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Αλσατία - Χαϊδελβέργη 5 ημέρες
Σκωτία - Highlands - Λοχνές 6 ημέρες
Λονδίνο 5 ημέρες
Παρίσι 4&5 ημέρες
Μάλτα 4 ημέρες
Δαλματία - Ντουμπρόβνικ 4 ημέρες
Βερολίνο 4 ημέρες / Βουδαπέστη 4 ημέρες
Ρώμη 5 ημέρες
Βαρκελώνη 4 ημέρες
Βελιγράδι 4 & 5 ημέρες
Βουκουρέστι 4 & 5 ημέρες
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Βουδαπέστη - Βιέννη 5 ημέρες
Δαλματία - Ντουμπρόβνικ 5 ημέρες
Δαλματικές ακτές 6 ημέρες
Στα βήματα του Δράκουλα 5 ημέρες
Βουκουρέστι 4 & 5 ημέρες
Ανατολική Ρωμυλία 4 ημέρες
Βελιγράδι 4 & 5 ημέρες
Σόφια - Φιλιππούπολη 3 & 4 ημέρες
Βυζαντινή Οχρίδα 3 & 4 ημέρες

Αεροπορικές εκδρομές στην Ελλάδα
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Σαντορίνη 4 ημέρες
Μύκονος 4 ημέρες / Χανιά 4&5 ημέρες
Ρόδος 4 ημέρες
Σύρος 4 ημέρες / Ικαρία 4 ημέρες
Πάρος 3&4 ημέρες
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Σκιάθος 3&4 ημέρες
Πάρος 4&5 ημέρες
Λευκάδα - Πάργα - Σύβοτα 4 ημέρες
Μετέωρα 3 ημέρες
Ναύπλιο - Πόρτο Χέλι 4 ημέρες
Γύρος Πελοποννήσου 5 ημέρες
Χαλκίδα - Εύβοια 4 ημέρες
Ορεινή Ναυπακτία 4 ημέρες

Ζητήστε μας τα ειδικά έντυπα για Σκιάθο, Τήνο &
για μεμονωμένες κρατήσεις ξενοδοχείων στην Ελλάδα
ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ & ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑ:
Το έντυπο αυτό σχεδιάστηκε ειδικά για τις περιόδους της πρωτομαγιάς &
του Αγ. Πνεύματος, καθώς τι πιο ωραίο από ένα ταξίδι - μικρό διάλειμμα από
την καθημερινότητά μας και τις δυσκολίες μας ? Αρπάξτε την ευκαιρία και
ταξιδέψτε στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα με τις ειδικές προνομιακές τιμές
που έχουμε εξασφαλίσει. Απολαύστε τις ομορφιές της χώρας μας, αλλά
και του εξωτερικού. Τις περιόδους αυτές που ουσιαστικά σηματοδοτούν
την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου, τα μοναδικά χρώματα στα τοπία,
οι περιηγήσεις στις πόλεις του εξωτερικού, οι γαστρονομικές επιλογές
του κάθε τόπου, οι βόλτες σε γραφικά σοκάκια αλλά και τα πανέμορφα
νησιά μας θα σας ενθουσιάσουν! Χαρείτε λοιπόν, την πανέμορφη
παλέτα χρωμάτων, τα ηλιοβασιλέματα και ξεφύγετε από τη ρουτίνα της
καθημερινότητας!
Άλλωστε, μην ξεχνάτε πως η ζωή δε μετριέται από τις αναπνοές που
παίρνουμε, αλλά από τα μέρη και τις στιγμές που μας κόβουν την ανάσα.

Για τις εκδρομές στην Ελλάδα
- Σύμφωνα με το νόμο 4389/2016, από 01/01/18 δεν περιλαμβάνεται ο φόρος
διαμονής, ο οποίος καταβάλλεται 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

Εκδρομές
Πρωτομαγιάς &
Αγίου Πνεύματος
2018
Στις εκδρομές περιλαμβάνονται:
Αεροπορικές εκδρομές στο εξωτερικό:
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.

Αεροπορικές εκδρομές στην Ελλάδα - Fly & Drive:
Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της
επιλογής σας, 3. Αντίστοιχη διατροφή, 4. Ταξιδιωτική ασφάλιση
Επιπλέον

εφόσον επιθυμείτε: 1. Parking στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»
σε ειδικά βελτιωμένες τιμές, 2. Ενοικίαση αυτοκινήτου με παραλαβή
παράδοση στο αεροδρόμιο του προορισμού σας και απεριόριστα χλμ,
3. Εκδρομές, μίνι κρουαζιέρες, adventure sports και ξεναγήσεις σε
αξιοθέατα, 4. Υπηρεσίες των τοπικών μας αντιπροσώπων

Στις οδικές εκδρομές στην Ελλάδα & στο εξωτερικό:
Περιλαμβάνονται: 1. Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία,
2. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον
τιμοκατάλογο, 4. Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
εκδρομής 5. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου, 6. Ακτοπλοϊκά
εισιτήρια (όπου υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση), 7. Ασφάλεια αστικής
ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων, φόροι πόλεων, Βαπορέτα και ότι
αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

3
Στρασβούργο

Highlights
-

Κολμάρ, η παραμυθένια πόλη
Κοιλάδα Ρήνου
Στρασβούργο, παλιά πόλη
Μανχάιμ, Πύργος του νερού
Χαιδελβέργη, περιήγηση πόλης

Κολμάρ

Χαϊδελβεργη
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο < ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ >, έλεγχος εισιτηρίων και
απευθείας πτήση για τη γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν Μπάντεν. Βρίσκεται
στις δυτικές πλαγιές του μέλανα Δρυμού, στις όχθες του ποταμού Όου,
κοντά στην πόλη Καρλσρουη. Οι πήγες στο Μπάντεν ήταν γνωστές από τη
ρωμαϊκή εποχή. Ο Έλληνας ηγεμόνας της Μολδαβίας Μιχαήλ Στουρτζας
ηταν επίτιμος πολίτης της πόλης. Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της
πόλης και αναχώρηση για τη Γαλλία και το περίφημο Στρασβούργο. Άφιξη
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη
γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΚΟΛΜΑΡ - ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη γειτονική πόλη Κολμάρ. Η παραμυθένια αυτή
πόλη, που φημίζεται για την αμπελοκαλλιέργεια, ιδρύθηκε τον 9ο αιωνα μ.Χ.
Στη βόλτα μας θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό, που είναι αφιερωμένος
στον Αγιο Μαρτινο και θεμελιώθηκε τον 13ου αίωνα. Η πιο φημισμένη
περιοχή της πόλης είναι η Μικρή Βενετία, με παραδοσιακά κτίρια στις οχθες
των καναλιών του Λαοχ. Η περιοχή κάποτε αποτελούσε το κέντρο των
κρεοπωλών και των αλιέων. Ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια αναχώρηση
για την πόλη Φράιμπουργκ, η οποία βρίσκεται στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος
με την Κολμάρ, αλλα από την άλλη πλευρά του Ρήνου. Αποτελεί μια φυσική
είσοδος στο Μέλανα Δρυμό. Το διάσημο πανεπιστήμιο μας μεταφέρει
στο ακαδημαϊκό παρελθόν της πόλης. Στην κεντρική του πύλη, το
επιβλητικό άγαλμα του Αριστοτελη με το όνομα του μεγάλου φιλόσοφου
να αναγράφεται στα ελληνικά υπογραμμίζει εμφατικά τη διαχρονικότητα
της ακτινοβολίας του ελληνικού πνεύματος. Αξιζει να περιπλανηθείτε στην
όμορφη Augustinerplatz με τις παραδοσιακές μπυραρίες. Χρόνος ελεύθερος
για φαγητό. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχέιο μας.

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

Κάποιοι θεωρούν τα μέρη αυτά τα ωραιότερα
της Ευρώπης. Εμείς διαλέξαμε ότι καλύτερο
μπορεί να δει κανείς σε 5ημέρες και σας το
προσφέρουμε σε ένα πλήρες πρόγραμμα.
Η διαμονή και οι πτήσεις μας είναι ειδικά
επιλεγμένες για το συγκεκριμένο ταξίδι ώστε
να μην χρειάζεται να χάνουμε χρόνο σε
άσκοπα χιλιόμετρα. Εσείς ετοιμάστε βαλίτσες
και απολαύστε αυτές τις υπέροχες τοποθεσίες..
4η ημέρα: ΜΑΝΧΑΙΜ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Μανχαιμ, που αναφέρεται στην ιστορία
για πρώτη φορά τον 8ο αιώνα. Η πόλη καταστράφηκε στο τριακονταετή
πόλεμο, τον 17ου αιώνα. Μετά την ανακατασκευή του το 1720 και με το
ιδιότροπο γεωμετρικό σχέδιο πόλεως για τα δεδομένα της εποχής, έγινε
πρωτεύουσα και απέκτησε μεγαλοπρεπή ανάκτορα. Ο Πύργος του νερού
είναι το σύμβολο της πόλης. Ελεύθερος χρόνος στην αγορά της πόλης.
Επιστρέφουμε στην όμορφη πόλη της Χαιδελβέργης και ξεκινάμε την
περιήγησή μας. Η πόλη έχει το παλιότερο πανεπιστήμιο της Γερμανίας
(14ος αίωνας). Αποτελούσε κέντρο του γερμανικού ρομαντισμού και είναι
κτισμένη στον ποταμό Νέκαρ στο κρατίδιο της Βαδης Βυρτεμβέργης. Στη
βόλτα μας θα θαυμάσουμε το παλάτι, που είναι κτισμένο στις πλαγιές του
βουνού, την παλιά πόλη με τον πεζόδρομο μήκους 1,6 χλμ., την εκκλησία
των Ιησουιτών και του Αγιου Πνεύματος, τη συνοικία του πανεπιστημίου με
την περίφημη βιβλιοθήκη και τη φυλακή των φοιτητών. Ελεύθερος χρόνος να
εξερευνήσετε την πόλη και να αγοράσετε υπέροχα χειροποίητα σουβενίρ.
Τελειώνοντας, επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε να
διασκεδάσετε σε κάποια παραδοσιακή μπυραρία. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη του Γκαίτε, σήμερα εμπορική και
οικονομική καρδιά της Γερμανίας. Η Φρανκφούρτη είναι η πέμπτη μεγαλύτερη
πόλη της Γερμανίας και βρίσκεται στον ποταμό Μάιν. Είναι γνωστή για
τους ουρανοξύστες της όντας η μόνη ευρωπαϊκή πόλη που επιτρέπει να
κτιστούν μέσα στο ιστορικό της κέντρο οπως επισης για τα παγκοσμιως
γνωστα λουκανικα Φρανκφουρτης. Θα διαπιστώσετε ότι το παρελθόν και το
παρόν μπορούν και συνυπάρχουν αρμονικά δίνοντας έναν ενδιαφέροντα
χαρακτήρα στην πόλη. Χρόνος στην φημισμένη πόλη και μετάβαση στο
αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής.

Γλασκώβη

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!

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.

Bungee Jumping

3η ημέρα: GREAT GLEN - LOCH NESS - CRUISE - INVERNESS - AVIEMORE
Η σημερινή μέρα θα είναι επίσης πολύ ιδιαίτερη! Κατευθυνόμαστε προς τα Highlands, 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.

Loch ness cruise
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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 Harry 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 bungee 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!

Trossacks National Park

Highland games

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 Castle. 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!

Tank driving
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!

Carberry Castle

Η διαμονή μας στο Εδιμβούργο γίνεται
στο μεσαιωνικό κάστρο Carberry

Παραδοσιακό
αλλά
συνάμα
πρωτοπόρο, το Λονδίνο αποτελεί μια
από τις καλύτερες προτάσεις ταξιδιού
καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.
Θα μείνετε σε κομψά ξενοδοχεία,
θα ψωνίσετε στις κεντρικότερες
αγορές, θα κάνετε βόλτες με τα
γνωστά κόκκινα λεωφορεία, θα
δείτε συγκλονιστικά αξιοθέατα και
μουσεία. Με λίγα λόγια στο Λονδίνο
θα περάσετε υπέροχα.

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

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

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

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

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

Highlights
-Επίσκεψη στο Notting Hill
-Κρουαζιέρα στο Greenwich
-Ποδήλατο στο Hyde Park
-Kινεζικος μπουφες στη China town.
-Βόλτα στο Southbank
-Επίσκεψη στο Camden
-Απολαύστε τη θέα από έναν ουρανοξύστη
-Shopping Therapy
-Eπισκεψη στο μοναδικό Covent Garden

Οξφόρδη
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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 προαιρετικά 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 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

Η σύγχρονη Γαλλική Πρωτεύουσα έχει
χαρίσει τις ομορφιές της σαν φόντο των
πιο λαμπερών ονείρων, έχει γίνει το
σκηνικό για μεγάλους κινηματογραφικούς
και μη έρωτες, έχει τραγουδηθεί και έχει
αγαπηθεί όσο καμιά πόλη στον κόσμο, για
να γίνει σύμβολο και μύθος. Απολαύστε
το Παρίσι όπως ακριβώς σας ταιριάζει και
θυμηθείτε πως για να το γνωρίσετε μια
επίσκεψη δεν είναι αρκετή!
Disney

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

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

Απευθείας Πτήσεις
από Θεσ/νίκη

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!
1η ημέρα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΛΤΑ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ / ΚΗΠΟΙ ΜΠΑΡΑΚΑ

2η ημερα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΟΣΤΑ - ΜΕΔΙΝΑ - ΡΑΜΠΑΤ - Τα Αλί

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. Julian’s, που σφύζουν από ζωή, διαθέτοντας μεγάλα ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ.
Το Paceville, στην άκρη του St. Julian’s, είναι το νυχτερινό επίκεντρο, γεμάτο
μπαρ, κλαμπ και τουρίστες. Οι ντόπιοι κάνουν passeggiata, δηλαδή βόλτα, στον
παραλιακό δρόμο, ο οποίος, αν τον κοιτούσες από ψηλά θα έμοιαζε με κορδέλα,
διατρέχοντας αναρίθμητους κόλπους, λιμανάκια και μαρίνες.

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.

Cospicoua

Vitoriossa
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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 της περιόδου του Πάσχα. Κάθε
φορά οι ταξιδιώτες ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι
από τον προορισμό και τις υπηρεσίες μας, οπότε
προτείνουμε για άλλη μια φορά να επισκεφθείτε το
μοναδικό αυτό νησί για να γνωρίσετε την Ανοιξιάτικη
Μάλτα.
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.
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.

Gozo

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!

Τα τελευταία χρόνια ο προορισμός Δαλματικές
ακτές «παίζει» πολύ και όχι άδικα. Ο πόλεμος
στη Γιουγκοσλαβία υπήρξε η αιτία που είχε φύγει
τις προηγούμενες δεκαετίες από τη σκέψη μας
ως ταξιδιωτικός προορισμός, όμως επιβίωσε και
ευτυχώς φαίνεται πως ξεπέρασε τα τραύματά του
χάρη στην αγάπη των κατοίκων για έναν τόπο που
έπρεπε γρήγορα να αναστηθεί. Το Ντουμπρόβνικ
(το μικρό δάσος) Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της UNESCO είναι γεμάτο ιστορία,
αλλά δεν μοιάζει καθόλου με… μουσείο. Θα δείτε
την σύγχρονη και την παλιά πόλη με τα μεσαιωνικά
κάστρα που επέλεξε η παραγωγή του Game Of
Thrones για σειρά γυρισμάτων. Αυτό το σύντομο
ταξίδι όμως δεν μένει μόνο εκεί. Γνωρίζοντας καλά
τις περιοχές αυτές, άλλωστε τα τελευταία χρόνια
μας εμπιστεύεται ο μεγαλύτερος αριθμός ταξιδιωτών
από τη Β.Ελλάδα, έχουμε επιλέξει τις ωραιότερες
επισκέψεις ώστε να αξιοποιήσετε το 4ήμερο αυτό
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας προσφέρουμε
αποκλειστικές απευθείας πτήσεις από το αεροδρόμιο
“Μακεδονία” ειδικά σχεδιασμένες για αυτό το ταξίδι,
διαμονή στο κέντρο της πόλης ή στο παραλιακό
Πλατ, έμπειρο συνοδό και μια υπέροχη τοπική
ξεναγό που εκτός από ξεναγήσεις θα σας μιλήσει για
τον τοπικό τρόπο ζωής, τις πρόσφατες μνήμες του
πολέμου και θα σας καθοδηγήσει στα καλύτερα μέρη
της φημισμένης πόλης. Εσείς απλά χαλαρώστε,
ξεχάστε την καθημερινότητα και απολαύστε το
μοναδικό “μαργαριτάρι της Μεσογείου”..
Αυτοί που αναζητούν τον παράδεισο στη γη, πρέπει να έρθουν
στο Ντουμπρόβνικ.
George Bernard Shaw

Highlights :
- Ξενάγηση στο Ντουμπρόβνικ
- Kάστρα του Game of Thrones
- Mountain Buggies..μια δραστηριότητα για κάθε
νέους κάθε ηλικίας
- Εκδρομή στο Mostar - Blagaj
- Εκδρομή Kotor - Budva
- Korcula - Το νησί του Marco Polo
Τοπικός φίλος - Tour Leader
Συνοδός μας σε αυτή την εκδρομή είναι ο Γιώργος ο οποίος
γνωρίζει αυτές τις περιοχές ίσως καλύτερα και από τους
τοπικούς! Θα τον συναντήσουμε στο αεροδρόμιο και θα
είναι συνεχώς μαζί μας φροντίζοντας για τις περιηγήσεις και
κάθε λεπτομέρεια του ταξιδιού. Η τοπική μας φίλη Αγγελική
γεννήθηκε και ζεί στο Ντουμπρόβνικ, μιλάει τη γλώσσα μας
και θα είναι εκεί όχι μόνο για να μας ξεναγήσει αλλά και να
μας μεταφέρει την καθημερινότητα των τοπικών, να μοιραστεί
τις εμπειρίες της από την περίοδο του πολέμου και να μας
συστήσει τα καλύτερα μέρη για φαγητό, διασκέδαση ή κάποια
άλλη δραστηριότητα.

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.

Κοτόρ
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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.

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: 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.

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.

PLAT 3*
Βρίσκεται στην περιοχή Plat, λίγο έξω από την πόλη του Ντουμπρόβνικ. Διαθέτει πισίνα, εστιατόριο, μπαρ, χώρο στάθμευσης και δωρεάν Wi-Fi. Τα ευρύχωρα δωμάτια του
διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο και μπαλκόνι.

Το κρυμμένο διαμάντι του Δούναβη
Το Βερολίνο αποτελεί ιδανικό προορισμό
καθώς
διαθέτει
πληθώρα
επιλογών
δραστηριοτήτων όπως πολυάριθμα θέατρα,
μουσεία, αρχιτεκτονικά μνημεία, αξιοθέατα,
καταστημάτα παντός είδους και μορφές
διασκέδασης για όλα τα γούστα. Τα ξενοδοχεία
στο Βερολίνο είναι υποδειγματικά και το
φαγητό και οι μπυραρίες το ίδιο. Το ταξίδι στη
γερμανική πρωτεύουσα είναι απολαυστικό
όλο το χρόνο.
1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βερολίνο. Άφιξη και μεταφορά
στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ περιηγηθείτε στις
μοναδικές αυλές ’’Ηackesche Hofe’’ στο κέντρο του Βερολίνου, όπου
επικρατεί πάντα μεγάλη κίνηση. Μπορείτε ακόμα να απολαύσετε την ωραία
ατμόσφαιρα γύρω από την πλατεία Savignyplatz, με τα πολλά καφέ και
εστιατόρια.

2η ημέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΓΑΜΟΥ
Ξεκινάμε για την ξενάγηση της πόλης μέσα από την αρμονική συνύπαρξη της
ιστορικής και της μοντέρνας αρχιτεκτονικής θα εκτυλίσσονται οι ιστορικές
στιγμές, που σφράγισαν την τωρινή εικόνα του σύγχρονου Βερολίνου. Από
την πύλη του Βραδεμβούργου έως την λεωφόρο Καρλ Μαρξ εναλλάσσονται
τα μνημεία της βασιλικής εποχής με τα κτίρια του σοσιαλιστικού ρεαλισμού
από το κομμουνιστικό παρελθόν της πόλης ενώ κοντά στο πέρασμα του
Τσεκ ποιντ Τσάρλυ τα απομεινάρια του τείχους σας μεταφέρουν στα
γεγονότα του ψυχρού πολέμου. Διασχίζοντας την επιβλητική λεωφόρο της
17ης Ιουνίου απολαμβάνετε το κεντρικό πάρκο της πόλης, το Τιεργκατεν.
Στη συνέχεια επίσκεψη στο μουσείο της Περγάμου. Μπορείτε να ψωνίσετε
στα εμπορικά κέντρα του Βερολίνου που είναι διάσπαρτα σε ολόκληρη την
πόλη. Βρίσκονται κυρίως κοντά στην Unter den Linden και στους κάθετους
σε αυτή δρόμους όπως η Frieddrichstrasse, αλλά και στην 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. Χρόνος ελεύθερος.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

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

4η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση
επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Στην πρώτη σας επίσκεψη στη ρομαντική πόλη του Δούναβη στην
παραμυθένια πρωτεύουσα της Ουγγαρίας θα ανακαλύψετε τα ίχνη που
άφησαν στην πόλη οι Μαγυάροι βασιλείς, οι Οθωμανοί κατακτητές,
Αψβούργοι αυτοκράτορες αλλά και το κομμουνιστικό καθεστώς. Θα
περπατήσετε τις 8 γέφυρες που ενώνουν τις άλλοτε χωρισμένες από
τον Δούναβη Βούδα και Πέστη και θα “αποβάλλετε” κάθε τι περιττό
χαλαρώνοντας σε ένα από τα εκατοντάδες spa που έκαναν γνωστή
την πόλη. Στη Βουδαπέστη επίσης θα βιώσετε την γοητευτική
αντιπαράθεση του παλιού με το καινούριο.
Σας έχουμε ετοιμάσει ένα 4ήμερο αεροπορικό πρόγραμμα με τη
συνοδεία τοπικού - επίσημου ξεναγού.
Η Βουδαπέση αποτελεί αγαπημένη μας “συνήθεια”, καθώς μας
εμπιστεύεται μεγάλος αριθμός Ελλήνων ταξιδιωτών για να γνωρίσουν
την Ουγγρική πρωτεύουσα.

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και πτήση για Βουδαπέστη.
Άφιξη και μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Το βράδυ προαιρετική νυκτερινή
κρουαζιέρα στον Δούναβη.

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...

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.

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. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
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Βατικανό

ΜΟΥΣΕΙΑ
ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ
Δώρο η ξενάγηση & το κόστος
εισόδου
Εξασφαλισμένη προκράτηση
Γρήγορη πρόσβαση χωρίς
πολύωρη αναμονή

Η Αιώνια Πόλη δεν είναι απλά ένας must προορισμός, είναι μια ζωντανή περιήγηση στην
πορεία των Τεχνών και κάθε βόλτα στους δρόμους της ένα μάθημα αισθητικής και στιλ. Η
Ρώμη είναι μια εκπληκτική πόλη και το ταξίδι εκεί θα σας μείνει αξέχαστο. Τέλεια ξενοδοχεία,
εστιατόρια, μπαρ, καφέ, αλλά και πολλά αξιοθέατα, shopping, διασκέδαση.
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ - ΒΡΑΔΙΝΗ ΒΟΛΤΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο <Μακεδονία> και πτήση για την αιώνια πόλη, τη Ρώμη.
Άφιξη, μετάβαση στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος για
ξεκούραση. Σας προτείνουμε μια βραδινή βόλτα στη Ρώμη. Θα τη δούμε όπως της αξίζει με
φωτισμούς και χρώματα που θα σας μείνουν αξέχαστα. Θα διασχίσουμε τη Via Veneto με
τα φημισμένα καφέ και ξενοδοχεία, σύμβολο της dolce vita της Ιταλιας, θα δούμε τη Piazza Barberini με την κρήνη του Τρίτωνα, θα ανέβουμε έναν από τους 7 μυθικούς λόφους,
τον Κυρινάλιο, όπου δεσπόζει το προεδρικό μέγαρο και στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε
στη Piazza Venezia, το κέντρο της Ρώμης με το μοναδικά φωτισμένο μνημείο ενώσεως
της Ιταλίας. Θα περάσουμε από το μεγαλύτερο ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το Κολοσσαίο
και τέλος θα κάνουμε στάση στη περιοχή Trastevere, μια από τις πιο γραφικές και
κοσμοπολίτικες γειτονιές της Ρώμης για ένα ποτό δίπλα στις όχθες του Τίβερη ποταμού.

Φλωρεντία

2η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για πανοραμική ξενάγηση στην πόλη-σύμβολο που δεν έπαψε
ποτέ να γοητεύει τον κάθε επισκέπτη. Θα δούμε τη Βίλλα Μποργκέζε, το Αυρηλιανό
τείχος, την πιάτσα Μπαρμπερίνι, τη στήλη του Τραϊανού, το περίφημο Κολοσσαίο, το
μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο Ρωμαικό κτίσμα του κόσμου, το λόφο του Καπιτωλίου, όπου
θεμελιώθηκε η αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου,
την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια, όπου δεσπόζει το μνημείο του Βίκτορα Εμμανουήλ, το
λόφο Παλατίνο και τον Τίβερη ποταμό με το νησί Τιβερίνα. Το βράδυ σας προτείνουμε
περίπατο στην Πιάτσα Ναβόνα με τα επιβλητικά μνημεία και την πανέμορφη Φοντάνα
ντι Τρέβι.

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

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

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

Μοναδική αρχιτεκτονική, ιστορικά μνημεία,
καλλιτεχνική
κληρονομιά,
ποδόσφαιρο,
ζωντανές γειτονιές για βόλτες και nightlife αλλά
και συναρπαστική γαστρονομία. Αλλάζοντας
τελείως πρόσωπο μετά τους Ολυμπιακούς
Αγώνες, η πόλη είναι ταυτόχρονα παραδοσιακή
και σύγχρονη, νεανική και κλασική.Κινείται
και αναπνέει μέσα σε μεσαιωνικά παλάτια,
καθεδρικούς ναούς, καλντερίμια αλλά και
σε φαρδιούς, πολυσύχναστους δρόμους και
καταπληκτικά κτίρια (δείγματα του μοντερνισμού
του τέλους του 19ου αιώνα).Το καλό φαγητό
και οι βόλτες για tapas και κρασί αποτελούν
σημαντικό κομμάτι αυτής της ταξιδιωτικής
εμπειρίας.
Σαγράδα Φαμίλια

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - RAMBLAS
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.

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 σε συνδυασμό με
τοπικούς μεζέδες (tapas). Επιστροφή στη Βαρκελώνη. Υπόλοιπο της ημέρας
ελεύθερο.

4η ημέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΓΙΡΟΝΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πόλη της Girona 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.

Γιρόνα
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Άγιος Σάββας

Με απευθείας πτήσεις

Το Βελιγράδι είναι μια πανέμορφη γραφική πόλη με μεγάλη ιστορία. Απολαύστε βόλτες στις
όχθες του Δούναβη και στον πεζόδρομο της Knez Mihailova. Ένας προορισμός που θα σας
γοητέυσει με πολύ χαμηλό κόστος, κατάλληλος για όλες τις εποχές του χρόνου.
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.

Φρούριο Βελιγραδίου

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.

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

“Το μικρό Παρίσι”

Specialist
Αποκαλείται το “Παρίσι των Βαλκανίων” ή το Μικρό Παρίσι. Η πόλη διακρίνεται για την πλούσια ιστορία της, τα ιδιαίτερα
κομψά κτίρια και τα πολύ ενδιαφέροντα μουσεία. Το ιστορικό κέντρο είναι μεγαλοπρεπέστατο και δεν έχει να ζηλέψει
απολύτως τίποτα από τις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Θα σας εντυπωσιάσει η μεγαλομανία
του Τσαουσέσκου «σκαλισμένη» στα μάρμαρα του δεύτερου μεγαλύτερου κτιρίου του πλανήτη, η παλιά πόλη με τα
φασαριόζικα mainstream cafe να παίζουν μουσική στη διαπασών, τα κομψά βουλεβάρτα, αλλά και η εκδρομή στα
Καρπάθια. Σήμερα, είναι μία από τις πιο αναπτυσσόμενες πόλεις, με σταθερή εξέλιξη και ιδιαίτερα μεγάλο πλούτο
αξιοθέατων.
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

Μοναδικό Δώρο

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.

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

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)

Βουκουρέστι

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.

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

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

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 4η ημέρα του προγράμματος.
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Το κρυμμένο διαμάντι του Δούναβη
Βουδαπέστη

Στην πρώτη σας επίσκεψη στη ρομαντική πόλη του Δούναβη στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Ουγγαρίας
θα ανακαλύψετε τα ίχνη που άφησαν στην πόλη οι Μαγυάροι βασιλείς, οι Οθωμανοί κατακτητές, Αψβούργοι
αυτοκράτορες αλλά και το κομμουνιστικό καθεστώς. Θα περπατήσετε τις 8 γέφυρες που ενώνουν τις άλλοτε
χωρισμένες από τον Δούναβη Βούδα και Πέστη και θα “αποβάλλετε” κάθε τι περιττό χαλαρώνοντας σε ένα από τα
εκατοντάδες spa που έκαναν γνωστή την πόλη. Στη Βουδαπέστη επίσης θα βιώσετε την γοητευτική αντιπαράθεση
του παλιού με το καινούριο.
Σας έχουμε ετοιμάσει ένα 5νθήμερο οδικό πρόγραμμα στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι εκδρομές στην Βιέννη
αλλά και στα Παραδουνάβια χωριά με την συνοδεία των πλέον έμπειρων και καταρτισμένων συνοδών μας ….
Η Βουδαπέση αποτελεί αγαπημένη μας “συνήθεια”, καθώς μας εμπιστεύεται μεγάλος αριθμός Ελλήνων ταξιδιωτών
για να γνωρίσουν την Ουγγρική πρωτεύουσα.
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (945ΧΛΜ.)
Αναχώρηση από το γραφείο μας νωρίς το πρωί για τα
σύνορα. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις στην διαδρομή
περνώντας από Σκόπια και Βελιγράδι φθάνουμε στην
πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, την Βουδαπέστη.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

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

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

Μην ξεχάσετε...
- Να πάτε στο NEW YORK CAFE ( ανήκει στο σύνδεσμο ιστορικών καφέ
της Ευρώπης)
- Να κάνετε κρουαζιέρα στον Δούναβη , Η φωτισμένη πόλη θα σας μείνει
αξέχαστη

Οι top5 γεύσεις:
1. Gulyas: η περίφημη κόκκινη σούπα με βραστό μοσχάρι και πάπρικα θα
γίνει το αγαπημένο σου lunch μεταξύ του sightseeing.
2. Porkolt: είναι το goulash που ξέρουμε από άλλες χώρες, δηλαδή
κοκκινιστό μοσχάρι ψημένο με τις ώρες και πεντανόστιμο. Το τρώνε και
πάνω σε ειδικό ψωμί ή πίτα, ιδίως ως street food.
3. Σούπες: υπάρχει τόση ποικιλία γεύσεων και τρόπων σερβιρίσματος, που
δοκίμασε όσο πιο πολλές μπορείς.
4. Κρασί: είναι γνωστό το πόσο καλό είναι το ουγγρικό κρασί. Υπάρχουν
και wine tasting tours στην πόλη, αν έχεις χρόνο. Δοκίμασε Merlot ή
Pinot Noir.
5. Τοπικά τυριά: δοκίμασε όποιο τυρί θες. Κατά προτίμηση, από την αγορά!
4η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ

(210χλμ)

Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στα περίφημα παραδουνάβια χώρια της Ουγγαρίας.
Στην εκδρομή μας κατά μήκος του Δούναβη θα επισκεφθούμε το γραφικό χωριό Αγ.
Ανδρέας, τόπος πολλών φημισμένων καλλιτεχνών. Στάση για καφέ, περίπατος στο χωριό
και συνεχίζουμε για το Βίζεγκραντ, γενέτειρα του Καρλομάγνου. Έπειτα θα κάνουμε στάση
στην πρώτη πρωτεύουσα τον Ούγγρων το Έστεργκομ, για να επισκεφθούμε τον τεράστιο
καθεδρικό ναό, όπου βρίσκεται ο θρησκευτικός θησαυρός των Ούγγρων και την πινακοθήκη.
Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. 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.

Ντουμπρόβνικ

Μόσταρ

Νησί Κόρτσουλα

1n ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

3η ημέρα: ΜΟΣΤΑΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ

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.

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.

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.

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

Κοτόρ

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.
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Ντουμπρόβνικ
Τρογκίρ

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ

3η ημέρα: ΖΑΝΤΑΡ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ

Αναχώρηση νωρίς το πρωί 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.

Πρόγευμα 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.

2η ημέρα: ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - ΖΑΝΤΑΡ
Μετά το πρόγευμα, ξεκιναμε την περιηγηση μας στο Ζάγκρεμπ το οποιο
αποτελείται από τρία τμήματα: τα δύο παλαιότερα τμήματα (Κάπτολ και
Γκόρντι Γκραντ) που βρίσκονται στο ψηλότερο σημείο κι από την Ντόλνι
Γκραντ (“Κάτω Πόλη”) με εκτεταμένες σύγχρονες συνοικίες αλλα και
βιομηχανικές περιοχές. Αξιοθέατα της πόλης αποτελούν το Αρχαιολογικό
Μουσείο Ζάγκρεμπ, το Κροατικό Μουσείο Φυσικών Επιστημών, το Μουσείο
Μίμαρα, το Εθνικό Θέατρο και η Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη. Αμέσως μετά
συνεχίζουμε με προορισμό το εθνικό πάρκο Πλίτβιτσε. Είναι ένα φυσικό
συγκρότημα από 16 λίμνες άλλη ψηλότερη και άλλη χαμηλότερη, που με
μια σειρά καταρρακτών τα νερά πέφτουν από τη μία λίμνη στην άλλη.
Η φύση δημιούργησε ένα από τα πιο όμορφα θαύματα της που αφήνουν
άναυδο τον επισκέπτη. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς 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.

Ζάγκρεμπ

4η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Πρόγευμα 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.

5η ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΝΤΒΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση με προορισμό την όμορφη Budva, στο
Μαυροβούνιο. Στη διάρκεια μιας πανέμορφης διαδρομής και διασχίζοντας
το μεγαλύτερο φιόρδ της Ευρώπης μετα της Νορβηγίας, θα περιηγηθουύμε
και θα θαυμάσουμε αρχικά 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 Budva, όπου τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο μας. Στη συνέχεια θα κάνουμε
έναν περίπατο στην παλιά πόλη με την μοναδική αρχιτεκτονική, τα στενά
δρομάκια της με τα πολλά καταστήματα και τις μικρές εκκλησίες οι οποίες
εξακολουθούν να είναι αναλλοίωτες στο πέρασμα των χρόνων. Μετάβαση
στο ξενοδοχείο για δείπνο.

6η ημέρα: ΜΠΟΥΝΤΒΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση. Στην επιστροφή μας θα έχουμε τη δυνατότητα
να 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 συγκεκριμένη λίμνη. Συνεχίζουμε και
περνάμε τα Ελληνοαλβανικά σύνορα και αργά το απόγευμα φθάνουμε στην
Θεσσαλονίκη.

Σιμπίου

Πύργος Δράκουλα

Μοναδικό
πρόγραμμα

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

2η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΣΙΜΠΙΟΥ (230 χλμ)

Βουκουρέστι

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 Μπρασώφ,
όπου θα δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη εκκλησία, γοτθικού ρυθμού,
τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Μεταφορά στο
ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια.

Μπρασόφ

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
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“Το μικρό Παρίσι”

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

Specialist

Αποκαλείται το “Παρίσι των Βαλκανίων” ή
το Μικρό Παρίσι. Η πόλη διακρίνεται για την
πλούσια ιστορία της, τα ιδιαίτερα κομψά κτίρια και
τα πολύ ενδιαφέροντα μουσεία. Το ιστορικό κέντρο
είναι μεγαλοπρεπέστατο και δεν έχει να ζηλέψει
απολύτως τίποτα από τις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις
της κεντρικής Ευρώπης. Θα σας εντυπωσιάσει η
μεγαλομανία του Τσαουσέσκου «σκαλισμένη» στα
μάρμαρα του δεύτερου μεγαλύτερου κτιρίου του
πλανήτη, η παλιά πόλη με τα φασαριόζικα mainstream cafe να παίζουν μουσική στη διαπασών,
τα κομψά βουλεβάρτα, αλλά και η εκδρομή
στα Καρπάθια. Σήμερα, είναι μία από τις πιο
αναπτυσσόμενες πόλεις, με σταθερή εξέλιξη και
ιδιαίτερα μεγάλο πλούτο αξιοθέατων.

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 4η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΟΦΙΑ (420 χλμ)
Παρθενώνα, το μουσείο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. Επιστροφή Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος για τις τελευταίες αγορές μας και
στο ξενοδοχείο και χρόνος για ξεκούραση.
αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, τη Σόφια. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ βόλτα στη φωταγωγημένη
3η ημέρα: ΣΙΝΑΪΑ - ΜΠΡΑΝ - ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ (300 χλμ)
Μετά το πρωϊνό αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα πόλη. Διανυκτέρευση.
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.

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.

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

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

Η 4ήμερη οδική εκδρομή πραγματοποιείται
και με βραδινή αναχώρηση.
Συνοπτικό πρόγραμμα:
1η ημέρα: Βραδινή αναχώρηση για Βουκουρέστι
2η ημέρα: Άφιξη - Ξενάγηση πόλης
3η ημέρα: Σινάϊα - Μπράν - Μπρασόφ
4η ημέρα: Επιστροφή

Η εξερεύνηση του Μπουργκάς
είναι η εξερεύνηση των
ονείρων σας!
Η μυρωδιά της θάλασσας, το
μικρό κομμάτι της ησυχίας,
τα μικροσκοπικά δρομάκια,
τα χαμογελαστά μάτια σας
καλωσορίζουν ....
Το Μπουργκάς θα σας κάνει
να γελάσετε, να περπατήσετε
ξυπόλητοι στην άμμο .... να
ερωτευτείτε ... να περάσετε
φανταστικά και να θέλετε να
επιστρέψετε!

Για τους περισσότερους επισκέπτες, το λιμάνι της πόλης
Μπουργκάς δεν είναι παρά ένα σημείο διέλευσης για τα
πιο προφανώς ελκυστικά θέρετρα και ιστορικές πόλεις
πιο πάνω και κάτω από την ακτή. Εάν αποφασίσετε να
σταματήσετε, θα βρείτε μια ζωντανή, καλά διατηρημένη
πόλη με ένα όμορφο, πεζοδρομημένο κέντρο, μια μακρά
παραλία χωρίς συνωστισμό, ένα πανέμορφο παραθαλάσσιο
πάρκο και μερικά ενδιαφέροντα μουσεία. Ένας συνδυασμός
ξενοδοχείων σε λογικές τιμές, καθώς και μερικά από τα
καλύτερα εστιατόρια σε αυτό το μέρος της χώρας, το καθιστά
μια πρακτική βάση για να εξερευνήσετε τη νότια ακτή.

Burgas
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΣΥΝΟΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ (BURGAS)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχωρούμε για τα
Ελληνο-βουλγαρικά σύνορα. Αφού περάσουμε στην Βουλγαρία και μέσω
Σβίλεγκραντ και Τοποόλοφγκραντ, διασχίζοντας μια όμορφη φυσική
διαδρομή στις ήπιες πλαγιές της Στράντζας, θα φτάσουμε στην Μαύρη
Θάλασσα, στον Πύργο (Βurgas). Την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην
Βουλγαρική Ακτή της Μαύρης Θάλασσας γενέτειρα του ποιητή μας Κώστα
Βάρναλη. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο και έχουμε ελεύθερο χρόνο για
ξεκούραση πριν πάρουμε το βραδινό μας.

Μονή Αλατζά

Μην ξεχάσετε...
να επισκεφθείτε τα μεγάλα εμπορικά κέντρα, όπως: Tria City
Centre, Burgas Plaza, Mall Galleria.
3η ημέρα: ΣΩΖΟΠΟΛΗ - ΑΓΧΙΑΛΟΣ - ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ
Μετά το πρωινό ξεκινάμε 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. από τον Πύργο, στην Βουλγαρική Ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Εδώ
θα συναντήσουμε 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. Θα έχουμε χρόνο για
έναν καφέ και στη συνέχεια αναχωρούμε για την 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 επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο. Σας προτείνουμε
να επισκεφθείτε τη Μητρόπολη & το ναό των Αγίων Κυρίλλου και Μεθόδιου
και μόλις επιστρέψετε θα έχουμε το βραδινό μας.

2η ημέρα: ΒΑΡΝΑ - ΜΟΝΗ ΑΛΑΤΖΑ
Παίρνουμε το πρωινό μας και αναχωρούμε μέσω της τουριστικής
Ηλιόλουστης Ακτής για 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), η οποία όντας
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. Θα περπατήσουμε στην αγορά και την
υπέροχη παραλία για φαγητό και αγορές. Το απόγευμα επιστρέφουμε στο
ξενοδοχείο μας και το βράδυ μετά την χαλάρωσή μας θα έχουμε και πάλι
το δείπνο μας.

Σωζόπολη
4η ημέρα: ΠΥΡΓΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας και βεβαιωθούμε ότι δεν «ξεχάσαμε» κάτι στα
δωμάτιά μας, αναχωρούμε για την πόλη μας. Κάνοντας τις απαραίτητες
στάσεις στη διαδρομή, φτάνουμε το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη. Θα
έχουμε μια σύντομη στάση για καφεδάκι ή φαγητό και καταλήγουμε το
βράδυ στον προορισμό μας με τις καλύτερες των εντυπώσεων.
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Καλεμέγκταν

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.

Άγιος Σάββας

Το Βελιγράδι είναι μια πανέμορφη γραφική πόλη
με μεγάλη ιστορία. Απολαύστε βόλτες στις όχθες
του Δούναβη και στον πεζόδρομο της Knez Mihailova. Ένας προορισμός που θα σας γοητέυσει
με πολύ χαμηλό κόστος, κατάλληλος για όλες τις
εποχές του χρόνου.
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 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.

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

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και με μια διαδρομή αεροπορικώς

Η 4ήμερη οδική εκδρομή πραγματοποιείται και με βραδινή αναχώρηση.
Συνοπτικό πρόγραμμα:
1η ημέρα: Βραδινή αναχώρηση για Βελιγράδι
2η ημέρα: Άφιξη - Ξενάγηση πόλης
3η ημέρα: Νόβισαντ - Stremsi Karlovsi - By night Ζέμουν
4η ημέρα: Βελιγράδι - Νις - Επιστροφή

Δώρο

η εκδρομή στη
Φιλιππούπολη
Η Σόφια έχει αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 1η Ιανουαρίου.

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - Μ. ΡΙΛΛΑ - ΣΟΦΙΑ (330χλμ)

3η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ (240 χλμ)

Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και 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 και ξεκούραση. Σας
προτείνουμε στον ελεύθερο χρόνο σας να περπατήσετε στη λεωφόρο Vitosha, όπου τα μοντέρνα κτίρια, τα εμπορικά κέντρα με τις γνωστές αλυσίδες
καταστημάτων και τις ακριβές μπουτίκ κυριαρχούν. Διαν/ση.

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. Εναλλακτικά σας
προτείνουμε να επισκεφθείτε κάποιο πολυκατάστημα ή να περπατήσετε
στο μεγαλύτερο πάρκο της πόλης, το Borissova. Επιστροφή στη Σόφια. Διαν/
ση.

4η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (330 χλμ )λμ)
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.

2η ημέρα: ΣΟΦΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΛ. ΝΕΦΣΚΙ (50χλμ)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση 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 στο
πεζόδρομο στο κέντρο. Το βράδυ διασκεδάστε προαιρετικά στο κέντρο της
πόλης και δοκιμάστε τοπικές σπεσιαλιτέ.

Φιλιππούπολη

Στην 3ήμερη εκδρομή η επίσκεψη στη Φιλιππούπολη πραγματοποιείται την 2η ημέρα και η ξενάγηση στη Σόφια την τελευταία ημέρα του προγράμματος.
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Tο φυσικό σύνορο των δύο
πιο βεβαρημένων από τις
προκαταλήψεις μας γειτόνων:
της Αλβανίας και των Σκοπίων
Eίναι ταυτόχρονα η μεγαλύτερη
σε ηλικία, η βαθύτερη και μία
εκ των ομορφότερων λιμνών
της Νότιας Ευρώπης.
H φυσική ομορφιά δεν έχει
σύνορα και δε μεταβάλλεται
ανάλογα με το που βρίσκεται.
Η Οχρίδα είναι πανέμορφη
μέσα στην απεραντοσύνη
της, γιατί στις όχθες της
φωλιάζουν τρεις πόλεις χάρμα
οφθαλμών και είναι δίπλα
μας και δεν την ξέρουμε…..
Μπίτολα

Μοναστήρι Μπιγκόρσκι
1η ημέρα: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ (ΜΠΙΤΟΛΑ) - ΟΧΡΙΔΑ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση για την Οχρίδα
με ενδιάμεση στάση στα σύνορα και στο κατάστημα των DUTY FREE. Φθάνουμε
στην Μπίτολα, μια πόλη που από την εποχή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας
αναφερόταν και ως «η πόλη των προξένων», δεδομένου ότι πολλές
ευρωπαϊκές χώρες διέθεταν προξενεία εκεί. Όντας έδρα του ομώνυμου
δήμου, βρίθει αξιόλογων πολιτιστικών μνημείων, χαρακτηριστικότερα όλων
ο καθεδρικός ναός του Αγίου Δημητρίου (1830), μία από τις μεγαλύτερες
Ορθόδοξες εκκλησίες της ΠΓΔΜ, η σκεπαστή αγορά, το παλιό παζάρι (19ος
αι.), ο Πύργος με το Ρολόι (17ος αι.), το Τέμενος του Αϊντάρ Καντί (16ος αι.)
αλλά και πλήθος νεοκλασικών αρχοντικών του 19ου και των αρχών του
20ού αιώνα στον φημισμένο κεντρικό δρόμο της πόλης Σιρόκ Σοκάκ. Αφού
θαυμάσουμε τα μνημεία αναχωρούμε για το ξενοδοχείο μας στην Οχρίδα,
την «Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων», όπως χαρακτηρίζεται λόγω της μεγάλης
θρησκευτικής σημασίας της στην εξάπλωση της Χριστιανοσύνης, με τις 365
εκκλησίες, μια για κάθε ημέρα του χρόνου. Τακτοποίηση. Δείπνο.

2η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΡΟΥ - ΟΣΙΟΣ 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. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για
το βραδινό μας.

3η ημέρα: ΦΑΡΑΓΓΙ ΡΑΝΤΙΤΣΑ - ΜΟΝΗ ΜΠΙΓΚΟΡΣΚΙ - ΜΑΥΡΟΒΟ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας αναχωρούμε για μια διαδρομή κατά μήκος του
ποταμού Ντριμ, μέσα από το φαράγγι της Ράντιτσα (38χλμ.), το μεγαλύτερο
βατό φαράγγι της Ευρώπης. Συνεχίζοντας, 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. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και
ελεύθερο χρόνο και το βράδυ θα έχουμε και πάλι το δείπνο μας.

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

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

Απευθείας Πτήσεις

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.

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.

KALMA
Το παραδοσιακό ξενοδοχείο σε κυκλαδίτικο ρυθμό βρίσκεται στο χωριό
Μεσαριά, κοντά στα Φηρά. Το άσπρο και το μπλέ κυριαρχούν, ενώ οι πέργκολες
με τις βοκαμβίλιες δημιουργούν ένα όμορφο, νησιωτικό περιβάλλον. Διαθέτει
πισίνα, μια καταπράσινη αυλή για να χαλαρώσετε, καθώς και δωρεάν internet.
Τα κλιματιζόμενα δωμάτιά του διαθέτουν ραδιόφωνο, δορυφορική τηλεόραση,
σεσουάρ, χρηματοκιβώτιο, ψυγείο. Πολύ κοντά στο ξενοδοχείο βρίσκονται
σούπερ μάρκετ, καθώς και πολλές επιλογές για φαγητό.

SPENDOUR RESORT LUX
Tο πολυτελές ξενοδοχείο, 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
εστιατότιο, 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. Απολαύστε ένα κοκτεήλ στο μπαρ με την εκπληκτική
θέα. Δυνατότητα επιλογής δωματίων.
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Λένε ότι η Σαντορίνη είναι το νησί του έρωτα . Η Σαντορίνη
είναι το νησί των ερωτευμένων , ένα νησί που μαγεύει τις
αισθήσεις και ξυπνά τη ρομαντική και τρυφερή διάθεση .
Δεν είναι τυχαίο ότι τόσα ερωτευμένα ζευγάρια επιλέγουν
αυτό το νησί για τις διακοπές τους, ούτε ότι τόσοι έρωτες
γεννιούνται εκεί κάπου ανάμεσα στα σοκάκια στα Φηρά
το Ημεροβίγλι και στην Οία ή στις όμορφες παραλίες της
Σαντορίνης
Και καθώς το καλοκαίρι
πλησιάζει οι συζητήσεις για
τους καλοκαιρινούς έρωτες για αναθερμάνσεις σχέσεων
και καλοκαιρινές διακοπές δίνουν και παίρνουν. Φυσικά
κάποιοι υποστηρίζουν ότι στην πραγματικότητα ο έρωτας
δεν εξαρτάται από το που βρίσκεται κανείς αλλά με ποιόν
βρίσκεται μαζί …. Ωστόσο τα πράγματα είναι μάλλον λίγο
διαφορετικά ότνα μιλάμε για την Σαντορίνη …

Η Σαντορινή δεν είναι
μόνο ένα νησί.
Η Σαντορίνη είναι
παγκόσμιο αξιοθέατο, είναι
ένα μέρος που πρέπει
οπωσδήποτε να δεις

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.

Έχουμε εξασφαλισμένα δωμάτια σε επιλεγμένα ξενοδοχεία
για όλες τις περιόδους σε όλες τις περιοχές του νησιού
και για όλα τα “πορτοφόλια” Μην απόρρητε εάν στο INTERNET τα “βλέπετε χωρίς διαθεσιμότητά ή με σχεδόν διπλή
τιμή η εταιρεία μας προπληρώνει τα δωμάτια σχεδόν 1
χρόνο πριν γιατί η Σαντορίνη είναι νησί για επαγγελματίες
… Η ενοικίαση Ι.Χ. είναι μάλλον απαραίτητη αν και
υπάρχει και η επιλογή του scooter αλλά και του suv
για την εξερεύνηση του Νησιού και έχουμε καταφέρει να
εξασφαλίσουμε οχήματα προς ενοικίαση..
Στα πακέτα Fly&Drive σας προσφέρουμε αεροπορικά
εισιτήρια, διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, ανάλογη
διατροφή, ταξιδιωτική ασφάλιση και εφόσον επιθυμείτε
ενοικίαση αυτοκινήτου ή άλλες επιπλέον παροχές.

Αν δεν έχεις ζήσει ηλιοβασίλεμα στην Οία τότε, ΔΕΝ
ΕΧΕΙΣ ΙΔΕΑ τι πάει να πει ηλιοβασίλεμα.
Φάβα, ντοματάκια, άσπρη μελιτζάνα, κάππαρη, κρασιά.
Αυτά είναι τα πράγματα που, κανονικά, θα έπρεπε να
χειροκροτούν οι τουρίστες. Δοκίμασε τα όλα, σε όλους
τους πιθανούς και απίθανους συνδυασμούς (βλέπε παγωτό
φάβα).
Τα ντοματάκια Σαντορίνης θα έπρεπε να είναι πιο διάσημα
από το ηφαίστειο.
Το 25% της μαγείας της Σαντορίνης είναι να φτάνεις με
το πλοίο και να σου κόβεται η άνασα όσο πλησιάζεις το
λιμάνι, να μην πιστεύεις που βρίσκεσαι και οι πολλές
επιλογές με κρουζιέρες στο Ηφάιστειο σας δίνουν αυτήν
την επιλογή
Το άλλο 25% είναι να σου κοπεί ξανά η ανάσα όταν θα
ανέβεις με το λεωφορείο, απ’το λιμάνι στα Φηρά.
Το υπόλοιπο 50% είναι η καλντέρα, το βλέμμα σου να
χάνεται στη θέα, ξάπλα σε μια
σεζ λονγκ στο Franco’s.
Αν βαρέθηκες τα κλασικά θεάματα, μην ξεχνάς τους
free-runners που μπορεί να δεις να ίπτανται από ταράτσα
σε ταράτσα.
CALDERA ROMANTICA 2* plus
Πλήρως ανακαινισμένο ξενοδοχείο στο Ακρωτήρι
σε απόσταση αναπνοής από την καλντέρα. Το
ξενοδοχείο έχει πλήρως ανακαινιστεί το 2015 σε όλους
τους κοινόχρηστους χώρους του δημιουργώντας
και ένα εξαιρετικό εστιατόριο που έχει αποσπάσει
εγκωμιαστικές κριτικές σε όλα τα αξιόπιστα sites.
Επιπλέον έχει πλέον ολοκληρωθεί και η ανακαίνιση
των δωματίων που προσφέρουν τηλεόραση ατομικό
κλιματισμό ψυγείο.

Απευθείας Πτήσεις

Μία από τις καλύτερες περιόδους του χρόνου για
να ταξιδέψει κάποιος στο νησί των ανέμων είναι
αναμφίβολα ο Μαϊος. Χωρίς τον συνωστισμό τον
επόμενων μηνών του Καλοκαιριού και καιρού
επιτρέποντος θα μπορείτε να απολαύσετε το
μπάνιο σας στη Παραλία, τη Βόλτα στα γραφικά
λιθόστρωτα στενά της Μυκόνου και τα ατελείωτα
parties με την απαραίτητη άνεση και ποιότητα.
Έχουμε εξασφαλισμένα δωμάτια σε επιλεγμένα
ξενοδοχεία τα οποία αποτελούν την καλύτερη
επιλογή σε ποιότητα και εξυπηρέτηση, πάντοτε σε
χαμηλές και προσιτές τιμές...
Στα
πακέτα
Fly&Drive
σας
προσφέρουμε
αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή στο ξενοδοχείο
της επιλογής σας, ανάλογη διατροφή, ταξιδιωτική
ασφάλιση και εφόσον επιθυμείτε ενοικίαση
αυτοκινήτου ή άλλες επιπλέον παροχές.

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.

Ένα χαρμάνι πολιτισμών και φυσικών τοπίων.
Από την παλιά πόλη στον εξωτικό Μπάλο και
στο διάσημο φαράγγι, τα Χανιά κερνούν ρακή και
αξέχαστες εμπειρίες.
Tα Χανιά θα σας κλέψουν την καρδιά με την πρώτη
ματιά. Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Σαρακηνοί, Ενετοί,
Τούρκοι πέρασαν πριν από εσάς, δημιουργώντας
αυτή την πολυπολιτισμική γωνιά της Κρήτης.
Βόλτες στο λιμάνι, στον ενετικό φάρο, στο Μεγάλο
Αρσενάλι, στο Κουμ Καπί, στη Χαλέπα. Διαμονή
σε επαύλεις που έγιναν πολυτελείς ξενώνες και
διασκέδαση σε καφέ, μπαράκια, εστιατόρια και
χώρους πολιτισμού.
Λίγο πιο μακριά από την πόλη το Ακρωτήρι, οι
δημοφιλείς παραλίες της Αγίας Μαρίνας, του Σταλού,
του Πλατανιά. Και ακόμη πιο πέρα οι παραλίες
του εξωτικού Μπάλου και των Φαλάσαρνων με τα
τιρκουάζ νερά. Στο νότο, το διάσημο σε όλο τον
πλανήτη φαράγγι της Σαμαριάς, ο Φάραγγας, σας
προσκαλεί στην περιπέτεια. Πώς χωράνε τόσες
εμπειρίες σε λίγες μέρες; Δύσκολα.
Μην διστάσετε να μας ρωτήσετε για τα Χανιά
…. ένας τουριστικός πράκτορας που σέβεται τον
εαυτό του οφείλει να γνωρίζει τέλεια την Κρήτη …
Έχουμε εξασφαλίσει αεροπορικά εισιτήρια χωρίς
παγίδες στην τιμή…. και κατόπιν εξασφαλίσαμε
και
δωμάτια σε επιλεγμένα ξενοδοχεία
για
όλες τις περιόδους
σε όλες τις περιοχές του
νησιού και για όλα τα “πορτοφόλια” Η ενοικίαση
Ι.Χ. είναι σιγουρα απαραίτητη και υπάρχουν
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ και σε μεγαλύτερες
κατηγορίες καθώς τα χλμ είναι αρκετά ..

Ειδική Παροχή στα Χανιά
Για όσους δεν έχουν πιστωτική κάρτα που είναι
απαραίτητη για την ενοικίαση ΙΧ στο σταθμό των
Χανίων υπάρχει η δυνατότητα με extra χρεώση
να μετατρέψετε την ασφάλεια σε πλήρη χωρίς
υποχρέωση κατοχής πιστωτικής κάρτας

COVA MYKONOS SUITES 4* / Ελιά
Βρίσκεται σε έναν όμορφο λόφο με θέα την παραλία Ελιά. Διαθέτει εξωτερική πισίνα,
χώρο στάθμευσης και δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους. Όλες οι μονάδες του είναι
εξοπλισμένες με δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης , μίνι μπαρ – καφετιέρα και
υπέροχη διακόσμηση.

Στα
πακέτα
Fly&Drive
σας
προσφέρουμε
αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή στο ξενοδοχείο
της επιλογής σας, ανάλογη διατροφή, ταξιδιωτική
ασφάλιση και εφόσον επιθυμείτε ενοικίαση
αυτοκινήτου ή άλλες επιπλέον παροχές.
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Περπατώντας στα σοκάκια της Παλαιάς Πόλης, κάπου θαρρείς και θα βαδίσουν δίπλα σου οι Ναιτές ιππότες,
στο Κάστρο της Λίνδου και στην Κάμειρο, νιώθεις τους αρχαίους τεχνίτες να σμιλεύουν το μάρμαρο, κάποιος
θα σου θυμίσει τον «Κολοσσό της Ρόδου», και ξάφνου ξεχνιέσαι και χαλαρώνεις απολαμβάνοντας τη δροσιά
στις πεταλούδες. Θα σoυ αρέσει να χαλαρώσεις στις παράλιες ( ή στις πισινές ) και το βράδυ να μπορείς να
επιλέξεις ανάμεσα στις ταβέρνες, τα πολυτελή restaurant, το καζίνο, τα bar, τα club ή τι άλλο βάλει ο νους σας,
χωρίς πότε να βαρεθείς..!
Σύμη

Προαιρετικές εκδρομές:

Λίνδος

- Εκδρομή στη Σύμη με το F/B SYMI, κόστος 27ε κατ’ άτομο.
- Εκδρομή στη Σύμη με το
F/B DODEKANISSOS EXPRESS, κόστος 30ε κατ’ άτομο.
- Ολοήμερη εκδρομή στη Λίνδο,
κόστος 25ε κατ’ άτομο (δεν περιλαμβάνεται ξενάγηση)

RHODOS PALACE 5*
Σε ένα πανέμορφο αιγαιοπελαγίτικο τοπίο, το πολυτελές Rodos Palace προσφέρει
πολυτελείς ανέσεις, όπως 3 εξωτερικές πισίνες, 5 εστιατόρια, μπαρ και lounge. Τα
14 γραφικά οικοδομικά τετράγωνα, που αποτελούνται από σουίτες με κήπο, είναι
διασκορπισμένα σε ολόκληρο το θέρετρο. Με άφθονο χώρο και εξαιρετικό design,
είναι ιδανικά για ζευγάρια και οικογένειες που αναζητούν απομόνωση και ποικίλες
πολυτελείς ανέσεις, όπως ιδιωτική πισίνα. Δίπλα στο Rodos Palace Hotel Tower
βρίσκεται η Πτέρυγα Executive VIP. Οι δύο αυτοί χώροι προσφέρουν καταλύματα που
συνδυάζουν καλαίσθητη διακόσμηση, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και όμορφη θέα στη
θάλασσα. Οι επισκέπτες του Rodos Palace μπορούν να επιλέξουν από μια μεγάλη
ποικιλία εστιατορίων, υπαίθριων και κλειστών, που σερβίρουν εξαιρετική ελληνική
και ευρωπαϊκή κουζίνα. Σε μικρή απόσταση από το θέρετρο μπορείτε να επιδοθείτε
σε δραστηριότητες, όπως ιππασία, γκολφ σε επαγγελματικό γήπεδο 18 οπών και
ιστιοπλοΐα. Απέχει μόλις 500μ. από τη μεγάλη, αμμώδη παραλία της Ιαλυσού, ενώ η
άψογα διατηρημένη Παλιά Πόλη της Ρόδου βρίσκεται πολύ κοντά με το αυτοκίνητο.

Απευθείας Πτήσεις

Το νησί της
Μακροζωίας
Υπήρξε ναυτικό, βιομηχανικό και πολιτιστικό κέντρο του
νέου ελληνικού κράτους , κάτι το οποίο το καταλαβαίνει
κανείς αντικρίζοντας και μόνο την πρωτεύουσα της,
την γραφική Ερμούπολη. Τα επιβλητικά νεοκλασικά
κτίσματα, οι μεγαλοπρεπείς εκκλησίες, η πλατεία
Μιαούλη, ο γραφικός παραδοσιακός οικισμός της
Άνω Σύρου και η συνοικία Βαπόρια δεν γίνεται να
μην σας γοητεύσουν. Η Σύρος διαθέτει εξαιρετικές
παραλίες που σας περιμένουν να εξερευνήσετε
όπως και το εκκλησάκι του Αγίου Στεφάνου το οποίο
είναι χτισμένο μέσα σε μία σπηλιά στην παραλία
του Γαλησσά. Θα δείτε παραδοσιακούς οικισμούς,
νησιώτικα καταλύματα, ιδιαίτερη κουζίνα, τοπικά
προϊόντα, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και καλή
νυχτερινή ζωή.

Για τα πακέτα που σας προσφέρουμε
Λόγω της αυξημένης ζήτησης που έχει προκύψει μετά
την αεροπορική σύνδεση από την Θεσσαλονίκη το
γραφείο μας έχει εξασφαλίσει δωμάτια σε ξενοδοχεία
διάφορων κατηγοριών στη Χώρα της Ερμούπολης
όπως επίσης και στις παραλίες
Αζόλιμνος και
Γαλησσάς για εσάς που θέλετε να απολαύσετε τις
διακοπές σας δίπλα στην παραλία. Επιπλέον υπάρχει
δυνατότητα ενοικίασης Ι.Χ. για όσους επιθυμούν.
Κάντε εγκαίρως την κράτηση σας.

Αξίζει να δείτε:
- Το ορεινό χωριό Χριστός – Το χωριό με το δικό του
ωράριο
- Την παραλία Σεϋχέλλες – Μετάβαση από τον
Μαγγανίτη με καραβάκι ή κατάβαση με τα πόδια για
τους πιο τολμηρούς
- Νας – Η παραλία της Αρτέμιδος
- Μεσαχτή – Η παραλία των surfers
- Ιαματικές πηγές - Οκτώ φυσικές θερμοπηγές
αναβλύζουν σε διάφορα σημεία
- Μαγγανίτης και Καρκινάγρι – Εκεί που οι άνθρωποι
έκαναν ειρήνη με την Φύση

Η Ικαρία είναι γνωστή ως το Νησί της Μακροζωίας και
της χαλάρωσης, κάτι το οποίο θα το επιβεβαιώσετε
με την πρώτη σας γνωριμία με τους ντόπιους
κατοίκους του Νησιού. Η λιτότητα τους, η ευγένεια
και η φιλοξενία τους θα σας εντάξουν άμεσα στους
ρυθμούς του Νησιού. Μικρά χωριά, καταπράσινοι
λόφοι και παραλίες με κρυστάλλινα νερά σας
περιμένουν να τις εξερευνήσετε. Δοκιμάστε δυνατό
κόκκινο κρασί και τις τοπικές συνταγές.
Έχουμε εξασφαλισμένα δωμάτια σε επιλεγμένα
ξενοδοχεία τα οποία αποτελούν την καλύτερη
επιλογή σε ποιότητα και εξυπηρέτηση, πάντοτε σε
χαμηλές και προσιτές τιμές. Η ενοικίαση Ι.Χ. είναι
απαραίτητη για την εξερεύνηση του Νησιού για αυτό
έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε οχήματα προς
ενοικίαση.

DIOGENIS HOTEL 4*
Στεγάζεται σε ένα αυθεντικό κτήριο του 19ου αιώνα μπροστά στο λιμάνι
της Ερμούπολης. Η τοποθεσία του ιδανική για ότι και να χρειαστείτε
καθώς είναι στην καρδιά της πόλης. Προσφέρει όλες τις ανέσεις ενός
σύγχρονου ξενοδοχείου και συνδυάζει την παράδοση με μοντέρνα στοιχεία
διακόσμησης. Τα καλαίσθητα δωμάτια του διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση,
ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών και καλαίσθητη διακόσμηση.

KARRAS STAR HOTEL 3*
Βρίσκεται στην περιοχή Αυλάκι χτισμένο σε ένα πανέμορφο περιβάλλον και απέχει
450μ από τη θάλασσα. Διαθέτει όμορφο κήπο, πισίνα, γήπεδο τέννις, παιδική χαρά, mini
market και ασύρματο internet. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, ψυγείο, τηλεόραση,
τηλέφωνο και στεγνωτήρα μαλλιών. Το φιλικό προσωπικό του σας περιμένει να σας
εξυπηρετήσει.
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Ένα νησί που τους χωράει όλους. Κι εκείνους
που παρτάρουν κι εκείνους που θέλουν να
βρουν απλά το καταφύγιό τους.
Είναι άσχημο να σου κολλάνε μια ταμπέλα. Ακόμα κι αν
είσαι νησί. Η Πάρος για τους πολλούς είναι το νησί της
πρώτης νιότης. Αυτό που επισκέπτεσαι με τους κολλητούς
σου την πρώτη φορά που κάνεις διακοπές μακριά από το
χέρι της μαμάς και εκεί που ανακαλύπτεις βασικά ότι οι
πύλες της ακολασίας έχουν πράγματι οδό και αριθμό. Μόνο
που όσο περνούν τα χρόνια, το αλκοόλ δεν μοιάζει πια
τόσο γλυκό και επιζητάς ακόμα και σε ένα τόσο busy νησί,
την ηρεμία των Κυκλάδων, αρχίζεις να γνωρίζεις μια άλλη
Πάρο. Εκείνη που μπορεί να πατήσει mute στα πιτσιρίκια
που φωνάζουν και να σε κερδίσει με την ομορφιά, τη
γαλήνη και την υπεροχή της.
Το 1ο βήμα για να γίνει προσιτή αλλά και άνετη η
πρόσβαση σας στο νησί έγινε με την ολοκλήρωση
του νέου αεροδρομίου της Πάρου, Το γραφείο μας σε
συνεργασία με την αεροπορική εταιρεία ASTRA AILRINES
σας έχει εξασφαλίσει αεροπορικά εισιτήρια χωρίς παγίδες
στην τιμή…. και κατόπιν εξασφαλίσαμε και δωμάτια σε
επιλεγμένα ξενοδοχεία για όλες τις περιόδους σε όλες
τις περιοχές του νησιού και για όλα τα “πορτοφόλια”
Η
ενοικίαση Ι.Χ. είναι μάλλον απαραίτητη αν και υπάρχει και
η επιλογή του scooter αλλά και του suv
για την εξερεύνηση του Νησιού και έχουμε καταφέρει να
εξασφαλίσουμε οχήματα προς ενοικίαση..
Στα πακέτα Fly&amp;Drive σας προσφέρουμε αεροπορικά
εισιτήρια, διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, ανάλογη
διατροφή, ταξιδιωτική ασφάλιση και εφόσον επιθυμείτε
ενοικίαση αυτοκινήτου ή άλλες επιπλέον παροχές.

Tips:
Δοκίμασε τις τοπικές γεύσεις. Δεν θα γνωρίσεις καλύτερα
ένα νησί αν δεν μυηθείς στις γεύσεις του. “Γούνα”,
χωριάτικη με ξινομυζήθρα, αμπελοφάσουλα, ρεβυθάδα,
ντόπιο κρέας και φυσικά θαλασσινά.

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.

Στο Δαμιανό για κακαβιά. Αν είναι ένα φαγητό που πρέπει
να τιμήσεις στο νησί, αυτή είναι η παραδοσιακή κακαβιά
που θα βρεις στον Αμπελά και συγκεκριμένα στον Δαμιανό.
Όλη η γεύση των Κυκλάδων στο Siparos. Σίγουρα
η ιδανικότερη επιλογή για φαγητό στο νησί. Μπορεί η
πλακόστρωτη αυλή να φέρνει την παράδοση στο νου αλλά
στο μενού θα βρεις το παλιό να ταιριάζει αρμονικά με το
μοντέρνο. Οι πηγές μιλούν για το κριθαρότο θαλασσινών
αλλά ό,τι και να δοκιμάσεις, δεν θα χάσεις.,
Για παγωτό στον Ιταλό. Είναι σχεδόν κωμικό ότι κάθε
ελληνική πόλη έχει κι από έναν Ιταλό να φτιάχνει παγωτό
αλλά το συγκεκριμένο παίζει να τα κερδίζει κι όλα.
Το νησί του kite surf. Στο στενό Πάρου – Αντιπάρου και
συγκεκριμένα στην Πούντα, μαζεύονται όλοι εκείνοι οι
kitάδες που περνούν το καλοκαίρι τους παρέα με τον άνεμο
σε ένα από τα ιδανικότερα spot για kite στη χώρα.
Για θέα από ψηλά. Η θέα της Νάουσας από τον Αη- Γιάννη
τον Δέτη είναι μία φωτογραφία και μία ανάμνηση που θα
θες να έχεις από το νησί.
Ένα κερί στην Εκατονταπυλιανή. Μπορεί να μην είσαι
και ο πλέον θρήσκος άνθρωπος στον κόσμο αλλά η
εκκλησία αυτή αξίζει έστω τη βόλτα σου. Ένα από τα πλέον
καλοδιατηρημένα μνημεία της βυζαντινής παράδοσης.

PORTO PAROS 4*
Βρίσκεται σε μια όμορφη πλαγιά στον κόλπο της Νάουσας, 4
χλμ. περίπου από την πόλη και 350μ. από την περίφημη παραλία
Κολυμπήθρες. Παρέχει όλες τις ανέσεις για μια υπέροχη διαμονή,
ικανοποιώντας και τον πιο απαιτητικό του επισκέπτη. Τα κλιματιζόμενα
δωμάτιά του διαθέτουν δορυφορική τηλεόραση, σεσουάρ, safe box,
ψυγείο, μπαλκόνι ή βεράντα. Το ξενοδοχείο διαθέτει ακόμη εστιατόριο
( 20 μέτρα από τη Θάλασσα), οργανωμένη παραλία, μπαρ, πισίνες,
γυμναστήριο, θερινό σινεμά, γυμναστήριο, γήπεδα tennis, mini market
και για τους μικρούς μας φίλους Mini club.

Όμορφη και ειδυλλιακή, προικισμένη με
πυκνό πράσινο, με τις χρυσές αμμουδιές
και το γαλαζοπράσινο του πελάγους, με
την μικρή χερσόνησο που χωρίζει το
λιμάνι της στα δύο, τα κάτασπρα σπίτια
με τις κεραμοσκεπές, η Σκιάθος, ήταν
από τους πρώτους παραδείσους που
ανακαλύφθηκαν. Σήμερα είναι ένα
από τα πιο κοσμοπολίτικα ελληνικά
νησιά, διατηρεί όμως αναλλοίωτη την
παραδοσιακή του γοητεία. Η Σκιάθος
του Α.Παπαδιαμάντη, της Παναγιάς και
του Κάστρου, με τα εμπορικά μαγαζιά,
τα πολυτελή εστιατόρια, τα bar, τα club,
τα καφέ, τα γραφικά ταβερνάκια και την
έντονη νυχτερινή ζωή εγγυάται αξέχαστες
διακοπές στους επισκέπτες της.

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΣΚΙΑΘΟ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί και με
ενδιάμεση στάση άφιξη στο Βόλο, από όπου θα πάρουμε
το πλοίο για το νησί του Παπαδιαμάντη, την πανέμορφη
Σκιάθο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος
χρόνος. Διαν/ση.

2η ημέρα: ΣΚΙΑΘΟΣ
Στο καταπράσινο νησί θα επισκεφθούμε το σπίτι-μουσείο
του Παπαδιαμάντη (1815-1912) και θα δούμε τα προσωπικά
αντικείμενα του συγγραφέα. Έπειτα θα κάνουμε ένα
κοντινό περίπατο στη μικρή χερσόνησο Μπούρτζι, που
χωρίζει το παλιό από το νέο λιμάνι, στην είσοδο του οποίου
βρίσκεται η προτομή του Παπαδιαμάντη. Θα δούμε το
ενετικό φρούριο Μπούρτζι (1207) το οποίο καταστράφηκε
από τον ενετό ναύαρχο Μοροζίνη (1660) και σήμερα
στεγάζει το πολιτιστικό κέντρο.Το απόγευμα ελεύθερο να
περιπλανηθείτε στους δρόμους που γυρίστηκε η ταινία
Mama Mia, στα περίφημα καφέ με τις «μαξιλάρες», στα
μπαράκια και στα clubs που βρίσκονται στη χώρα της
Σκιάθου.

Λαλάρια

3η ημέρα: ΣΚΙΑΘΟΣ - ΣΚΟΠΕΛΟΣ - ΠΑΡΑΛΙΕΣ
Προαιρετική εκδρομή για το γραφικό νησί των Βορείων
Σποράδων με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τα
κατάλευκα σπιτάκια και τις πολλές εκκλησίες του, την
Σκόπελο. Θα δούμε τις εκκλησίες της Ζωοδόχου Πηγής
με τη θαυματουργή εικόνα του Ευαγγελιστή Λουκά και
του Αρχάγγελου Μιχαήλ με μία εντελώς πρωτότυπη
αρχιτεκτονική, καθώς και το Βενετσιάνικο κάστρο του
Γκύζη του 13ου αι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Αν δεν
επιθυμείτε την παραπάνω εκδρομή, ο καιρός έχει έρθει
και για επίσκεψη σε κάποια παραλία του νησιού όπως: οι
Κουκουναριές, ο Τρούλος, η Αγία Ελένη, τα Λαλάρια, το
Μανδράκι, η Μεγάλη Άμμος, της Τσανεριάς, Καναπίτσα,
Άγκιστρος, Αχλαδιές, Μπανάνα και Βρωμόλιμνος.

4η ΗΜΕΡΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Χρόνος ελεύθερος για μία τελευταία βόλτα στην Χώρα.
Επιβίβαση στο πλοίο, άφιξη στον Βόλο / Γλύφα και επιστροφή
στην πόλη μας.

Σκόπελος

Στην 3ημερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η προαιρετική εκδρομή στη Σκόπελο
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Ένα υπέροχο νησί, από τα πιο κοσμοπολίτικα και
γραφικά νησιά των Κυκλάδων, παγκόσμιας φήμης,
που διατηρεί αναλλοίωτη την ξεχωριστή κυκλαδίτικη
ομορφιά του. Με τα κρυστάλλινα νερά, τις μαγευτικές
παραλίες, το λαμπερό της ήλιο, τα σοκάκια, τα
γραφικά λιμανάκια, τα θαλάσσια σπορ και παιχνίδια, τις
ιδιαίτερες γαστρονομικές απολαύσεις, το τοπικό κρασί,
τη συναρπαστική νυχτερινή ζωή, το φόντο σε λευκό
και γαλάζιο, η Πάρος αποτελεί κορυφαία επιλογή για
τις διακοπές σας.

1η ημέρα: ΒΡΑΔΥΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Συγκέντρωση και αναχώρηση από το γραφείο μας κάνοντας τις απαραίτητες
στάσεις στην διαδρομή φθάνουμε στο λιμάνι του Πειραιά.

2 ημέρα: ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΑΡΟΣ

5ημέρες / 3 διαν/σεις & 4 ημέρες / 3 διαν/σεις

Άφιξη νωρίς το πρωί στον Πειραιά επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση
για Πάρο. Άφιξη το μεσημέρι στην Πάρο τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
ελεύθερος χρόνος . Διαν/ση.

3η ημέρα: ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ (προαιρετική)

Αξίζει:
- Να βουτήξετε στις παραλίες με τα καταγάλανα νερά,
που οι περισσότερες έχουν χαρακτηριστεί με τη
γαλάζια σημαία
- Να επισκεφθείτε την Αντίπαρο, έναν πραγματικό
παράδεισο,
- Να γευματίσετε στα γραφικά ταβερνάκια στο λιμάνι
της Νάουσσας,
- Να ανάψετε ένα κερί στο ναό της Παναγίας της
Εκατονταπυλιανής, ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά
μνημεία της Ελλάδας.
- Να επισκεφθείτε τα πολυάριθμα beach bars και
clubs του νησιού.

Πρωινό και ακολουθεί ο γύρος του νησιού. Πρώτη μας με την πρωτεύουσα
του νησιού την Παροικία. Επίσκεψη στην εκκλησία της Παναγίας
Εκατονταπυλιανής (η οποία χτίστηκε από την Αγία Ελένη, μητέρα του
Μεγ. Κωνσταντίνου), επίσκεψη στη μονή Δάσους. Έπειτα θα δούμε τα την
περιοχή Ψυχοπιανά με τις πεταλούδες. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε το
λαογραφικό μουσείο του Μπενέτου Σκιαδά στην περιοχή Αλυκή. Άφιξη στις
Λεύκες, περίπατος στα όμορφα δρομάκια και επίσκεψη στην εκκλησία της
Αγίας Τριάδος. Θα καταλήξουμε σε μία από τις ομορφότερες παραλίες του
νησιού τις Κολυμπήθρες. Ελεύθερος χρόνος για μπάνιο και προαιρετικό γεύμα.
Αμέσως μετά επίσκεψη στη Νάουσα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ
προαιρετική διασκέδαση. Διαν/ση.

4η ημέρα: ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ (Προαρετική)
Αναχωρούμε με το καΐκι για την προαιρετική ημερήσια εκδρομή στην
Αντίπαρο. Επίσκεψη στο περίφημο σπήλαιο της Αντίπαρου και ελεύθερος
χρόνος για μπάνιο. Επιστροφή το απόγευμα στη Πάρο. Διαν/ση.

5 ημέρα: ΠΑΡΟΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Η 4ημερη εκδρομή πραγματοποιείται με πρωινή αναχώρηση

Μεταφορά στο λιμάνι επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Πειραιά.
Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής

ASTERAS PARADISE 3*
Bρίσκεται στην περιοχή της Νάουσας (5 χλμ. από το κέντρο) και παρέχει όλες τις σύγχρονες ανέσεις για μια ευχάριστη διαμονή. Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ,
πισίνα, παιδική χαρά, σάουνα και γυμναστήριο. Τα δωμάτιά του διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, ψυγείο, σεσουάρ, τηλεόραση, μπαλκόνι ή βεράντα.
Παρέχει ακόμη δωρεάν μεταφορά προς το κέντρο της Νάουσας, καθώς και προς επιλεγμένες παραλίες, 4 φορές ημερησίως. Επιπρόσθετα, η στάση της
συγκοινωνίας είναι ακριβώς έξω από το ξενοδοχείο.

Πόρτο Κατσίκι - Λευκάδα

Το ξακουστό
“Μπλέ” του Ιονίου

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! Σίγουρα έχετε
δει φωτογραφίες των διάσημων
παραλιών της. Όταν όμως την
επισκεφτείτε, θα
διαπιστώσετε
ότι η αλήθεια της ξεπερνά κάθε
φήμη. Το «στεριανό» νησί, εύκολα
προσβάσιμο, φιλόξενο, ζωντανό έχει
τη συνταγή των τέλειων διακοπών.
Το Ιόνιο Πέλαγος αδημονεί να
αγκαλιάσει τις εμπειρίες σας από
τις βουτιές στη Λευκάδα. Κάθισμα,
Εγκρεμνοί, Πόρτο Κατσίκι: οι πιο
όμορφες παραλίες της Μεσογείου,
που
βραβεύονται
κάθε
χρόνο
με Γαλάζια Σημαία και κερδίζουν
διεθνείς διακρίσεις, θα κερδίσουν
και την καρδιά σας.

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, 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 θαυμάσουμε την ομορφιά του
νησιού. Θα επιστρέψουμε στη συνέχεια στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΛΕΥΚΑΔΑ - ΝΥΔΡΙ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας με περιήγηση στην πόλη. 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 προαιρετικά 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.
Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή για ξεκούραση και το απόγευμα βόλτα στην πόλη και
τα σοκάκια της. Σας προτείνουμε να δοκιμάσετε τις τοπικές σπεσιαλιτέ και τα όμορφα
μπαράκια.

3η ημέρα: ΛΕΥΚΑΔΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ
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
στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και χρόνο στη διάθεσή μας για μια τελευταία έξοδο σε
αυτό το όμορφο νησί.

Πάργα

Αξίζει να δείτε:
-

Τις πανέμορφες παραλίες της
Τα εστιατόρια πάνω στο κύμα
Το κάστρο της Αγίας Μαύρας στη Γύρα
Τον Άγιο Νικήτα, τον γραφικό.
Τον ενετικό ελαιώνα
Τους καταρράκτες στο Δημοσάρι
Τις φακές της Εγκλουβής

4η ημέρα: ΛΕΥΚΑΔΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Μετά το πρωινό μας παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής. Θα κάνουμε μια πρώτη
στάση στην Πάργα, ένα από τα ομορφότερα παραθαλάσσια θέρετρα της Ηπείρου. Μια
μικρή γραφική πολιτεία, κτισμένη αμφιθεατρικά γύρω από έναν όρμο, με αμμουδιές,
νησάκια και πυκνοδασωμένα υψώματα. Θα θαυμάσουμε το βενετσιάνικο Κάστρο και την
εκκλησία των Αγ. Αποστόλων με τα πολλά κειμήλια, τον πιο δημοφιλή τόπο στις ακτές
του Ιονίου απολαμβάνοντας παράλληλα τον καφέ μας. Στη διαδρομή μας θα κάνουμε
μια ακόμα στάση στα όμορφα Ιωάννινα και το Μουσείο Βρέλλη, με τα κέρινα ομοιώματα
για να καταλήξουμε στο σπήλαιο του Περάματος με τους χιλιόχρονους σταλακτίτες και
σταλαγμίτες. Κατηφορίζουμε προς το Μέτσοβο για την τελευταία μας στάση για φαγητό
και παίρνοντας πλέον τον δρόμο της Εγνατίας οδού, φθάνουμε αργά το βράδυ στην
πόλη μας.

Λευκάδα
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Στην πρώτη εκδρομή μας στα
Μετέωρα, καταπολεμήσαμε τους
φόβους μας στα ιερά βράχια,
ήρθαμε κοντά στη φύση και παίξαμε
ξανά σαν παιδιά! Περπατήσαμε
ως τα εντυπωσιακά μοναστήρια
των Μετεώρων που προκάλεσαν
τον θαυμασμό όλων! H περιοχή
αποδείχθηκε το απόλυτο playground! Αν είσαι λοιπόν τύπος της
περιπέτειας ακολούθησέ μας στην
αιώρηση με εκκρεμές από βράχο,
στην πεζοπορία, στο mountain
bike, στην ιππασία, στο karaoke
πάρτυ και στο barbeque! Το πιο
θαυμαστό από όλα όσα συνέβησαν
στην εκδρομή μας; Οι νέοι φίλοι!
Τρεις ημέρες ήταν αρκετές για να
δημιουργηθούν νέες παρέες και
να μοιραστούν μαζί την εμπειρία!
Οπότε μη διστάσεις να έρθεις
ακόμη και μόνος! Ένας από
τους πιο γραφικούς και γνωστούς
προορισμούς παγκοσμίως είναι
μπροστά
στα
πόδια
σου…
ανακάλυψε τον! Δεν θα χάσεις!!

Highlights:
-Πεζοπορία
-Ηλιοβασίλεμα στα βράχια
-Παραδοσιακό γλέντι σε ταβερνάκι
-Αιώρηση από βράχο (εκκρεμές)
-Ορεινή ποδηλασία
-Καραόκε
-Ιππασία
-Τοξοβολία
-Buggies
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΜΕΤΕΩΡΑ
Ξεκινάμε νωρίς το πρωί, οδικώς, από Αθήνα και Θεσσαλονίκη
αντίστοιχα, με προορισμό την πόλη της Καλαμπάκας. Αφού
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο, η περιπέτεια ξεκινάει!
Ακολουθώντας τα μονοπάτια μέσα στο δάσος ανηφορίζουμε
για τα ιερά βράχια των Μετεώρων, με την πρώτη στάση να
γίνεται στο Μεγάλο Μετέωρο, το πιο εντυπωσιακό μοναστήρι
της περιοχής. Εκεί θα ξαποστάσουμε από την πεζοπορία μας,
θα θαυμάσουμε τη θέα και θα επισκεφθούμε το μοναστήρι. Στη
συνέχεια θα μεταφερθούμε στο κέντρο της Καλαμπάκας, για
φαγητό και βόλτα στην πόλη, πριν μεταβούμε και πάλι στα
Μετέωρα για να θαυμάσουμε το ηλιοβασίλεμα. Σε μία από
τις ομορφότερες τοποθεσίες, θα πιούμε μπύρες και κρασί
βλέποντας τον ήλιο να δύει! Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο αργά
το απόγευμα. Το βράδυ θα το περάσουμε σε ένα παραδοσιακό
ταβερνάκι με τοπική κουζίνα, τσίπουρο και ζωντανή μουσική!

2η ημέρα: ΜΕΤΕΩΡΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ - KARAOKE
NIGHT
Ξυπνάμε κι ύστερα από ένα δυναμωτικό πρωινό στο
ξενοδοχείο, η περιπέτεια συνεχίζεται! Χωριζόμαστε σε
ολιγομελή group και φεύγουμε για τις δραστηριότητές μας, οι
οποίες περιλαμβάνουν εναέρια αιώρηση από βράχο (εκκρεμές)
και mountain bike. Αν δεν έχεις καμία εμπειρία, μην ανησυχείς!
Οι εκπαιδευτές μας θα σου παρέχουν την κατάλληλη βοήθεια
προκειμένου να τα καταφέρεις! Τα Μετέωρα θεωρούνται
από τα καλύτερα αναρριχητικά μέρη της Ελλάδος, τόσο για
το όμορφο περιβάλλον, όσο και για το εντυπωσιακό τους
τερέν. Αντίστοιχα υπάρχουν αρκετά ποδηλατικά μονοπάτια
και δασικοί δρόμοι, που ανεξαρτήτως επιπέδου, θα βρεις κάτι
στα μέτρα σου που θα σου ανεβάσει την αδρεναλίνη στα
ύψη! Για όσους αποφασίσουν να μην ακολουθήσουν στις
δραστηριότητες θα πάρουν την διαδρομή μέσα στο δάσος
για το δεύτερο μοναστήρι. Το μεσημέρι θα κάνουμε όλοι μαζί
μπάρμπεκιου στο δάσος και θα παίξουμε ξανά σαν παιδιά! Τα
βραβεία περιμένουν όσους διακριθούν στη διελκυστίνδα, το
hula hoop και τη σκυταλοδρομία! Το απόγευμα επιστρέφουμε
στο ξενοδοχείο για να ετοιμαστούμε για karaoke night και
ομαδική έξοδο στα μπαράκια της Καλαμπάκας!

3η ημέρα: ΕΛΑΤΗ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Η τρίτη μέρα ξεκινάει με λίγο πιο αργό ξύπνημα, για να συνέλθουμε από το προηγούμενο
βράδυ! Αφού φάμε πρωινό, θα αφήσουμε το ξενοδοχείο και θα κατευθυνθούμε προς
το γραφικό χωριό της Ελάτης. Εκεί θα έχουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε τοπικά
προϊόντα να περιπλανηθούμε και να πιούμε καφέ στα μικρά μαγαζάκια του χωριού. Στη
συνέχεια, θα πάμε σε ένα όμορφο ράντσο κοντά στο χωριό της Ελάτης όπου θα έχουμε
την ευκαιρία να κάνουμε ιππασία, buggies, τοξοβολία και να δοκιμάσουμε τις πίτες και τα
γλυκά του κουταλιού που ετοιμάζουν στο σαλέ οι φιλόξενοι ιδιοκτήτες. Αργά το απόγευμα
θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής προς τις πόλεις μας γεμάτοι όμορφες εικόνες.

Ναύπλιο

Το Τολό, ένα πρώην ψαροχώρι θα σας εντυπωσιάσει με τις παροχές του καθώς και τη θέα που σας δίνει το
λιμάνι του με τις ψαρόβαρκες και τα εκδρομικά σκάφη που ατενίζουν δύο μικρά νησάκια, το Κορωνήσι και τη
Ρόμβη. Η εικόνα στα μάτια σας είναι γραφική, ρομαντική και ταυτόχρονα ειδυλλιακή.
1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΥΚΗΝΕΣ - ΝΑΥΠΛΙΟ
Αναχωρούμε από τα γραφεία μας στις 05:30. Περνώντας όμορφες πόλεις κατά τη
διαδρομή μας 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 Τολού. Τακτοποιούμαστε στο
ξενοδοχείο και το βράδυ έχουμε το δείπνο μας.

2η ημέρα: ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΥΔΡΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ
Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε για το Πόρτο Χέλι όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στη
διάθεση μας. Προαιρετικά για όσους επιθυμούν μπορούμε να κάνουμε την κρουαζιέρα
στα 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 των Τομπάζη, Κουντουριώτη, Μιαούλη
και την Μητρόπολη, του 17ου αι. με το μαρμάρινο καμπαναριό. Πεζοπορία στα στενά
δρομάκια της χώρας και 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. Με το τέλος της
όμορφης σημερινής μας περιήγησης, επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για το δείπνο μας
και ξεκούραση.

Ύδρα

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 Βενετότουρκικό 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. Σας
προτείνουμε να κάνετε επίσης μια βόλτα με βαρκάκι από το
λιμάνι του Ναυπλίου στο Μπούρτζι, (νησί – φρούριο στα τουρκοαραβικά), ένα αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης οχύρωσης
της πόλης για πολλούς αιώνες, ή εναλλακτικά μια βόλτα γύρω
από την Ακροναυπλία (γνωστή και με την τούρκικη ονομασία
της, Ιτς Καλέ = εσωτερικό κάστρο). Το απόγευμα θα έχουμε
χρόνο στην γραφική παραλία του τουριστικού Τολό. Το βράδυ
θα ακολουθήσει δείπνο στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση.

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.
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Όλη η ιστορία και η φύση της Μεσογείου αποτυπωμένη σε έναν τόπο. Προορισμοί αυθεντικής ομορφιάς, καθένας
με τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, πρόθυμοι να σας υποδεχθούν όλη τη διάρκεια του χρόνου: Μεσσηνία,
Ελαφόνησος, Μονεμβασιά, Μάνη, Πόρτο Χέλι, Καλάβρυτα, Ναύπλιο. Επισκεφθείτε την πατρίδα της ωραίας Ελένης
και του γένους των Ατρειδών, των Ολυμπιακών αγώνων, της ιερής ελιάς και της αρχαίας Σπάρτης. Πόλεμος, ειρήνη
και πολιτισμός – με φόντο έναν από τους ωραιότερους προορισμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας: την Πελοπόννησο.

1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΥΚΗΝΕΣ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΤΟΛΟ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί με πρώτο προορισμό
τις Μυκήνες. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και συνεχίζουμε για
την Αρχαία Επίδαυρο και 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. Αφού περπατήσουμε στην γραφική πόλη, πρωτεύουσα
του νομού Αργολίδας και πρώτη πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους,
θα ανεβούμε στον βράχο του Παλαμιδίου με την πανοραμική θέα.
Ελεύθερος χρόνος και συνεχίζουμε για το Τολό. Τακτοποιούμαστε στο
ξενοδοχείο και το βράδυ δείπνο και διανυκτέρευση.

Δελφοί

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. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο και χρόνος για γνωριμία
με την όμορφη πόλη. Το βράδυ δείπνο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΣΠΑΡΤΗ - ΜΥΣΤΡΑΣ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΥΡΟΥ - ΜΑΝΗ
Πρωινό και ξεκινάμε για μια πρώτη επίσκεψη στην ερειπωμένη βυζαντινή
καστροπολιτεία Μυστρά, και συνεχίζουμε για τον 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. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο. Χρόνος
ελεύθερος για βόλτα και ψώνια. Το βράδυ δείπνο και διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΣΠΑΡΤΗ - ΟΛΥΜΠΙΑ - ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΤΡΑ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας, αναχωρούμε για την αρχαία Ολυμπία. Θαυμάζοντας
την όμορφη διαδρομή, συνεχίζουμε για τον Πύργο, την πρωτεύουσα του νομού
Ηλείας, για να καταλήξουμε στην Πάτρα. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο και
χρόνος στη διάθεσή σας για μια γνωριμία με την πόλη. Δείπνο στο ξενοδοχείο
και διανυκτέρευση.

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

Ναύπακτος

Χαλκίδα

Η πόλη των τρελών νερών

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΡΟΚΟΠΙ - ΧΑΛΚΙΔΑ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 07:30. Μέσω Τεμπών (στάση για καφέ) και Λαμίας
φθάνουμε στο Προκόπι, ένα από τα πιο φημισμένα και μεγάλα χωριά της Εύβοιας,
στην βόρειο-κεντρική πλευρά του νησιού. 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 για να
καταλήξουμε στην όμορφη πόλη της Χαλκίδας. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο και
ξεκούραση.

2η ημέρα: ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΙΔ - ΣΠΗΛΙΑ ΣΥΛΛΑ - ΑΙΔΗΨΟΣ
Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε για το μοναστήρι του Οσίου Δαυίδ, του γέροντα, στις
Ροβιές. Πρόκειται για ένα μεταβυζαντινό μοναστήρι χτισμένο σε ένα ιδιαίτερα επιβλητικό
τοπίο. 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,
και ελεύθερος χρόνος για περίπατο και όποια άλλη δραστηριότητα επιθυμείτε.

Γέφυρα Χαλκίδας

Στη Στερεά Ελλάδα οι μύθοι τριγυρίζουν
ανάμεσα στον Ελικώνα, όπου σύμφωνα
με την μυθολογία κατοικούσαν οι Μούσες,
και στον Παρνασσό στις πλαγιές του
οποίου βρίσκεται το Μαντείο των Δελφών.
Η Εύβοια που μοιάζει με στεριανό νησί,
είναι γεμάτη χρυσές αμμουδιές, βυζαντινές
εκκλησίες, πύργους και μεσαιωνικά κάστρα.
Οι εκτεταμένες αμμώδεις παραλίες με τα
πεντακάθαρα νερά, η ζεστή φιλοξενία των
κατοίκων και η καλή υποδομή είναι τα
χαρακτηριστικά στοιχεία για μια ευχάριστη
διαμονή!
3η ημέρα: ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ
Το πρωινό αυτής της ημέρας είναι ελεύθερο για μια ατομική
εξόρμηση στην πόλη της Χαλκίδας για περιήγηση και καφέ. Θα
έχουμε αργότερα 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 τις βάφτισε έτσι
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
Αφού πάρουμε το πρωινό μας, αναχωρούμε για την περιήγησή
μας στην όμορφη πόλη, 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 κάνουμε
μια στάση για ξεκούραση και καφέ και στη συνέχεια θα πάρουμε
τον δρόμο της επιστροφής για την πόλη μας.

39
Δελφοί

Ναύπακτος

Εκεί που τελειώνει η οροσειρά της Πίνδου, υπάρχει ένα τοπίο βαθυπράσινο, με κρυστάλλινα ρυάκια,
τοξωτά γεφύρια και χιονισμένες βουνοκορφές. Μονοπάτια που περνούν μέσα από φαράγγια. Ιαματικά νερά
κρυμμένα μέσα σε σπάνια δάση. Νοσταλγικές αναμνήσεις και βόλτες σε ποτάμια και ελληνικές γεύσεις σε
μπαλκονάκια με υπέροχη θέα.
Καλωσήρθατε στην Ορεινή Ναυπακτία. Αφήστε τις πιστωτικές πίσω, δεν θα σας χρειαστούν.
1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΑΡΤΑ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 07:30 και αναχώρηση για την όμορφη
Ναύπακτο. Θα περάσουμε την Εγνατία οδό και θα κάνουμε μια πρώτη
στάση στην πόλη των Ιωαννίνων. Εδώ θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για καφέ
και για όσους το επιθυμούν επίσκεψη στο νησάκι της «κυρά Φροσύνης». Θα
συνεχίσουμε τη διαδρομή μας επί της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ για την Άρτα. Μια ακόμα
σύντομη στάση και καταλήγουμε στην γραφική Ναύπακτο. Τακτοποιούμαστε
στο ξενοδοχείο μας και χρόνος στην διάθεσή μας για ξεκούραση ή βραδινή
βόλτα.

2η ημέρα: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, αναχωρούμε για το Μεσολόγγι. Θα
έχουμε μια υπέροχη βόλτα στην πόλη των ελεύθερων πολιορκημένων. Θα
θαυμάσουμε τα αρχαία τείχη, την πύλη της ηρωικής εξόδου, τους τάφους
των ηρώων, το μνημείο των φιλελλήνων, το χωματένιο φράχτη, την αξιόλογη
Πινακοθήκη, το Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης, το σπίτι του Κωστή Παλαμά
και τη γνωστή λιμνοθάλασσα. Στη συνέχεια, θα επιστρέψουμε στην πόλη
της Ναυπάκτου. Θα ανεβούμε στο Κάστρο της με την υπέροχη θέα στον
Πατραϊκό κόλπο. Θα περπατήσουμε στο Ενετικό λιμάνι και τις υπέροχες
παραλίες της Ψάνης και του Γρίμποβου. Το απόγευμα, μπορούμε να έχουμε
μια προαιρετική επίσκεψη στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος, 5χλμ
από την Ναύπακτο. Εκεί θα ζήσουμε μια πρότυπη εμπειρία σε ένα ανδρικό
μοναστήρι με μεγάλο πνευματικό και κοινωνικό έργο, σύγχρονες ιδέες και
εφαρμογές. Έχουν δημιουργήσει εδώ ένα πρότυπο ιχθυοτροφείο με σπάνια
ψάρια, σύγχρονες αγροτικές καλλιέργειες, λειτουργεί επίσης ραδιοφωνικός
σταθμός, πολύ αξιόλογο Αγιογραφείο, περιθάλπουν ηλικιωμένους και
διοργανώνουν πολλά συνέδρια στο σύγχρονο συνεδριακό κέντρο εντός
της Μονής. Μετά τη απογευματινή μας αυτή εξόρμηση επιστρέφουμε στο
ξενοδοχείο μας και το βράδυ σας προτείνουμε βόλτα στα μαγαζιά για καφέ
ή φαγητό.

3η ημέρα: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ (ΝΕΑ ΧΩΡΑ - ΕΛΑΤΟΥ - ΛΥΜΝΙΤΣΑ)
Αφού πάρουμε το πρωινό μας ξεκινάμε την ημέρα μας για το χωριό Ελατού
της Ορεινής Ναυπακτίας, την Ιερά Μονή Αμπελακιωτίσσης για προσκύνημα
στο λείψανο του Αγίου Πολυκάρπου. Θα συνεχίσουμε για την Άνω Χώρα,
ένα από το ομορφότερα χωριά, με χρόνο στη διάθεσή μας να περπατήσουμε
στα πλακόστρωτα. Μπορούμε επίσης να επισκεφθούμε τον Ιστορικό ναό της
Αγίας Παρασκευής. Ο τελευταίος μας σταθμός για σήμερα θα είναι το χωριό
Λιμνίστα, όπου και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για γεύμα. Με τις όμορφες
αυτές εντυπώσεις επιστρέφουμε για χαλάρωση και μια τελευταία βραδινή
έξοδο πριν επιστρέψουμε στην πόλη μας.

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

8 τρόποι για να ανακαλύψετε τα
κρυμμένα μυστικά της στα ποτάμια, τα
δάση και τα χωριά της:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ο «Καρνάβαλος» της Άνω Χώρας
Το Μονοπάτι του Ηρακλή
Τα λουτρά που επισκέφθηκε η Κλεοπάτρα
Το νοτιότερο δάσος οξιάς της Ευρώπης
Το λαβυρινθώδες σπήλαιο της Δρακότρυπας
Το μπαλκονάκι του «Πέτρινου»
Ο Εύηνος ποταμός
Η γιορτή της τσιγαρίθρας

Τα χωριά της είναι οι μαγικές εκείνες εικόνες οι
τυλιγμένες στη σιωπή που αξίζουν να τις χαζεύεις
με τις ώρες, να τις περπατάς, να τις φωτογραφίζεις.
Οι κουβέντες με τους ντόπιους στα καφενεία είναι
το highlight κάθε εκδρομής εδώ.
Πριν ξεκινήσετε να ανηφορίζετε από τη Ναύπακτο,
βεβαιωθείτε ότι έχετε σε μετρητά όσα χρήματα θα
χρειαστείτε –βενζινάδικα, ATM και μηχανήματα
πιστωτικών καρτών δύσκολα θα βρείτε εδώ πάνω.
Οι λάτρεις της πεζοπορίας θα ενθουσιαστούν με τα
μονοπάτια. Ένα ολόκληρο δίκτυο συνδέει μεταξύ
τους τα χωριά, τα φαράγγια και τις βουνοκορφές.
Παραμυθένια δάση οξιάς, ελάτου, κέδρου και
καστανιάς, περνώντας πλάι σε τρεχούμενα νερά
και αναπάντεχα ξωκλήσια, πάνω από ηπειρώτικα
γεφυράκια.
Η εκπληκτική θέα από το βενετσιάνικο κάστρο, ο
καφές στο μικρό γραφικό της λιμάνι, η βόλτα στα
πλακόστρωτα στενά της και... φαγητό στα καλύτερα.
Όλα αυτά στο πανέμορφο “Λεπάντο” του Μπότσαρη
και του Θερβάντες.
Μυρίζει θάλασσα σε κάθε της γωνιά και τα
πλακόστρωτα στενά και τα αρχοντικά σπίτια της
βάφονται από τα πινέλα του ήλιου και της σελήνης
σε θαλασσινές αποχρώσεις. Αυτή είναι η Ναύπακτος!

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.
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 ∆ευτέρα έως και Παρασκευή 10:0017:00).
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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