά διακοσμημένα, διαθέτουν κλιματισμό και όλες τις απαραίτητες ανέσεις. Επίσης διατίθενται σάουνα, μασάζ, γυμναστήριο και casino. Τα 
ξενοδοχεία είναι μέρος ενός θερέτρου που περιλαμβάνει το ξενοδοχείο Metropol και το Bellevue και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εγκαταστάσεις και των δυο.
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1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΣΟΥΦΛΙ - ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ 
Αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 06:30. Με τις απαραίτητες στάσεις στη 
διαδρομή μας, φθάνουμε στο Σουφλί, το σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης 
στους “δρόμους του μεταξιού”. Συνεχίζουμε για Ορεστιάδα και το τελωνείο της 
Καστανιάς και μετά τον έλεγχο και τον ελεύθερο χρόνο στα αφορολόγητα είδη 
κατευθυνόμαστε στο Κάραγατς, (παλιά Ορεστιάς). Περιοχή που στο παρελθόν 
έμεναν Έλληνες, όμως με την συνθήκη της Λοζάνης το 1923 και στα πλαίσια 
της ανταλλαγής των πληθυσμών, παραχωρήθηκε στην Τουρκία  και οι κάτοικοί 
του “μετακόμισαν” ως πρόσφυγες στην (Νέα) Ορεστιάδα. Αξιοθέατο του μικρού 
χωριού ο σιδηροδρομικός σταθμός, ο οποίος στεγάζει τη σχολή Καλών Τεχνών 
του Τουρκικού Πανεπιστημίου Θράκης. Εκεί υπάρχει ένα βαγόνι, μέρος του 
περίφημου Όριαν Εξπρές και δίπλα το Μνημείο και το Μουσείο της Συνθήκης 
της Λοζάνης. Συνεχίζουμε για την Αδριανούπολη. Αφού τακτοποιηθούμε στο 
ξενοδοχείο έχουμε ελεύθερο χρόνο για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη,

2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΣΕΛΙΜΙΓΙΕ ΤΖΑΜΙ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ημέρα μας με πρώτη επίσκεψη στο Σελιμιγιέ Τζαμί 
(Selimiye Camii). Ένα από τα σημαντικότερα μνημεία στην Τουρκία, κτισμένο 
από τον Μιμάρ Σινάν, τον πιο σημαντικό αρχιτέκτονα της Οθωμανικής περιόδου. 
Ο ίδιος το θεωρεί ως το ωραιότερο έργο του και ότι με αυτό ξεπέρασε την 
Αγία Σοφία. H ανέγερσή του στάθηκε για τον Σινάν μια μεγάλη πρόκληση, αφού 
οι χριστιανοί αρχιτέκτονες θεωρούσαν αδύνατο να κατασκευαστεί θόλος 
μεγαλύτερος από εκείνον της Αγίας Σοφίας. Οι 4 μιναρέδες φαίνονται από πολύ 
μακριά σε όποιο σημείο της πόλης και αν σταθείς. Σήμερα το τζαμί προστατεύεται 
από την UNESCO ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργεί σαν 
μουσείο με ελεύθερη είσοδο. Στη συνέχεια θα θαυμάσουμε το Εθνολογικό-
Αρχαιολογικό μουσείο Τέχνης με εντυπωσιακά εκθέματα από την ελληνική, 
βυζαντινή και οθωμανική περίοδο. Το μουσείο Ισλαμικής και Τουρκικής τέχνης, 
το οποίο θα σας μυήσει στην τουρκική ζωή του 19ου αιώνα. Το τέμενος με τους 
3 εξώστες Oυτς Σερεφελί Tζαμί, το οποίο οικοδομήθηκε μεταξύ 1437 και 1447 από 
τον σουλτάνο Murad II. Ο αρχιτέκτονας δεν είναι γνωστός, θρυλείται ωστόσο 
ότι ήταν παραπληγικός. Το ενδιαφέρον σε αυτό το τζαμί είναι η τεχνοτροπία 
των μιναρέδων του. Θα δούμε επίσης το Eski Camii (Eσκί Tζαμί) και  το «Pουστέμ 
Πασά Kαραβάν Σεράι», ένα ανακαινισμένο παραδοσιακό ξενοδοχείο, κτίσμα  του 
15ου αιώνα που λειτουργούσε σαν χάνι, στο κέντρο της πόλης. Τα καλύτερα 
όμως τα αφήσαμε για το τέλος…. Μόλις ολοκληρωθεί η περιήγησή μας έχουμε 
ελεύθερο χρόνο στον πεζόδρομο της Saraclar. Ένας περιποιημένος και καθαρός 
πεζόδρομος με καταστήματα με ρούχα, είδη διατροφής και ότι άλλο βάλει ο νους 
σας με πολλά παγκάκια για να ξεκουράζεσαι, σιντριβάνια, πολλά αγάλματα και 
κόσμο όλη την ημέρα. Και δεν περιοριζόμαστε μόνο στον κεντρικό πεζόδρομο. 
Στα πλακόστρωτα στενάκια, δεξιά και αριστερά βρίσκεται όλη η γραφικότητα 
της πόλης. Εκεί θα βρεις θησαυρούς για να φωτογραφήσεις, ανθρώπους, σπίτια  
και μαγαζιά μιας άλλης εποχής. Και φυσικά για να γνωρίσεις έναν τόπο δεν φτάνει 
μόνο να τον περπατήσεις και να δεις τα σημαντικά και ασήμαντα αξιοθέατα του, 
πρέπει να δοκιμάσεις την κουζίνα του, να γευθείς και να  μυρίσεις τα καλούδια 
του. Είμαστε στην Τουρκία, οι γεύσεις και η κουζίνα μας μοιάζουν. Όμως εδώ οι 
γεύσεις είναι πιο έντονες!!!! Όσοι ενδιαφέρεστε να ολοκληρώσετε την ημέρα σας 
με ένα χαμάμ, σας προτείνουμε το  το Σοκολού Mεχμέτ Πασά Xαμάμ το οποίο 
λειτουργεί και φημίζεται ως το καλύτερο χαμάμ της πόλης. Επίσης, το Saray 
Hamami που βρίσκεται πίσω από το Selimiye Camii ,για αυτούς που θέλουν να 
δοκιμάσουν μια περιποίηση στα τουρκικά λουτρά. Είναι μια ωραία, χαλαρωτική 
εμπειρία. Ακριβώς για να κλείσετε την βραδιά σας.

3η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ
Πρόγευμα και αρχίζουμε την σημερινή διαδρομή μας με το Μουσείο 
Υγείας. Περνώντας μια ακόμη  πέτρινη  γέφυρα του ποταμού Τούντσα, 
παραποτάμου του Μαρίτσα και αφού διασχίσουμε αγροτικές περιοχές, 
φτάνουμε στο Μουσείο Υγείας. Ιδρυτής του συγκροτηματος ειναι 
ο γιος του προφήτη Σουλτάν Μεχμέτ, ο Σουλτάνος Μπεγιάζιτ. Το 
συγκρότημα αποτελούνταν  από ένα θεραπευτήριο, μια ιατρική σχολή, 
ένα τζαμί, ένα πτωχοκομείο και μια γέφυρα. Επίσης είχε και ένα χαμάμ, 
ένα μύλο, μια αποθήκη νερού, ένα δημοτικό σχολείο, ένα ωδείο και 
ένα χρονομετρικό κέντρο τα οποία όμως στο πέρασμα του χρόνου 
καταστράφηκαν. Για την θεραπεία εκτός από τις ιατρικές γνώσεις 
χρησιμοποιούσαν τον ήχο του νερού, την μουσική και τις ωραίες 
μυρουδιές. Μέρος της θεραπείας ήταν και η μουσική θεραπεία. Μια 
μουσική ομάδα 10 ατόμων, έδινε 3 φορές την εβδομάδα συναυλία  
και οι ήχοι μπορούσαν να ακουστούν σε κάθε σημείο του κτηρίου. Το 
μουσείο είναι επισκέψιμο για το κοινό από το 1997. Το 2007 κέρδισε το 
βραβείο Συλλόγου Τελειότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με επίσκεψη στην 
Ραιδεστό, γνωστή σε όσους κάνουν μια στάση κατευθυνόμενοι προς 
Κωνσταντινούπολη, ίσως όμως είναι λιγότεροι αυτοί που ξέρουν 
τα αξιοθέατά της, τα οθωμανικά μνημεία της, τις παλιές ρωμαίικες 
γειτονιές της, την πλούσια αγορά της, τα κρασιά και την γαστρονομία 
της. Στην πόλη υπήρχαν τέσσερις εκκλησίες: ο μητροπολιτικός ναός 
της Παναγίας της Φανερωμένης, του Αγίου Γεωργίου, της Παναγίας 
της Ρευματοκράτειρας και του Αγίου Αθανασίου. Πριν την Ανταλλαγή 
υπήρχαν πολλά σημαντικά εκπαιδευτήρια όπως η «Θεοδωρίδειος 
Σχολή» αρρένων και το «Γεωργιάδειον Παρθεναγωγείον». Στο Tekird-
ag ζουν περίπου 140.000 κάτοικοι, οι περισσότεροι από τους οποίους 
ασχολούνται με το εμπόριο. Πρόκειται για μια γραφική πόλη στη 
δυτική ακτή της Θάλασσας του Μαρμαρά, περίπου 135 χλμ. από την 
Κωνσταντινούπολη, που προσφέρεται για περίπατο στην παραλία. Οι 
σύγχρονοι επισκέπτες φθάνουν στη Ραιδεστό όχι μόνο για να δουν 
από κοντά ένα ζωντανό μνημείο ιστορίας αλλά για να δοκιμάσουν το 
φαγητό - τα σουτζουκάκια που είναι σήμα κατατεθέν της πόλης- και 
να πιουν το τοπικό ρακί. Σε αυτό τον τόπο έχει γεννηθεί και ο Ναμίκ 
Κεμάλ, ο εθνικός ποιητής της Τουρκίας. Το σπίτι του έχει μετατραπεί 
σε μουσείο, όπου εκτίθενται χειροτεχνίες της περιοχής. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και το βράδυ ελεύθεροι για μια τελευταία βόλτα στα 
σοκάκια της πόλης.

4η ημέρα: 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ - ΒΙΖΥΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρωινό και αναχώρηση για την Ανατολική Θράκη με πρώτο προορισμό 
μας τις 40 Εκκλησιές. Πριν την μικρασιατική καταστροφή ήταν μια 
ακμάζουσα ελληνική στην πλειοψηφία της κοινότητα, με μεγάλη 
ιστορία και ελληνορθόδοξη παράδοση. Η ελληνική κοινότητα που 
δημιουργήθηκε από τον 17ο αιώνα έφθασε στις αρχές του εικοστού 
αιώνα τους 10.000 κατοίκους διατηρώντας δημοτικό σχολείο και 
ημιγυμνάσιο. Η ονομασία της κοινότητας ήταν στα τουρκικά Kirkkilise, 
δηλαδή Σαράντα Εκκλησιές, μια ονομασία που πρόδιδε την ύπαρξη 
πολυάριθμων χριστιανικών ναών στην περιοχή. Μετά την ανταλλαγή 
των πληθυσμών οι Τούρκοι άλλαξαν τον καθιερωμένο μέχρι τότε όνομα 
της πόλης και την ονόμασαν Kirklareli, ενώ η μεγάλη εκκλησία της 
Αγίας Σοφίας μετατράπηκε σε τζαμί. Οι άλλες εκκλησίες ερημώθηκαν 
από την εγκατάλειψη στο πέρασμα του χρόνου. Οι περισσότεροι 
προσφυγές από την πόλη εγκαταστάθηκαν στην Θεσσαλονίκη όπου 
και ίδρυσαν τον ομώνυμο συνοικισμό, Σαράντα Εκκλησιές. Συνεχίζουμε 
για το χωριό Βιζύη, μια μικρή κωμόπολη της Ανατολικής Θράκης 
πάνω στο δρόμο που περνούσε από τις Σαράντα Εκκλησιές και την 
Τσατάλτζα και ένωνε την Αδριανούπολη με την Πόλη. Φτωχό και 
άγνωστο χωριό, γίνεται σε όλους γνωστό χάρη στο διηγηματογράφο 
Γ. Βιζυηνό, που χρησιμοποίησε το τοπωνυμικό επίθετο της καταγωγής 
του για φιλολογικό ψευδώνυμο και επώνυμο. Αμέσως μετά παίρνουμε 
τον δρόμο της επιστροφής. Περνώντας από τα σύνορα των Κήπων και 
κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φθάνουμε στην πόλη μας το βράδυ 
με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Εκεί που τελειώνουν τα σύνορα της Ελλάδας ξεκινά 
μια πόλη μαγική, μια παλιά αυτοκρατορική πρωτεύουσα 
βγαλμένη από τις Χίλιες και Μία Νύχτες.
Το τελευταίο σύνορο, το τριεθνές, η “πινέζα” του χάρτη 
θα ακούσεις να λένε τα σύνορα στις Καστανιές. Τίποτα 
που να μαρτυρά ότι, δέκα λεπτά πιο ‘κει, απ’ την άλλη 
μεριά, απλώνεται ανάμεσα σε δυο ποτάμια - τον Έβρο 
και τον Τούντζα  μια παλιά αυτοκρατορική πρωτεύουσα. 
Αδριανούπολη τη λέγανε οι παππούδες σου και οι Ρωμαίοι 
πριν από αυτούς, Εντιρνέ θα τη βρεις σήμερα στους 
χάρτες. 
Εμείς σου προσφέρουμε ένα μελετημένο πρόγραμμα, ώστε 
να αξιοποιήσεις με τον καλύτερο τρόπο τον χρόνο σου 
σε αυτές τις περιοχές. Σε συνδυασμό με ένα πολυτελές 
ξενοδοχείο, ολοκαίνουριο λεωφορείο & μια συνοδό 
που θα σου μεταφέρει κάθε απαραίτητη πληροφορία 
για την ιστορία της περιοχής, αλλά και την σημερινή 
καθημερινότητα των κατοίκων, το ταξίδι αυτό θα σου αφήσει 
όμορφες αναμνήσεις. Καλό ταξίδι!

Στην 3ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η εκδρομή στη Ραιδεστό



Μεσήμβρια

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.

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

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

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

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

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

Στην 4ημερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 4η ημέρα, η επίσκεψη στο Μπόροβετς και την τελευταία ημέρα έχουμε επίσκεψη στην Αλεξανδρούπολη.

Παρακολούθηση 
της Ανάστασης σε 
Ορθόδοξη εκκλησία



55

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 αναχώρηση για το χιονοδρόμικο κέντρο VITOSA (Εφόσον είναι ανοιχτό). 
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.

Παρακολούθηση 
της Ανάστασης 

στον ιερό Ναό του 
Αλεξάντερ Νέφσκι

(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.

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.

εκδρομή στη 
Φιλιππούπολη

Δώρο

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

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 χρόνος ελεύθερος 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.

Φιλιππούπολη

Σόφια

ANEL 5*
Το 5*ξενοδοχείο βρίσκεται στο 
κέντρο της πόλης και προσφέρει 
όλες τις ανέσεις για μια πολυτελή 
διαμονή. Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, 
αίθουσα συνεδρίων, εσωτερική 
πισίνα, τζακούζι, σαουνα, καζίνο. 
Τα δωμάτια του διαθέτουν 
ρυθμιζόμενο κλιματισμό, σεσουάρ, 
Mini bar, καλωδιακή τηλεόραση και 
ιντερνετ.



Πρόγραμμα
Ημέρα Λιμάνι Άφιξη Αναχώρηση

1η Πειραιάς - 12.00

1η Μύκονος* 18.00 -

2η Σάμος ή ** 05.00 15.30

2η Κουσάντασι (Έφεσος) 07.00 13.00

2η Πάτμος* 15.30 02.00*

3η Σαντορίνη* 10.00 21.30

4η Πειραιάς 18.00 -
 
*αποβίβαση με ακάτους, καιρού επιτρέποντος
**οι πελάτες έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν να αποβιβαστούν στην Σάμο ή στο Κουσάντασι. Το κρουαζιερόπλοιο δεν παραμένει στη
Σάμο μετά την αποβίβαση των επιβατών και συνεχίζει το δρομολόγιό του για το Κουσάντασι
Στην συγκεκριμένη αναχώρηση δεν προσεγγίζει το λιμάνι του Ηρακλείου

Τιμές
Η τιμή είναι κατ΄ άτομο ανάλογα με την κατηγορία καμπίνας της επιλογής σας Αναχώρηση 6/4

Κατηγορίες καμπινών Κατάστρωμα Τιμές smart

SG - Μεγάλη Σουίτα 9 - HERA 619

SB - Σουίτα με μπαλκόνι 9 - HERA 569

S - Junior Σουίτα 6 - VENUS 539

SBJ - Junior Σουίτα 9 - HERA 499

SJ - Junior Σουίτα 9 - HERA 499

XJ - Εξωτερική καμπίνα 6 - VENUS / 7 - APOLLO 469

XF - Εξωτερική καμπίνα 3 - HERMES / 4 - POSEIDON 439

XFO* -  Εξωτερική καμπίνα 8 - OURANOS / 9 - HERA 429

XD - Εξωτερική καμπίνα 6 - VENUS / 7 - APOLLO / 8 - OURANOS 399

XB - Εξωτερική καμπίνα 3 - HERMES / 4 - POSEIDON 389

IF - Εσωτερική καμπίνα 6 - VENUS / 7 - APOLLO 379

ID - Εσωτερική καμπίνα 4 - POSEIDON 349

IB - Εσωτερική καμπίνα 3 - HERMES 329

Τιμή 3ου/4ου ενήλικα στην ίδια καμπίνα με άλλους δύο ενήλικες ανεξαρτήτου κατηγορίας 249

Παιδιά από 2 έως 11,99 ετών όταν μοιράζονται την ίδια καμπίνα με δύο ενήλικες 200

Βρέφη από 3 μηνών έως 1,99 ετών όταν μοιράζονται την ίδια καμπίνα με δύο ενήλικες 100

Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνονται λιμενικά και λοιπά έξοδα Ενήλικες 118 €  - παιδιά 109 €

Επιβάρυνση μονόκλινων καμπινών - εσωτερικές και εξωτερικές καμπίνες έχουν επιβάρυνση 95 € στις τιμές ατόμου όπως
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο ενώ η επιβάρυνση για τις Σουίτες είναι 300 €

 
XFO *καμπίνα με περιορισμένη θέα

3/4ήμερη «Πασχαλινή Κρουαζιέρα Εικόνες Αιγαίου» με το Celestyal Majesty

Υπάρχουν διαθέσιμες τρίκλινες και τετράκλινες καμπίνες στις ακόλουθες κατηγορίες καμπινών: ΙΒ, ΙD, XF και XG

Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνονται
Η διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας, πλήρης διατροφή καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο (πρωινό, μεσημεριανό, δείπνο), τα λιμενικά & λοιπά έξοδα 118 €, 
χρέωση παροχής υπηρεσιών, η μεταφορά με πούλμαν στο κέντρο της Μυκόνου, η εκδρομή στο Κουσάντασι (Αρχ Έφεσος KUS-02) ή η εκδρομή στη Σάμο (SAM-
07), Πακέτο Ποτών/Αναψυκτικών, το πρόγραμμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας επί του πλοίου, γυμναστήριο, ασφάλιση – επαγγελματικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται
Οι προαιρετικές εκδρομές στα υπόλοιπα λιμάνια προσέγγισης, μεταφορές από/προς το λιμάνι αναχώρησης, ταξιδιωτική ασφάλεια (προτείνεται), οι υπηρεσίες του 
κέντρου αισθητικής και αναζωογόνησης, οι αγορές από τα καταστήματα του πλοίου, προσωπικά έξοδα και ότι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα.

*Για όσους επιλέξουν αποβίβαση στο λιμάνι του Κουσάντασι, περιλαμβάνεται  εκδρομή στην Αρχαία Έφεσο
**Για όσους επιλέξουν αποβίβαση στο λιμάνι της Σάμου, περιλαμβάνεται πανοραμική περιήγηση στο νησί



1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΡΟΔΟΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης και αναχώρηση με απευθείας πτήση. Άφιξη στο αεροδρόμιο Διαγόρας και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με το νησί  Δείπνο στο ξενοδοχείο

2η ημέρα: ΡΟΔΟΣ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (Μ.Παρασκεύη)
Πρόγευμα. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στα αξιοθέατα της πόλης. Θα θαυμάσουμε το γραφικό Μανδράκι, το εντυπωσιακό ενυδρείο, το μοναδικό 
πανόραμα της Ρόδου και τον λόφο του Μόντε Σμίθ και θα περπατήσουμε στη παλαιά μεσαιωνική πόλη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το κάστρο 
του μεγάλου Μαγίστρου και την περίφημη οδό των ιπποτών. Μετά την ξενάγηση χρόνος ελεύθερος για μία επίσκεψη στη πραγματικά πλούσια αγορά του 
νησιού. Ποιοτικές αγορές όλων των ειδών μπορείτε να κάνετε στη παλιά πόλη  καις τη αγορά της πλατείας Κύπρου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ 
μπορείτε να παρακολουθήσετε την ακολουθία του επιταφίου στο γραφικό εκκλησάκι της Παναγιάς Φανερωμένης λίγα μόλις μέτρα από το Rodos Palace, 
ή στη παλιά πόλη, στην εκκλησία του Αγ.Φανουρίου, όπου γίνεται και η περίφημη αναπαράσταση των παθών του Χριστού. Δείπνο με νηστίσιμα εδέσματα. 
Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΚΑΜΕΙΡΟΣ - ΦΙΛΕΡΗΜΟΣ - ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ - ΛΙΝΔΟΣ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ (Μ.Σάββατο)
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη δυτική πλευρά του νησιού. Θα περιηγηθούμε στην αρχαία Κάμειρο, την Πομπηία της Ρόδου Και το γραφικό μοναστήρι στη 
Φιλέρημο. Μετά θα καταλήξουμε στην μοναδική για την ομορφιά της, κοιλάδα των Πεταλούδων. Απολαύστε τον περίπατο σας στο μοναδικό αυτό χώρο 
αναπαραγωγής και χαρείτε το μεγαλείο της φύσης. Ακολουθεί η Λίνδος με την επιβλητική της ακρόπολη. Ελεύθερος χρόνος γεύμα και καφέ προαιρετικά 
καις την επιστροφή επίσκεψη στα ιαματικά λουτρά της Καλλιθέας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Παρακολούθηση της Αναστάσιμης λειτουργίας στο γραφικό 
εκκλησάκι της Παναγίας Φανερωμένης λίγα μέτρα από το ξενοδοχείο ή στην όμορφη εκκλησία του Ευαγγελισμού, στη πλατεία του δημαρχείου. Αργότερα 
ακολουθεί Εορταστικό δείπνο στο κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΡΟΔΟΣ (Κυριακή του Πάσχα)
Πρόγευμα και στη συνέχεια η ημέρα είναι στη διάθεση σας για το πασχαλινό γλέντι, με πλούσια εδέσματα όπως παραδοσιακό αρνί στη σούβλα, καθώς επίσης 
και άφθονο κρασί Απολάυστε το παραδοσιακό γλέντι με την συνοδεία ζωντανής μουσικής από τοπικά συγκροτήματα. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση.

5η ημέρα: ΡΟΔΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Δευτέρα του Πάσχα)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το αεροδρόμιο Διαγόρας. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη με απευθείας πτήση.

MEDITERRANEAN 4*
Το ξενοδοχείο Mediterranean βρίσκεται δίπλα στο 
Ενυδρείο και το Casino και σε απόσταση αναπνοής 
από το κέντρο της πόλης  και το Κάστρο των 
Ιπποτών. Διαθέτει πισίνα, εστιατόριο με Ελληνική και 
διεθνή κουζίνα, μπαρ, cafe, αίθουσες εκδηλώσεων 
και συνεδρίων. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, 
δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, minibar, σεσουάρ, 
σύνδεση στο  internet και μπαλκόνι.

BELLEVUE 5*
Βρίσκεται στην παραλία της πόλης της Ρόδου και 
διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, σνακ μπαρ, αίθουσα 
συνεδριάσεων, γυμναστήριο, κέντρο ευεξίας, spa και 
Wi-Fi. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλόραση, 
πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, θυρίδα ασφαλέιας, 
στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν Wi-Fi.

PARTHENON 2*
Βρίσκεται στην πόλη της Ρόδου, σε απόσταση λίγων 
λεπτών από την παλιά πόλη. Διαθέτει εξωτερική πισίνα, 
cafe και bar. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, 
τηλεόραση, ψυγείο και στεγνωτήρα μαλλιών.
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Για τους ταξιδιώτες που θα επιλέξουν εκδρομικό πρόγραμμα

Πασχαλινό πρόγραμμα στο Mediterrranean Hotel: 
To Mediterranean Hotel σας επιφυλάσσει και φέτος εκδηλώσεις και εκπλήξεις ιδανικές για να Λαμπρίνουν τις Εορταστικές αυτές ημέρες. Όλη 
τη Μεγάλη Εβδομάδα το ξενοδοχείο θα φροντίσει τα νηστίσιμά σας γεύματα ενώ στο γραφικό εκκλησάκι στον προαύλιο του ξενοδοχείου μπορείτε 
να παρακολουθήσετε τις λειτουργίες. Το Μεγάλο Σάββατο ένα Πασχαλινό καλάθι και Λαμπάδες θα σας περιμένουν στο δωμάτιό σας ενώ το βράδυ 
στο πλούσιο Αναστάσιμο δείπνο θα απολαύσετε την πατροπαράδοτη μαγειρίτσα και Ροδίτικο κατσικάκι με συνοδεία ζωντανής μουσικής. Στις πισίνες 
του ξενοδοχείου σουβλίζονται τα αρνιά και στήνεται ο πιο εντυπωσιακός Πασχαλινός μπουφές  με παραδοσιακά εδέσματα, ενώ το Ελληνικό γλέντι 
συνοδεύουν ορχήστρα με τοπικό χορευτικό συγκρότημα. 



GIANNA SUITES ( ex. VILLA GIANNA )
Το πλήρως ανακαινισμένο ξενοδοχείο βρίσκεται στα Φηρά πολύ κοντά στον κεντρικό πεζόδρομο, προσφέροντας  όλες τις ανέσεις για μια πολυτελή διαμονή. Διαθέτει πισίνα, 
αίθουσα πρωινού και bar. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο, σεσουάρ και μπαλκόνι ή βεράντα.

KALMA HOTEL
Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο, προσεγμένο στην κάθε του λεπτομέρεια 
από την φιλόξενη οικογένεια των ιδιοκτητών που σας κάνουν να 
νοιώθετε σαν το σπίτι σας, βρίσκεται στην  περιοχή Μεσαριά, ίσως στην 
πιο βολική τοποθεσία της Σαντορίνης, καθώς απέχει λίγα χιλιόμετρα 
από τα Φηρά και απο την κοσμοπολίτικη παραλία Καμάρι.  Τα δωμάτια 
διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, ψυγείο, στεγνωτήρα 
μαλλιών και Wi-Fi.

ANESSIS
Βρίσκεται στα Φηρά, λίγα λεπτά μόλις από τον κεντρικό πεζόδρομο. 
Με την αυθεντική νησιώτικη αρχιτεκτονική προσφέρει μία αξέχαστη και 
γαλήνια διαμονή, χάρη στην προνομιακή τοποθεσία του καθώς και την 
εκπληκτική θέα στο καταγάλανο Αιγαίο. Διαθέτει δωρεάν Wi-Fi σε όλους 
τους χώρους του ξενοδοχείου, υπαίθρια πισίνα & υδρομασάζ, κήπο, 
ψησταριά, ενώ στα ευρύχωρα δωμάτιά του παρέχεται στεγνωτήρας 
μαλλιών, προϊόντα περιποίησης, ψυγείο, κλιματισμός, δωρεάν Wi-Fi, 
τηλεόραση, χρηματοκιβώτιο.

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  όπου ακολουθεί η πτήση μας 
Μεταφορά και τακτοποίηση στα δωμάτια. Ελεύθερος χρόνος για μία πρώτη 
γνωριμία - περιήγηση στο κέντρο του νησιού, τα Φηρά. Νωρίς το βράδυ 
μεταφορά στον Πύργο, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε τη μοναδική 
περιφορά του Επιταφίου. Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΝΗΣΙΟΥ - ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ - ΟΙΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ακολουθεί εκδρομή όπου θα επισκεφθούμε τον 
Προφήτη Ηλία, τον παραδοσιακό οικισμό Πύργος και τον αρχαιολογικό χώρο 
στο Ακρωτήρι. Στην συνέχεια θα ξεναγηθούμε στο οινοποιείο Santo Wine και θα 
δοκιμάσουμε τα μοναδικά κρασιά του συνεταιρισμού. Το απόγευμα  επίσκεψη 
στην Οία, όπου Θα απολαύσουμε τις βόλτες μας στα στενά πλακόστρωτα 
δρομάκια και στα καλντερίμια. Το ηλιοβασίλεμα θα μας μείνει αξέχαστο από 
το έντονο κόκκινο – πορτοκαλί χρώμα του ουρανού . Επιστροφή το βράδυ 
στο ξενοδοχείο. Για την ανάσταση, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την 
Μητρόπολη των Φηρών. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο  και αναχώρηση 09.30 για την προαιρετική κρουαζιέρα 
στην Παλιά και Νέα Καμμένη, για μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Θα φτάσουμε στο 
ηφαίστειο με εκδρομικά καΐκια και θα δούμε τον κρατήρα του ηφαιστείου, 
από όπου βγαίνουν θειάφι και ζεστός αέρας. Το μεσημέρι Πασχαλινό γεύμα με 
οβελία (προαιρετικά ανάλογα με την επιλογή διαμονής σας). Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο ελεύθερος χρόνος για μια τελευταία γνωριμία με το 
νησί και αναχώρηση και αναχώρηση για το αεροδρόμιο όπου ακολουθεί η 
πτήση για Θεσσαλονίκη.

Κορυφαίος 
ταξιδιωτικός 
προορισμός
παγκοσμίως!

MARGARITA
Βρίσκεται στο Φηροστεφάνι, σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Σαντορίνης. Με παροχές όπως πισίνα, καθιστικό, κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, 
υπηρεσίες Internet, μπαρ, υπόσχεται αξέχαστες διακοπές. Τα δωμάτιά του διαθέτουν κλιματισμό, τηλέφωνο, δορυφορική τηλεόραση, ψυγείο, μπαλκόνι, 
θυρίδα ασφαλείας.

Απευθείας Πτήσεις

OCEANIS
Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο 4* βρίσκεται μπροστά στην αμμώδη 
παραλία του Μονόλιθου. Το ξενοδοχείο διαθέτει καλαίσθητους 
εξωτερικούς χώρους, όπως μεγάλη πισίνα, παιδική πισίνα, pool bar, 
χώρους για αθλητικές δραστηριότητες. Αποτελεί ιδανική επιλογή για 
ζευγάρια με παιδιά, καθώς διαθέτει αρκετά οικογενειακά δωμάτια. Για την 
περίοδο του Πάσχα ο Chef έχει ετοιμάσει ειδικά Πασχαλινά menu.  

Για τους ταξιδιώτες που θα επιλέξουν εκδρομικό πρόγραμμα



SPENDOUR RESORT 5*
Tο πολυτελές ξενοδοχείο που είναι ανοιχτό όλο το χρόνο, χτισμένο μόλις το 2012, διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις για να ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό του επισκέπτη. 
Βρίσκεται στο Φηροστεφάνι, 10λεπτά με τα πόδια από το κέντρο των Φηρών. Διαθέτει εστιατόριο, εξωτερική πισίνα, κήπο, μπαρ, ίντερνετ. Τα δωμάτιά του όλα σχεδιασμένα 
με μοντέρνα διακόσμηση και θέα στη θάλασσα, διαθέτουν τηλεόραση, ρυθμιζόμενο κλιματισμό, τηλέφωνο, σεσουάρ, μίνι μπαρ, ψυγείο, safe box. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής 
δωματίου. Απολαύστε ένα κοκτεήλ στο μπαρ με την εκπληκτική θέα. Για όσους επιθυμούν ο σεφ έχει ετοιμάσει ειδικά Πασχαλινά μενού.

ANDROMEDA VILLAS
Το ξενοδοχείο βρίσκεται «κρεμασμένο» στο βράχο του Ημεροβιγλίου με απεριόριστη θέα στην καλνέρα. Το ξενοδοχείο διαθέτει πισίνα, pool bar, gourmet εστιατόριο με διεθνή 
αλλά και ελληνική κουζίνα, Jacuzzi, Wi-Fi . Όλα τα δωμάτια (standard , superior, appartment, v.i.p. suites private pool) διαθέτουν  A/C, TV, ψυγείο, coffee-tea maker machine, 
πιστολάκι για τα μαλλιά και φυσικά μπαλκόνι με την μοναδική θέα στο ηφαίστειο και το ηλιοβασίλεμα. 

SENSES BOUTIQUE HOTEL
Συγκρότημα 8 δωματίων-σουιτών στο Ημεροβίγλι που θα σας καταπλήξει με την υπέροχη του θέα στην καλντέρα. Διαθέτει ρεσεψιόν μεγάλη πισίνα και στα δωμάτια του που το 
κάθε  ένα έχει διαφορετικό ύφος μπορείτε να βρείτε tv flat, κλιματισμό, coffee machine, mini-bar. Κάποιοι τύποι σουιτών διαθέτουν ατομικές πισίνες ή Jacuzzi.

ORIZONTES
Το πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται στο παραδοσιακό χωριό Πύργος, σημείο 
αναφοράς των Πασχαλινών εκδηλώσεων, κοντά στα εστιατόρια και τα τοπικά  
μαγαζιά. Προσφέρει μια πανοραμική θέα του νησιού και διαθέτει πισίνα με τζακούζι, 
παιδική πισίνα, σάουνα, χαμάμ. Τα δωμάτιά του διαθέτουν τηλεόραση, ρυθμιζόμενο 
κλιματισμό, σεσουάρ, ψυγείο, safe box, τηλέφωνο.

NEPTUNE PRIVATE SUITES & SPA
Ολοκαίνουριο συγκρότημα 8 σουϊτών με ατομική πισίνα & spa, με 
φανταστική θέα στην Καλντέρα, βρίσκεται κρεμασμένο στο βράχο στην 
περιοχή Ακρωτήρι. Οι παροχές του ξενοδοχείου, καθώς και των δωματίων 
αποτελούν σημείο αναφοράς στην πολυτέλεια. Πραγματικά μια εμπειρία 
διαμονής που αξίζει να χαρίσετε στον εαυτο σας.

Την Μεγάλη Παρασκευή το μεσημέρι στο Εμπορειό, αναβιώνουν τα σήμαντρα. Οι άντρες του χωριού μαζεύονται και χτυπάνε οτιδήποτε μεταλλικό 
ή ξύλινο για να κάνουν θόρυβο, περνώντας μέσα από τις εκκλησίες του χωριού όπου και προσκυνούν τις εικόνες τους ενώ στο δρόμο τους 
απ’ έξω οι γυναίκες τους κερνούν ρακί και καραμέλες, γιατί έτσι πιστεύουν ότι διώχνουν τα κακά πνεύματα προετοιμάζοντας την Ανάσταση.
Η Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ στον Πύργο της Σαντορίνης γιορτάζεται μ’ έναν ιδιαίτερο και ξεχωριστό τρόπο. Η επιτάφια ακολουθία στα στενά 
δρομάκια του χωριού γίνεται υπό το φως χιλιάδων φλεγόμενων δοχείων, που έχουν τοποθετηθεί στις στέγες, τις μάντρες και σε ολόκληρο το 
Ενετικό κάστρο δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα κατανυκτική και συναρπαστική..
Μόλις αρχίσει να σουρουπώνει τα ανάβουν και κατά τη διάρκεια της περιφοράς του Επιταφίου, ντόπιοι και επισκέπτες νομίζουν ότι έχει πάρει 
κυριολεκτικά φωτιά το χωριό. Πρόκειται πραγματικά για το πιο εντυπωσιακό πασχαλινό έθιμο της Σαντορίνης και ευκαιρία για να ζήσετε από 
κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία.
 Φημισμένο είναι και το Σάββατο του Λαζάρου σε διάφορα χωριά της  Σαντορίνης, αλλά κυρίως στο Μεγαλοχώρι, οι κάτοικοι αναβιώνουν κάθε 
χρόνο το έθιμο του «Λαζάρου». Στήνουν έναν τεράστιο σταυρό (φτάνει σε ύψος μέχρι 15-20 μέτρα) στη μέση της πλατείας του χωριού τυλιγμένο 
με δεντρολίβανο, συμβολίζοντας την Ανάσταση του Λαζάρου.
Το έθιμο αυτό συμβολίζει την Ανάσταση του Λαζάρου και ο σταυρός μένει μέχρι το Μεγάλο Σάββατο που τον ξεστολίζουν και παραμένει σε 
αυτή την θέση μέχρι της Αναλήψεως.
 Τα παιδιά φτιάχνουν μικρότερους σταυρούς και πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα και τραγουδούν τα κάλαντα του Λαζάρου, ενώ ταυτόχρονα 
χτυπούν τις καμπάνες των εκκλησιών που θα βρεθούν στο δρόμο τους. Κατά την διάρκεια της μεγάλης εβδομάδας οι γυναίκες φτιάχνουν   
μελιτίνια, ένα παραδοσιακό γλυκό με μέλι, βανίλια, μαστίχα και μυζήθρα.
Το βράδυ της Ανάστασης μπορείτε να επισκεφτείτε το μοναστήρι του Προφήτη Ηλία, στο ψηλότερο σημείο του νησιού, όπου δεν έχει βαρελότα, 
αλλά βλέπουμε μια χαρά τα πυροτεχνήματα που φωτίζουν ολόκληρη τη Σαντορίνη.
 Επίσης όποιος θέλει μπορεί να κάνει Ανάσταση στην Μητρόπολη του νησιού, με θέα την καλντέρα και πολύ κοντά στην κεντρική πλατεία του 
νησιού, στην οποία μετά μπορεί να διασκεδάσει σε πολλά εστιατόρια και μπαρ.
Χριστός ΑνέστηΤο βράδυ της Ανάστασης τα βεγγαλικά δημιουργούν ένα μοναδικό υπερθέαμα σε όλες τις ενορίες του νησιού.
Κυριακή του Πάσχα
Την Κυριακή του Πάσχα μετά τον εσπερινό της Αγάπης, αναβιώνει το κάψιμο του Ιούδα.
Στα περισσότερα χωριά αναβιώνετε το έθιμο “Κάψιμο του Ιούδα”, ένα ομοίωμα που μοιάζει με μεγάλο σκιάχτρο και είναι γεμισμένο με βαρελότα, 
το κρεμούν από κάποιο ψηλό σημείο όπου και το πυροβολούν.
 Η Μεγάλη Εβδομάδα στο νησί είναι γεμάτη μυρωδιές και γεύσεις…..οι φούρνοι δεν προλαβαίνουν να βγάζουν τσουρέκια, μεθυστά κουλουράκια 
και μελιτίνια- το κατεξοχήν πασχαλινό γλυκό της Σαντορίνης !!!
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TERRA MARIA 3*
Βρίσκεται ακριβώς στη καρδιά της χώρας σε φανταστική τοποθεσία. Διακοσμημένο με μινιμαλιστική διάθεση 
προσφέρει ένα ευχάριστο και ήρεμο περιβάλλον στον επισκέπτη. Ιδανική επιλογή για κάποιον που θέλει να ζήσει τον 
παλμό της Χώρας την περίοδο του Πάσχα.

PORTO MYKONOS 4*
Χτισμένο πάνω από το παλιό λιμάνι της Μυκόνου κοντά 
στη Χώρα και τους γνωστούς ανεμόμυλους. Διαθέτει 
πισίνα, γυμναστήριο, σάουνα, εστιατόριο και δωρεάν Wi-Fi. 
Τα δωμάτια είναι διακοσμημένα με μοντέρνο Κυκλαδίτικο 
στυλ. Προσφέρει την πολυτέλεια και όλες τις απαραίτητες 
ανέσεις για ευχάριστη διαμονή.

Απευθείας Πτήσεις

“το νησί των ανέμων”

Είναι ίσως η καλύτερη περίοδος για να επισκεφθείτε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς των Κυκλάδων, με τόσο κόσμο όσο 
χρειάζεται. Η Μύκονος το Πάσχα λάμπει στην κυριολεξία. Τη Μεγάλη Παρασκευή ακολουθούμε την περιφορά του Επιταφίου ενός από τα 
εκκλησάκια της Χώρας –δεν έχει σημασία ποιου, αφού όλα σύντομα συναντιούνται και ακολουθούν κοινή διαδρομή. Το Μεγάλο Σάββατο, 
για την Ανάσταση, σας προτείνουμε να καταλύσετε στο μοναστήρι στην Άνω Μερά, όπου η γραφικότητα και η κατάνυξη είναι μοναδικά. Την 
Κυριακή του Πάσχα, στη Μητρόπολη της Χώρας πραγματοποιείται το καθιερωμένο κάψιμο του Ιούδα, ενώ στους οικισμούς του Τριοβάσαλου 
και του Πέρα Τριοβάσαλου αναβιώνει ο καθιερωμένος πασχαλινός αγώνας για τον δυναμίτη που θα κάνει τον μεγαλύτερο κρότο στις αυλές 
των δύο εκκλησιών. Παράλληλα, ανήμερα Πάσχα, αναβιώνει στην κεντρική πλατεία του χωριού το έθιμο της «Κούνιας», με την ολάνθιστη 
κούνια να περιμένει τους ερωτευμένους επισκέπτες να λικνιστούν σε αυτήν. 



5 ημέρες
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Το Πάσχα όσα συμβαίνουν στην Πάρο είναι 
μοναδικά!  Τα παραδοσιακά, πασχαλινά έθιμα 
αναβιώνουν στο κοσμοπολίτικο νησί,  κάνοντας τις 
γιορτές εκεί μια ξεχωριστή εμπειρία. Τα Πάθη και 
η Ανάσταση του Χριστού, γιορτάζονται με ξεχωριστή 
λαμπρότητα και κατάνυξη.  Αναβιώνουν παραδοσιακά 
έθιμα, οι εκκλησίες και τα μοναστήρια έχουν την 
τιμητική τους. 

Σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε :
Τη Μεγάλη Πέμπτη, στο χωριό της Μάρπησσας, οι 
κάτοικοι στολίζουν τον Επιτάφιο με λουλούδια και 
περνούν το βράδυ στην εκκλησία ξενυχτώντας το 
Σταυρό. Τα άνθη του Επιταφίου προέρχονται από 
τους κήπους των φιλόξενων ανθρώπων που μένουν 
στο χωριό. Τη Μεγάλη Παρασκευή, το μοναδικό 
έθιμο της αναπαράστασης των Παθών του Κυρίου, 
κατά την περιφορά του Επιταφίου στην Παροικιά, 
τη Νάουσα αλλά και στα ορεινά χωριά της Πάρου 
αποτελεί πολύ σημαντικό γεγονός για το νησί. Το 
Σάββατο βράδυ, μην παραλείψετε να βρεθείτε στην 
κεντρική εκκλησία του χωριού, στην Ανάσταση, 
όπου οι καμπάνες σημαίνουν το χαρμόσυνο γεγονός 
και τα βεγγαλικά φωτίζουν τον ουρανό. Στο χωριό 
της Μάρπησσας, το Θείο δράμα κορυφώνεται με το 
κάψιμο του Ιούδα και την περιφορά του Επιταφίου 
κατά τη Δεύτερη Ανάσταση το πρωί της Κυριακής. 
Τέλος, τη Δευτέρα του Πάσχα γίνεται παραδοσιακό 
πανηγύρι στον Άγιο Γεώργιο, στην Αγκαιρία αλλά 
και στη Νάουσα. Μην ξεχάσετε να <χαθείτε> επίσης 
στα στενά της Παροικιάς, της Νάουσας και των 
ορεινών χωριών που παραμένουν ζωντανά χειμώνα 
καλοκαίρι. Ταβερνάκια, παραδοσιακοί καφενέδες 
και cafe σας περιμένουν!

Η Πάρος με τα χρώματα & τα αρώματα της άνοιξης 
να αποτελούν τους καλύτερους συμμάχους της 
σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει!

HIGH MILL 3*
Βρίσκεται στην περιοχή της Παροικιάς μόλις 150 μέτρα από την παραλία. 
Διαθέτει πισίνα, δωρεάν ασύρματο ιντερνετ, κήπους, καθιστικό χώρο 
τηλεόρασης, αίθουσα πρωινού, μπαρ, και εστιατόριο. Τα κλιματιζόμενα 
δωμάτιά του διαθέτουν μπαλκόνι ή βεράντα, δορυφορική τηλεόραση, 
στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν ασύρματο ιντερνετ. 

CAPTAIN DOUNAS
Είναι χτισμένο σύμφωνα με την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και βρίσκεται 
μόλις 500 μέτρα (5 λεπτά με τα πόδια) από την κεντρική πλατεία της 
Νάουσσας. Διαθέτει πισίνα, εστιατόριο, μπαρ και βεράντα. Τα δωμάτιά 
του διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, μικρή κουζίνα, ψυγείο, μπαλκόνι 
και δωρεάν Wi-Fi.

Απευθείας Πτήσεις



Η Ικαρία γνωστή και ως το νησί των ανατροπών και της μακροζωίας είναι 
ένας μοναδικός προορισμός . Η φιλοξενία και η απλότητα των ντόπιων θα 
σας κερδίσουν από την πρώτη στιγμή και θα σας κάνουν να μπείτε και σεις 
στην ιδιαίτερη αυτή ατμόσφαιρα που επικρατεί στο νησί . Εκτός από τις 
πανέμορφες παραλίες και τα γραφικά χωριά της την περίοδο του Πάσχα 
έχετε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε τα παρακάτω έθιμα του νησιού 
.Το σημαντικότερο Πασχαλινό έθιμο είναι ο Σωρός στα χωριά του Αγίου 
Κηρύκου, ή ο Αφανός, παραλλαγή που υπάρχει στο Καραβόσταμο. Σε αυτά τα 
έθιμα, κάθε χωριό φτιάχνει έναν σωρό από ξύλα, στον οποίο βάζει φωτιά 
την ώρα της ανάστασης. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ των χωριών 
σχετικά με το ποιο θα βάλει τη μεγαλύτερη φωτιά. Έτσι τις προηγούμενες 
μέρες, εκτός από το μάζεμα του σωρού, υπάρχει και το φύλαγμα, αφού οι 
κάτοικοι του ενός χωριού προσπαθούν να κάψουν τον σωρό του άλλου. 
Αντίστοιχα στο Καραβόσταμο, το χωριό χωρίζεται σε πάνω και κάτω μεριά, 
και ο ανταγωνισμός για τον μεγαλύτερο αφανό υπάρχει μέσα στο ίδιο χωριό. 
Στα χωριά Χριστό και Γλαρέδο του Αγίου Κηρύκου, υπάρχουν τα αντίλαμπρα 
και το κάψιμο του Ιούδα. Οι κάτοικοι των χωριών φτιάχουν ένα ομοίωμα του 
Ιούδα, το οποίο καίνε στην εκκλησία του ενός από τα δύο χωριών (εναλλάξ 
κάθε χρονιά), ενώ ακολουθεί ένας “πόλεμος” από κροτίδες.

CAVOS BAY HOTEL 3*
Βρίσκεται στην βόρεια ακτή της Ικαρίας στην περιοχή του Αρμενιστή. Χτισμένο σε 
παραδοσιακό αρχιτεκτονικό ρυθμό σε απόσταση αναπνοής από την θάλασσα. 
Απέχει 100μ από το κέντρο του χωριού και κοντά του υπάρχει στάση λεωφορείου. 
Σε απόσταση 500μ μπορεί κάποιος να απολάυσει τις υπέροχες παραλίες Λιβάδι 
και Μεσσακτή. Διαθέτει πισίνα, free Wi-Fi, τζακούζι, μασάζ, βιβλιοθήκη, αίθουσα 
συνεδριάσεων  αίθουσα προβολής ταινιών, γυμναστήριο, εστιατόριο, μπαρ, ασανσέρ. 
Τα ευρύχωρα δωμάτια του διαθέτουν δορυφωρική τηλεόραση, κλιματισμό, τηλέφωνο, 
μουσική, ψυγείο, κουζινάκι και στεγνωτήρα μαλλιών.

5 ημέρες

1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΚΩΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο <ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ>. Έλεγχος και πτήση για ΚΩ. 
Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχειο. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την 
ακολουθία του επιταφίου. Επιστροφή στο ξενοδοχειο.

2η ημέρα: ΚΩΣ (πολη)
Πρωινό και  αναχώρηση για την γνωριμια της πολης. Η περιήγηση ξεκινά απο το 
«Ασκληπιείο» της Κω, το οποίο υπήρξε το πρώτο οργανωμένο νοσοκομείο 
των αρχαίων χρόνων, που δημιουργήθηκε απο τον «πατέρα» της Ιατρικής, 
τον Ιπποκράτη, και ήταν αφιερωμένο στον Ασκληπιό, γιό του Απόλλωνα και 
προστάτη της υγείας και της ιατρικής. Η ξενάγηση στο Ασκληπιείο διαρκεί 
περίπου μία ώρα και  έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε  την όμορφη 
θέα.Μετα θα επισκευθουμε το αρχαίο δέντρο (πλατανος) του Ιπποκράτη, 
όπου ο πατέρας της σύγχρονης ιατρικής εχει  διδάξει τους μαθητές του, το 
ενετικό Κάστρο των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη με τη γέφυρα στην είσοδο 
του.Θα διασχισουμε την όμορφη λεωφόρο των Φοινίκων και η  ξενάγηση θα 
ολοκληρωθει  στην κεντρική πλατεία και τα σοκάκια της παλιάς πολής. Το 
βράδυ παρακολούθηση της Αναστάσιμης λειτουργίας.

3η ημέρα: ΚΩΣ (Γυρος νησιου)
Πρωινό και  αναχώρηση για την γνωριμια του νησιου. Η πρωτη  επίσκεψη 
είναι το παραδοσιακό χωριό της Ζιάς, τοποθετημένο στο υψηλότερο 
σημείο του όρους Δίκαιου. Στο χωριό της Ζιάς, θα υπάρχει χρόνος για έναν 
σύντομο καφέ ή για ψώνια στα μικρά παραδοσιακά μαγαζιά του χωριού και 
ένα σύντομο περίπατο μέσα στο χωριό. Η ξενάγηση συνεχίζεται μέσω του 
χωριού Λαγούδι, αφού διασχίσουμε τους οικισμούς Παλιό Πυλί και Αμανιού. 
Θα πραγματοποιηθεί μία μικρή στάση στο χωριό του Πυλίου, προκειμένου 
να επισκεφτούμε τις διάσημες πηγές του, τα τοπικά καταστήματα και ένα 
παραδοσιακό ελληνικό σπίτι. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας προς 
την Κέφαλο, θα δούμε το κάστρο της Αντιμάχειας, το αεροδρόμιο, την 
περιοχή της Πλάκας και την παραλία «Paradise”. Η επόμενη στάση θα είναι 
στο χωριό της Κεφάλου για φωτογραφίες. Η τελευταία στάση  περιλαμβάνει 
την επίσκεψη σε ενα τοπικό εργαστήριο μελιού, όπου  θα έχουμε την 
ευκαιρία να δουμε και να  μάθουμε πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και 
τη διαδικασία παραγωγής του τοπικού μελιού. Θα έχουμε την ευκαιρία να 
γευτουμε κάποια παραδοσιακά γλυκά εδέσματα με μέλι και να αγοράσουμε 
το σπιτικό, χειροποίητο μέλι του νησιού. Μεσω του χωριού Μαστιχάρι, η 
ξενάγηση τελειώνει με την επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: ΚΩΣ (Νισυρος)
Για σημερα σας προτεινουμε μια εκδρομη στην πανεμορφη Νισυρο.
Σχηματισμένη από εκρήξεις του ηφαιστείου, η Νίσυρος, βρίσκεται σε 
απόσταση 1 ώρας και 20 λεπτών από την Κω, χαρακτηρίζεται για την 
άγρια ομορφιά της. Σύμφωνα με τη μυθολογία, η δημιουργία της οφείλεται 
σε ένα βράχο που άρπαξε ο θυμωμένος θεός Απόλλωνας την εποχή της 
Γιγαντομαχίας και τον πέταξε για να σκοτώσει τον γίγαντα Πολυβότη. Η 
πρωτεύουσα του νησιού είναι το Μανδράκι, με τα πάλλευκα σπιτάκια και τα 
γραφικά σοκάκια  που απλώνονται κάτω από το βράχο του μοναστηριού 
της Παναγίας της Σπηλιανής, της προστάτιδας του νησιού. Θα επισκευθουμε 
την πλατεία Ηλικιωμένων και την πλατεία Πόρτα (η οποία είναι εξολοκλήρου 
στρωμένη με βότσαλο), το ορεινό χωριό Εμπορειό, που προσφέρει θέα 
στην κοιλάδα του ηφαιστείου, καθώς και το πανέμορφο και γραφικό χωριό 
Νικιά. Σημεία αναφοράς του νησιού είναι το ηφαίστειο και ο κρατήρας του 
Στεφάνου, που σχηματίστηκε πριν από 3.000 χρόνια και έχει βάθος 27 μ. Η 
επίσκεψη σε αυτό το σεληνιακό τοπίο, με την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και τη 
χαρακτηριστική μυρωδιά, θα σας μείνει για πάντα αξέχαστη. 

5η ημέρα: ΚΩΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Πρόγευμα.Χρονος ελευθερος στην πολη της Κω.Αναχώρηση για το 
αεροδρόμιο. Έλεγχος και πτήση για Θες/νικη.

Απευθείας Πτήσεις
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ATHERAS 3*
Βρίσκεται στο κέντρο του γραφικού χωριού Εύδηλος και  απέχει 34χλμ 
από το αεροδρόμιο.  Προσφέρει άμεση πρόσβαση με τα πόδια σε όλα τα 
μαγαζιά της περιοχής. Διαθέτει πισίνα, μία πανέμορφη αυλή που σερβίρεται 
το πρωινό καθώς και το Atheras Spa. Ιδανική επιλογή για κάποιον που δεν 
θέλει να χρησιμοποιήσει αυτοκίνητο στις διακοπές του.



AEGEAN DREAM 4*
Βρίσκεται στην παραλία του Καρφά. Διαθέτει πισίνα, bar, εστιατόριο, κήπο και 
spa. Τα δίχωρα διαμερίσματα διαθέτουν εξοπλισμένη κουζίνα,  κλιματισμό, 
τηλεόραση, τηλέφωνο, ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών και μπαλκόνι με θέα 
τη θάλασσα.

CHANDRIS 4*
Ξενοδοχείο 4 αστέρων στην πόλη της Χίου, χτισμένο ακριβώς στο λιμάνι. 
Διαθέτει πισίνα, pool bar, εστιατόριο. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, 
τηλεόραση, μουσική, mini bar, στεγνωτήρα μαλλιών.

GRECIAN CASTLE 4*
Το ξενοδοχείο βρίσκεται μόλις δέκα λεπτά από το κέντρο της Χίο, πάνω 
στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στο αεροδρόμιο. Διαθέτει  πισίνα, 
εστιατόριο με παραδοσιακή και διεθνή κουζίνα, αίθουσα δεξιώσεων και μπαρ. 
Τα δωμάτια διαθέτουν mini-bar, ψύξη-θέρμανση, ραδιόφωνο, δορυφορική 
τηλεόραση και τηλέφωνο.

Το Πάσχα στη Χίο σημαίνει πολλά... Σήμα κατατεθέν ο ρουκετοπόλεμος, ένα έθιμο που ξεκινά από την εποχή της Τουρκοκρατίας, “πόλεμος” 
ανάμεσα στην ενορία του Αγίου Μάρκου και στην ενορία της Παναγίας  Ερυθιανής. Οι δύο εκκλησίες είναι κτισμένες σε δύο αντικρινά υψώματα 
που απέχουν περίπου πεντακόσια μέτρα. Το θέαμα είναι μοναδικό...
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Πυργί



ELIA KENTRON
Ξεκίνησε την λειτουργία του τον Απρίλιο του 2016 και βρίσκεται στη καρδιά της 
παλιάς πόλης των Χανίων. Μόλις λίγα μέτρα από την δημοτική αγορά, και σε πολύ 
μικρή απόσταση από το παλιό λιμάνι. Τα καινούργια δωμάτια προσφέρουν δορυφορική 
τηλεόραση επίπεδης οθόνης, air condition, ψυγείο, θυρίδα ασφαλείας και καφετιέρα. 

KYDON 4*
Βρίσκεται στην Καρδιά της πόλης των Χανίων, σε πολύ μικρή απόσταση από το Ενετικό 
λιμάνι. Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, αίθουσα συνεδριάσεων, PC corner, δωρεάν parking 
και δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτια διαθέτουν Κεντρική θέρμανση-ψύξη ρυθμιζόμενη στο 
δωμάτιο, τηλεόραση, τηλέφωνο, θυρίδα ασφαλείας, mini bar, στεγνωτήρα μαλλιών και 
δωρεάν Wi-Fi.

SIRIOS VILLAGE 4*
Βρίσκεται στην περιοχή Δαράτσο, λίγο έξω από την πόλη των Χανιών. Διαθέτει 
όλες τις σύγχρονες ανέσεις όπως πισίνες, γήπεδο τέννις, γυμναστήριο, εστιατόριο, 
μπαρ, παιδική χαρά και αίθουσα συνεδριάσεων. Τα δωμάτια διαθέτουν ρυθμιζόμενο 
κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, θυρίδα αφαλείας, μπαλκόνι, 
στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν Wi-Fi.

AKALI HOTEL 4*
Βρίσκεται στην πόλη των Χανίων και απέχει μόλις 500μ. από την Παλιά 
Πόλη. Διαθέτει πισίνα με σνακ μπαρ, εστιατόριο και μπαρ. Τα δωμάτια του 
με την επιβλητική κλασική διακόσμηση παρέχουν κλιματισμό, δορυφορική 
τηλεόραση, μίνι μπαρ, θυρίδα ασφαλείας και στεγνωτήρα μαλλιών.

1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για Μυτιλήνη. Άφιξη 
και τακτοποίηση στο κατάλυμα που επιλέξατε. Ελεύθερος χρόνος. 
Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Πρωινό. Παρακολούθηση της Λειτουργίας του ενταφιασμού. Στη συνέχεια 
περιήγηση-ξενάγηση στην πόλη της Μυτιλήνης. Χρόνος ελεύθερος. Το 
βράδυ θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του επιταφίου. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.

3η ημέρα: ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ - ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ - ΑΓΙΑΣΟΣ
Πρωινό και αναχώρηση για την ανατολική Λέσβο και πρώτη στάση στις 
Καρυές, όπου βρίσκεται μέσα σε ένα ολόδροσο περιβάλλον το γυναικείο 
μοναστήρι του Αγίου Ραφαήλ, το οποίο ιδρύθηκε το 1963 μετά απο ένα 
θαυμαστό κυκλο ονείρων, που οδήγησαν στην ανεύρεση των λειψάνων των 
Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης που μαρτύρησαν από τους Τούρκους 
το 1463. Ελεύθερος χρόνος για προσκύνημα. Αναχωρούμε με προορισμό 
τον Μανταμάδο το χωριό όπου βρίσκεται το μοναστήρι του Ταξιάρχη 
(προστάτης του νησιού), με την θαυμαστή εικόνα του, μοναδική στην 
Ορθοδοξία, ανάγλυφη και φιλοτεχνημένη από το αίμα των μοναχών και 
από χώμα. Ελεύθερος χρόνος για προσκύνημα. Μετα θα αναχωρήσουμε για 
την γραφική Αγιασό, ένα από τα πιο γραφικά χωριά του νησιού, με μεγάλη 
παράδοση στην αγγειοπλαστική και στην ξυλογλυπτική. Περιήγηση στα 
πλακόστρωτα σοκάκια του χωριού που θα μας οδηγήσουν στην εκκλησία 
της Παναγίας της βρεφοκρατούσας, ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα 
της Ορθοδοξίας, με την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, φιλοτεχνημένη 
από τον Ευαγγελιστή Λουκά, με μαστίχα και κερί. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Παρακολούθηση της Ανάστασης.

4η ημέρα: ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Ημέρα ελεύθερη να απολάυσετε το πασχαλινό γλέντι στο ξενοδοχείο σας 
ή όπου αλλού επιλέξετε.

5η ημέρα: ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Πρόγευμα, μεταφορά  στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη.

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

ELYSION BOUTIQUE
Βρίσκεται στην Μυτιλήνη. Διαθέτει πισίνες εστιατόριο, μπαρ, γήπεδα, θαλάσσια σπορ 
και παιδική χαρά. Τα δωμάτια διαθέτουν τηλεόραση, κλιματισμό, safe box, ψυγείο, 
μπαλκόνι, ράδιο και στεγνωτήρα μαλλιών.

Για τους ταξιδιώτες που θα επιλέξουν εκδρομικό πρόγραμμα



1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΚΩΣ - ΠΑΤΜΟΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο <ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ>. Έλεγχος και πτήση για ΚΩ. Άφιξη και μεταφορά στο λιμανι, από όπου θα αναχωρήσουμε με catamaran για την 
Πάτμο. Άφιξη και μετάβαση στη Χώρα της Πάτμου, όπου θα παρακολουθήσουμε την τελετή του Νιπτήρος. Κατά την τελετή ο Ηγούμενος της Μονής του 
Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου που αναπαριστά τον Ιησού Χριστό ραντίζει συμβολικά τα πόδια των μοναχών που αναπαριστούν τους μαθητές του. Μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε την λειτουργία των δώδεκα Ευαγγελίων. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΠΑΤΜΟΣ
Πρωινό και  αναχώρηση  για το γύρο του νησιού. Θα ξεκινήσουμε απο το ‘’Σπήλαιο της Αποκάλυψης’’, όπου εδώ έγραψε ο Άγιος Ιωάννης Θεολόγος την 
‘Αποκάλυψη’ όταν έφτασε το 95 εξόριστος του Ρωμαίου αυτοκράτορα Δομιτιανού. Η Πατμιάδα σχολή βρίσκεται πίσω από το μοναστήρι, ιδρύθηκε το 1713, 
λειτούργησε σαν εκκλησιαστική σχολή και υπήρξε κέντρο των υπόδουλων Ελλήνων. Θα συνεχίσουμε στη Νοτιοδυτική πλευρά της χώρας στην ιερά Μονή 
Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου που κτίστηκε από τον ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟ Νικηφόρο Κρήτα το 1613. Η συλλογή των εικόνων της Μονής χρονολογείται από τον 
15ο έως τον 17ο αιώνα. Μεταξύ των πιο πρόσφατων εικόνων της Μονής συγκαταλέγονται μερικές φιλοτεχνημένες από την μακαριστή αδελφή Ολυμπιάδα, η 
οποία μαθήτευσε πλάι στον φημισμένο αγιογράφο Φώτη Κόντογλου. Μετά θα επισκευτούμε την πρωτεύουσα του νησιού την Χώρα με τα κάτασπρα σπίτια, 
τις  μικρές εκκλησίες, τα στενά δρομάκια, τα πεζούλια, τις πλατείες με θέα στο Αιγαίο που αγκαλιάζουν τον περίβολο του καστρομοναστηριού, Στην 
κορυφή του νησιού υψώνεται το μεγαλόπρεπο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου το οποίο υπάγεται στο πατριαρχείο Κων/πόλης. Το Μοναστήρι 
ιδρύθηκε το 1607 από τον Πάτμιο ιερομόναχο Παρθένιο Παγκώστα. Επισκεψη στη Μονή της Ζοωδόχου Πήγής. Το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε την 
περιφορά του επιταφίου στο λιμάνι της Σκάλας, όπου συναντιούνται οι επιτάφιοι  από τις δυο ενορίες και γίνεται πανηγυρική τελετουργία. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ
Πρόγευμα. Σήμερα σας προτείνουμε μια ημερήσια  εκδρομή στο μαγευτικό νησί Λειψοί με επίσκεψη στην εκκλησία Παναγία του Χάρου. Ξεχωρίζει για τη 
μοναδικότητα της καθώς είναι η μοναδική εικόνα της Παναγίας που δεν κρατά το Θείο Βρέφος, αλλά τον Εσταυρωμένο Χριστό (για τους εκδρομείς που δεν 
επιθυμούν την προαιρετική εκδρομή μπορούν να περιπλανηθούν στην όμορφη Πάτμο). Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση 
της Αναστάσιμης λειτουργίας στη Σκάλα, στην ενορία του Αγίου Νικολάου ή την Ενορία του Αγίου Γιάννη (Αναστάσιμο δείπνο σε ταβέρνα, προαιρετικά). 
Διανυκτέρευση. 

4η ημέρα: ΠΑΤΜΟΣ
Ελεύθερος χρόνος και το μεσημέρι φαγητό σε παραδοσιακή ταβέρνα με μουσική (προαιρετικά). Επίσκεψη, στο Μοναστήρι του Αγ. Ιωαννη του Θεολόγου,  
όπου στις 3 το απόγευμα γίνεται η 2η Ανάσταση κατά την οποία το Αναστάσιμο Ευαγγέλιο διαβάζεται σε επτά γλώσσες και από τον ηγούμενο μοιράζονται 
κόκκινα αυγά στους πιστούς. Το απόγευμα αναχώρηση για το Γροίκο, όπου θα δούμε την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής του Κάβου, του 17ου αιώνα. 
Ο Γροίκος είναι ένας παραλιακός οικισμός σε μικρή κοιλάδα 5 χιλ. Νοτιοδυτικά από τη Χώρα. Συνεχίζουμε για το πολύ εύφορο χωριό τον Κάμπο. Εδώ 
βρίσκονται οι εκκλησίες της Παναγιάς του Απόλλου και του Γερανού. Επίσης θα επισκεφτούμε την Βορειότερη παραλία  την Λάμπη με τα χρωματιστά 
βότσαλα. Το βράδυ όλο το νησί εορτάζει την Ανάσταση μαζί με τους επισκέπτες της Πάτμου στην πλατεία της Σκάλας όπου ο Δήμος και οι πολιτιστικοί 
Σύλλογοι του νησιού προσφέρουν ένα πλούσιο τραπέζι με πασχαλιάτικα εδέσματα, αυγά, πατινιώτικες τυρόπιττες και γλυκά, κρασί και ένα εντυπωσιακό 
θέαμα με τοπικούς χορούς, οι οποίοι χορεύονται από νέους και νέες του νησιού ντυμένους με την πατμιακή φορεσιά. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΠΑΤΜΟΣ - ΚΩΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Πρωινό. Λίγος χρόνος ελεύθερος στη Σκάλα. Στη συνέχεια μεταφορά στο λιμάνι, όπου θα πάρουμε το catamaran  για τnν Κω. Άφιξη και μεταφορά στο 
αεροδρόμιο. Έλεγχος και πτήση για Θες/νικη.

Το Πάσχα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία στην Πάτμο. Από την Κυριακή των Βαΐων, ο στολισμός των εκκλησιών, το γιορτινό τραπέζι και οι θρησκευτικές παραδόσεις, 
εντάσσουν τον επισκέπτη στο πασχαλινό κλίμα. 
Τη Μεγάλη Πέμπτη, αυτό που κεντρίζει την προσοχή και το δέος μας, είναι η ιδιαίτερη τελετή του Νιπτήρος που λαμβάνει χώρα το πρωί στη Χώρα Πάτμου και είναι ένα 
γεγονός που πραγματοποιείται μόνο στην Πάτμο και τα Ιεροσόλυμα.Κατά την τελετή ο Ηγούμενος της Μονής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου που αναπαριστά τον Ιησού 
Χριστό ραντίζει συμβολικά τα πόδια των μοναχών που αναπαριστούν τους μαθητές του και εν συνεχεία αρχίζει την πορεία προς τον τόπο της προσευχής, θυμίζοντας στους 
πιστούς την μετάβαση του Ιησού στον κήπο της Γεσθημανής, όπου παραδόθηκε από τον Ιούδα στους Ρωμαίους στρατιώτες.
Τη Μεγάλη Παρασκευή, στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, γίνεται η αναπαράσταση της αποκαθήλωσης και το βράδυ της ίδιας ημέρας οι επιτάφιοι από τις 
εκκλησίες του νησιού περνούν μέσα από τα καλντερίμια και συναντιούνται στις κεντρικές πλατείες της Χώρας και της Σκάλας.
Η περιφορά των επιταφίων και το ράντισμα των νοικοκυρών με το ντόπιο ανθόνερο αποτελεί άλλη μία μοναδική εμπειρία που προσφέρει η Πάτμος στους επισκέπτες της.
Η Ανάσταση γιορτάζεται βέβαια με ιδιαίτερη λαμπρότητα στο μοναστηριακό συγκρότημα του νησιού, αλλά και στο γυναικείο μοναστήρι του Ευαγγελισμού έξω από τη Χώρα, 
ενώ την Κυριακή του Πάσχα, το απόγευμα, στο Μοναστήρι της Πάτμου γίνεται η δεύτερη Ανάσταση κατά την οποία το Ευαγγέλιο διαβάζεται στα Ιταλικά, τα Γαλλικά, τα 
Ρώσικα, τα Αγγλικά, τα Γερμανικά και τα Σέρβικα, αλλά και στα Αρχαία Ομηρικά Ελληνικά και από τον ηγούμενο μοιράζονται κόκκινα αυγά στους πιστούς.
Το βραδυ της Κυριακής του Πάσχα όλο το νησί εορτάζει την Ανάσταση μαζί με τους επισκέπτες της Πάτμου στην πλατεία της Σκάλας, όπου ο Δήμος και οι πολιτιστικοί 
Σύλλογοι του νησιού προσφέρουν ένα πλούσιο τραπέζι με πασχαλιάτικα εδέσματα, αυγά, πατινιώτικες τυρόπιττες και γλυκά, κρασί και ένα εντυπωσιακό θέαμα με τοπικούς 
χορούς, οι οποίοι χορεύονται από νέους και νέες του νησιού ντυμένους με την πατμιακή φορεσιά.
Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος για τους θρησκευτικούς εορτασμούς του Πάσχα, από ένα νησί με μεγάλη και ιδιαίτερη θρησκευτική παράδοση.

“Το νησί της αποκάλυψης”

SKALA 3*
Βρίσκεται στη Σκάλα της Πάτμου, μόλις 150 μέτρα από το λιμάνι. Είναι πρόσφατα 
ανακαινισμένο και ομολογουμένως είναι ένα από τα πιο αξιόλογα ξενοδοχεία στη 
Σκάλα. Διαθέτει πισίνα, εστιατόριο και μπαρ. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, 
τηλέφωνο, ψυγείο, τηλεόραση, στεγνωτήρα μαλλιών και μπαλκόνι.

EFFIE 2* plus
Βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία στη Σκάλα και απέχει 200μ από το λιμανι. Διαθέτει 
εστιατόριο, cafe-bar, snack-bar, parking. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, 
τηλεόραση, ψυγείο και μπαλκόνι.

Διαμονή στο γραφικό χωριό Σκάλα στην Πάτμο
H Σκάλα είναι το πιο πυκνοκατοικημένο μέρος του νησιού με τους περισσότερους επισκέπτες. Εδώ βρίσκονται οι περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες και 
πληθώρα πολυκαταστημάτων, μαγαζιών με είδη δώρων, εστιατορίων, ξενοδοχείων, καφετεριών, μπαρ και ό,τι άλλο θα περίμενες να βρεις σε ένα εμπορικό 
λιμάνι. Παίζει το ρόλο της «πόλης» της Πάτμου, ενώ συγχρόνως διατηρεί μία ζεστή νησιώτικη ατμόσφαιρα. Όλοι σχεδόν οι δρόμοι του νησιού περνούν απ’τη 
Σκάλα.

5 ημέρες

Πτήσεις για Κω με την Astra Airlines
& μετάβαση στην Πάτμο με Catamaran (2,5 ώρες)

Άφιξη στην Πάτμο Μ. Πέμπτη στις 11.00 & αναχώρηση από 
την Πάτμο τη Δευτέρα του Πάσχα στις 13.30

Μοναδικό πρόγραμμα



Αν υπάρχει μόνο μια ευκαιρία σε ολόκληρη τη ζωή σας για να 
επισκεφθείτε την Κέρκυρα τότε διαλέξτε την Άνοιξη και ειδικά την 
Εβδομάδα του Πάσχα. Είναι η περίοδος που η Κέρκυρα βγάζει στο 
φώς το σύνολο της φυσικής και πολιτιστικής της ομορφιάς. Θα σας 
μεθύσουν τα άνθη, θα σας εκπλήξει το πράσινο, θα σας συνεπάρει 
η μουσική, θα σας υποβάλουν οι θρησκευτικές και εορταστικές 
εκδηλώσεις. Σε κανένα άλλο μέρος της γης, ούτε σε χωριό ούτε 
σε πόλη, δεν νιώθει κανείς τόσο έντονα την Άνοιξη να πλημμυρίζει 
το είναι του, και δεν απολαμβάνει με τόση ένταση την ατμόσφαιρα 
της μεγάλης γιορτής. Εδώ η Λαμπρή είναι τόσο λαμπρή όσο δεν 
φανταστήκατε ποτέ. Φυσική ομορφιά, κουλτούρα και παράδοση, 
Ανατολή και Δύση όλα μαζί σε ένα μωσαϊκό κουλτούρας, ηθών και 
γλώσσας. Το Πάσχα στην Κέρκυρα απεικονίζει ακριβώς αυτήν την 
ιδιομορφία, έθιμα και παραδόσεις που ανιχνεύονται στην Δυτική και 
Ανατολική κουλτούρα, σε ειδωλολατρικές συνήθειες χιλιάδες χρόνια 
πίσω. Γιορτές που ξεσηκώνουν τα νησιά τα καίνε κυριολεκτικά και 
τα εξυψώνουν σε ένα κρεσέντο χαράς και ενθουσιασμού. Ιδιαίτερο 
στοιχείο του Πάσχα στη Κέρκυρα των κοντσέρτων κλασικής μουσικής 
και όπερας, η εκκλησιαστική μουσική, μια ιδιότροπη τετραφωνία που 
κρατάει την καταγωγή της, μάλλον, από την Κρήτη του 1700.

Το Πάσχα, η μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας, στην Κέρκυρα, γίνεται 
ακόμη μεγαλύτερη, πιο κατανυκτική, πιο λαμπερή, πιο επιβλητική, με 
έθιμα που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού, είναι ένα ξεχωριστό γεγονός 
με απήχηση σε όλη την Ελλάδα και ένας υπέροχος λόγος για να 
επισκεφτεί κανείς την Κέρκυρα την άνοιξη.

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

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ  
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 07.00 και αναχώρηση με 
ενδιάμεσες στάσεις για την Ηγουμενίτσα από όπου θα πάρουμε 
το πλοίο για το νησί των Φαιάκων, την Κέρκυρα. Mεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Παρακολούθηση της περιφοράς του 
Επιταφίου στην πλατεία Σπιανάδα όπου η παρουσία των Φιλαρμονικών 
και των Χορωδιών δίνει μια άλλη διάσταση στην πένθιμη μέρα. Έως 
τις 9 το βράδυ, η κάθε εκκλησία περιφέρει τον δικό της Επιτάφιο 
συνοδευόμενος από μπάντα και χορωδία. Στις 9 το βράδυ γίνεται η 
περιφορά του μεγαλοπρεπούς επιταφίου της Μητρόπολης με όλες 
τις φιλαρμονικές και χορωδίες της πόλης.   

2η ημέρα: ΚΕΡΚΥΡΑ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη της Κέρκυρας , το παλιό και 
το νέο Φρούριο, το Δημαρχείο , το Μνημείο του Aρμοστή Douglas, 
το Mon Repo , το κτίριο της Ιονίου Ακαδημίας και την μεγαλύτερη 
πλατεία των Βαλκανίων, τη Σπιανάδα, με το περίφημο «Λιστόν».Θα 
περπατήσουμε στα στενά καντούνια και θα παρακολουθήσουμε 
τη Λιτανεία, σε ανάμνηση του θαύματος του πολιούχου της πόλης 
Αγίου Σπυρίδωνα. Θα δούμε επίσης ένα από τα πιο ωραία έθιμα του 
νησιού στις 11πμ  την  «πρώτη Ανάσταση» με επίκεντρο την παλιά 
πόλη όπου  πέφτουν από τα μπαλκόνια οι “μπότηδες”, στάμνες 
γεμάτες με νερό.Την ατμόσφαιρα φορτίζουν ακόμη περισσότερο 
οι φιλαρμονικές, που μαζί με τις μαζορέτες δίνουν ένα μοναδικό 
ύφος στην πόλη. Ακολουθεί επίσκεψη στο Φλωρεντιανού ρυθμού 
Αχίλλειο, χτισμένο από την αυτοκράτειρα της Αυστρίας Ελισάβετ. 
Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο μαγευτικό Κανόνι, απ’ όπου ο 
επισκέπτης μπορεί να αγναντέψει η να επισκευθεί το μοναδικό 
Ποντικονήσι και το Μοναστήρι της Παναγίας των Βλαχερνών.Το 
βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Ανάσταση στην κεντρική πλατεία, 
με τα βεγγαλικά να προσθέτουν φαντασμαγορικό θέαμα.

3η ημέρα: ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ - ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την μαγευτική Παλαιοκαστρίτσα, την πιο γνωστή 
παραλία της Κέρκυρας, από την εποχή της Αγγλικής προστασίας, με ένα 
συνδυασμό από απότομους βράχους, γραφικούς όρμους, σπηλιές και ελαιώνες. 
Θα επισκεφθούμε το μοναστήρι της Παναγίας, κτισμένο το 13ο αιώνα και την 
κορυφή του λόφου, απ’ όπου θα θαυμάσουμε τα νησιά Σκελούδι και Κολύβρι. 
Μεγάλη εντύπωση προκαλούν οι αγιογραφίες, η έκθεση Βυζαντινών εικόνων, 
καθώς και τα οστά μιας γιγαντιαίας φάλαινας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.Το 
απόγευμα θα επισκεφθούμε το ναό του Αγ. Σπυρίδωνα, προστάτη του νησιού, για 
να προσκυνήσουμε το σκήνωμα του Αγίου και τα λείψανα της Αγίας Θεοδώρας 
της Αυγούστας. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Προαιρετική διασκέδαση.

4η ημέρα: ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ - ΚΑΣΣΙΟΠΗ / ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ «ΠΑΞΟΙ - ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ - ΑΝΤΙΠΑΞΟΣ»
Προγευμα και αναχώρηση για το Βόρειο μερος του νησιού.Θα περασουμε από το 
Μπαρμπάτι και θα φτασουμε στην Κασσιοπη απέναντι από τα Aλβανικά παράλια. 
Kατά τους ρωμαϊκούς χρόνους στην Kασσιόπη υπήρχε ιερό του Διός, απ’ τα 
ερείπια του οποίου χτίστηκε η εκκλησία της Παναγίας της Kασσωπίτρας.Χρόνος 
ελέυθερος στο γραφικο λιμάνι και επιστροφη στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα 
μεταφορά στην κεντρική πλατεία Σπιανάδα. Περπατήστε στα γραφικά σοκάκια 
της παλιάς πόλης, δοκιμάστε τοπικές παραδοσιακές γεύσεις και απολαύστε 
την υπέροχη θέα στη θάλασσα και στο παλιό φρούριο.  Ενναλακτικά μπορείτε 
να συμμετέχετε εφόσον ο καιρός το επιτρέπει στην προαιρετική μας θαλάσσια 
εκδρομή Παξοί, Γαλάζιες σπηλιές, Αντίπαξος. 

5η ημέρα: ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ - ΛΕΥΚΙΜΗ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το νότιο μέρος του Νησιού. Θα 
επισκευθούμε το χωριό Μπενίτσες γνωστό καλοκαιρινό θέρετρο και το μουσείο 
θαλάσσης. Συνεχίζουμε για τα Μωραίτικα και τη Λευκίμμη από όπου θα πάρουμε 
το πλοίο της επιστροφής. Άφιξη στην Ηγουμενίτσα και μετάβαση στα Ιωάννινα. 
Χρόνος στην υπέροχη περιοχή μπροστά στη λίμνη για να απολαύσετε το υπέροχο 
τοπίο. Επιστροφή στην πόλη μας. 



HELLINIS 3* (Πόλη - Κανόνι)
Το Hellinis Hotel βρίσκεται στην πόλη της Κέρκυρας στην περιοχή Κανόνι, 600μ. από την παραλία και 300μ. από το Παλάτι του Μον Ρεπό. Διαθέτει 90 δωμάτια 
διακοσμημένα με γήινα χρώματα, τα οποία έχουν δάπεδο με πλακάκι και περιλαμβάνουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, μπαλκόνι και έχουν θέα 
στην πισίνα ή στην θάλασσα.  Οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν στον όμορφο κήπο ή στο μπαρ της πισίνας που σερβίρει ποτά και καφέ μέχρι αργά το βράδυ. 
Το εστιατόριο του ξενοδοχείου σερβίρει ελληνική κουζίνα. Η πισίνα έχει ένα ρηχό τμήμα για παιδιά και υπάρχει επίσης παιδική χαρά. Στους κοινόχρηστους χώρους 
παρέχεται δωρεάν Wi-Fi. Το Διεθνές Αεροδρόμιο της Κέρκυρας βρίσκεται στα 2,5χλμ., ενώ το ξενοδοχείο διαθέτει δωρεάν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Για την φετινή 
περίοδο του Πάσχα μπορείτε να έχετε διαμονή με πρωινό ή να επιλεξετε το πακέτο των εορταστικών δείπνων.

BINTZAN INN 3* (Γαστούρι, 10 χλμ από την πόλη)
Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε μια ήσυχη και μαγευτική τοποθεσία περικυκλωμένο από κήπους και πράσινο και ειδικεύεται για περπάτημα και οικογενειακές διακοπές.  Εύκολα 
προσβάσιμο, μόλις 7 χλμ από την πόλη στην περιοχή Γαστούρι στο κέντρο του νησιού αποτελεί ιδανική αφετηρία για να εξερευνήσετε το όμορφο νησί της Κέρκυρας. 
Αποτελείται από 5 κτήρια Κερκυραϊκής αρχιτεκτονικής και διαθέτει πισίνα, παρκινκ, κήπο, παιδική χαρά, μπαρ, γυμναστήριο, σάουνα, τζακούζι, γήπεδο μπάσκετ και 
τέννις, δωμάτιο με πιγκ-πογκ και μπιλιάρδο και πολυτελές λόμπι. Τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό, κεντρική θέρμανση, τηλεόραση, ψυγείο, τηλέφωνο, 
μουσική, χρηματοκιβώτιο και μπαλκόνι. Για την περίοδο του Πάσχα το ξενοδοχείο έχει ετοιμάσει ειδικά εορταστικά προγράμματα γευμάτων-δείπνων.

MAGNA GRECIA 4* (Δασσιά, 11 χλμ από την πόλη )
Με θέα στην παραλία της Δασιάς, το Magna Graecia προσφέρει άνετα, κλιματιζόμενα δωμάτια με μπαλκόνι ή βεράντα. Το ξενοδοχείο περιβάλλεται από πανέμορφους 
κήπους με ελαιόδεντρα, έλατα και κυπαρίσσια που συνθέτουν μια εικόνα σπάνιας ομορφιάς και γαλήνης. Πρόσφατα ανακαινισμένο το 2013 περιλαμβάνει μονάδες 
με θέα στους όμορφα διαμορφωμένους χώρους ή στη θάλασσα. Υπάρχουν 2 πισίνες και μπαρ με πανοραμική θέα. Στο συγκρότημα λειτουργεί εστιατόριο που για την 
πασχαλινή περίοδο σερβίρει πρωινό καθημερινά, νηστίσιμο δείπνο την Μ.Παρασκευή, Αναστάσιμο με παραδοσιακή μαγειρίτσα το Μ.Σάββατο και Πασχαλινό γεύμα 
την Κυριακή του Πάσχα με μουσική και χορούς. Μπορείτε να δοκιμάσετε δροσιστικά κοκτέιλ στο μπαρ «Καραβοκύρης» σε σχήμα καραβιού ή να απολαύσετε τον 
ήλιο στην κοντινή, αμμώδη παραλία. Διατίθεται παιδική λέσχη για τους μικρούς φίλους, γυμναστήριο, σάουνα, υδρομασάζ, τέννις, πινγκ πονγκ, αίθουσα μπιλιάρδου, 
μπουτίκ και πάρκινκ.

ARITI GRAND  4* (Πόλη - Κανόνι)
Ένα μοντέρνο τετράστερο  ξενοδοχείο πόλεως που επεκτείνεται αμφιθεατρικά στον ιστορικό λόφο του Κανονιού με μοναδική θέα, απέναντι από το φημισμένο 
Ποντικονήσι, μόλις  4 χιλιόμετρα από το κέντρο της Κέρκυρας. Πρόσφατα ανακαινισμένο αποτελεί ιδανικό προορισμό για γνωριμία με το φημισμένο Κερκυραϊκό 
Πάσχα. Το ARITI GRAND   περιβάλλεται από κήπους 4 στρεμμάτων και διαθέτει 156 ευρύχωρα δωμάτια πλήρως εξοπλισμένα με ιδιώτικο μπαλκόνι με εξαιρετική θέα είτε 
στη λιμνοθάλασσα του ιονίου είτε σε δασώδη λόφο, αυτόνομη ψύξη- θέρμανση, τηλεόραση, ψυγείο, τηλέφωνο, σεσουάρ, εξοπλισμό μπάνιου και δωρεάν wifi. Στο 
ξενοδοχείο θα βρείτε λόμπυ, μπαρ, πισίνα, σαλόνι, εστιατόριο, θυρίδες ασφαλείας και πάρκινκ.
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ROYAL BOUTIQUE (Πόλη - Κανόνι)
Το πλήρως ανακαινισμένο Royal Boutique Hotel προσφέρει ένα ευχάριστο περιβάλλον και μοναδικές ανέσεις σε όλους τους επισκέπτες, για όποιο σκοπό κι 
αν ταξιδεύουν. Διαθέτει εστιατόρια με μεσογειακή και Ιταλική κουζίνα, πισίνες με θαλασσινό νερό, cafe, bar, δωρεάν Wi-Fi. Τα απαλά χρώματα, οι μοντέρνοι 
σχεδιασμοί και η κομψότητα είναι τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα δωμάτια του Royal Hotel προσφέροντας στον επισκέπτη χαλάρωση και άνεση. 
Τα δωμάτια διαθέτουν αυτόματο ρυθμιζόμενο κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση 32’ Plasma, mini bar, τηλέφωνο, χρηματοκιβώτιο, σεσουάρ μαλλιών, 
δωρεάν Wi-Fi και μπαλκόνι.

Η διαμονή μας στο Κανόνι
Το σύνολο των εκδηλώσεων του Κερκυραϊκού Πάσχα πραγματοποιείται στην κεντρική πλατεία Σπιανάδα, οπότε είναι λογικό οι επισκέπτες να 
προτιμούν διαμονή εντός πόλης. Εμείς έχουμε εξασφαλίσει και σας προσφέρουμε δωμάτια στην φημισμένη περιοχή Κανόνι, ώστε να έχετε 
εύκολη πρόσβαση στις εκδηλώσεις χωρίς να σας δεσμεύουν τα ωράρια του λεωφορείου. Το Κανόνι είναι και μια περιοχή που θεωρείται 

αξιοθέατο λόγω της μοναδικής θέας στο απέραντο γαλάζιο και την πρόσβαση στο περίφημο Ποντικονήσι.



1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση 
για την Κυλλήνη με απαραίτητες στάσεις καθ’ οδόν. Επιβίβαση 
στο πλοίο για Ζάκυνθο, άφιξη στο νησί και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση, δείπνο στο 
ξενοδοχείο και εκκλησιασμός σε κοντινό χωριό. Για όσους 
επιθυμούν αργότερα μεταφορά στο κέντρο της πόλης για 
παρακολούθηση του Επιταφίου της Μητρόπολης ο οποίος στην 
πόλη της Ζακύνθου, βγαίνει στις 4 το πρωί!  Είναι η εμπειρία 
που πραγματικά αξίζει να παρακολουθήσετε! Ο ωραιότατος 
ύμνος “Τον κύριο υμνείτε...”, τονισμένος στην Ζακυνθινή 
εκκλησιαστική μουσική και που ψάλλεται από όλους, η ξακουστή 
“Gloria”, το ¨κομμάτι” (Πρώτη Ανάσταση) και το σπάσιμο 
των πήλινων σταμνών από τις νοικοκυρές όλων των σπιτιών 
που διαδραματίζονται κατά την Πρώτη Ανάσταση, θα σας 
εντυπωσιάσουν. Ακόμα ένα παμπάλαιο έθιμο που θα δούμε 
τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου είναι οι “Μάντζιες”, η 
αλλαγή ή “κλοπή” των επιγραφών των καταστημάτων που στο 
τέλος συγκεντρώνονται στην είσοδο του Δημαρχείου. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο για μπουφέ πρόγευμα και λίγη ξεκούραση γιατί 
έπεται μια πραγματικά υπέροχη ημέρα!

2η ημέρα: ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ  ΝΑΥΑΓΙΟ - ΑΓ.ΜΑΥΡΑ 
Πρόγευμα σε πλούσιο μπουφέ και αναχώρηση για το 
παραθαλάσσιο χωριό του Αγ. Νικολάου, όπου θα έχουμε χρόνο 
για “βαρκάδα” (προαιρετικά) στις μοναδικής ομορφιάς Γαλάζιες 
Σπηλιές. Θα συνεχίσουμε με πανοραμική διαδρομή μέχρι την 
χιλιοφωτογραφημένη παραλία του Ναυαγίου.  Στάση για να 
θαυμάσουμε την υπέροχη θέα από ψηλά και συνεχίζοντας την 
ημέρα μας, διερχόμαστε από το χωριό Μαχαιράδο όπου θα 
επισκεφτούμε την εκκλησία της Αγίας Μαύρας. Στα νότια μέσω 
Λαγανά, επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα μεταβούμε 
για να παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη Ακολουθία στην 
πλατεία του Αγίου Μάρκου. Η βραδιά συνεχίζεται στο ξενοδοχείο 
μας με πλούσιο Αναστάσιμο εορταστικό δείπνο με παραδοσιακή 
μαγειρίτσα. (για τα ξενοδοχεία που περιλαμβάνεται).

3η ημέρα: ΛΟΦΟΣ ΣΤΡΑΝΗ - ΜΠΟΧΑΛΗ 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Πρόγευμα στο ξενοδοχείο σε εορταστικό 
μπουφέ. Ξεκινάμε τη μέρα μας με επίσκεψή στον ξακουστό λόφο 
του Στράνη πάνω από την πόλη της Ζακύνθου, εκεί όπου ο 
Διονύσιος Σολωμός εμπνεύστηκε τον Εθνικό μας Ύμνο και τους 
Ελεύθερους Πολιορκημένους και εκεί όπου θα απολαύσουμε 
τον πρωινό μας καφέ. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το 
προάστιο της υψηλής κοινωνίας Μπόχαλη. Θα επιστρέψουμε 
στο ξενοδοχείο μας για το πατροπαράδοτο Πασχαλινό γεύμα 
με μουσική και χορούς. Το απογευματάκι βόλτα στην πόλη, 
όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε την Λιτανεία της Παναγιάς 
και να περπατήσετε στο τοπικό πανηγύρι. Ανεπιφύλακτα 
σας προτείνουμε να αφεθείτε για λίγο και στην ρομαντική 
ατμόσφαιρα της γραφικής πόλης.

4η ημέρα: ΚΥΛΛΗΝΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας και κατευθυνόμαστε προς το 
λιμάνι της Ζακύνθου από όπου θα πάρουμε το καράβι που θα 
μας μεταφέρει πίσω στην Κυλλήνη. Έπειτα παίρνουμε το δρόμο 
της επιστροφής κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις. Άφιξη στην 
πόλη μας αργά το απόγευμα.

SENSIMAR CARAVEL 5*
Το πολυτελές ξενοδοχείο είναι χτισμένο δίπλα στην παραλία, στην περιοχή Τσιλιβί, 
λίγο έξω από την πόλη της Ζακύνθου. Διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις όπως 
πισίνες, pool bar, γυμναστήριο, spa, γήπεδο τένις, γήπεδο μπάσκετ, εστιατόριο, bar 
και δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, θυρίδα 
ασφαλείας, μπαλκόνι, στεγνωτήρα μαλλιών και Wi-Fi. 

Ναυάγιο



Το νησί της ποίησης και του τραγουδιού..
Η επίσκεψη στο πανέμορφο αυτό νησί του Ιονίου, γνωστό ως το 
«Φιόρο του Λεβάντε», μας μας δίνει την ευκαιρία να κατανοήσουμε 
τον λόγο για τον οποίο οι θεοί Άρτεμη και Απόλλωνας επέλεξαν 
τη Ζάκυνθο για τις δικές τους διακοπές. Για τα ειδυλλιακά τοπία 
μέσα στο πράσινο, τις υπέροχες αμμουδιές, τα καταγάλανα νερά, 
τις παραθαλάσσιες σπηλιές, τα μαγικά ηλιοβασιλέματα και το 
ήπιο κλίμα της. Κι εσείς θα απολαύσετε σήμερα τη Ζάκυνθο 
για τους ίδιους λόγους αλλά και τις καντάδες της, για το φιλόξενο 
περιβάλλον της και για τον πολιτισμό της.
Το Πάσχα στη Ζάκυνθο ειναι κάτι μοναδικό.
Έχει ξεχωριστό Τυπικό στις θρησκευτικές τελετές και δικά της 
πανάρχαια έθιμα, που οι κάτοικοί της τα σέβονται και τα τηρούν 
με μοναδική φροντίδα και ευλάβεια. Το Μεγαλοβδόμαδο στην 
Ζάκυνθο αρχίζει το Σάββατο του Λαζάρου όταν στις 11 το πρωί 
οι καμπάνες χτυπούν πανηγυρικά και κρεμιέται το «βαγί» σε όλα 
τα καμπαναριά της πόλης και των χωριών.
Αυτή η επίσκεψη θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη σας 
και θα έχει άρωμα γιασεμιού.

ZANTE MARIS 4* (Τσιλιβί, 5χλμ από την πόλη)
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος σας προτείνουμε να περάσετε το Πάσχα στο Zante Maris. Το πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιοχή Τσιλιβί, ένα 
από τα ωραιότερα τουριστικά θέρετρα, βορειοδυτικά της πόλης της Ζακύνθου σε απόσταση 5 χιλιομέτρων, σε μια πολύ γραφική περιοχή περιστοιχισμένη 
από έναν μεγάλο ελαιώνα και σε πολύ μικρή απόσταση από τη θάλασσα. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, μίνι 
μπαρ, σεσουάρ, θυρίδα ασφαλείας και μπαλκόνι. Στο ξενοδοχείο θα βρείτε εστιατόριο, μπαρ, πισίνα, 24ώρη υποδοχή, Jacuzzi (εξωτερικό-θερμαινόμενο), 
εσωτερική πισίνα, σάουνα, μασάζ, πινγκ-πονγκ, μπιλιάρδο, γυμναστήριο, μίνι μάρκετ, Wi-Fi, ιατρό και parking.

STRADA MARINA 4* (Πόλη)
Με θέα στο καταγάλανο Ιόνιο πέλαγος, καθώς βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το κεντρικό λιμάνι του νησιού. και πρόσφατα ανακαινισμένο, συνδυάζοντας 
τόσο την παράδοση όσο και τις σύγχρονες ανέσεις διαμονής, είναι έτοιμο να σας εξυπηρετήσει, προσφέροντάς σας όμορφες διακοπές κατά τη διάρκεια 
όλου του χρόνου. Αποτελείται από 112 όμορφα διακοσμημένα δωμάτια τα οποία διαθέτουν ελεγχόμενο κλιματιστικό εξοπλισμό, δορυφορική τηλεόραση, 
minibar, τηλέφωνο και άνετο μπάνιο. Κάθε επισκέπτης μπορεί να απολαύσει τις υπηρεσίες του 24ωρου Room Service καθως και του bar. Η σύγχρονη αίθουσα 
του ξενοδοχείου, που φιλοξενεί το πρωινό (μπουφέ), λειτουργεί καθημερινά 7.00 ως 10.00 π.μ. Το Roof Garden αποτελείται από πισίνα, ντουζιέρα και bar.
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DIANA 4* (Πόλη)
Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Ζακύνθου, στην πλατεία Αγίου Μάρκου. Διαθέτει bar, πισίνα στον τελευταίο όροφο, pool bar, γυμναστήριο, σάουνα, 
internet corner και δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, θυρίδα ασφαλείας, mini bar στεγνωτήρα μαλλιών, μπαλκόνι και 
δωρεάν Wi-Fi.



OLYMPIC 4* (Πάργα)
Το ξενοδοχείο Parga Olympic είναι χτισμένο στην καρδιά της Πάργας σε 
ήσυχο μέρος, σε απόσταση 250 μέτρων από την παραλία. Το 1997 και το 
2005 εντάχθηκε σε ολοκληρωμένα προγράμματα ανακαίνισης και από τότε 
ανακαινίζεται συστηματικά. Το ξενοδοχείο παρέχει υπηρεσίες τεσσάρων 
αστέρων και διαμονή υψηλών προδιαγραφών, προσφέροντας μοναδικές 
ευκαιρίες για χαλάρωση και ηρεμία, διαθέτοντας μπαρ, εστιατόριο και ένα 
από τα πιο όμορφα roof garden - cocktail bar στην Πάργα, με καταπληκτική 
θέα στο γραφικό νησάκι της Πάργας και το βενετσιάνικο κάστρο. Τα δωμάτια 
είναι πλήρως εξοπλισμένα με εργονομικές ντουλάπες, κεντρικό κλιματισμό, 
ανεξάρτητη θέρμανση, mini bar, δορυφορική TV, μουσική, ρολόι & ξυπνητήρι, 
σταθερό τηλέφωνο, ασύρματο internet (WiFi), στεγνωτήρα μαλλιών και 
μπαλκόνι με θέα προς το βουνό ή τη θάλασσα.

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΠΑΡΓΑ 
Αναχωρούμε από τα γραφεία μας στις 08.00. Ακολουθώντας την Εγνατία οδό 
προς το Ιόνιο και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις, σταματούμε εκεί όπου το 
μάτι μας συναντά μια μικρή γραφική πολιτεία, κτισμένη αμφιθεατρικά γύρω από 
έναν όρμο, με αμμουδιές, νησάκια και πυκνοδασωμένα υψώματα. Είμαστε στην 
Πάργα, με το βενετσιάνικο Κάστρο και την εκκλησία των Αγ. Αποστόλων με τα 
πολλά κειμήλια, τον πιο δημοφιλή τόπο στις ακτές του Ιονίου. Τακτοποιούμαστε 
στο ξενοδοχείο και έπειτα ο χρόνος μας είναι ελεύθερος να περπατήσουμε στα 
δρομάκια της, να περιπλανηθούμε και να παρακολουθήσουμε την περιφορά του 
Επιταφίου.
 
2η ημέρα: ΠΑΡΓΑ - ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ - ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟ - ΣΟΥΛΙ - ΓΛΥΚΗ - ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΣΣΩΠΗ 
ΖΑΛΟΓΓΟ - ΑΡΧΑΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τον Αχέροντα ποταμό, συνυφασμένο με το 
πέρασμα των ψυχών στον κόσμο του Άδη. Μια μαγική διαδρομή με τα στενά και 
το Δέλτα του, περιοχές μοναδικής ομορφιάς. Φθάνουμε στο Νεκρομαντείο (5ος 
αι π.Χ.) κοντά στην αποξηραμένη σήμερα Αχερουσία λίμνη. Χώρος λατρείας των 
Θεών του Κάτω Κόσμου, όπου έφθαναν εκεί άνθρωποι σπρωγμένοι από την ανάγκη 
τους να ζητήσουν συμβουλές από τις ψυχές των νεκρών τους. Έχοντας πλάι μας 
το ποτάμι ανηφορίζουμε μέσω Θέμελου, στο Σούλι και επισκεπτόμαστε το Κούγκι 
που ανατίναξε ο καλόγερος Σαμουήλ. Κατεβαίνουμε στη Γλύκη, όπου θεωρείται ότι 
βρίσκονται οι πηγές του Αχέροντα. Εδώ θα μείνουμε να απολαύσουμε το τοπίο, να 
πιούμε καφέ, να φάμε στα ταβερνάκια δίπλα στο ποτάμι και έχουμε τη δυνατότητα 
να κάνουμε πεζοπορία προς τις πηγές, βόλτα με άλογα πόνι, κανό ή καγιάκ με τους 
κατάλληλους οδηγούς. Συνεχίζουμε για να δούμε τον τόπο θυσίας των γυναικών 
του Σουλίου, που το 1803 προτίμησαν να πεθάνουν παρά να παραδοθούν στον Αλή 
Πασά, το Ζάλογγο. Στον βράχο επάνω έχει στηθεί επιβλητικό μνημείο  σύμπλεγμα 
των γυναικών, έργο του γλύπτη Γ. Ζογγολόπουλου. Για να ανεβούμε επάνω περνάμε 
από την μονή του Αγ. Δημητρίου (18ου αι). Στη νότια πλαγιά του βουνού θα δούμε 
τα ερείπια της αρχαίας πόλεως του 4ου π. Χ. αι, της Κασσιώπης. Είναι από τις 
ελάχιστες που διατηρείται καλά το ρυμοτομικό σχέδιο. Νοτιότερα, στην πλευρά του 
Αμβρακικού κόλπου (σημαντικού υδροβιότοπου), θα επισκεφθούμε την σπουδαία 
ρωμαϊκή πόλη της Ηπείρου, Νικόπολη (31 π.Χ.), με μεγάλο υδραγωγείο, θέατρο που 
λειτουργεί και σήμερα και το νέο Μουσείο. Τελευταίος μας προορισμός για σήμερα, η 
αρχοντική Πρέβεζα, για να ξεκουραστούμε με καφέ και βόλτα κάνοντας μια γνωριμία 
με την πόλη. Επιστρέφουμε στην Πάργα για να παραβρεθούμε στην εκκλησία για 
την παρακολούθηση της Ανάστασης και θα καταλήξουμε στο ξενοδοχείο για το 
Αναστάσιμο δείπνο με την παραδοσιακή μαγειρίτσα. Διανυκτέρευση. 

3η ημέρα: ΠΑΡΓΑ - ΣΥΒΟΤΑ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την κεντρική πλατεία της Πάργας 
για να παρακολουθήσουμε τις εκδηλώσεις του Δήμου και να 
διασκεδάσουμε. Για όσους επιθυμούν, μπορούν προαιρετικά να 
επισκεφθούν το γραφικό νησάκι των Παξών, με τακτικές πρωινές 
αναχωρήσεις από το λιμάνι της Πάργας. Επιστρέφουμε το 
μεσημέρι στο ξενοδοχείο για το Πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα θα 
ξεκινήσουμε για μια διαδρομή όπου το μάτι χορταίνει το γαλάζιο 
του Ιονίου και το πράσινο των πεύκων. Περνάμε την Πέρδικα και 
μένουμε στα Σύβοτα για καφέ δίπλα στη θάλασσα, αγναντεύοντας 
απέναντι την Κέρκυρα. Επιστροφή στην Πάργα, διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΠΑΡΓΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και αναχωρούμε  για τα Ιωάννινα. Επισκεπτόμαστε 
το Μπιζάνι για να δούμε το νέο Μουσείο κέρινων ομοιωμάτων 
(Βρέλλη), και στη συνέχεια με το καραβάκι θα περάσουμε απέναντι 
στο νησάκι, το μοναδικό «ανώνυμο» νησί σε λίμνη –που αναπαύεται 
στο κέντρο της Λίμνης Παμβώτιδας. Πρόκειται για ένα μικρό φυσικό 
θαύμα απίστευτης ωραιότητας και ιστορικής σημασίας. Βρίσκεται 
στο βορειοδυτικό τμήμα της λίμνης και σε απόσταση αναπνοής 
από τον οικισμό της Αμφιθέας. Βραχώδες, με εντυπωσιακές 
απολήξεις της γης μέσα στο νερό,  δασωμένο, μιας και το κλίμα 
που δημιουργεί η λίμνη ευνοεί τη βλάστηση. Ο μικρός αυτός επίγειος 
παράδεισος αποτελεί μαζί με το νησάκι του Αγίου Αχιλλείου 
των Πρεσπών, τα μόνα νησιά σε λίμνη της ελληνικής επικράτειας 
που κατοικούνται. Ο μοναδικός οικισμός του είναι ένα πραγματικό 
κόσμημα, με γραφικά λιθόστρωτα σοκάκια και μαγαζάκια με είδη 
λαϊκής τέχνης. Ο οικισμός έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός, λόγω 
της εξαιρετικής σημασίας και της αρχιτεκτονικής του ωραιότητας. 
Σπουδαίο μοναστικό κέντρο, κάποτε, διατηρεί έως σήμερα 
πέντε μεγάλης ιστορικής αξίας μοναστήρια. Στο νησί μπορούμε 
να επισκεφθούμε το Μουσείο Προεπαναστατικής Περιόδου, που 
στεγάζεται στη Μονή Αγίου Παντελεήμονα όπου δολοφονήθηκε 
το 1822 ο Αλή Πασάς. Εκτίθενται προσωπικά του είδη και μοναδικά 
κειμήλια της οθωμανικής περιόδου της Ηπείρου, προσφέροντας 
την ευκαιρία να γνωρίσουμε την ιστορία των Ιωαννίνων. Γεμάτοι 
όμορφες εικόνες από την εκδρομή μας παίρνουμε τον δρόμο της 
επιστροφής και φθάνουμε αργά το απόγευμα στην πόλη μας.

MEGA AMMOS 3* (Σύβοτα)
Το ξενοδοχείο Mega Ammos είναι ένα οικογενειακό ξενοδοχείο στα Σύβοτα, 
χτισμένο παραδοσιακά, μέσα σε καταπράσινο ελαιώνα. Είναι μοναδικά 
τοποθετημένο δίπλα στην οργανωμένη παραλία Μέγα Άμμος, το στολίδι 
των Συβότων. Με τη χρήση ενός όμορφου, πετρόχτιστου μονοπατιού 
συνδέεται απευθείας με την παραλία.  Βρίσκεται επίσης σε βολική τοποθεσία 
πολύ κοντά στο χωριό έτσι ώστε να μπορείτε να απολαύσετε την ηρεμία 
της εξοχής, χωρίς να είστε απολύτως απομονωμένοι. Διαθέτει εξωτερική 
πισίνα, παιδική χαρά και ηλιόλουστη βεράντα. Στις εγκαταστάσεις υπάρχει 
μπαρ. Όλα τα δωμάτια είναι κλιματιζόμενα και διαθέτουν τηλεόραση 
επίπεδης οθόνης. Ορισμένες μονάδες περιλαμβάνουν καθιστικό, θέα στη 
θάλασσα, το βουνό ή τον κήπο. Όλα είναι εξοπλισμένα με ιδιωτικό μπάνιο, 
με μπανιέρα ή ντους και δωρεάν προϊόντα περιποίησης. Κατά την άφιξή σας 
θα βρείτε στα δωμάτια καλάθι με λαμπάδες, βαμμένα αβγά, τσουρεκάκι, 
πασχαλινά κουλουράκια. Όσο για την Κυριακή του Πάσχα θα προσκληθείτε 
να  συμμετάσχετε στη διαδικασία ψησίματος του αρνιού, όπου θα σερβιριστεί 
μεζές με 1 ποτήρι τσίπουρο ανά άτομο.
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1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ 
Αναχωρούμε από τα γραφεία μας στις 07.30 και μέσω Εγνατίας οδού θα 
κάνουμε μια πρώτη στάση στα πανέμορφα Ιωάννινα. Θα επισκεφθούμε 
αρχικά το σπήλαιο του Περάματος και θα συνεχίσουμε για το κέντρο της 
πόλης όπου θα απολαύσουμε τον καφέ μας δίπλα στην πανέμορφη  λίμνη. 
Επισκεπτόμαστε στη συνέχεια το Μπιζάνι για να δούμε το νέο Μουσείο κέρινων 
ομοιωμάτων (Βρέλλη). Επόμενος σταθμός μας η όμορφη παραθαλάσσια 
περιοχή της Πρέβεζας. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. 
Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε  την Περιφορά του Επιταφίου, κατά την 
οποία συγκεντρώνονται οι Επιτάφιοι από όλες τις ενορίες της πόλης στην 
κεντρική πλατεία «Ανδρούτσου». Η λειτουργία γίνεται από τον Δεσπότη 
της Μητρόπολης και στη συνέχεια κάθε επιτάφιος επιστρέφει στην ενορία 
του. Τα κάλαντα της Μεγάλης Παρασκευής, μοναδικό έθιμο της Πρεβεζας 
λέγονται συνήθως από σχολικές ομάδες. Ομάδες από αγόρια και κορίτσια 
μαυροφορεμένα κρατούν ένα στεφάνι που έχει πλεχθεί με τα ωραιότερα 
λουλούδια της εποχής και αυτό κατόπιν αποτίθεται με μεγάλο σεβασμό 
είτε στον ΕΠΙΤΑΦΙΟ είτε στον τάφο του πρόσφατα νεκρού της ενορίας. 
Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ - ΑΡΤΑ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την παρακολούθηση της Πρώτης Ανάστασης. 
Η Πρώτη Ανάσταση γίνεται το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου. Την ώρα της 
λειτουργίας σε πολλά μέρη της Ελλάδας τηρείται το έθιμο «το σπάσιμο της 
στάμνας». Με το σπάσιμο πήλινων αντικειμένων γιορτάζει και η Πρέβεζα την 
πρώτη Ανάσταση. Στο Σαϊτάν Παζάρ και την Κεντρική αγορά της πόλης, 
δεκάδες συμπολίτες και επισκέπτες γιορτάζουν την Ανάσταση του Χριστού 
σπάζοντας πήλινα στο πλακόστρωτο συμβολίζοντας έτσι τη νίκη της ζωής 
ενάντια του θανάτου. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την δεύτερη μεγαλύτερη 
πόλη της Ηπείρου την Άρτα, πόλη με σημαντική βυζαντινή παράδοση. Στην 
είσοδο της πόλης βρίσκεται το θρυλικό πέτρινο γεφύρι της Άρτας, σήμα 
κατατεθέν της πόλης, γνωστό από το ομώνυμο δημοτικό ποίημα. Στάση για 
καφέ, περιήγηση στο όμορφο  τοπίο και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το 
βράδυ θα επισκεφθούμε την πόλη της Πρέβεζας για να παρακολουθήσουμε  
την Ανάσταση και θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο για το παραδοσιακό 
Αναστάσιμο δείπνο και την μαγειρίτσα.  Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ
Πρωινό και αναχώρηση για περιήγηση στην όμορφη Πρέβεζα.  Επίσκεψη στα 
αξιοθέατα της πόλης (εκκλησία Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου Αθανασίου, 
Ενετικό κάστρο, σπίτι Κώστα Καρυωτάκη). Επιστροφή στο ξενοδοχείο για 
το Πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα θα κάνουμε μια επίσκεψη στην πόλη 
της Λευκάδας. Θα δούμε το επιβλητικό κάστρο της Αγίας Μαύρας, το 
ναό του Αγίου Ιωάννη (εδώ δίδαξε ο Απόστολος Παύλος), το ναό του 
Χριστού Παντοκράτορα (στο προαύλιό του βρίσκεται ο τάφος του ποιητή 
Βαλαωρίτη) και το ναό του Αγίου Σπυρίδωνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 

4η ημέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ - ΠΑΡΓΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας αναχωρούμε για την μαγευτική Πάργα, 
χτισμένη στις πλαγιές ενός βραχώδους λόφου, με το βενετσιάνικο κάστρο 
του 1572. Ένας περίπατος μέσα σε αυτή τη μικρή πολίχνη είναι κάτι που 
πραγματικά αξίζει κανείς να κάνει. Γοητευμένοι από την Πάργα, παίρνουμε 
το δρόμο της επιστροφής. Συνεχίζουμε για το παραδοσιακό Μέτσοβο 
όπου θα έχουμε χρόνο να δοκιμάσουμε τις φημισμένες τοπικές γεύσεις, να 
κάνουμε μια βόλτα στην κεντρική πλατεία ή να πιούμε καφέ. Το απόγευμα 
παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής και με ενδιάμεσες στάσεις φτάνουμε 
στην πόλη μας.

ADONIS 3* plus
Βρίσκεται λίγο έξω από την πόλη της Πρέβεζας, στην περιοχή Μύτικας, λίγα 
μόλις μέτρα από την παραλία. Διαθέτει πισίνα, pool bar, καφετέρια, δωρεάν 
Wi-Fi και υπαίθριο χώρο στάθμευσης. Τα ευρύχωρα δωμάτιά του διαθέτουν 
κλιματισμό,  τηλεόραση, ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών και βεράντα με θέα 
στη θάλασσα και στην πισίνα.

Μέτσοβο

Πάργα

Ιωάννινα



SANTA MAURA HOTEL
Στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης σε απόσταση μόλις 100 μέτρων από την παραλία. Έχει ανακαινιστεί δύο φόρες σεβόμενοι πάντα τον χαρακτήρα και την ταυτότητα του 
κτιρίου , με σκοπό την άνετη και ευχάριστη διαμονή. Με διαφορετική διαρρύθμιση σε κάθε δωμάτιο, προσφέρει την δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Στο αίθριο 
μπορείτε να απολαύσετε ένα γευστικό πρωινό με επιλεγμένα τοπικά προϊόντα. Διαθέτει επίσης κήπο και δωρεάν wi-fi σε όλο το κτίριο. Τα δωμάτιά του περιλαμβάνουν κεντρικό 
κλιματισμό A/C, δορυφορική τηλεόραση, mini bar, δωρεάν wi-fi, στεγνωτήρα μαλλιών στο μπάνιο.

Ένας παράδεισος χρωμάτων, ήχων και αρωμάτων, που δεν μπορεί 
ούτε η πιο ευφάνταστη παλέτα να αποδώσει, συνδυάζει στο τοπίο 

μαγικές εικόνες και σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει!
Για την περίοδο του Πάσχα έχουμε εξασφαλίσει για εσάς διαμονή 
στο κέντρο της πόλης και σας προσφέρουμε ειδικά οργανωμένο 

Πασχαλινό γεύμα.

PIROFANI HOTEL
Βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση στον πεζόδρομο της κεντρικής αγοράς της Λευκάδας σε απόσταση 30μ. από τη λιμνοθάλασσα. Τα άνετα δωμάτιά του, πρόσφατα ανακαινισμένα 
προσφέρουν μια αίσθηση πολυτέλειας με την όμορφη διακόσμηση. Διαθέτουν δωρεάν wi-fi, μπάνιο με ντουζιέρα, τηλεόραση με επίπεδη οθόνη, ψυγείο, σεσουάρ, ηχομόνωση, 
σίδερο ρούχων, καφετιέρα.

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΛΕΥΚΑΔΑ 
Αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 07.00. Ακολουθώντας την Εγνατία 
οδό προς το Ιόνιο δια μέσου Γρεβενών, Μετσόβου, Ιωαννίνων, Πρέβεζας 
και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις, φτάνουμε στην Λευκάδα. Μια 
πόλη η οποία μοιράζεται το ίδιο πανέμορφο περιβάλλον του Ιόνιου με τα 
υπόλοιπα νησιά, αλλά με ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς η 
πρόσβαση από την γειτονική Αιτωλοακαρνανία γίνεται οδικώς και το νησί 
δεν έχει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ακτοπλοΐας. Τακτοποιούμαστε 
στο ξενοδοχείο και έπειτα ο χρόνος μας είναι ελεύθερος να περπατήσουμε 
στα δρομάκια της όμορφης πόλης και να παρακολουθήσουμε την περιφορά 
του  Επιταφίου. Στη χώρα (κάθε εκκλησία έχει τον επιτάφιό της, το ιερό 
Κουβούκλιο), κάθε ναός βγάζει τον επιτάφιό του στη συνοικία του και 
μόνο αυτός της Μητρόπολης καταλήγει συνοδεία των επισήμων και της 
Φιλαρμονικής, αφού διασχίσει την αγορά, στην κεντρική πλατεία. Θα 
επιστρέψουμε στη συνέχεια στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
2η ημέρα: ΛΕΥΚΑΔΑ - ΝΥΔΡΙ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Πρόγευμα και περιήγηση στην πόλη. Θα συναντήσουμε μια εορταστική 
ατμόσφαιρα με την Φιλαρμονική να βγαίνει από νωρίς παίζοντας εμβατήρια 
και δίνοντας το σύνθημα στις νοικοκυρές να «ρίξουν το κομμάτι», ένα 
πήλινο εύθραυστο αγγείο, που με το πέσιμό του θα κάνει μεγάλο κρότο 
για να σπάσει το πένθος της Μεγάλης Εβδομάδας ή -κατά άλλους- για 
να σκοτώσει τον Ιούδα που πρόδωσε τον Ιησού. Θα επισκεφτούμε το 
Λαογραφικό Μουσείο, την Δημοτική Βιβλιοθήκη, το Μουσείο φωνογράφων το 
όποιο είναι ατομική συλλογή και περιλαμβάνει ενθυμήματα της ρομαντικής 
Λευκάδος. Αναχωρούμε για το Νυδρί από όπου με πλοιάριο και εφόσον ο 
καιρός το επιτρέπει, θα ξεναγηθούμε και θα θαυμάσουμε τα πανέμορφα 
Πριγκιποννήσια, την Μαδουρή με το νεοκλασικό αρχοντικό του Βαλαωρίτη 
και τον Σκορπιό του Ωνάση. Αναχώρηση για την πανέμορφη Βασιλική, το 
τρίτο πιο τουριστικό θέρετρο του νησιού. Η περιοχή δικαίως τραβάει σαν 
μαγνήτης του τουρίστες, καθώς οι ακρογιαλιές της είναι πεντακάθαρες και 
το πράσινο φτάνει σχεδόν μέχρι τα γραφικά σπιτάκια του λιμανιού. Διαθέτει 
το προνόμιο να δροσίζεται από ρεύματα που την καθιστούν μία από τις 
καλύτερες θάλασσες στον κόσμο για wind surfing. Χρόνος ελεύθερος για 
περιήγηση και καφέ και επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το βράδυ 
θα παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη λειτουργία και στη συνέχεια δείπνο 
με την πατροπαράδοτη Μαγειρίτσα. Διανυκτέρευση

3η ημέρα: ΛΕΥΚΑΔΑ - ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ - Δ. ΛΕΥΚΑΔΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για προσκύνημα στην πολιούχο του νησιού Κυρά 
Φανερωμένη. Θα επισκεφθούμε την δυτική πλευρά του νησιού, μια διαδρομή 
που αποκαλύπτει την παλαιοντολογική «κοσμογονία» της δυτικής Λευκάδας, 
την προϊστορία των φοβερών εγκατακρημνίσεων, που σχημάτισαν τους 
απότομους βράχους, την απύθμενη βαθυγάλανη απεραντοσύνη του Ιονίου 
αλλά και τις πιο όμορφες και ξακουστές σε όλο τον κόσμο παραλίες του 
νησιού. Κατά την διαδρομή μας θα κάνουμε στάση στο χωριό του Αγίου 
Νικήτα, που έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός. Η θάλασσα που 
απλώνεται μπροστά του έχει κρυστάλλινη διαύγεια με θέα το πανέμορφο 
χωριό. Ένα χωριό που διαθέτει θάλασσα, φαγητό, διασκέδαση. Ύστερα από 
μια σύντομη παραμονή για καφέ και ξεκούραση συνεχίζουμε την βόλτα μας 
μέχρι να συναντήσουμε το χωριό Εξάνθεια. Τα σπίτια της είναι αμφιθεατρικά 
χτισμένα και θεωρείται πως η θέση που βρίσκεται κατοικήθηκε από τη 
Βυζαντινή Εποχή. Θα κάνουμε μια στάση για να ανεβούμε μέχρι την παλιά 
εκκλησία του Αγίου Στεφάνου με το ενδιαφέρον εξωτερικό καμπαναριό και 
το προαύλιο που χαρίζει θαυμάσια θέα σε κάθε επισκέπτη. Ο ναός έχει φθαρεί 
από τους σεισμούς και έχει ξανακτιστεί. Στο τέμπλο υπάρχει η ημερομηνία 
1850. Θα επιστρέψουμε στην χώρα για το μεσημεριανό μας παραδοσιακό 
γλέντι και στη συνέχεια ξεκούραση. Ελεύθερος χρόνος το απόγευμα για τις 
τελευταίες μας βόλτες στο νησί. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΛΕΥΚΑΔΑ - ΣΥΒΟΤΑ - ΠΕΡΑΜΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό μας παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής. Θα κάνουμε 
μια πρώτη στάση  στα Σύβοτα, ένα από τα κυριότερα παραθαλάσσια 
θέρετρα της Ηπείρου, με μεγάλο πλήθος τουριστών κατά τη διάρκεια της 
θερινής περιόδου, όπου θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για περιήγηση. Ο οικισμός 
των Συβότων είναι χτισμένος σε έναν μικρό κόλπο στον οποίο βρίσκονται 
διάσπαρτες διάφορες νησίδες με παραλίες με κρυστάλλινα νερά και 
πράσινο ως τη θάλασσα χαρακτηρίζοντάς τα ως σπάνιας φυσικής ομορφιάς 
τοποθεσία. Συνεχίζοντας τον δρόμο της επιστροφής μας επισκεπτόμαστε 
το Μουσείο Βρέλη, με τα κέρινα ομοιώματα και στη συνέχεια το σπήλαιο 
του Περάματος με τους χιλιόχρονους σταλακτίτες και σταλαγμίτες. 
Αναχώρηση για Μέτσοβο, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα, και παίρνοντας 
πλέον τον δρόμο της Εγνατίας οδού, φθάνουμε αργά το βράδυ στην πόλη 
μας.
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Η Σκιάθος του Α.Παπαδιαμάντη, της Παναγιάς και του Κάστρου, με τα εμπορικά μαγαζιά, 
τα πολυτελή εστιατόρια, τα bar, τα club, τα καφέ και τα γραφικά ταβερνάκια και την έντονη 
νυχτερινή ζωή εγγυάται αξέχαστες διακοπές στους επισκέπτες της.
Η ιδιαιτερότητα που έχει το Πάσχα στη Σκιάθο βρίσκεται στο Αγιονορείτικο τελετουργικό που 
τηρείται σε όλη την ακολουθία της Μεγάλης Εβδομάδας και της Ανάστασης. Το νησί καλύπτεται 
από ένα πένθιμο πέπλο όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα, ενώ η επιτάφιος ακολουθία τελείται τα 
ξημερώματα του Σαββάτου, ακολουθώντας τα ωράρια του Αγίου Όρους.
Η ατμόσφαιρα στο νησί δημιουργεί αίσθημα κατάνυξης, καθώς ο Επιτάφιος κατεβαίνει τα στενά 
της πόλης, ο τελάλης απαγγέλλει τους θρηνητικούς ψαλμούς και όλοι οι κατοίκοι ακολουθούν 
ή παρακολουθούν από τα φωτισμένα σπίτια τους. Η ακολουθία ολοκληρώνεται το χάραμα στην 
εκκλησία των Τριών Ιεραρχών με την αναπαράσταση από τους ιερείς της ”εις Άδου Καθόδου”. 
Το Μεγάλο Σάββατο, μαζί με την Ανάσταση, πραγματοποιούνται και όλες οι ετοιμασίες για τα 
εορταστικά έθιμα της Κυριακής.

MARLTON HOTEL 2*
Βρίσκεται στην καρδιά της χώρας της Σκιάθου στην κεντρική οδό Παπαδιαμάντη, μόλις 
300 μ. από το λιμάνι. Διαθέτει δωμάτια με κλιματισμό, μπαλκόνι, τηλεόραση, ψυγείο και 
δωρεάν Wi-fi. Μπορείτε να χαλαρώσετε στο χώρο γύρω από την εξωτερική πισίνα. Όλη 
την ημέρα το σνακ μπαρ προσφέρει ελαφρά γεύματα και ποτά. Υπάρχει η δυνατότητα 
εορταστικών γευμάτων

1η ημέρα: ΒΟΛΟΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ 
Αναχώρηση από το γραφεία μας νωρίς το πρωί και με 
ενδιάμεση στάση, άφιξη στο λιμάνι του Βόλου από όπου 
θα πάρουμε το πλοίο για το νησί του Παπαδιαμάντη, την 
πανέμορφη Σκιάθο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος 
χρόνος. Το βράδυ παρακολούθηση της περιφοράς του 
Επιταφίου, που σε αντίθεση με τα περισσότερα μέρη στην 
Ελλάδα, η Ακολουθία του Επιταφίου ξεκινά στη 01:00 μετά 
τα μεσάνυχτα, ενώ η περιφορά του αρχίζει στις 04:00 το 
πρωί. Σε μια κατανυκτική και συγκινητική ατμόσφαιρα, η 
λιτανεία θα περάσει από όλα τα καλντερίμια της Χώρας, 
ανάμεσα από τα φωταγωγημένα σπίτια. Ένας ντελάλης, ο 
«προεξάρχοντας», απαγγέλλει δυνατά τους θρηνητικούς 
ψαλμούς, ενώ οι ψάλτες και οι πιστοί ακολουθούν 
ψάλλοντας και κρατώντας τα αναμμένα τους κεριά. Όταν 
η λιτανεία θα επιστρέψει στην εκκλησία στις πεντέμιση το 
πρωί, όλοι θα σταθούν μπροστά στην κλειστή της πόρτα 
για την αναπαράσταση της Καθόδου του Κυρίου στον Άδη. 
«Άρατε Πύλας!» θα φωνάξει ο πρωτοπρεσβύτερος και θα 
σπρώξει δυνατά την πόρτα.

2η ημέρα: ΣΚΙΑΘΟΣ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας και ξεκινάμε τη γνωριμία 
μας με το καταπράσινο νησί. Με έναν και μοναδικό οικισμό, 
αυτόν της Χώρας, όλη η κίνηση είναι συγκεντρωμένη 
στα δρομάκια της. Ο κεντρικός πεζόδρομος της οδού 
Παπαδιαμάντη, όπου θα περπατήσουμε, ξεκινάει από το 
λιμάνι, είναι γεμάτος μικρά μαγαζάκια, μπαρ, καφετέριες 
και ταβέρνες. Με ιστορία μακρά και πολυτάραχη, που πάει 
πίσω στα αρχαία χρόνια, το νησί έχει να διηγηθεί ιστορίες 
από πολλούς κατακτητές, οι οποίοι φεύγοντας άφηναν 
πάντα πίσω τους τα πολιτιστικά τους στοιχεία. Κατά την 
Τουρκοκρατία το νησί χρησίμευσε για τους θαλασσοπόρους 
ως ναυτική βάση. Φυσικό επακόλουθο είναι η αρχιτεκτονική 
του νησιού να έχει διαμορφωθεί ανά τους αιώνες 
δημιουργώντας ένα μίγμα νησιώτικου στοιχείου που δένει 
αρμονικά με Πηλιορείτικα και νεοκλασικά χαρακτηριστικά. 
Θα επισκεφθούμε το σπίτι-μουσείο του Αλέξανδρου 
Παπαδιαμάντη (1815-1912), έναν από το σπουδαίους λόγιους 
του νησιού και κατ’ επέκταση της Ελλάδας. Πρόκειται για 
ένα απλό, λιτό οίκημα από πέτρα και ξύλο που παρουσιάζει 
όμως αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Στη συνέχεια θα κάνουμε 
έναν κοντινό περίπατο στη μικρή χερσόνησο Μπούρτζι, 
που χωρίζει το παλιό από το νέο λιμάνι, στην είσοδο του 
οποίου βρίσκεται η προτομή του Παπαδιαμάντη, ερείπια 
από Ενετικό κάστρο και το παλιό σχολείο του νησιού. 
Ήταν το πρώτο δημοτικό που χτίστηκε το 1906, το οποίο 
σήμερα λειτουργεί ως Πολιτιστικό Κέντρο και στεγάζει το 
πανέμορφο θερινό θέατρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
χρόνος για ξεκούραση.  Παρακολούθηση της Ανάστασης, 
προαιρετικό δείπνο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΣΚΟΠΕΛΟ ή ΓΥΡΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
Πρωινό και αναχώρηση για μια προαιρετική εκδρομή 
(εφόσον ο καιρός και τα τοπικά δρομολόγια το 
επιτρέπουν) στο γραφικό νησί των Βορείων Σποράδων με 
την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τα κατάλευκα σπιτάκια 
και τις πολλές εκκλησίες του, την Σκόπελο. Μέσα στην 
Χώρα θα περιπλανηθείτε στα μικρά γραφικά δρομάκια και 
ανηφορίζοντας θα καταλήξετε στο Ενετικό Κάστρο που 
χρονολογείται από τον 13ο αι. και χτίστηκε από την οικογένεια 
των Γκύζη. Κατηφορίζοντας από τα πολλά σκαλοπάτια 
θα συναντήσετε πολλά εκκλησάκια, όπως της Ζωοδόχου 
Πηγής με τη θαυματουργή εικόνα του Ευαγγελιστή Λουκά 
και του Αρχάγγελου Μιχαήλ με μία εντελώς πρωτότυπη 
αρχιτεκτονική. Στη Χώρα θα θαυμάσετε ακόμη το σπίτι 
του λογοτέχνη Παύλου Νιρβάνα (δίπλα από την εκκλησία 
των Τριών Ιεραρχών), τα εκθέματα του Λαογραφικού 
μουσείου αλλά και την υπέροχη αρχιτεκτονική εν γένει 
των σπιτιών του οικισμού. Αξίζει επίσης μια επίσκεψη στον 
αρχαιολογικό χώρο του Ασκληπιείου, όπου εκτίθεται επίσης 
μικρός αριθμός αρχαιολογικών ευρημάτων. Το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Εναλλακτικά, προτείνουμε να 
πραγματοποιήσετε στη Σκιάθο, το γύρο της λίμνης του 
Αγίου Γεωργίου, όπου θα δούμε και το ιστορικό εκκλησάκι 
του. Θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας, με επίσκεψη στη Μονή 
Ευαγγελίστριας, θα δούμε το μουσείο το οποίο στεγάζει την 
πρωτή Ελληνική σημαία που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα 
και το παρασκευαστήριο κρασιού. Εδώ θα έχουμε χρόνο να 
πιούμε παραδοσιακό καφέ , να φάμε παραδοσιακά γλυκά 
στο καφενεδάκι που έχει το μοναστήρι με θέα τη Σκιάθο και 
κλείνοντας θα επισκεφθούμε τη δημοφιλέστερη παραλία 
της Σκιάθου, τις περίφημες Κουκουναριές. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας και Προαιρετικό Πασχαλινό γεύμα. Το 
απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

LA PISCINE ART HOTEL 5*
Το πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Σκιάθου, λίγα μόλις μέτρα 
από την κεντρική οδό “Παπαδιαμάντη”. Διαθέτει εξωτερική πισίνα, εστιατόριο, pool bar, wine 
bar, snack bar, αίθουσα με δορυφορική τηλεόραση, ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, και δωρεάν 
Wi-Fi. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, mini bar, 
γραφείο εργασίας, δωρεάν Wi-Fi, μπαλκόνι, με θέα στην πισίνα, σεσουάρ, προσφέροντας 
όλες τις ανέσεις για μια ευχάριστη διαμονή.

4η ημέρα: ΣΚΙΑΘΟΣ - ΒΟΛΟΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για μία τελευταία βόλτα στην Χώρα. Επιβίβαση στο πλοίο, 
άφιξη στο λιμάνι του Βόλου, όπου θα μας παραλάβει το λεωφορείο μας για ξεκινήσουμε το 
δρόμο της επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας το βράδυ με τις καλύτερες εντυπωσεις.

ATLAS HOTEL (1η λειτουργία Ιούνιος 2016)
Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Σκιάθου, πάνω στον κεντρικό δρόμο του νησιού, την 
οδό Παπαδιαμάντη. Minimal σχεδιασμός, αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν 
κεντρική τοποθεσία και άνεση. Προσφέρει δωρεάν Wi Fi σε όλους τους χώρους.  Τα δωμάτια 
κατασκευασμένα με υψηλές προδιαγραφές, διαθέτουν: δορυφορική τηλεόραση, αυτόνομο 
κλιματισμό, Wi-Fi, στεγνωτήρα μαλλιών, ψυγείο με mini bar, τηλέφωνο και θυρίδα ασφαλείας.



1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΥΚΗΝΕΣ - ΝΑΥΠΛΙΟ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 05:30. Περνώντας από Τέμπη, 
Λάρισα, Λαμία, Θήβα, Ισθμό της Κορίνθου και κάνοντας τις απαραίτητες 
στάσεις για καφέ και φαγητό, φθάνουμε στις Μυκήνες. Οι «Πολύχρυσες 
Μυκήνες» αποτελούν ένα από τα πιο ξακουστά βασίλεια των αρχαίων 
χρόνων. Ήταν το βασίλειο του φημισμένου Αγαμέμνονα, αρχιστράτηγου 
της Τρωικής εκστρατείας, και μία από τις μεγαλύτερες πόλεις – κράτη 
της Πελοποννήσου. Τα Μυκηναϊκά τείχη αποτελούνται από τεράστιους 
ογκόλιθους που προστάτευαν την πόλη από οποιαδήποτε επίθεση και 
αποτελούν πρότυπο αρχιτεκτονικής ακόμα και σήμερα. Από τις ανασκαφές 
έχουν έρθει στην επιφάνεια πολλά ευρήματα κατά κύριο λόγο χρυσά 
(αντιπροσωπευτικό δείγμα το «προσωπείο του Αγαμέμνονα»), τα οποία 
φιλοξενούνται στο μουσείο του αρχαιολογικού χώρου αλλά και στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Θα δούμε την επιβλητική πύλη των Λεόντων 
και τους θολωτούς τάφους των Ατρειδών. Θα συνεχίσουμε τη διαδρομή 
μας προς την περιοχή του Ναυπλίου. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ θα παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου. Διανυκτέρευση.  
 
2η ημέρα: ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΥΔΡΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ 
Πρόγευμα και ξεκινάμε για το Πόρτο Χέλι, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο 
στη διάθεση μας. Προαιρετική εκδρομή για τα δύο πανέμορφα νησιά του 
Σαρωνικού. Πρώτος μας σταθμός η κοσμοπολίτικη Ύδρα, το νησί με την 
τεράστια ναυτική παράδοση και με την άριστα διατηρημένη αρχιτεκτονική 
του. Θα επισκεφθούμε τα αρχοντικά του Τομπάζη, Κουντουριώτη, Μιαούλη 
και την μητρόπολη, 17ος αι. με το μαρμάρινο καμπαναριό. Ελεύθερος χρόνος 
για να γυρίσουμε στα στενά δρομάκια της χώρας. Επόμενος σταθμός μας 
μία άλλη σημαντική ναυτική δύναμη κατά την διάρκεια του πολέμου της 
ανεξαρτησίας του 1821, οι Σπέτσες. Θα επισκεφθούμε το σπίτι - μουσείο της 
Μπουμπουλίνας, του πρώτου κυβερνήτη του νησιού Χατζηγιάννη Μέξη και 
τον μεταβυζαντινό ναό του Αγ. Νικολάου. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε, 
αν θέλετε, τον γύρο του όμορφου νησιού με μια ζωγραφιστή άμαξα. 
Επιστρέφουμε στο Ναύπλιο. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την 
Ανάσταση. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για την πατροπαράδοτη μαγειρίτσα 
και διανυκτέρευση. 

Ναύπλιο

3η ημέρα: ΝΑΥΠΛΙΟ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για περιήγηση στην πανέμορφη πρώτη 
πρωτεύουσα της Ελλάδας μετά την απελευθέρωση. Θα επισκεφθούμε 
την εκκλησία του Αγ. Σπυρίδωνα μπροστά στην οποία δολοφονήθηκε ο 
Καποδίστριας, το σπίτι του, το μνημείο των Βαυαρών, του Κολοκοτρώνη 
και των Γάλλων φιλελλήνων. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Παλαμήδι, 
το επιβλητικό φρούριο που υψώνεται 216 μέτρα πάνω από την πόλη του 
Ναυπλίου, και το οποίο μπορεί κανείς να επισκεφθεί ανεβαίνοντας με 
αυτοκίνητο από την ανατολική πλευρά. Οι πιο τολμηροί και ρομαντικοί 
φθάνουν στην κορυφή από τα 999 σκαλιά. Κατασκευάστηκε την περίοδο 
1687-1715 από τους Βενετούς, αφού κατέλαβαν το λόφο στον οποίο 
βρίσκεται, ύστερα από σφοδρή μάχη με τους Οθωμανούς, κατά τον 
Βενετό-τουρκικό Πόλεμο. Ο σκοπός ήταν να αποτελέσει το κύριο αμυντικό 
στήριγμα του Ναυπλίου, που ήταν η πρωτεύουσα της Πελοποννήσου. 
Τότε, θεωρήθηκε μνημείο οχυρωματικής τεχνικής και αποτελείται από 8 
προμαχώνες, τριγυρισμένους με τείχη. Παρόλο που θεωρήθηκε απόρθητο, 
κυριεύθηκε σχετικά εύκολα από τους Τούρκους το 1715 στον τελευταίο 
Βενετό-τουρκικό Πόλεμο. Ένας από τους προμαχώνες του φρουρίου, ο 
επονομαζόμενος «Μιλτιάδης» που χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή του ήρωα 
της Επανάστασης Θ. Κολοκοτρώνη πήρε το όνομα Αρβανιτιά. Στο φρούριο 
υπάρχει και το ιστορικό εκκλησάκι του Αποστόλου Ανδρέα, κτισμένο από 
την εποχή των Ενετών. Μπορείτε στη συνέχεια με βαρκάκι από το λιμάνι του 
Ναυπλίου να κάνετε εξ’ ιδίων μια βόλτα στο Μπούρτζι, (νησί – φρούριο στα 
τουρκο-αραβικά), ένα αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης οχύρωσης της 
πόλης για πολλούς αιώνες, ή εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε μια βόλτα 
γύρω από την Ακροναυπλία (γνωστή και με την τούρκικη ονομασία της, 
Ιτς Καλέ = εσωτερικό κάστρο). Το μεσημέρι επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο 
για το Πασχαλινό γεύμα, και το απόγευμα θα έχουμε χρόνο να κάνουμε μια 
βόλτα στην γραφική παραλία του τουριστικού Τολό. Διανυκτέρευση. 

Θέατρο Επιδαύρου

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

4η ημέρα: ΑΣΙΝΗ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας, αναχωρούμε για την περιοχή της Ασίνης, 
«παραδοσιακό αρχοντοχώρι» όπως συνηθίζουν να το αποκαλούν οι κάτοικοί 
του, χτισμένο στους πρόποδες ενός ψηλού βουνού που στην κορυφή του 
βρίσκεται το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία. Επίσης, μπορούμε να θαυμάσουμε 
την Αρχαία Ακρόπολη, τους Μυκηναϊκούς τάφους στη Νεκρόπολη της 
Μπαρμπούνας και διάφορες άλλες εκκλησίες. Θα συνεχίσουμε τη διαδρομή 
μας προς την Επίδαυρο, ιστορική πόλη, κτισμένη στους πρόποδες των 
ορέων Αραχναίο, Κορυφαίο και Τίθιο. Θα επισκεφθούμε το Αρχαίο θέατρο 
και το αρχαιολογικό μουσείο, και θα συνεχίσουμε για το Λουτράκι. Ύστερα 
από μια στάση για ξεκούραση, καφέ και βόλτα στην παραλία θα πάρουμε 
τον δρόμο της επιστροφής για την πόλη μας.



Μονεμβασιά

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

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.

Ναύπακτος

Σπήλαιο Διρού

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 garden, ιδιωτικό χώρο 
στάθμευσης. Τα δωμάτια του διαθέτουν 
κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, minibar, 
στεγνωτήρα μαλλιών και Wi-Fi. 
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1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΥΚΗΝΕΣ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΤΟΛΟ 
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. 
Ελεύθερος χρόνος και συνεχίζουμε για το Τολό. Τακτοποίηση 
στο Ξενοδοχείο,  δείπνο και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΤΟΛΟ - 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 περιφοράς του 
Επιταφίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 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 
παρακολούθηση της Ανάστασης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
για πατροπαράδοτο Αναστάσιμο δείπνο. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΣΠΑΡΤΗ - ΟΛΥΜΠΙΑ - ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΤΡΑ 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση τον Πύργο, την πρωτεύουσα του νομού Ηλείας, 
όπου θα κάνουμε μια σύντομη στάση. Συνεχίζουμε για την Πάτρα και τακτοποιούμαστε 
στο φημισμένο ξενοδοχείο Astir. Εκεί μας περιμένει το Πασχαλινό γεύμα. Η υπόλοιπη 
ημέρα είναι στη διάθεσή σας για μια γνωριμία με την πόλη. Διαν/ση.

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.



1η ημέρα: ΡΑΦΗΝΑ - ΤΗΝΟΣ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 07.30 και αναχώρηση με ενδιάμεσες 
στάσεις για Ραφήνα από όπου θα πάρουμε το πλοίο για την Τήνο. Άφιξη 
στο νησί της Μεγαλόχαρης και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την Χώρα της Τήνου. 

2η ημέρα: ΤΗΝΟΣ - ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ
Η ημέρα μας θα ξεκινήσει με προσκύνημα στο ναό της Μεγαλόχαρης 
και Κοινωνία. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το γύρο του νησιού. Θα 
επισκεφθούμε και θα προσκυνήσουμε το Μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας και 
συνεχίζουμε για το χωριό Βωλάξ, που είναι κτισμένο ανάμεσα σε σεληνιακό 
τοπίο. Περνώντας από τα καθολικοχώρια Λουτρά, Κρόκος, Κώμη, 
Καλλονή, Αγ. Μαρίνα, Καρδιανή και βλέποντας την επίδραση των Ενετών 
καταλήγουμε στον Πύργο. Θα δούμε το σπίτι και μουσείο του Γιαννούλη 
Χαλεπά και συνεχίζουμε για τον Πάνορμο, όπου θα κάνουμε στάση για 
φαγητό. Τελειώνοντας παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για τη Χώρα, 
αφού σταματήσουμε στο χωριό Ταραμπάδος, που είναι γνωστό από το 
θαυμαστό συγκρότημα των αριστοτεχνικών περιστεριώνων που κοσμούν 
μια καταπράσινη πλαγιά. Το βράδυ παρακολούθηση της περιφοράς του 
επιταφίου. Η παράδοση είναι, πως οι 6 επιτάφιοι από όλες τις ενορίες, 
στολισμένοι περίτεχνα με βιολέτες («μαντιές»), συγκεντρώνονται στην 
εξέδρα της παραλίας, στο λιμάνι, όπου ψάλλονται τα εγκώμια. Μετά την 
αποχώρησή τους, ο Επιτάφιος του Ενοριακού Ναού Αγίου Νικολάου με τον 
εφημέριό του, ακολουθούμενος από πλήθος κόσμου, προχωράει προς την 
παραθαλάσσια περιοχή πρώην «Σπιτάλια», στην παραλία Βαθύ Κλαδάκι (λίγο 
έξω από το λιμάνι) όπου οδηγείται μέσα στη θάλασσα μαζί με τον παπά 
και ψέλνεται τρισάγιο για τους ναυτικούς. Ο Επιτάφιος μέσα στη θάλασσα 
μαζί με τον παπά και ψέλνεται τρισάγιο για τους ναυτικούς. Μια στιγμή 
πραγματικά μοναδική, συγκινητική! Το έθιμο αυτό τελείται σε ανάμνηση 
όσων χάθηκαν για πάντα στην αγκαλιά της θάλασσας. Ο ξυλόγλυπτος 
επιτάφιος της Παναγίας, που είναι ο πιο μεγαλόπρεπος, μετά τη συνάντηση 
των επιταφίων στο λιμάνι, ανηφορίζει για την εκκλησία, όπου κρατείται 
ψηλά μπροστά από την είσοδο, για να περάσουν όλοι οι πιστοί από κάτω.

3η & 4η ημέρα: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΔΗΛΟ, ΜΥΚΟΝΟ, ΣΥΡΟ, ΑΝΔΡΟ, ΠΑΡΟ
Ελεύθερες ημέρες για να απολαύσετε το νησί. Εναλλακτικά σας 
προτείνουμε να επισκεφθείτε κάποιο από τα γειτονικά νησιά. Χαρείτε στον 
ελεύθερο χρόνο σας τα όμορφα νησιά και τις φυσικές ομορφιές τους. Το 
βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου θα παρακολουθήσουμε στην Μεγαλόχαρη  
της Ανάστασης. Η Ανάσταση γιορτάζεται πανηγυρικά σε όλο το νησί. 
Στην Παναγία μοιράζονται στον κόσμο κόκκινα αυγά, στον περίβολο 
της εκκλησίας. Γύρω από το ναό η νύχτα <γίνεται ημέρα> από τα πολλά 
πυροτεχνήματα. 

5η ημέρα: ΤΗΝΟΣ - ΡΑΦΗΝΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρωινό και επίσκεψη στο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελίστριας. Θα δούμε τον Ναό 
της Εύρεσης, το μαυσωλείο της Έλλης, το μουσείο Βυζαντινών εικόνων, την 
πινακοθήκη και το αρχαιολογικό μουσείο. Ελεύθερος χρόνος και απόπλους 
για Ραφήνα. Επιβίβαση στο λεωφορείο και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις 
φτάνουμε στην πόλη μας.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνονται μια ελεύθερη ημέρα του προγράμματος

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

Η 5νθήμερη εκδρομή πραγματοποιείται και με βραδυνή αναχώρηση

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΡΟΚΟΠΙ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 07:30. Μέσω Τεμπών και Λαμίας 
φθάνουμε στο Προκόπι, ένα από τα πιο φημισμένα και μεγαλύτερα χωριά 
της Εύβοιας. Η μοναδική ομορφιά της περιοχής, και το προσκύνημα στο 
σκήνωμα του Άγιου Ιωάννη του Ρώσου, κάνουν την επίσκεψη στο Προκόπι 
ξεχωριστή για κάθε ταξιδιώτη. Μοναδικό επίσης και το πλατανόδασος δεξιά 
και αριστερά στην κύτη του πόταμου Κηρέα, μια τοποθεσία που μοιάζει 
σαν μικρογραφία της κοιλάδας των Τεμπών στην Θεσσαλία. Έξω από το 
Προκόπι στην τοποθεσία Παρασκευόρεμα, κοντά στην κύτη του ποταμού 
βρίσκεται ο Μεγάλος Πλάτανος, (η ηλικία του υπολογίζεται ότι είναι πάνω 
από 2000 χρόνια), ο οποίος θεωρείται σαν ένα από τα μεγαλύτερα δέντρα 
της Ευρώπης. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας και αφού περάσουμε την πόλη 
της Χαλκίδας φθάνουμε στο ξενοδοχείο. Τα βράδυ παρακολούθηση του 
Επιταφίου. Διανυκτέρευση. 

2η ημέρα: ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΙΔ - ΣΠΗΛΙΑ ΣΥΛΛΑ - ΑΙΔΗΨΟΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε για  το μοναστήρι του Οσίου Δαυίδ, του γέροντα, 
στις Ροβιές. Το μοναστήρι ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα από τον Όσιο Δαυίδ 
και ανακαινίστηκε το 1877. Αφού προσκυνήσουμε θα αναχωρήσουμε για 
την Λίμνη, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για καφέ. Θα τελειώσουμε τη 
σημερινή μας περιήγηση με την Αιδηψό, μια περιοχή της βόρειας Εύβοιας που 
η φύση προίκισε απλόχερα με ιαματικά νερά πολύτιμα για τη σωματική υγεία 
και ευεξία του επισκέπτη, αλλά και με τοπία απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς. 
Θα δούμε επίσης ένα από τα σωζόμενα ευρήματα της ρωμαϊκής περιόδου, 
τα λουτρά στη “Σπηλιά του Σύλλα”, κοντά στην εκκλησία των Αγίων 
Αναργύρων στον οικισμό των Λουτρών Αιδηψού. Ολόκληρο το κτίσμα έχει 
καλυφθεί από τις αποθέσεις των θειούχων υδάτων που αναβλύζουν στην 
περιοχή και δίνει την εντύπωση ότι πρόκειται για είσοδο σπηλιάς. Η “σπηλιά” 
συνδέθηκε με το Ρωμαίο στρατηγό Σύλλα, ο οποίος επισκεπτόταν τα 
λουτρά για θεραπεία. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το 
βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης και δείπνο με την πατροπαράδοτη 
μαγειρίτσα και με πλούσια εδέσματα.

3η ημέρα: ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ
Το πρωινό αυτής της Πασχαλινής ημέρας είναι ελεύθερο για μια εξ’ ιδίων 
εξόρμηση στην πόλη της Χαλκίδας για περιήγηση και καφέ. Το μεσημέρι θα 
διασκεδάσουμε στο ξενοδοχείο με ένα πρόγραμμα ανάλογο της ημέρας 
με φαγητό και μουσική. Ξεκούραση και το απόγευμα θα κάνουμε μια βόλτα 
στα Νέα Στύρα, ένα ορεινό χωριό στη Νότια Εύβοια, πάνω στον κεντρικό 
δρόμο που ενώνει την Χαλκίδα με τη Κάρυστο. Είναι ένα παραδοσιακό χωριό 
γνωστό από την αρχαιότητα αλλά και κατά τη διάρκεια των Ρωμαϊκών 
Χρόνων για την Στύρια Λίθο, το πράσινο φλεβωτό μάρμαρο της περιοχής. 
Θα δούμε εδώ και τα γνωστά Δρακόσπιτα, το πιο μυστηριώδες μνημείο 
της Εύβοιας. Πρόκειται για μεγαλιθικές κατασκευές τις οποίες η λαϊκή 
φαντασία τα βάφτισε δρακόσπιτα γιατί λόγω μεγέθους και τοποθεσίας 
που είναι χτισμένα, θα μπορούσαν να κατοικούνται από δράκους, και όχι 
από ανθρώπους. Άλλωστε, κοινό γνώρισμα σε όλα τα δρακόσπιτα, είναι 
η απόκρημνη και εποπτική θέση που είναι χτισμένα. Ιδιαίτερη εντύπωση 
προκαλεί ο τρόπος κατασκευής τους. Πρόκειται για τεράστιες πέτρες, 
τοποθετημένες έτσι, ώστε να μην χρειάζεται κανένα είδος συνδετικού 
υλικού. Το βραδάκι θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  
4η ημέρα: ΧΑΛΚΙΔΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρωινό και αναχωρούμε για την όμορφη πόλη της Χαλκίδας, την πρωτεύουσα 
και κύριο λιμένα του νομού Εύβοιας της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Είναι 
κτισμένη στις δύο πλευρές του πορθμού του Ευρίπου με το ένα κομμάτι 
της να βρίσκεται στην νήσο Εύβοια και το άλλο της στην Στερεά Ελλάδα. 
Στην ηπειρωτική πλευρά της στον λόφο της Κανήθου δεσπόζει το ενετικό 
κάστρο του Καράμπαμπα που μαζί με την γέφυρα του Ευρίπου και το 
μοναδικό φαινόμενο αλλαγής της κατεύθυνσης των υδάτων ανά έξι ώρες 
και ενδιάμεσα μίας ώρας στασιμότητας αποτελούν τα σημαντικότερα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα της. Από τα αναρίθμητα αξιοθέατά της θα 
δούμε τη νέα εντυπωσιακή Καλωδιακή (κρεμαστή) Γέφυρα στην είσοδό της,  
ένα σύγχρονο τεχνολογικό επίτευγμα, η οποία συμβάλλει στην ευκολότερη 
προσέγγιση της πόλης. Θα δούμε επίσης το Δημαρχείο το οποίο στεγάζεται 
στο Μέγαρο Κότσικα στην παραλία της πόλης με την όμορφη αρχιτεκτονική 
του και τη θαυμαστή ισορροπία των όγκων. Το Τουρκικό Τζαμί του Εμίρ 
Ζαδέ, το μόνο από τα τρία Οθωμανικά τεμένη της Χαλκίδας που διασώζεται 
σήμερα. Το Φρούριο του Βελή-Μπαμπά, το Μεσαιωνικό Υδραγωγείο και την 
Μαρμαρένια Βρύση. Θα έχουμε μια στάση για ξεκούραση και καφέ και στη 
συνέχεια θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής για την πόλη μας.



Μονεμβασιά

Μυστράς

Σπήλαιο Διρού

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΝΕΜΕΑ - ΑΡΕΟΠΟΛΗ (760 ΧΛΜ)
Αναχώρηση στις 06:00 το πρωί και μέσω της ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  και με ενδιάμεσες στάσεις  ( θα σταματήσουμε για 
μια σύντομη περιήγηση στην αρχαία Νεμέα ) θα φτάσουμε  στην Λακωνική 
Μάνη ( ΑΕΡΟΠΟΛΗ) .Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας Πάσχα στη Μάνη 
σημαίνει ακολουθία της περιφοράς του Επιταφίου στην Αρεόπολη, στον 
Άγιο Νίκωνα και στο Φλομοχώρι, όπου η ατμόσφαιρα είναι κάτι παραπάνω 
από κατανυκτική.

2η ημέρα: ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΥΡΟΥ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ (ΠΕΡΙΠΟΥ 110 ΧΛΜ) 
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ 
Πρωινό και ξεκινάμε να ξεναγηθούμε στα σπήλαια Δυρού που θεωρούνται 
από’ τα καλύτερα λιμναία σπήλαια του κόσμου  δούμε το νησιώτικο Γύθειο 
που θεωρείται και η πύλη της Μάνης.. Στη συνέχεια θα ξεναγηθούμε στα 
σπήλαια Δυρού που θεωρούνται από’ τα καλύτερα λιμναία σπήλαια του 
κόσμου Κατόπιν αναχώρηση για την υπέροχη Μονεμβασιά. Τόπος ιστορικός, 
με τον επιβλητικό βράχο της και τη φημισμένη μεσαιωνική καστροπολιτεία 
της αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς 
της χώρας. Χρόνος να θαυμάσουμε την παλιά και τη νέα πόλη. Κατόπιν 
με την επιστροφή μας στην Αρεόπολη σύντομή περιήγηση στο ιστορικό 
της κέντρο από όπου ξεκίνησε και η Επανάσταση του 1821 .  Το βράδυ της 
Ανάστασης, παρακολουθήστε το μαγευτικό θέαμα των βεγγαλικών στον 
ουρανό της Μάνης. Προαιρετικά μπορείτε να  Επισκεφθείτε το Λεωνίδιο, 
για μια ξεχωριστή εμπειρία Ανάστασης... Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του 
Λεωνιδίου, στο άκουσμα του «Χριστός Ανέστη», αφήνουν ελεύθερα χιλιάδες 
χρωματιστά αερόστατα, τα οποία γεμίζουν τον ουρανό με φωτεινές 
κουκίδες, δημιουργώντας ένα φαντασμαγορικό και κατανυκτικό θέαμα! 
Φυσικά, βεγγαλικά και βαρελότα συντροφεύουν τα αερόστατα στο ταξίδι 
τους προς τον ουρανό.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ACHELATIS
Το Achelatis είναι ένας παραδοσιακός ξενώνας που βρίσκεται ακριβώς στην είσοδο της Αρεόπολης. Προσφέρει δωμάτια με παραδοσιακή διακόσμηση και δωρεάν ενσύρματη 
σύνδεση στο internet. Είναι ευρύχωρο και περιλαμβάνει κλιματισμό. Τα διαμερίσματα διαθέτουν κουζίνα, ενώ οι πολυτελείς σουίτες έχουν τζάκι και τηλεόραση επίπεδης οθόνης. 
Υπάρχουν μια ρεσεψιόν με καφέ μπαρ και μια αίθουσα πρωινού. Λειτουργούν επίσης άνετος χώρος στάθμευσης και παιδική χαρά.

3η ημέρα: ΑΕΡΟΠΟΛΗ - ΓΥΘΕΙΟ - 2η ΑΝΑΣΤΑΣΗ «ΚΑΨΙΜΟ» ΙΟΥΔΑ   
Πρόγευμα και αναχώρηση για το το νησιώτικο Γύθειο  και να απολαύσουμε 
τον καφέ μας στην νεοκλασικά κτισμένη παραλία του Κατόπιν επιστροφή  
στην Αερόπολη όπου , στις δύο το μεσημέρι χτυπούν οι καμπάνες για τη 
Δεύτερη Ανάσταση, ενώ μετά τη Λειτουργία σειρά έχει το κάψιμο του Ιούδα 

4η ημέρα: ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΜΥΣΤΡΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (760 ΧΛΜ)
Πρόγευμα και αναχωρούμε  με τις αποσκευές μας για τον γραφικό Μυστρά, 
Περιήγηση  στο προστατευόμενο μνημείο της UNESCO και αναχώρηση για 
το δρόμο της επιστροφής .Άφιξη αργά το βράδυ στην Θεσσαλονίκη 
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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, παρακολούθηση της 
περιφοράς του επιταφίου 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. Το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο για την παραδοσιακή μαγειρίτσα. Διαν/ση.

3η ημέρα: ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για ένα μαγευτικό τοπίο 
εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς, την Λίμνη Πλαστήρα. Θα επισκεφθούμε τα 
μοναστήρια που κοσμούν την τοποθεσία. Χρόνος ελεύθερος για περίπατο 
στις όχθες της λίμνης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 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.

Μέτσοβο

Λίμνη Πλαστήρα

LIKNON 4*
Βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία, 
στο κέντρο της Καλαμπάκας, 
προσφέροντας μια μοναδική θέα 
στα ιερά βράχια των Μετεώρων. 
Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ και 
χώρο στάθμευσης. Τα δωμάτια του 
διαθέτουν κλιματισμό τηεόραση 
τηλέφωνο, συσκευές για καφέ ή τσάϊ, 
στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν 
Wi-Fi
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Οι γενικοί όροι καθορίζουν τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και τις διαδικασίες άσκησής τους μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών δηλαδή του Γραφείου και των Πελατών.  

Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τους μελετήσετε προσεκτικά. Οργάνωση: ATHOS HELLAS A.E.
ΜΗ.ΤΕ.  09.33.Ε.60.00.00656.00

ΕΓΓΡΑΦΗ –ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
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  
και δεν επιβεβαιώνονται από το γραφείο μας με την αντίστοιχη 
γραπτή επιβεβαίωση ,  δεν ισχύουν και δεν δεσμεύουν το γραφείο 
.Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε δήλωση συμμετοχής πρέπει να 
συνοδεύεται από την καταβολή προκαταβολής ίσης με το 40% της 
αξίας της εκδρομής.. . Ο υπογράφων συμμετέχων αναλαμβάνει πλήρη 
ευθύνη έναντι του διοργανωτή  για τα πρόσωπα για τα οποία δηλώνει 
εκπρόσωπος, εφόσον αυτά δεν εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους 
από την παρούσα σύμβαση. 
Αν ο συμμετέχων δήλωσε τη συμμετοχή του μέσω άλλου τουριστικού 
γραφείου,  όλες οι ενημερώσεις, αλλαγές , ακυρώσεις θα γίνονται  
από τον τουριστικό γραφείο που έχει γίνει η κράτηση, το οποίο φέρει 
την αποκλειστική ευθύνη άμεσης ενημέρωσης του συμμετέχοντα  
καθώς  για την καταβολή  προκαταβολής και εξόφλησης σε 
συγκεκριμένα διαστήματα που αναφέρονται παρακάτω καθώς και  
για την παροχή των ανάλογων νόμιμων παραστατικών 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 δεκά πέντε (15) 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. Εφόσον ο  συμμετέχων προβεί σε εξόφληση της 
εκδρομής του και έχοντας λάβει το ενημερωτικό που εκδίδει και του 
παραδίδει ο  διοργανωτής ,σύμφωνα με το άρθρο 41β π.δ. 339/1996 
πριν αναχωρήσει για αυτήν, τεκμαίρεται η άνευ αξιώσεων αποδοχή 
εκ μέρους του των ενδεχόμενων αλλαγών σε σχέση με το αρχικό 
πρόγραμμα. Εάν ο συμμετέχων για οποιονδήποτε λόγο ζητήσει 
οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα ή έχει κάποια ιδιαίτερη επιθυμία, 
αυτό πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως προς τον διοργανωτή  
κατά την διαδικασία της κράτησης, ο οποίος δε φέρει καμία ευθύνη ή 
υποχρέωση για την αποδοχή του αιτήματος. Αλλαγή προγράμματος 
ή ιδιαίτερη απαίτηση του  συμμετέχοντος δεσμεύει το γραφείο 
μόνον εφόσον έχει γίνει αποδεκτή εγγράφως από το γραφείο. 
Δεσμεύσεις και υποσχέσεις  πωλητή η άλλου τουριστικού γραφείου  
που ενδεχομένως παρεμβάλλεται δεν συνεπάγονται δέσμευση του  
γραφείου  μας και δε γεννούν αξίωση του συμμετέχοντος έναντι 
αυτού. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας,  το γραφείο  µας θα 
εκδώσει τα προβλεπόµενα εκ του νόµου φορολογικά παραστατικά, 
τα οποία θα παραλαµβάνονται από τα γραφεία µας τις εργάσιµες 
ηµέρες  και ώρες των οικονομικών υπηρεσιών (από Δευτέρα έως και 
Παρασκευή 10:00-17:00).
1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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 Επίσης, το τουριστικό 
γραφείο έχει το δικαίωνα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για 
περιορισμένο αριθµό θέσεων, να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες 
τιµές, µε ειδικούς όρους ακυρωτικών τελών  
2. ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Οι αεροπορικές εταιρίες είτε σε πτήσεις γραμμής είτε ναυλωμένες 
(charter) επιφυλάσσονται πάντα του δικαιώματος να τροποποιήσουν 
τα δρομολόγια και τους τύπους των αεροσκαφών, χωρίς καμία 
προειδοποίηση. Το γραφείο μας  δεν φέρει καμία ευθύνη για 
τυχόν καθυστέρηση, αλλαγή προγράμματος πτήσης, αλλαγή 
τύπου αεροσκάφους ή και ακύρωση της πτήσης συνεπεία λόγων 
ανωτέρας βίας. Οι όροι που αναγράφονται στο πίσω μέρος του 
αεροπορικού εισιτηρίου αποτελούν δεσμεύσεις απευθείας μεταξύ 
της αεροπορικής εταιρίας και του συμμετέχοντα στην εκδρομή 
Κατά συνέπεια οι ταξιδιώτες δεν θα πρέπει να προγραμματίζουν 
σηµαντικές προσωπικές δραστηριότητες ή να συνδυάζουν άλλες 
μετακινήσεις, τις ηµέρες των αναχωρήσεων/αφίξεων .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. Το γραφείο μας  στα 
πλαίσια του ενδιαφέροντός του για τήρηση του προγράμματος της 
εκδρομής, δύναται να εξασφαλίσει στον συμμετέχοντα μεταφορά 
με αεροπορική εταιρία άλλη από την αρχικά αναγραφόμενη στο 
πρόγραμμα, αν παρουσιαστεί αδυναμία της αρχικά επιλεγείσας 
εταιρίας να εκτελέσει προσηκόντως και χωρίς καθυστερήσεις τη 
μεταφορά. Εκ της αλλαγής αυτής ο συμμετέχων δεν έχει καμία 
αξίωση, υπό τον όρο ότι η τελικά επιλεγόμενη αεροπορική εταιρία θα 
πληροί τους διεθνείς κανόνες ασφαλούς αεροπορικής μεταφοράς. 
Το γραφείο μας  δε συμμετέχει ούτε δύναται να επηρεάσει ή να 
παρέμβει στη διαδικασία φόρτωσης και εν γένει διακίνησης των 
αποσκευών από αεροπορικές εταιρίες και υπηρεσίες handling 
των διαφόρων αεροδρομίων. Ως εκ τούτου δε φέρει έναντι του 
συμμετέχοντος καμία ευθύνη για ζημία, απώλεια ή καθυστέρηση 
παράδοσης αποσκευής. Σε παρόμοιες περιπτώσεις οι αξιώσεις του 
συμμετέχοντος στρέφονται απευθείας κατά της αεροπορικής 
εταιρίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της διεθνούς 
νομοθεσίας
3. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
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. Το 
γραφείο διατηρεί την αλλαγή κάποιου ξενοδοχείου με άλλο ίδιας 
κατηγορίας .Φυσικά  υποχρέωση του γραφείου  είναι να εξασφαλίζει 
ότι το εκάστοτε ξενοδοχείο είναι, βάσει της άδειας λειτουργίας του, 
της κατηγορίας που αναγράφεται στο πρόγραμμα, χωρίς να εγγυάται 
οποιοδήποτε ποιοτικό του χαρακτηριστικό  . Τα τρίκλινα δωµάτια 
είναι, στην ουσία, δίκλινα µε επιπλέον κρεβάτι. Το επιπλέον κρεβάτι 
µπορεί να είναι µικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. 
Στην περίπτωση υπεράριθµων κρατήσεων  σε ξενοδοχεία  το γραφείο  
µας θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει το δωµάτιο µε άλλο δωµάτιο 
ξενοδοχείου ίδιας κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό µε 
δωµάτιο ξενοδοχείου χαµηλότερης κατηγορίας και θα επιστρέψει 
στον πελάτη τη διαφορά που προέκυψε, χωρίς το γραφείο µας να 
φέρει ουδεµία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση.

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 . 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.
4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
το Γραφείο προσπαθεί να τηρήσει απαρέγκλιτα το πρόγραμμα του 
οργανωμένου ταξιδιού σχεδιάζοντας κάθε λεπτομέρεια από πολύ πιο 
νωρίς . Παρόλα αυτά  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.. Παρά  λοιπόν τον σαφή  
διαμεσολαβητικό του ρόλο του , 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 από 
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.
Πριν την εκτέλεση της εκδρομής 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 ,εφόσον η τροποποίηση είναι ουσιώδης όπως πχ η 
αλλαγή της ημέρας αναχώρησης η επιστροφής. Το δικαίωμα αυτό 
δεν παρέχεται, αν η αλλαγή του προγράμματος είναι μη ουσιώδης 
(π.χ. αλλαγή στην ημέρα πραγματοποίησης προγραμματισμένης 
ξενάγησης, αλλαγή ξενοδοχείου σε άλλο της αυτής κατηγορίας, 
ματαίωση μίας εκ των διαφόρων ξεναγήσεων , αλλαγή της ώρας 
αεροπορικής αναχώρησης από το πρωί σε μεσημέρι η απόγευμα 
κ.ο.κ) 
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. . Η σειρά των περιηγήσεων μπορεί να τροποποιηθεί 
χωρίς να παραληφθεί το παραμικρό. Πιθανή αλλαγή των ωρών 
αναχωρήσεων των μεταφορικών μέσων από πρωί σε μεσημέρι ή 
απόγευμα και αντίστροφα ή της ώρας επιβίβασης σε λεωφορείο 
οδικής εκδρο μής, δεν θεωρείται αλλαγή προγράμματος Στα 
μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν 
κλειστά λόγω των αργιών, δεν περιλαμβάνεται ξενάγηση ή επίσκεψη.
5. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
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. Αν κατά τη διάρκεια της εκδρομής παρουσιαστούν λόγοι 
οι οποίοι επιβάλουν την άμεση διακοπή της (εμπόλεμη σύρραξη, 
έκτακτα καιρικά φαινόμενα κ.ο.κ) η ευθύνη του γραφείου μας  
περιορίζεται στον επαναπατρισμό του συμμετέχοντα με το πλέον 
πρόσφορο μέσο, χωρίς  την ανάληψη του κόστους που  τυχόν θα 
προκύψει, η της ευθύνης επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης.
6. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΡΟΜΕΑ
Εάν ο συμμετέχων Πελάτης ή ο εκπρόσωπος της ομάδας Πελατών ή 
οποιοσδήποτε συμμετέχων αποφασίσει να ακυρώσει την συμμετοχή 
του πρέπει να δηλώσει αυτό εγγράφως. Η ακύρωση ισχύει από την 
ημέρα παραλαβής της εγγράφου ειδοποιήσεως. Στην περίπτωση 
αυτή ο Πελάτης που ακυρώνει την συμμετοχή του επιβαρύνεται 
με τα ακόλουθα ποσά ανάλογα με το χρονικό διάστημα που 
μεσολαβεί από την λήψη του εγγράφου της ακύρωσης μέχρι την 
ημερομηνία αναχώρησης, καθώς το Γραφείο για την εξασφάλιση 
των απαραίτητων υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου του 
προπληρώνει σημαντικά ποσά σε τρίτους (ξενοδοχεία, αεροπορικές 
εταιρείες κλπ). Έτσι σε περίπτωση ακύρωσης: 1. έως 21 ημέρες πριν 
την αναχώρηση παρακρατείται ποσό 30 ευρώ κατά άτομο από 
την δοθείσα προκαταβολή για τα πραγματοποιηθέντα έξοδα της 
εταιρίας προς εξυπηρέτηση των (προκρατήσεις, αλληλογραφία 
κλπ) 2.  Μετά το παραπάνω χρονικό διάστημα και μέχρι και μέχρι 
14 ημέρες πριν την αναχώρηση ο συμμετέχων υποχρεούται να 
καταβάλει το 40% της αξίας της εκδρομής  3. από 13 έως 8 ημέρες 
πριν την αναχώρηση ο συμμετέχων υποχρεούται να καταβάλει το 
60% της αξίας της εκδρομής 4. Αν η ακύρωση πραγματοποιηθεί 
την τελευταία εβδομάδα πρίν την αναχώρηση παρακρατείται  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, η στην περίπτωση του ξενοδοχείου 
απαιτείται η προεξόφληση και η έκδοση voucher . ανεξαρτήτως 
του χρονικού διαστήματος ακύρωσης πριν την αναχώρηση της 
εκδρομής, παρακρατείται ολόκληρη η αξία του αεροπορικού 
εισιτηρίου και του ξενοδοχείου καθώς αυτό εκδίδεται τη στιγμή της 
κράτησης και δεν είναι δυνατόν να ακυρωθεί από τις αεροπορικές 
εταιρίες η από το ξενοδοχείο.

Για τις κρουαζιέρες η ακόμη και για κάποια ακόμη ταξίδια (πχ Ρωσία, 
Αμερική  , Άγιοι Τόποι , κλπ) που πολλές φορές τα ονομάζουμε 
μακρινά η εξωτικά όπως και για ατομικά μεμονομένα ταξίδια 
συνήθως ισχύουν διαφορετικού όροι ακύρωσης σύµφωνα µε τους 
όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών εταιριών καθώς και την 
πολιτική για θέµατα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου. Επίσης 
σε περιόδους εκθέσεων , αθλητικών η καλλιτεχνικών γεγονότων 
οι χρονικές περίοδοι συνήθως είναι αρκετά μεγαλύτερες και τα 
ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα από τα προαναφερόμενα 
Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτοµα που έχουν επιλέξει να 
διαµείνουν ή διαµένουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή 
του, θα καταβάλει τα ανάλογα ακυρωτικά τέλη. Εφ’ όσον τα 
παραπάνω ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται µε το 100% της συνολικής 
αξίας του ταξιδιού, το άτοµο που θα ταξιδέψει τελικά, θα πληρώσει 
και τη διαφορά του δωµατίου του, καθώς θα διαµείνει αναγκαστικά 
σε µονόκλινο
7.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ
Το γραφείο  µας, παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσον 
αφορά στα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για κάθε 
ταξίδι και προορισµό και την έκδοσή ή/και θεώρησή τους,   αλλά 
κάθε εκδρομέας είναι υπεύθυνος για την ισχύ, την εγκυρότητα, 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.  Οπως επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η ισχύς 
της visa η είναι µικρότερη από τη διάρκεια του ταξιδιού (ήτοι δεν 
συµπίπτουν οι ημερομηνίες) ή σε περίπτωση που ζευγάρι ταξιδιωτών 
έχουν διαφορετική υπηκοότητα µεταξύ τους, εκτός Schengen η αν το 
διαβατήριο έχει μικρότερη χρονική ισχύ από αυτήν που απαιτεί η κάθε 
χώρα Επίσης υπηρεσιακές ταυτότητες (αστυνομία , στρατός κλπ) 
δεν λογίζονται ως ταξιδιωτικά έγγραφα και θα πρέπει ο εκδρομέας 
σε συνεννόηση με την υπηρεσία του η τις αρμόδιες αρχές να 
επιβεβαιώσει την ισχύ τους γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις το γραφείο 
μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαγόρευση εξόδου από την χώρα. 
Ενήλικες που ταξιδεύουν με ανήλικα παιδιά θα πρέπει να έχουν 
φροντίσει για τα απαραίτητα έγγραφα όπως εξουσιοδοτήσεις κλπ 
γιατί και σε αυτές τις περιπτώσεις το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη 
για τυχόν απαγόρευση εξόδου από την χώρα  Επίσης  το γραφείο 
μας δεν φέρει ευθύνη 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. Η προμήθεια συναλλάγματος (αγορά, γνήσιο της δήλωσης, 
γνήσιο της υπογραφής κ.λ.π.) είναι επίσης αποκλειστική ευθύνη του  
συμμετέχοντος.  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. 
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). Επίσης ο εκδοχέας με την αποδοχή της συμμετοχής 
του δηλώνει ότι έλαβε γνώση και συναινεί με τους όρους συμμετοχής
8. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
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. Η αξίωση του  συμμετέχοντος για τυχόν αποκατάσταση 
της ηθικής του βλάβης συνεπεία μη εκτέλεσης η πλημμελούς 
εκτέλεσης της σύμβασης εξ υπαιτιότητας του διοργανωτή ή τρίτων 
παρόχων για τους οποίους αυτός ευθύνεται, δεν δύναται σε καμία 
περίπτωση να υπερβαίνει το 15% της κατ’ άτομο βασικής τιμής της 
εκδρομής προ φόρων. Ο περιορισμός αυτός ρητά συμφωνείται από 
τους συμβαλλόμενους στα πλαίσια του άρθρου 5 παρ. 2δ π.δ. για 
τυχόν νομική διεκδίκηση των απαιτήσεων καθορίζονται τα  Ελληνικά 
Δικαστήρια και ειδικότερα τα Δικαστήρια της έδρας του Γραφείου 
στην Θεσσαλονίκη 
9.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.
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