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Ταξιδεύοντας στην Ιταλία, μια χώρα γεμάτη αντιθέσεις, από τις απέραντες 
παραλίες μέχρι τις απόκρημνες οροσειρές και από τα καυτά καλοκαίρια στο 
νότο μέχρι τους σφοδρούς χειμώνες στο βορρά. Μια χώρα με πληθώρα ιστο-
ρικών και καλλιτεχνικών θησαυρών. Αρχαία ελληνικά και ρωμαϊκά ερείπια ή 
κτίρια μπαρόκ και αναγεννησιακού ρυθμού στέκουν περήφανα σε μικρές και 
μεγάλες πόλεις της. 

Στην Βιέννη. Αν η λέξη παραμύθι είχε μορφή σίγουρα θα ήταν η πόλη αυτή. 
Ταυτισμένη με το ένδοξο παρελθόν και την κουλτούρα της αλλά και τα σύγ-
χρονα μουσεία και τις γεύσεις της, αυτή η πόλη δεν σταματά να εκπλήσσει 
τους επισκέπτες. 

Στα Βαλκάνια. Η έκταση της Βαλκανικής χερσονήσου απλώνεται σε έκταση 
530.000τχμ. με 11 χώρες να την στολίζουν. Μια έκπληξη για όσους αποφα-
σίζουν να την εξερευνήσουν καθώς συνδυάζει αρμονικά το βουνό με τη θά-
λασσα, την ιστορία και την πραγματικότητα, το φυσικό τοπίο με την ανθρώπινη 
παρέμβαση και τις αλλεπάλληλες ιστορικές χρονικές περιόδους που έζησε 
ο κάθε τόπος. Διατηρώντας η καθεμία στοιχεία του παρελθόντος εναρμονί-
ζονται με το παρόν και δημιουργούν μια αφήγηση που εντυπωσιάζει με τις 
εικόνες που έχουν σχηματιστεί.

Στην Καππαδοκία. Ένα ηφαιστειογενές πλασμένο δημιούργημα της φύσης 
στολισμένο με γιγαντώδεις πολύσχημους βράχους και υπόγειους οικισμούς. 
Αρμονικά ξεπροβάλλουν οι «Καμινάδες των Νεραϊδών», οι φυσικές πυραμί-
δες, οι σχηματισμένοι βράχοι που συμπληρώνουν τον καμβά του πίνακα της 
Καππαδοκίας. Τα Αερόστατα στον ουρανό και η σκιά τους «γλύφει» κάθε γω-
νιά του πανοραμικού μαγικού τοπίου. Αρώματα ανατολής, ζεστασιά φιλοξενί-
ας και ήχοι μελωδικοί χαρίζουν την απόλυτη εικόνα της Όασης της Ανατολής.

Στην Μ. Ασία, στην οποία άνθισε ο ελληνισμός εδώ και χιλιάδες χρόνια στα 
χώματα της. Μνημεία του παγκόσμιου πολιτισμού διασώζονται και θυμίζουν 
σε επισκέπτες και ντόπιους το παρελθόν. Ναοί, θέατρα και στάδια μαρτυρούν 
την λαμπρότητα του Αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού. Πόλεις - σύμβολα όπως 
η Έφεσος, η Πέργαμος η Μίλητος, η Σμύρνη με μακρόχρονη ιστορία και 
πολιτισμό.

Στην Κωνσταντινούπολη. Μέσα σε μόλις 16 γράμματα ένας απέραντος κό-
σμος ιστορίας και πολιτισμού, λαών και εποχών. Το ψηφιδωτό της πόλης αυ-
τής συμπληρώνεται από τον 6 ο αιώνα έως και σήμερα. Είναι δύσκολο κανείς 
να μην εντυπωσιαστεί από την μαγεία που αποπνέει αυτή η πόλη. Το συνον-
θύλευμα των πολιτισμών είναι εμφανές σε κάθε σημείο της πόλης και αρμονι-
κά συνυπάρχει με τον έντονο στοιχείο της Ανατολής που κυριαρχεί. Μνημεία 
της Βυζαντινής εποχής, της Οθωμανικής περιόδου καθώς και απομεινάρια 
από θρησκευτικά, εθνικά και πολιτικά στοιχεία που έλαβαν χώρα στην πόλη 
αυτή και διατηρούνται μέχρι σήμερα. Ο Βόσπορος, ένα ηλιοβασίλεμα στην 
Προποντίδα, ο περίπατο στην οδό του Πέραν και η επίσκεψη στα γραφικά Πρι-
γκηπόνησα είναι ελάχιστες μόνο από τις εμπειρίες που μπορεί να ζήσει ο 
επισκέπτης. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Μεγάλη του Γένους Σχολή, τα 
νεοκλασικά σχολεία και τα αλλοτινά αρχοντικά διατηρούνται και αφηγούνται 
την ζωντανή ιστορία τους.



1η  ημέρα: Θεσσαλονίκη - Ηγουμενίτσα (εν πλω) (323 χλμ)
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Επιβί-
βαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι 
του Μπάρι. Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να διασκεδάσετε στους 
χώρους αναψυχής του πλοίου. Διανυκτέρευση εν πλω.

2η ημέρα: Μπάρι - Πομπηία - Νάπολη - Σαλέρνο (371 χλμ)
Άφιξη στο λιμάνι του Μπάρι. Στην συνέχεια αναχώρηση για τη νεκρό-
πολη της Πομπηίας που αφανίστηκε το 79 μ.χ. μετά από μια φοβερή 
έκρηξη του Βεζούβιου. Ο αρχαιολογικός χώρος της Πομπηίας έχει 
ανακηρυχθεί από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. Στην ξενάγηση θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάστε τον 
περιμετρικό τοίχο, τα λουτρά, την πόρτα Μαρίνα, την έπαυλη Βέτρι, το 
Ναό του Απόλλωνα, την αρχαία αγορά, το θέατρο και τις χαρακτηριστι-
κές τοιχογραφίες του 1ου αιώνα π.Χ. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρη-
ση για τη Νάπολη. Περιήγηση στην παραλία με το παλάτι των Ισπανών, 
το κάστρο των Ντανζού, τη Στοά του Ουμπέρτο και το μεγαλύτερο θέατρο 
λυρικής σκηνής Σαν Κάρλο. Χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα στη γρα-
φική Βία Τολέδο. Συγκέντρωση και αναχώρηση για το Σαλέρνο, τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Σαλέρνο - Σορρέντο - Ποζιτάνο - Αμάλφι - Ραβέλλο 
(130 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για το Σορρέντο. Περίπατος στην κεντρική 
Piazza Tasso και στα στενά εμπορικά δρομάκια της παλιάς πόλης για 
να καταλήξουμε στο μπαλκόνι της Villa Comunale με την υπέροχη θέα 
στον κόλπο της Νάπολη. Εντύπωση προκαλούν οι παλιές επαύλεις 
πάνω στις πλαγιές του λόφου, με θέα στα σμαραγδένια νερά, τους με-
σογειακούς κήπους με τις ελιές και τα εσπεριδοειδή, το πολυσύχναστο 
κοσμοπολιτικό λιμάνι με τα πανάκριβα σκάφη και τη ζωή στα καφέ της 
Piazza Tasso. Έπειτα αναχώρηση με καραβάκι (εισιτήρια εξ’ ιδίων)  για 
το πανέμορφο Ποζιτάνο. Βόλτα στα στενά καλντερίμια με τα ολάνθιστα 
μπαλκόνια. Επιστροφή από το Ποζιτάνο (εισιτήρια εξ ιδίων), και άφιξη 
στο μικροσκοπικό αλλά τόσο γραφικό Αμάλφι. Χτισμένο στην ακτογραμ-
μή της Κοστιέρα Αμαλφιτάνα, στον μυχό του ομώνυμου κόλπου μία από 
τις πλέον συγκλονιστικές ακτές της Ευρώπης. Περιήγηση στα αρχοντικά 
σπίτια, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ανδρέα με βυζαντινά, αραβικά και 
γοτθικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Δυνατότητα (για όσους το επιθυμούν) 
να επισκεφθούν, με τα HOP ON - HOP OFF πουλμανάκια (έξοδα ατομι-

ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: Μεταφορά με υπερυψωμένο λεωφορείο. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε καμπίνες ΑΒ4. Διαμονή σε επι-
λεγμένα ξενοδοχεία 4*. Ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο. Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής.
Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφείου. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
ΔεΝ ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: είσοδοι μουσείων. εισιτήρια κρουαζιέρας Κάπρι και Ποζιτάνο. Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Check points 20€. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 10€.

κά), το σκαρφαλωμένο στα 305μ. υψόμετρο Ραβέλλο και να θαυμά-
σουν την βίλα Ρούφολο (Villa Rufolo). Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Σαλέρνο - Κρουαζιέρα Κάπρι (181 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι του Σορρέντο, επιβίβαση σε 
πλοίο για το κοντινό νησί Κάπρι (έξοδα ατομικά). Άφιξη στη Marina 
Grande και αναχώρηση με το τελεφερίκ (έξοδα ατομικά) για επίσκεψη 
στον οικισμό του κοσμοπολίτικου Κάπρι, στο οποίο θα επισκεφθούμε 
τους κήπους του Αυγούστου και θα θαυμάσουμε τους επιβλητικούς 
βράχους Faraglioni. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό και ψώνια. Στον 
ελεύθερο χρόνο μπορείτε να επισκεφθείτε το Ανακάπρι, στο οποίο 
βρίσκεται η Villa San Michele και με το τελεφερίκ να καταλήξετε 
στο Monte Solaro (το υψηλότερο σημείο του νησιού). Επιστροφή στη 
Marina Grande και αναχώρηση για το Σαλέρνο. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: Σαλέρνο - Ματέρα - Αλμπερομπέλο - Μπάρι - Ηγου-
μενίτσα (εν πλω) (323 χλμ)
Πρωινό  και αναχώρηση για την εκπληκτική Ματέρα, την «Καππαδο-
κία της Μεσογείου». Τον τόπο αυτόν διάλεξαν ο Μελ Γκίμπσον & ο 
Παζολίνι για να γυρίσουν τις μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές 
«Κατά Ματθαίον» και «Πάθη». Η Ματέρα κλείνει στους τοίχους και 
στις σπηλιές της ολόκληρη την ιστορία της ανθρώπινης ύπαρξης στη 
Γη, ευρήματα της χρονολογούνται από την Παλαιολιθική Εποχή. Ξε-
νάγηση στις υπόσκαφες εκκλησίες με αγιογραφίες στους βράχους, 
τις τρώγλες (τα λεγόμενα Σάσι), που από άγριες και υγρές σπηλιές, 
μετατράπηκαν τα τελευταία χρόνια σε πανέμορφα παραδοσιακά 
σπίτια. Στην συνέχεια αναχώρηση για το Αλμπερομπέλο. Μια κατα-
πράσινη κοιλάδα και το πανέμορφο χωρίο με τα κάτασπρα σπίτια, με 
πανέμορφες τριγωνικές σκεπές, όπου η ιστορία τους και οι ρίζες του
χάνονται στα βάθη των αιώνων κάνουν το τοπίο μαγευτικό και θυμί-
ζουν παραμύθι. Ένας περίπατος στα γραφικά σοκάκια του αξίζει τον 
κόπο καθώς οι χαμογελαστοί κάτοικοι της περιοχής θα σας αλλάξουν 
την διάθεση. Έπειτα μετάβαση στο λιμάνι του Μπάρι, επιβίβαση στο 
πλοίο και απόπλους για την Ηγουμενίτσα. Διανυκτέρευση εν πλω.

6η ημέρα: Ηγουμενίτσα - Θεσσαλονίκη (323 χλμ)
Άφιξη στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας και αναχώρηση για τη Θεσσαλονί-
κη. Άφιξη στην Θεσσαλονίκη αργά το απόγευμα.

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΟΣΤΙΕΡΑ
ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ
(Kάπρι - Σορρέντο - Ποζιτάνο
Αμάλφι - Πομπηία - Νάπολη
Ραβέλλο - Ματέρα
Αλμπερομπέλο)

6 ΗΜΈΡΕΣ
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1η  ημέρα: Θεσσαλονίκη - Ηγουμενίτσα (εν πλω) (323 χλμ)
Συγκέντρωση το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση για την Ηγουμε-
νίτσα. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους 
για το λιμάνι της Ανκόνα. Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να διασκε-
δάσετε στους χώρους αναψυχής του πλοίου. Διανυκτέρευση εν πλω.
  
2n ημέρα Βενετία - λίμνη Garda Sirmione - Βερόνα (256 χλμ) 
Άφιξη στις 08:00 στην πόλη των Δόγηδων και των καναλιών, τη Βενετία. 
Αναχωρούμε με βαπορέτο (κόστος εξ ιδίων ) για την Πιάτσα Σαν Μάρκο, 
το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης, όπως το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. 
Η περιήγηση ξεκινά από τον επιβλητικό Ναό του Αγ. Μάρκου, σταυροει-
δής ναός με πέντε θόλους, ο οποίος υπήρξε για περίπου χίλια χρόνια ο 
τάφος του Αγ. Μάρκου. Το ιδιωτικό παρεκκλήσι των δόγηδων, το οποίο 
αποτέλεσε πνευματικό στήριγμα και μεγάλο σύμβολο ισχύος και εξουσί-
ας της ενετικής πολιτείας. Στη συνέχεια επίσκεψη στον Πύργο του Ρολο-
γιού των Μαυριτανών με τη λατινική επιγραφή, η οποία σημαίνει «μετράω 
μόνο τις ευτυχισμένες ώρες» και στην Γέφυρα των Στεναγμών. Η ξενάγη-
ση στην πόλη συνεχίζεται με την επίσκεψη στην ορθόδοξη εκκλησία του 
Αγ. Γεωργίου και σε ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής κρυστάλλου 
Murano. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη των δόγηδων. Έπειτα αναχώρηση 
για την πόλη, η οποία γέννησε τον μεγαλύτερο έρωτα για τον Σαίξπηρ, τη 
Βερόνα. Επίσκεψη στην Ρωμαϊκή Αρένα, τις όμορφες πλατείες Ντέλε Έρ-
μπε και Ντέι Σινιόρι που περιβάλλονται από πανέμορφα μεσαιωνικά κτί-
ρια και βέβαια το αρχοντικό των Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι της 
Ιουλιέτας. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη λίμνη Γκάρντα, τη μεγαλύτερη 
λίμνη της Ιταλίας, η οποία αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Η 
λίμνη σχηματίστηκε στο τέλος της Εποχής των Παγετώνων. Επίσκεψη στο 
μεσαιωνικό Σιρμιόνε, το πιο όμορφο και δημοφιλές θέρετρο της λίμνης. 
Η περιήγηση συνεχίζεται με την επίσκεψη στο επιβλητικό κάστρο, τη παλιά 
πόλη με τα πέτρινα σπίτια και τα γραφικά σοκάκια. Προαιρετική βόλτα με 
σκάφος γύρω από το Σιρμιόνε όπου μπορούμε να θαυμάσουμε το σπίτι 
της Μαρία Κάλλας, τη βίλλα ενός αρχαίου Ρωμαίου πλούσιου άρχοντα και 
τα τείχη. Ελεύθερος χρόνος στο εκπληκτικό Σιρμιόνε για παγωτό, καφέ 
και γεύμα. Επιστροφή το απόγευμα στη Μάντοβα.
  
3η μέρα: Βερόνα - Κόμο - Κρουαζιέρα Κόμο (Προαιρετική) - Μι-
λάνο (249 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για το μαγευτικό Κόμο, το οποίο είναι αδιαμφι-
σβήτητα μία από τις πιο ξεχωριστές πόλεις της Βόρειας Ιταλίας. Η Λίμνη 
Κόμο αποτελούσε ένα θέρετρο διακοπών για την ιταλική αριστοκρατία γι’ 
αυτό και είναι γνωστή για τις επιβλητικές τις βίλες που είναι χτισμένες 

ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: Μεταφορά με υπερυψωμένο λεωφορείο, ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε καμπίνες ΑΒ4, διαμονή σε επιλεγ-
μένα ξενοδοχεία. Πρωινό. Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής, έμπειρο αρχηγό-συνοδό του 
γραφείου. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
ΔεΝ ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: είσοδοι μουσείων, δημοτικοί φόροι 10€ - ξενοδοχείων, εισιτήρια κρουαζιέρας Κόμο, ό,τι ανα-
φέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Check points 20€.

στα παράλια της λίμνης. Μερικές από τις πιο γνωστές είναι η διάση-
μη Villa Carlotta, η Villa D’ Este και η Villa del Balbianello. Περιή-
γηση στον καθεδρικό ναό και στην παλιά πόλη με τα στενά σοκάκια 
της. Μια βόλτα-κρουαζιέρα με καραβάκι για να απολαύσετε τη μο-
ναδική θέα των Άλπεων θα σας μείνει αξέχαστη. Η περιήγηση συ-
νεχίζεται στις πανέμορφες παραλίμνιες περιοχές, την Tavernola, το 
Cernobbio, το Moltrasio και το Torno, μια εμπειρία που δεν πρέπει 
να λείπει από το ταξίδι σας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ελεύθερος 
χρόνος στη διάθεσή σας.
  
4η μέρα: Μιλάνο - Βαρέζε - λίμνη Maggiore - Στρέσα - Cannobio - Μπο-
λόνια (487 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για τη λίμνη Ματζόρε, μία από τις μεγαλύτερες 
και δημοφιλέστερες λίμνες της Ιταλίας. Η διαδρομή γύρω από τη δυτική 
όχθη της λίμνης θα σας αποκαλύψει όλες τις ομορφιές της. Έπειτα ανα-
χώρηση για τη λουλουδιασμένη κωμόπολη Στρέσα, το πιο τουριστικό 
θέρετρο της λίμνης, γνωστό για τους ευωδιαστούς κήπους της και για 
την αλησμόνητη θέα που προσφέρει στα απέναντι μυροβόλα νησάκια 
Μπορομμέ. Χρόνος ελεύθερος για προαιρετική κρουαζιέρα με το κα-
ραβάκι στο νησάκι Ίζολα Μπέλα, στο οποίο βρίσκεται το παλάτι Μπο-
ρομέο περιτριγυρισμένο από ένα πανέμορφο κήπο στολισμένο με υπέ-
ροχα σιντριβάνια, αγάλματα, τεχνητές σπηλιές και σπάνια φυτά. Έπειτα 
από έναν ευχάριστο περίπατο σε αυτόν τον όμορφο κήπο, αναχώρηση 
για το διπλανό νησάκι Ίζολα Πεσκατόρε (το νησί των ψαράδων), ένα ιδι-
αίτερα γραφικό χωριό με στενά δρομάκια, αρχαία σπίτια και απίστευτη 
ατμόσφαιρα. Επόμενος σταθμός το Cannobio. Η γαλήνη που είναι ικα-
νό να σας προσφέρει το Κανόμπιο δεν συγκρίνεται με τίποτα. Ατμοσφαι-
ρικό, χωρίς πολλή κίνηση, με την παλιά πόλη, τα γραφικά στενά, τους 
λόφους για βατές πεζοπορίες και με μια λαϊκή αγορά γεμάτη ντόπια 
καλούδια. Νωρίς το απόγευμα αναχώρηση για την μεσαιωνική Μπο-
λόνια. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια επίσκεψη 
στο ιστορικό κέντρο της πόλης με την συνοδεία του αρχηγού για μια 
γνωριμία με την πόλη.
  
5η ημέρα: Μπολόνια-Ανκόνα-Ηγουμενίτσα (εν πλω) (231 χλμ)
Πρωινό και σύντομη επίσκεψη στα σημαντικότερα μνημεία της πόλης. 
Στη συνέχεια αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα. Επιβίβαση στο 
πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και διανυκτέρευση εν πλω. 
 
6η ημέρα: Ηγουμενίτσα - Θεσσαλονίκη (323 χλμ)
Άφιξη στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας και αναχώρηση για τη Θεσσαλονί-
κη. Άφιξη στην Θεσσαλονίκη αργά το απόγευμα.

ΚΟΣΜΟΠΟΛIΤΙΚΕΣ ΛIΜΝΕΣ
Β. ΙΤΑΛIΑΣ-ΒΕΝΕΤIΑ-ΜΠΟΛOΝΙΑ

(Γκάρντα - Σιρμιόνε - Βερόνα - Κόμο
Βαρέζε - Ματζιόρε - Στρέσα

Κανόμπιο - Μπολόνια)

6 ΗΜΈΡΕΣ
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1n ημέρα: Θεσσαλονίκη - Ηγουμενίτσα (εν πλω) (323 χλμ)
Συγκέντρωση το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση για την Ηγουμε-
νίτσα. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους 
για το λιμάνι της Ανκόνα. Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να διασκε-
δάσετε στους χώρους αναψυχής του πλοίου. Διανυκτέρευση εν πλω.

2n ημέρα: Βενετία - Φλωρεντία (περιοχή Μοντεκατίνι) (355 χλμ)
Άφιξη στις 08:00 στην πόλη των Δόγηδων και των καναλιών, τη Βε-
νετία. Αναχωρούμε με βαπορέτο (κόστος εξ ιδίων) για την Πιάτσα Σαν 
Μάρκο, το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης, όπως το χαρακτήρισε ο Να-
πολέοντας. Η περιήγηση ξεκινά από τον επιβλητικό Ναό του Αγ. Μάρ-
κου, σταυροειδής ναός με πέντε θόλους, ο οποίος υπήρξε για περίπου 
χίλια χρόνια ο τάφος του Αγίου Μάρκου. Το ιδιωτικό παρεκκλήσι των 
δόγηδων, το οποίο αποτέλεσε πνευματικό στήριγμα και μεγάλο σύμβο-
λο ισχύος και εξουσίας της ενετικής πολιτείας. Στη συνέχεια επίσκεψη 
στον Πύργο του Ρολογιού των Μαυριτανών με τη λατινική επιγραφή, η 
οποία σημαίνει «μετράω μόνο τις ευτυχισμένες ώρες» και στην Γέφυρα 
των Στεναγμών. Η ξενάγηση στην πόλη συνεχίζεται με την επίσκεψη 
στην ορθόδοξη εκκλησία του Αγ. Γεωργίου και σε ένα από τα λίγα εργα-
στήρια κατασκευής κρυστάλλου Murano. Στην συνέχεια αναχώρηση για 
την όμορφη λουτρόπολη του Μοντεκατίνι λίγα χιλιόμετρα από τη πόλη 
των Μεδίκων την Φλωρεντία . Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3n ημέρα: Μοντεκατίνι - Φλωρεντία - Πίζα - λούκα (100 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για περιήγηση στην Φλωρεντία, η οποία θεω-
ρείται η γενέτειρα της Ιταλικής Αναγέννησης και είναι γνωστή για τις 
καλές τέχνες και την αρχιτεκτονική της. Ολόκληρη η πόλη έχει ανα-
κηρυχτεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την 
UNESCO. Στην περιήγηση θα δούμε το Παλάτι Ουφίτσι που στεγάζει ένα 
από τα παλαιότερα μουσεία.- πινακοθήκες στο κόσμο, την Εκκλησία 
του Τίμιου Σταυρού, την Σάντα Κρότσε, η οποία είναι μία από τις σημα-
ντικότερες εκκλησίες της Φλωρεντίας και τόπος ταφής 270 επιφανών 
της πόλης, όπως ο Γαλιλαίος και ο Μακιαβέλι. Επίσκεψη στην γέφυρα 
Πόντε Βέκιο, με τα σπίτια και τα μαγαζάκια που μοιάζουν να αιωρούνται 
πάνω από το ποτάμι, μια από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της Φλω-
ρεντίας. Στην Πιάτσα ντε λα Σινιορία θα δούμε το Παλάτσο Βέκιο έδρα 
της τοπικής κυβέρνησης και Δημαρχείο της πόλης, στο οποίο σήμερα 
φιλοξενούνται αξιόλογα έργα γλυπτικής, και θα καταλήξουμε στην 

ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: Μεταφορά με υπερυψωμένο λεωφορείο. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε καμπίνες ΑΒ4. Διαμονή σε επι-
λεγμένα ξενοδοχεία 4*. Ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο. Περιηγήσεις-ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής. 
Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφείου. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

ΑνΑγεννησιΑκη ΤοσκΑνη - 
ΜεσΑιωνικη ούΜπριΑ - ΒενεΤιΑ
(περούτζια - Ασίζη - γκούμπιο -
σιένα - σαν Τζιμινιάνο - Λούκα -
πίζα - Φλωρεντία)

6 ΗΜΈΡΕΣ
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ΔεΝ ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: είσοδοι μουσείων, βαπορέτα Βενετίας, ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτει-
νόμενο, Check points 25€, δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 10€.

Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι που βρίσκεται ο τρίτος μεγαλύτερος Καθεδρι-
κός Ναός της Ευρώπης, η Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο 
τρούλο του Μπρουνελέσκι, σήμα κατατεθέν της πόλης. Επόμενη επί-
σκεψη η Πίζα με τα μεσαιωνικά τείχη που περιβάλλουν την πόλη και 
το πιο πολυφωταγωγημένο μνημείο της, τον κεκλιμένο Πύργο, που 
βρίσκεται δίπλα στα Βαφτιστήρια και στον Καθεδρικό Ναό. Γεύμα εξ’ 
ιδίων και επίσκεψη στη μεσαιωνική Λούκα γνωστή για τα ανέπαφα 
τείχη της. Θα επισκεφθούμε την Πιάτσα ντελ Μερκάτο, που διατηρεί 
το σχήμα του αρχαίου ρωμαϊκού αμφιθεάτρου και τον Καθεδρικό του 
Αγίου Μαρτίνου. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: Μοντεκατίνι-Σαν Τζιμινιάνο-Σιένα-Περούτζια (251 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για το Σαν Τζιμινιάνο, μία από τις καλύτερα δι-
ατηρημένες μεσαιωνικές πόλεις της Ιταλίας, διάσημη για την μεσαιω-
νική οχυρωματική της αρχιτεκτονική με τείχη, πύλες και πύργους που 
διακρίνονται από μεγάλη απόσταση. Στη συνέχεια επίσκεψη σε μια 
από εκείνες τις λιγοστές πόλεις που αναρωτιέται κανείς πως κατόρ-
θωσαν να παραμείνουν άθικτες ενάντια στη φθορά του χρόνου και την 
ανθρώπινη παρέμβαση, τη μεσαιωνική Σιένα. Έντεκα δρόμοι οδηγούν 
στην πανέμορφη πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, την κεντρική πλατεία που 
πλαισιώνει αρμονικά το Δημαρχείο και θεωρείται από τις ομορφότερες 
πλατείες της Ιταλίας. Θα δούμε ακόμη τα μεσαιωνικά αρχοντικά, τα 
στενά καλντερίμια, τις πανέμορφες εκκλησίες και τον Καθεδρικό Ναό. 
Έπειτα μετάβαση στη Περούτζια. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο. Ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

5η ημέρα: Περούτζια - Ανκόνα (εν πλω) (136 χλμ)
Πρωινό και περιήγηση στην πρωτεύουσα της περιφέρειας της Ου-
μπρίας, τη Περούτζια. Ξενάγηση στην Πιάτσα Νοβέμπρε με την Φο-
ντάνα Ματζόρε, τον Καθεδρικό του Σαν Λορέντζο και το υπέρλαμπρο 
μέγαρο των Πριόρι, τις μεσαιωνικές γειτονιές και θα απολαύσουμε 
την πανοραμική θέα στην γύρω περιοχή. Συνεχίζουμε για το λιμάνι 
της Ανκόνα. Επιβίβαση, τακτοποίηση στις καμπίνες μας και διανυκτέ-
ρευση εν πλώ.

6n ημέρα: Ηγουμενίτσα - Θεσσαλονίκη (323 χλμ)
Άφιξη στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας και αναχώρηση για την Θεσσαλο-
νίκη. Άφιξη στην πόλη αργά το απόγευμα.

7
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1n ημέρα: Θεσσαλονίκη - Νις - Βελιγράδι - Νόβισαντ - Βουδαπέστη 
(980 χλμ)
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση για τη Βουδαπέστη. Άφιξη 
στα σύνορα των Ευζώνων, στάση στα αφορολόγητα για τις πιθανές σας 
αγορές. Διέλευση των συνόρων και δια μέσω του Νις, του Βελιγραδίου 
και του Νόβισαντ φθάνουμε το βράδυ στη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Βουδαπέστη - Βιέννη (243 χλμ)
Πρωινό και ξενάγηση στην πόλη. Η Βουδαπέστη χωρίζεται από το Δούνα-
βη, στη Bούδα και την Πέστη. Θα δούμε τη γέφυρα των Λεόντων, το πα-
νέμορφο νησάκι της Mαργαρίτας, τη μεγαλοπρεπή πλατεία των Ηρώων, 
τα αυτοκρατορικά ανάκτορα, τον Πύργο των Ψαράδων, την Εκκλησία του 
Mατίας στη Bούδα και την περιοχή των Παλατιών στην Πέστη. Η ξενάγη-
ση τελειώνει με επίσκεψη στο λόφο του Γκέλερτ, στιν οποίο βρίσκεται το 
άγαλμα της Νίκης, αφιερωμένο στους ήρωες του Β’ Παγκόσμιου πόλε-
μου. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για την Βιέννη.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Βιέννη (Ξενάγηση Πόλης)
Πρωινό και ακολουθεί η ξενάγηση της πόλης. Επίσκεψη το ανάκτορο 
Mπελβεντέρε και περιήγηση στην περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ, όπου θα 
θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Bιέννης, όπως το Δημοτικό 
Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου 
Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πα-
νεπιστήμιο και την Εκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε. Στη συνέχεια 
θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου και θα περιδι-
αβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. Το βράδυ σας 
προτείνουμε να παρακολουθήσετε ένα κοντσέρτο Κλασσικής Μουσικής.

4η ημέρα: Βιέννη - λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ - Σάλτσμπουργκ 
(295 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για τις μοναδικές Λίμνες Salzkammergut. Θα 
επισκεφτούμε το Gmunden στις όχθες της λίμνης Traunsee, θα περάσου-
με μπροστά από τη λίμνη Attersee και θα καταλήξουμε στη κοσμοπολίτικη 
κωμόπολη Mondsee στις όχθες της οποίας θα έχουμε την ευκαιρία να 
θαυμάσουμε την ομώνυμη λίμνη και το μοναδικό τοπίο . Έπειτα αναχώρη-
ση για το μοναδικό «κάστρο αλατιού» το Σάλτσμπουργκ, γενέτειρα του Μό-
τσαρτ και πόλη μνημείο μιας άλλης ρομαντικής εποχής, που μπορείτε να 

ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: Μεταφορά με υπερυψωμένο λεωφορείο, διαμονή σε ξενοδοχεία 3* & 4*, πρωινό καθημερινά, περι-
ηγήσεις-ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής, έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφείου μας, ασφάλεια αστικής 
ευθύνης.
ΔεΝ ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: είσοδοι μουσείων, φόροι πόλεων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

νιώσετε στους ατέλειωτους πεζόδρομους της παλιάς πόλης. Επίσκεψη 
στους κήπους του ανακτόρου Mίραμπελ δίπλα στον ποταμό Salzach. 
Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης θα δούμε το σπίτι του 
Μότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό της πόλης και το Αβαείο 
του Αγίου Πέτρου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος 
για καφέ και βόλτα στα γραφικά δρομάκια του ιστορικού κέντρου με τις 
μεσαιωνικές καμάρες και τις περίτεχνες προσόψεις.

5η ημέρα: Σάλτσμπουργκ - Κίτσμπουελ - Ζελ Αμ Ζε - Ζάγκρεμπ 
(395 χλμ) 
Πρωινό και αναχώρηση για τη παραμυθένια ιστορική πόλη του Κί-
τσμπουελ, το δημοφιλέστερο χιονοδρομικό θέρετρο της Αυστρίας, 
που βρίσκεται μέσα σε μια δασωμένη κοιλάδα . Θα θαυμάσουμε τα 
τοπικά αξιοθέατα, δύο ιστορικές εκκλησίες καθώς και τα πανέμορφα 
χρωματιστά σπιτάκια του 16ου και 17ου αιώνα. Το ωραιότερο θέαμα 
το καλοκαίρι είναι ο Αλπικός Ανθόκηπος με πάνω από 120 διαφο-
ρετικά είδη και τα ζωγραφισμένα αρχοντικά σπίτια στη παλιά πόλη. 
Στη συνέχεια μετάβαση στο Ζελ Αμ Ζέ ένα ακόμη χειμερινό θέρετρο 
ιδιαίτερης ομορφιάς, το οποίο είναι χτισμένο στις όχθες των λιμνών 
Saalach και Salzach σε υψόμετρο 1.000 μέτρων. Αναχώρηση για το 
Ζάγκρεμπ. Άφιξη αργά το απόγευμα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
ελεύθερος χρόνος στην πόλη.

6η ημέρα: Ζάγκρεμπ - Θεσσαλονίκη (990 χλμ) 
Πρωινό και ξεκινάμε για το δρόμο της επιστροφής με ενδιάμεσες στά-
σεις για καφές και φαγητό . Άφιξη αργά το βράδυ.

Πανόραμα αυστρίασ
(Βελιγράδι - Βουδαπέστη - Βιέννη - 
Λίμνες σαλτσκαμεργκουτ - σάλτσμπουργκ - 
Κίτσμπουελ - Ζελ αμ Ζε - Ζάγκρεμπ)

6 ΗΜΈΡΕΣ
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1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Μπούντβα (580 χλμ)
Συγκέντρωση το πρωί στις 05:00 και αναχώρηση μέσω συνοριακών 
σταθμών Ελλάδας - Αλβανίας - Μαυροβουνίου και με ενδιάμεσες στάσεις 
για καφέ και φαγητό, άφιξη στο εκπληκτικό παραθαλάσσιο θέρετρο του 
Μαυροβουνίου, Μπούντβα , αργά το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενο-
δοχείο. Το βράδυ επίσκεψη στη πολυτελή μαρίνα, δίπλα στη παλιά, πόλη 
που περιβάλλεται ακόμη από τα ψηλά τείχη της. Δείπνο, διανυκτέρευση.
 
2η ημέρα: Μπούντβα - Κότορ - Ντουμπρόβνικ (114 χλμ)
Πρωινό και η περιήγηση στην πόλη ξεκινάει από την ομώνυμη μαρίνα που 
βρίσκονται δεμένα πανάκριβα πολυτελή γιοτ. Η μαρίνα είναι βόρεια της 
παλαιάς πόλης και από εκεί ξεκινά ο πεζόδρομος Σλοβένσκα Ομπάλα. 
Περνώντας την κεντρική πύλη των βενετσιάνικων τειχών θα επισκεφτούμε 
την Ακρόπολη που κτίστηκε κατά τον 15ο αιώνα στο νότιο τμήμα της παλαι-
άς πόλης, πάνω στα ερείπια παλιών οχυρώσεων. Το φρούριο που άλλαξε 
σχήμα και μέγεθος πολλές φορές, στεγάζει σήμερα το θέατρο της Μπού-
ντβα. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Συνεχίζουμε για το μεσαιωνικό Κότορ, 
το οποίο είναι περικυκλωμένο από ένα τείχος το οποίο ανοικοδομήθηκε 
από τη Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας τον 14ο αιώνα. Ο κόλπος του 
Κότορ που είναι το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης, αλλά και η αρχιτεκτο-
νική της παλιάς πόλης έχουν συμβάλει στην ανακήρυξή του ως μνημείο 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την Unesco. Θα περιηγηθούμε 
στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, καθώς και στον 
ναό του Αγίου Νικολάου. Στη συνέχεια αναχώρηση για το Ντουμπρόβνικ . 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
 
3η ημέρα: Ντουμπρόβνικ (ξενάγηση πόλης)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση στην πόλη του Ντουμπρόβνικ που 
φυλάσσεται για περισσότερα από 1300 χρόνια, περιτριγυρισμένο από 
τα στιβαρά και καλοδιατηρημένα τείχη. Βρίσκεται υπό την προστασία της 
Unesco και χαρακτηρίζεται ως μνημείο φυσικής ομορφιάς και πολιτιστι-
κής κληρονομιάς. Τα κυριότερα αξιοθέατα που θα δούμε μέσα στην παλιά 
πόλη είναι ανάκτορα σπουδαίας αρχιτεκτονικής, όπως ο μητροπολιτικός 
ναός του προστάτη της πόλης, Αγίου Βλασίου, με τον μαρμάρινο οπλισμένο 
ιππότη στην πλατεία του, η μεγάλη κρήνη του Ονοφρίου, το φραγκισκανό 
μοναστήρι με την εκκλησία του Σωτήρος και το παλαιότερο φαρμακείο της 
πόλης από την εποχή της δημοκρατίας της Ραγούζας. Δεν θα παραλείψου-
με να δούμε τον πύργο του Ρολογιού και τη μικρή κρήνη του Ονοφρίου, 
καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα. Τέλος θα επισκεφτούμε σημεία που γυρί-
στηκε η πολύ επιτυχημένη σειρά Games of Thrones. Ακολουθεί μια πολύ 
ενδιαφέρουσα προαιρετική κρουαζιέρα, για να γνωρίσουμε το θαλάσσιο 
μέτωπο της πόλης και να πάρουμε μια γεύση από τα καταπράσινα νησιά 
που βρίσκονται κατά μήκος των Δαλματικών ακτών. Χρόνος ελεύθερος για 

ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: Μεταφορά με υπερυψωμένο λεωφορείο. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* & 4*. Ημιδιατροφή. 
Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας. Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης.
ΔεΝ ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Δημοτικός φόρος 10€ κατ’ άτομο. Check points 
10€ κατ’ άτομο. επιπλέον γεύματα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό. 
ΣΗΜεΙωΣΗ: Ταξιδεύετε με ταυτότητες νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες ή διαβατήριο με εξάμηνη ισχύ.

καφέ και φαγητό. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο 
και σας προτείνουμε βραδινή διασκέδαση σε jazz bar στη καστρούπολη 
σε ένα μοναδικό μεσαιωνικό περιβάλλον. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Ντουμπρόβνικ - Σπλίτ - Ζαντάρ - λίμνες Πλίτβιτσε (450 χλμ) 
Πρωινό και αναχώρηση για το Σπλίτ, το μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο 
της Δαλματίας. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής στην πόλη, θα επισκε-
φθούμε το περίφημο ανάκτορο του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, το οποίο 
είναι το σημαντικότερο και καλύτερα διατηρημένο ρωμαϊκό κτίριο στην 
Κροατία. Θα έχουμε, επίσης, την ευκαιρία να θαυμάσουμε τον καθεδρι-
κό ναό, το γοτθικό Δημαρχείο και τον αναγεννησιακό Πύργο του Ρολο-
γιού. Χρόνος ελεύθερος στην πανέμορφη προκυμαία της πόλης, τη διά-
σημη Ρίβα, για καφέ . Συνεχίζουμε για το Ζαντάρ, το οποίο λειτούργησε 
σαν μέρος του μοναστηριού των Βενεδικτίνων μοναχών και ιδρύθηκε 
το1396. Αποτελεί τουριστική πόλη και τα σημαντικά αξιοθέατα της είναι: 
ο οκτάγωνος πυργωτός ναός του Αγίου Δονάτου με το εντυπωσιακό κα-
μπαναριό του, ο καθεδρικός ναός της Αγίας Αναστασίας, σε ρυθμό τρί-
κλιτης βασιλικής με δύο τεράστια κυκλικά βιτρό, καθώς και η Ρωμαϊκή 
αγορά που βρίσκεται ακριβώς δίπλα, στη πλακόστρωτη πλατεία Ζελένι. 
Στη συνέχεια αναχώρηση για το Μοναδικό Εθνικό τουριστικό Πάρκο 
Plitvice. Άφιξη και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της περιοχής.

5η ημέρα: λίμνες Πλίτβιτσε - Σεράγεβο (330 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για τις μοναδικές Λίμνες Πλίτβιτσε. Θα θαυμά-
σουμε αυτόν τον τόπο απερίγραπτης ομορφιάς, μέσα στη φύση. Από το 
1979 αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ο δρυ-
μός των λιμνών Πλίτβιτσε είναι γνωστός για τους μικρούς και μεγάλους 
εντυπωσιακούς υδάτινους καταρράκτες, τις δεκαέξι, γαλαζοπράσινες 
πεντακάθαρες λίμνες, μέσα στις οποίες κολυμπούν ψάρια και φυτρώ-
νουν νούφαρα και ορχιδέες. Χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας για 
να απολαύσετε το μοναδικό αυτό τοπίο. Συγκέντρωση και αναχώρηση 
για την πρωτεύουσα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, το Σεράγεβο, μια από 
τις πλέον μαρτυρικές πόλεις των τελευταίων χρόνων. Από τους προϊ-
στορικούς χρόνους πρωτοκατοικήθηκε από Ιλλυρικές φυλές, κτισμένη 
ανάμεσα στα βουνά, οργανωμένη ως πόλη από τον 15ο αιώνα. Θα κά-
νουμε έναν περίπατο στην παλιά πόλη με τα 86 τζαμιά. Στη συνέχεια 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση.

6η ημέρα: Σεράγεβο - Θεσσαλονίκη (820 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Με ενδιάμεσες στάσεις 
για καφέ και φαγητό θα φτάσουμε στη πόλη της Θεσσαλονίκης αργά το 
βράδυ, γεμάτοι αναμνήσεις.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
(Λίμνες Πλίτβιτσε - Σεράγεβο)

6 ΗΜΈΡΕΣ
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1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Μπούντβα (580 χλμ)
Συγκέντρωση το πρωί στις 05:00 και αναχώρηση μέσω συνοριακών 
σταθμών Ελλάδας Αλβανίας Μαυροβουνίου και με ενδιάμεσες στάσεις 
για καφέ και φαγητό άφιξη στο μοναδικό θέρετρο της Μπούντβα αργά 
το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.

2η ημέρα: Μπούντβα - Κότορ - Μπούντβα (45 + 45 χλμ) 
Πρωινό και αναχώρηση για το μεσαιωνικό Κότορ που είναι περικυκλω-
μένο από ένα τείχος το οποίο ανοικοδομήθηκε από τη Γαληνοτάτη Δη-
μοκρατία της Βενετίας τον 14ο αιώνα. Ο κόλπος του Κότορ που είναι 
το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης, αλλά και η αρχιτεκτονική της παλιάς 
πόλης έχουν συμβάλει στην ανακήρυξή του ως μνημείο παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς από την Unesco. Θα περιηγηθούμε στον 
καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, καθώς και στον 
ναό του Αγίου Νικολάου. Στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε σε Fery boat 
για να διασχίσουμε το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης. Επιστροφή στην 
Μπούντβα και θα ξεκινήσουμε από την ομώνυμη μαρίνα που βρίσκο-
νται δεμένα πανάκριβα πολυτελή γιοτ. Η μαρίνα είναι βόρεια της παλαι-
άς πόλης και από εκεί ξεκινά ο πεζόδρομος Σλοβένσκα Ομπάλα. Από 
εκεί θα περάσουμε την κεντρική πύλη των βενετσιάνικων τειχών για να
επισκεφτούμε την Ακρόπολη που κτίστηκε κατά τον 15ο αιώνα στο νό-
τιο τμήμα της παλαιάς πόλης, πάνω στα ερείπια παλιών οχυρώσεων. 
Το φρούριο που άλλαξε σχήμα και μέγεθος πολλές φορές, στεγάζει 
τώρα το θέατρο της Μπούντβα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και 
διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Μπούντβα - Ντουμπρόβνικ (ξενάγηση πόλης) (149 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για το Ντουμπρόβνικ. Άφιξη και ξεκινάμε την 
ξενάγηση στην πόλη του Ντουμπρόβνικ που φυλάσσεται για περισσότε-
ρα από 1300 χρόνια, περιτριγυρισμένο από τα στιβαρά και καλοδιατη-
ρημένα τείχη. Βρίσκεται υπό την προστασία της Unesco και χαρακτη-
ρίζεται ως μνημείο φυσικής ομορφιάς και πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Τα κυριότερα αξιοθέατα που θα δούμε μέσα στην παλιά πόλη είναι 
ανάκτορα σπουδαίας αρχιτεκτονικής, όπως ο μητροπολιτικός ναός του 
προστάτη της πόλης, Αγίου Βλασίου, με τον μαρμάρινο οπλισμένο ιπ-
πότη στην πλατεία του, η μεγάλη κρήνη του Ονοφρίου, το φραγκισκανό 
μοναστήρι με την εκκλησία του Σωτήρος και το παλαιότερο φαρμακείο 
της πόλης από την εποχή της δημοκρατίας της Ραγούζας. Δεν θα πα-
ραλείψουμε να δούμε τον πύργο του Ρολογιού και τη μικρή κρήνη του 

ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: Μεταφορά με υπερυψωμένο λεωφορείο, διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, ημιδιατροφή, συνο-
δός-αρχηγός του γραφείου μας, ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, ασφάλεια αστικής ευθύνης.
ΔεΝ ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, δημοτικοί φόροι 6€, check points 10€ κατ’ άτο-
μο, επιπλέον γεύματα, ποτά και ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό.

Ονοφρίου, καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα. Τέλος θα επισκεφτούμε 
σημεία που γυρίστηκε η πολύ επιτυχημένη σειρά Games of Thrones. 
Χρόνος ελεύθερος για καφέ και φαγητό. Αργά το απόγευμα επιστρο-
φή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Μπούντβα - λίμνη Σκόνδρας - Ποντγκόριτσα - Θεσ-
σαλονίκη (580 χλμ) 
Πρωινό και αναχώρηση για το Εθνικό Πάρκο της Λίμνη Σκόνδρας 
που θα μας εντυπωσιάσει με την βιοποικιλία και τα νούφαρα που 
επιπλέουν. Όσοι θέλουν προαιρετικά θα απολαύσουν μια mini 
κρουαζιέρα στη λίμνη με το μοναδικής ομορφιάς τοπίο. Στη συνέ-
χεια θα επισκεφτούμε τη πρωτεύουσα Ποντγκόριτσα που τα τελευ-
ταία χρόνια αλλάζει και αυτή όψη. Στην αριστερή όχθη του ποταμού 
Ρίμπνιτσα, η Παλιά Πόλη (Stara Varos) αποτελούσε στα χρόνια της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας (1474-1879) τον πυρήνα της Ποντγκό-
ριτσα. Μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Μαυροβουνίου, 
η πόλη άρχισε να επεκτείνεται προς τη δεξιά όχθη με την ονομασία 
Nova Varos. Σήμερα στη Stara Varos σώζονται ελάχιστα τοπόσημα 
από την εποχή των Οθωμανών ανάμεσά τους και ό,τι έχει απομείνει 
από το φρούριο Depedogen (γνωστό και ως Ribnica), που προστά-
τευε την πόλη από επιδρομές, καθώς επίσης τον πύργο του ρολο-
γιού. Η βόλτα στη γειτονιά μοιάζει με ταξίδι στην ιστορία. Επιστροφή 
στη Θεσσαλονίκη αργά το βράδυ.

Πανόραμα
Δαλματίας

4 ΗΜΈΡΕΣ
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1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Μπούντβα (580 χλμ)
Συγκέντρωση το πρωί στις 05:00 και αναχώρηση μέσω συνοριακών 
σταθμών Ελλάδας - Αλβανίας - Μαυροβουνίου και με ενδιάμεσες στά-
σεις για καφέ και φαγητό, άφιξη στο εκπληκτικό παραθαλάσσιο θέρε-
τρο του Μαυροβουνίου, Μπούντβα, αργά το απόγευμα. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ επίσκεψη στη πολυτελή μαρίνα, δίπλα στη 
παλιά, πόλη που περιβάλλεται ακόμη από τα ψηλά τείχη της. Δείπνο, 
διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Μπούντβα - Κότορ - Ντουμπρόβνικ (114 χλμ)
Πρωινό και η περιήγηση στην πόλη ξεκινάει από την ομώνυμη μαρίνα 
που βρίσκονται δεμένα πανάκριβα πολυτελή γιοτ. Η μαρίνα είναι βό-
ρεια της παλαιάς πόλης και από εκεί ξεκινά ο πεζόδρομος Σλοβένσκα 
Ομπάλα. Περνώντας την κεντρική πύλη των βενετσιάνικων τειχών θα 
επισκεφτούμε την Ακρόπολη που κτίστηκε κατά τον 15ο αιώνα στο νότιο
τμήμα της παλαιάς πόλης, πάνω στα ερείπια παλιών οχυρώσεων. Το 
φρούριο που άλλαξε σχήμα και μέγεθος πολλές φορές, στεγάζει σή-
μερα το θέατρο της Μπούντβα. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Συνε-
χίζουμε για το μεσαιωνικό Κότορ, το οποίο είναι περικυκλωμένο από 
ένα τείχος το οποίο ανοικοδομήθηκε από τη Γαληνοτάτη Δημοκρατία 
της Βενετίας τον 14ο αιώνα. Ο κόλπος του Κότορ που είναι το νοτιότερο 
φιόρδ της Ευρώπης, αλλά και η αρχιτεκτονική της παλιάς πόλης έχουν 
συμβάλει στην ανακήρυξή του ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς από την Unesco. Θα περιηγηθούμε στον καθεδρικό ναό 
του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, καθώς και στον ναό του Αγίου 
Νικολάου. Στη συνέχεια αναχώρηση για το Ντουμπρόβνικ . Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Ντουμπρόβνικ (ξενάγηση πόλης)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση στην πόλη του Ντουμπρόβνικ 
που φυλάσσεται για περισσότερα από 1300 χρόνια, περιτριγυρισμένο 
από τα στιβαρά και καλοδιατηρημένα τείχη. Βρίσκεται υπό την προστα-
σία της Unesco και χαρακτηρίζεται ως μνημείο φυσικής ομορφιάς και 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα κυριότερα αξιοθέατα που θα δούμε μέσα 
στην παλιά πόλη είναι ανάκτορα σπουδαίας αρχιτεκτονικής, όπως ο μη-
τροπολιτικός ναός του προστάτη της πόλης, Αγίου Βλασίου, με τον μαρ-
μάρινο οπλισμένο ιππότη στην πλατεία του, η μεγάλη κρήνη του Ονο-
φρίου, το φραγκισκανό μοναστήρι με την εκκλησία του Σωτήρος και το 
παλαιότερο φαρμακείο της πόλης από την εποχή της δημοκρατίας της 
Ραγούζας. Δεν θα παραλείψουμε να δούμε τον πύργο του Ρολογιού και 
τη μικρή κρήνη του Ονοφρίου, καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα. Τέλος 

ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: Μεταφορά με υπερυψωμένο λεωφορείο, διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* & 4*ανάλογα με 
την επιλογή σας, ημιδιατροφή, συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας, ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 
ασφάλεια αστικής ευθύνης.
ΔεΝ ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, δημοτικός φόρος: 10€ κατ’ άτομο, Check points  
10€ κατ’ άτομο, επιπλέον γεύματα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό.

θα επισκεφτούμε σημεία που γυρίστηκε η πολύ επιτυχημένη σειρά 
Games of Thrones. Ακολουθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα προαιρετική 
κρουαζιέρα, για να γνωρίσουμε το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης και 
να πάρουμε μια γεύση από τα καταπράσινα νησιά που βρίσκονται 
κατά μήκος των Δαλματικών ακτών. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και 
φαγητό. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 
σας προτείνουμε βραδινή διασκέδαση σε jazz bar στη καστρούπολη 
σε ένα μοναδικό μεσαιωνικό περιβάλλον. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Ντουμπρόβνικ - Σπλίτ - Τρογκίρ (230 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μεσαιωνικό Τρογκίρ, η «πόλη νησί», 
η οποία έχει χαρακτηριστεί από την Unesco ως μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς και ενώνεται με την ξηρά με μία ωραία γέφυρα. Διαθέτει 
πλούσια ιστορία και θεωρείται πνευματικό κέντρο της Δαλματίας και 
δημοφιλής παραθεριστικός προορισμός. Στη συνέχεια κατευθυνόμα-
στε προς το Σπλιτ, το μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο της Δαλματίας. 
Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας στην πόλη, θα επισκεφθούμε το 
περίφημο ανάκτορο σε σχήμα ρωμαϊκού κάστρου του αυτοκράτορα 
Διοκλητιανού, το οποίο είναι το σημαντικότερο και καλύτερα διατηρη-
μένο ρωμαϊκό κτίριο στην Κροατία. Θα έχουμε, επίσης, την ευκαιρία 
να θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό, το γοτθικό Δημαρχείο και τον 
αναγεννησιακό Πύργο του Ρολογιού. Χρόνος ελεύθερος στην πανέ-
μορφη προκυμαία της πόλης, τη διάσημη Ρίβα, για καφέ ή γεύμα. Το
απόγευμα αναχώρηση για την επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Θεσσαλονίκη (645 χλμ)
Πρωινό αναχώρηση. Με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό 
άφιξη στη Θεσσαλονίκη αργά το βράδυ.

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ
ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ

5 ΗΜΈΡΕΣ
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1η - 2η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Ντουμπρόβνικ (645 χλμ)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση στις 00:30 και αναχώ-
ρηση για το Ντουμπρόβνικ. Ταξιδεύουμε ξεκούραστα με το πολυτελές 
λεωφορείο μας και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ στη παλιά πόλη 
της Μπούντβα θα φτάσουμε αργά το μεσημέρι στο Ντουμπρόβνικ. Τα-
κτοποίηση στο ξενοδοχείο και μια πρώτη γνωριμία με τη μοναδική κα-
στρούπολη. Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Ντουμπρόβνικ (ξενάγηση πόλης) 
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση στην πόλη του Ντουμπρόβνικ 
που φυλάσσεται για περισσότερα από 1300 χρόνια, περιτριγυρισμένο 
από τα στιβαρά και καλοδιατηρημένα τείχη. Βρίσκεται υπό την προστα-
σία της Unesco και χαρακτηρίζεται ως μνημείο φυσικής ομορφιάς και 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα κυριότερα αξιοθέατα που θα δούμε μέσα 
στην παλιά πόλη είναι ανάκτορα σπουδαίας αρχιτεκτονικής, όπως ο 
μητροπολιτικός ναός του προστάτη της πόλης, Αγίου Βλασίου, με τον 
μαρμάρινο οπλισμένο ιππότη στην πλατεία του, η μεγάλη κρήνη του 
Ονοφρίου, το φραγκισκανό μοναστήρι με την εκκλησία του Σωτήρος και 
το παλαιότερο φαρμακείο της πόλης από την εποχή της δημοκρατίας 
της Ραγούζας. Δεν θα παραλείψουμε να δούμε τον πύργο του Ρολο-
γιού και τη μικρή κρήνη του Ονοφρίου, καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα. 
Τέλος θα επισκεφτούμε σημεία που γυρίστηκε η πολύ επιτυχημένη 
σειρά Games of Thrones. Ακολουθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα προαι-
ρετική κρουαζιέρα, για να γνωρίσουμε το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης 
και να πάρουμε μια γεύση από τα καταπράσινα νησιά που βρίσκονται 
κατά μήκος των Δαλματικών ακτών. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και 
φαγητό. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και σας 
προτείνουμε βραδινή διασκέδαση σε jazz bar στη καστρούπολη σε ένα 
μοναδικό μεσαιωνικό περιβάλλον. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Ντουμπρόβνικ - Κότορ - Μπούντβα (45 + 45 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για το μεσαιωνικό Κότορ, το οποίο είναι περικυ-
κλωμένο από ένα τείχος το οποίο ανοικοδομήθηκε από τη Γαληνοτάτη 
Δημοκρατία της Βενετίας τον 14ο αιώνα. Ο κόλπος του Κότορ που είναι 
το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης, αλλά και η αρχιτεκτονική της παλιάς 
πόλης έχουν συμβάλει στην ανακήρυξή του ως μνημείο παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς από την Unesco. Θα περιηγηθούμε στον κα-
θεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, καθώς και στον ναό 
του Αγίου Νικολάου.Έπειτα. Στη συνέχεια αναχώρηση για την πόλη της 

ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: Μεταφορά με υπερυψωμένο λεωφορείο, διαμονή στο Ντουμπρόβνικ σε ξενοδοχεία της επιλόγης 
σας 3* & 4*, ημιδιατροφή, έμπειρος συνοδός του γραφείου μας καθ΄όλη την διάρκεια της εκδρομής, επίσημος τοπικός 
ξεναγός (στο Ντουμπρόβνικ), ασφάλιση αστικής ευθύνης.
ΔεΝ ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, δημοτικός φόρος 8€ κατ’ άτομο, Check points  
10€ κατ’ άτομο, επιπλέον γεύματα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό.

Μπούντβα. Η ξενάγηση ξεκινάει από την ομώνυμη μαρίνα που βρί-
σκονται δεμένα πανάκριβα πολυτελή γιοτ. Η μαρίνα είναι βόρεια της 
παλαιάς πόλης και από εκεί ξεκινά ο πεζόδρομος Σλοβένσκα Ομπά-
λα. Περνώντας την κεντρική πύλη των βενετσιάνικων τειχών θα επι-
σκεφτούμε την Ακρόπολη που κτίστηκε κατά τον 15ο αιώνα στο νότιο
τμήμα της παλαιάς πόλης, πάνω στα ερείπια παλιών οχυρώσεων. 
Το φρούριο που άλλαξε σχήμα και μέγεθος πολλές φορές, στεγάζει 
σήμερα το θέατρο της Μπούντβα. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Επι-
στροφή στο Ντουμπρόβνικ δείπνο και διανυκτέρευση.

5η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Θεσσαλονίκη (645 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για το δρόμο της επιστροφής. Με ενδιάμεσες 
στάσεις για καφέ και φαγητό άφιξη στη Θεσσαλονίκη αργά το βράδυ.

Μαγευτικό 
ΝτόυΜπρόβΝικ
5 Ημέρές - 3 Διανυκτέρέυςέις
(Βραδινή αναχώρηση)
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1η ημέρα: Θεσσαλονίκη – Βουκουρέστι (680 χλμ)
Αναχώρηση στις 06:00 π.μ. από το γραφείο μας. Διασχίζοντας την 
πανέμορφη κοιλάδα του Στρυμόνα, και με σύντομη στάση έξω από τη 
Σόφια για φαγητό, συνεχίζουμε για τα Βουλγαρορουμανικά σύνορα. 
Μόλις περάσουμε τη «Γέφυρα της φιλίας» που ενώνει τη Βουλγαρία 
με τη Ρουμανία πάνω από τον Δούναβη, μπαίνουμε στη Ρουμανία και 
αφού αφήσουμε πίσω μας το Τζιούρτζιου, φθάνουμε στο Βουκουρέστι. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Βουκουρέστι (Περιήγηση πόλης) 
Πρωινό και ξεκινάει η ξενάγηση στην πανέμορφη πρωτεύουσα της 
Ρουμανίας, το “Παρίσι των Βαλκανίων” όπως χαρακτηριστικά ονομά-
ζεται. Επίσκεψη στο παλάτι του κοινοβουλίου, «το σπίτι του λαού», το 
δεύτερο μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο μετά το Αμερικάνικο Πεντάγωνο. 
Θα θαυμάσουμε το ωραιότερο κτήριο Αρτ Νουβό, «ναό της μουσικής» 
το περίφημο Athenaeum (19ος αι.), το επιβλητικό νεοκλασικό οικοδό-
μημα του βασιλικού παλατιού που σήμερα στεγάζει το Εθνικό Μουσείο 
Τέχνης της Ρουμανίας, το παλάτι του Βασιλιά Κάρολου του 1ου, που 
σήμερα στεγάζει την Κεντρική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, την πλατεία 
της Επανάστασης του 1989 και το κτίριο που στέγαζε τα γραφεία του 
καθεστώτος Τσαουσέσκου, το εντυπωσιακό οικοδόμημα της Εθνικής 
Στρατιωτικής Λέσχης (Cercul National Militar), την Αψίδα του Θριάμ-
βου, την πατριαρχική εκκλησία (1658) και το Πατριαρχείο, την Όπερα 
και το κτήριο του Πανεπιστημίου και τέλος την Ορθόδοξη εκκλησία της 
Σταυρουπόλεως. Στη συνέχεια, θα επισκεφθούμε την έπαυλη που δι-
έμενε η οικογένεια Τσαουσέσκου, γνωστή και ως «Μέγαρο της Άνοι-
ξης», στην οποία η χλιδή κυριαρχεί στα δωμάτια, στις τραπεζαρίες και 
θα μας εντυπωσιάσει η πολυτέλεια. Συνεχίζουμε για το «μουσείο του 
χωριού», που είναι μοναδικό στο είδος του, το οποίο θα επισκεφθούμε 
εκατοντάδες παραδοσιακά σπίτια από όλες τις περιοχές της Ρουμανίας 
που έχουν μεταφερθεί και συντηρούνται σε ένα μοναδικό τοπίο, ώστε ο 
επισκέπτης να αποκτήσει μια πλήρη εικόνα για την παραδοσιακή λαϊκή 
αρχιτεκτονική, από τα Καρπάθια και το Δούναβη μέχρι τη Μαύρη Θά-
λασσα. Η περιήγησή μας θα κλείσει με μία επίσκεψη στο τεράστιο, πα-
νέμορφο και καταπράσινο πάρκο Herastrau, που βρίσκεται δίπλα στην 
ομώνυμη τεχνητή λίμνη. Θα απολαύσουμε την φύση, θα επισκεφθούμε 
το νησί των ρόδων με το άγαλμα του Ηρακλή και θα καταλήξουμε για 
καφέ στο γνωστό Hard Rock Café. Το βράδυ ελεύθερος χρόνος για 
βόλτα και ψώνια στην παλιά πόλη.

ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: Μεταφορά με υπερυψωμένο λεωφορείο, διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* & 4*ανάλογα με την 
επιλογή σας, επιλεγμένη διατροφή, έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας, ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με 
το πρόγραμμα, ασφάλεια αστικής ευθύνης.
ΔεΝ ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, δημοτικός φόρος: 10€ κατ’ άτομο, επιπλέον 
γεύματα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό.

3η ημέρα: Βουκουρέστι - Καρπάθια (140 + 140 χλμ)
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού δι-
ασχίσουμε την Κοιλάδα Πράχωβα, φθάνουμε στη Σινάια, όπου θα 
επισκεφθούμε το Ανάκτορο του Κάρολου Α, του πρώτου Βασιλιά της 
Ρουμανίας,γνωστό ως Πέλες. Οι συλλογές σπανίων αριστουργημά-
των που κοσμούν τα δωμάτια του Παλατιού, το καθιστούν ένα από τα 
πιο ενδιαφέροντα ανάκτορα της Ευρώπης. Στη συνέχεια θα δούμε το 
ομώνυμο μοναστήρι, που χτίστηκε από τον Κατακουζηνό, πάνω σε 
μία πέτρα που έφερε από το Όρος Σινά, εξ’ ου και η ονομασία της 
περιοχής. Συνεχίζουμε για το Κάστρο Μπράν, όπου θα επισκεφτούμε 
τον Πύργο με το ίδιο όνομα, γνωστό και σαν Πύργος του Δράκουλα. 
Από εκεί θα μεταβούμε στο Μπρασώβ, όπου θα θαυμάσουμε τα κτί-
σματα του 18ου αιώνα και ιδιαίτερα την Μπισέρικα Νεάγρα (Μαύρη 
Εκκλησιά), τη μεγαλύτερη εκκλησία Γοτθικού Ρυθμού από τη Βιέννη 
έως την Κωνσταντινούπολη, το Δημαρχείο, τον Πύργο με το Ρολόι, την 
Κεντρική Πλατεία. Επιστροφή στο Βουκουρέστι, διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Βουκουρέστι - Θεσσαλονίκη (680 χλμ)
Η τελευταία ημέρα της εκδρομής. Μετά το πρωινό ξεκινάμε για Τζι-
ουρτζιού, Ρούσε, Πλέβεν, Σόφια, Κουλάτα, Προμαχώνα και το βράδυ, 
μετά τις καθορισμένες στάσεις για φαγητό και καφέ εξ’ ιδίων στα ίδια 
με τα κατά την μετάβαση μας σημεία, φτάνουμε στη Θεσσαλονίκη.

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
& ΚΑΡΠΑθΙΑ ΟΡΗ

4 ΗΜΈΡΕΣ
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1η  ημέρα: Θεσσαλονίκη - Βελιγράδι (610 χλμ)
Αναχώρηση στις 06:00 π.μ. από τα γραφεία μας. Περνώντας περιφερεια-
κά από τα Σκόπια, φτάνουμε στα σύνορα της Σερβίας. Μετά την διέλευση 
των συνόρων, κατευθυνόμαστε στην πρωτεύουσα της χώρας, το πανέμορ-
φο Βελιγράδι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος για ξεκούραση. 
To βράδυ θα κάνουμε μια διαδρομή με το λεωφορείο για να θαυμάσουμε 
το Belgrade by night, με τα ολόφωτα κτίρια και τις γέφυρες της πόλης, 
μιας πόλης πληγωμένης στο πέρασμα της ιστορίας που στέκει όμως μέχρι 
σήμερα περήφανη κι αγέρωχη.

2η ημέρα: Βελιγράδι (ξενάγηση πόλης) 
Πρωινό και ξεκινάμε την γνωριμία μας με το μαγευτικό Βελιγράδι. Θα 
επισκεφθούμε τον ναό του Αγίου Σάββα, που θεωρείται ο μεγαλύτερος 
χριστιανικός ναός των Βαλκανίων, αφιερωμένος στον ιδρυτή, Αρχιεπί-
σκοπο και πρώτο Άγιο της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Επίσκεψη 
στο μουσείο του Νίκολα Τέσλα, όπως υποδηλώνει και το όνομα του, είναι 
ένα μουσείο αφιερωμένο στον περίφημο εφευρέτη, μηχανικό και φυσικό. 
Από το 2003 έχει καταχωρηθεί από την UNESCO ανάμεσα στα μνημεία 
παγκόσμιας κληρονομιάς λόγω του ρόλου του σχετικά με την ιστορία του 
παγκόσμιου ηλεκτρισμού και τεχνολογικών επιτευγμάτων στον τομέα. 
Συνεχίζουμε με την επίσκεψή μας στο μουσείο Τίτο, όπου βρίσκεται ο τά-
φος του Ηγέτη που σημάδεψε την ιστορία της χώρας, το Κοινοβούλιο, που 
μέχρι τη διάλυση της χώρας ήταν το Κοινοβούλιο της Γιουγκοσλαβίας, 
το Δημαρχείο, το Εθνικό Μουσείο, το Εθνικό Θέατρο, τη νέα πόλη και θα 
καταλήξουμε στο Kalemegdan, το φρούριο – κάστρο της πόλης, που ξεκί-
νησε από τους Ρωμαίους και επεκτάθηκε από τους Οθωμανούς, χτισμένο 
σε ύψος 125 μέτρων. Πανοραμικά θα θαυμάσουμε το δέλτα των ποταμών 
Δούναβη και Σάβα, τη φυλακή Νεμπόισα, εκεί όπου φυλακίστηκε ο ορα-
ματιστής των ενωμένων Βαλκανίων Ρήγας Φερραίος. Θα συνεχίσουμε 
με τις εκκλησίες Ruzica και Αγία Παρασκευή και θα περπατήσουμε στο 
κάστρο για να θαυμάσουμε το μνημείο ευγνωμοσύνης προς τη Γαλλία και 
το μνημείο του Νικητή. Θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αρχαγ-
γέλου Μιχαήλ, αλλά και το παλάτι της πριγκίπισσας Ljubica. Χρόνος ελεύ-
θερος στον μεγάλο πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, με πάμπολλα 
καταστήματα για φθηνές αλλά ποιοτικές αγορές. Επιστροφή στο ξενοδο-
χείο. Το βράδυ σας προτείνουμε μια προαιρετική κρουαζιέρα με φαγητό 
ή ποτό και μουσική στον Δούναβη, ιδανική για μια όμορφη βραδιά, όπου 
μπορούμε να θαυμάσουμε τα φωταγωγημένα αξιοθέατα της πόλης από 
μία άλλη οπτική γωνία.

ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: Μεταφορά με υπερυψωμένο λεωφορείο, διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, επιλεγμένη διατροφή, 
έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας, ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα,ασφάλεια αστικής 
ευθύνης. 
ΔεΝ ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, δημοτικοί φόροι 6€, κρουαζιέρες, επιπλέον γεύ-
ματα, ποτά και ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό, προτεινόμενο ή εξ’ ιδίων.
ΣΗΜεΙωΣΗ: Το πρόγραμμα είναι δυνατό να εκτελεστεί και με διαφορετική σειρά, αναλόγως των τοπικών αργιών ή εορτών.

3η ημέρα: Βελιγράδι - Νόβι Σαντ (90 + 90 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για την πόλη του Νόβι Σαντ, 
πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα. Μέσα από μια υπέροχη διαδρομή, φτάνου-
με στην πόλη, η οποία μοιάζει σα να ξέφυγε από παραμύθι και αποπνέει 
αέρα Αυστροουγγαρίας. 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 
όπου μέχρι σήμερα δεσπόζει το κτίριο, όπου στέγαζε το αλλοτινό Ελληνι-
κό σχολείο. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε το μοναστήρι Κρούσεντολ 
(16 ος αι.) στη Φρούσκα Γκόρα και την βγαλμένη από παραμύθι πόλη 
Σρέμσκι Κάρλοβτσι (Sremski Karlovci). Νωρίς το απόγευμα επιστροφή 
στο Βελιγράδι και το βράδυ προαιρετική έξοδος σε παραδοσιακή ταβέρ-
να στη Σκανταρλίγια, μια περιοχή που θυμίζει την Πλάκα της Αθήνας και 
την Μονμάρτη στο Παρίσι. Μια γνωριμία με το νυχτερινό Βελιγράδι υπό 
τους ήχους τσιγγάνικων βιολιών και σέρβικων τραγουδιών.

4η ημέρα: Βελιγράδι - Άβαλα - Θεσσαλονίκη (610 χλμ)
Πρωινό και επίσκεψη στον λόφο Άβαλα όπου από το 1922 δεσπόζει το 
μνημείο του άγνωστου στρατιώτη στο σημείο που είχε βρεθεί μεγάλος 
αριθμός τάφων στρατιωτών θυμάτων του Α΄ παγκοσμίου πολέμου. Στην 
κάτω κορυφή του Άβαλα χτίστηκε το 1965 ο πύργος της τηλεοράσεως 
που σχεδιάστηκε από τους αρχιτέκτονες «Ουλίεζε Βούγκούνοβιτς» και 
«Σλόμπονταν Γιάνιτς», ο οποίος καταστράφηκε από τους βομβαρδι-
σμούς του ΝΑΤΟ στις 29 Απριλίου του 1999. Αποκαταστάθηκε στις 21 
Απριλίου του 2010 κατά ένα μέτρο ψηλότερος και είναι το υψηλότερο 
κτίριο του Βελιγραδίου με ύψος 205 μέτρα. Ακολούθως,αναχωρούμε 
για Θεσσαλονίκη μέσω της ίδιας με την αναχώρηση διαδρομής.

Βελιγράδι 
& ΝόΒι ΣάΝτ

4 Ημέρές
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1η  ημέρα: Θεσσαλονίκη - Βελιγράδι (610 χλμ)
Συγκέντρωση και στις 22.00 μμ., άμεση αναχώρηση για το Βελιγράδι. 
Άφιξη στα σύνορα των Ευζώνων, στάση στα αφορολόγητα για τις πιθα-
νές σας αγορές. Διέλευση των Σκοπιανών και Σέρβικων συνόρων και 
σε μια διαδρομή μέσω της Κλεισούρας, περνώντας περιφερειακά των 
Σκοπιών και Σερβίας φθάνουμε στο Βελιγράδι, το πρωί.

2η ημέρα: Βελιγράδι 
Ξεκινάμε με επίσκεψη στο μεγαλύτερο χριστιανικό ναό των Βαλκανί-
ων, τον Άγιο Σάββα, αφιερωμένο στον πρώτο Αρχιεπίσκοπο &amp; 
Πρίγκιπα της μεσαιωνικής Σερβίας.Στην πανοραμική ξενάγηση του 
Βελιγραδίου θα δούμε το Κοινοβούλιο, που μέχρι τη διάλυση της χώ-
ρας ήταν το Κοινοβούλιο της Γιουγκοσλαβίας, το Δημαρχείο, το Εθνι-
κό Μουσείο, το Εθνικό Θέατρο, τον ιστορικό Σιδηροδρομικό Σταθμό 
αλλά και κατεστραμμένα,ακόμα,κτίρια από τους νατοϊκούς βομβαρ-
δισμούς.Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος 
ελεύθερος. Το βράδυ προαιρετική έξοδος σε παραδοσιακή ταβέρνα 
στη Σκανταρλίγια, μια περιοχή που θυμίζει την Πλάκα της Αθήνας και 
την Μονμάρτη στο Παρίσι, για μια γνωριμία με το νυχτερινό Βελιγράδι 
υπό τους ήχους τσιγγάνικων βιολιών και σέρβικων τραγουδιών. Σας 
προτείνουμε να απολαύσετε το τοπικό κρασί ή την Σέρβικη μπύρα με 
συνοδεία τοπικών γεύσεων, στην πιο παλιά ταβέρνα της πόλης σήμα 
κατατεθέν της Σέρβικης πρωτεύουσας..

3η ημέρα: Βελιγράδι - Ξενάγηση
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ξεκινάμε με ξενάγηση στο Μουσείο Τίτο, 
αφιερωμένο στον ηγέτη που σημάδεψε την ιστορία της χώρας. Συ-
νεχίζουμε για το Kalemegdan, το φρούριο – κάστρο της πόλης, που 
ξεκίνησε από τους Ρωμαίους και επεκτάθηκε από τους Οθωμανούς, 
χτισμένο σε υψόμετρο 125 μέτρων από όπου, πανοραμικά θα θαυμά-
σουμε το δέλτα των ποταμών Δούναβη και Σάββα, τη φυλακή Νεμπό-
ισα, εκεί όπου φυλακίστηκε ο οραματιστής των ενωμένων Βαλκανίων 
Ρήγας Φεραίος. Θα περπατήσουμε στο κάστρο για να θαυμάσουμε το 
μνημείο ευγνωμοσύνης προς τη Γαλλία και το μνημείο του Νικητή. 
Στη συνέχεια ,έχουμε την προαιρετική μας κρουαζιέρα στον Δούναβη 
όπου θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε το ατμοσφαιρικό και κινη-
ματογραφικό τοπίο που αγκαλιάζει το Βελιγράδι. Ελεύθερος χρόνος 
στον μεγάλο κοσμοπολίτικο πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, 

ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: Μεταφορά με υπερυψωμένο λεωφορείο, διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, επιλεγμένη διατροφή, 
περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής, έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου, ασφάλεια 
αστικής ευθύνης.
ΔεΝ ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, δημοτικοί φόροι 4€, κρουαζιέρες, επιπλέον γεύ-
ματα, ποτά και ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό.

με πάμπολλα καταστήματα για φθηνές αλλά ποιοτικές αγορές. Επι-
στροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ μπορείτε να διασκεδάσετε σε ένα 
από τα παραποτάμια νυχτερινά κέντρα ή τα night clubs. Εναλλακτι-
κά, μια κρουαζιέρα με φαγητό ή ποτό και μουσική στον Δούναβη θα 
ήταν ιδανική για μια όμορφη βραδιά.

4η ημέρα: Βελιγράδι - Θεσσαλονίκη (610 χλμ) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση και μέσω Νίς και Σκοπίων, 
άφιξη αργά το βράδυ στην Θεσσαλονίκη.

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
«By nIght»

4 Ημέρές
(Βραδινή αναχώρηση)
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1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Κωνσταντινούπολη (620 χλμ)
Συγκέντρωση στα γραφείο μας και αναχώρηση στις 06:00π.μ. Με τις 
απαραίτητες στάσεις καθοδόν, άφιξη στα σύνορα των Κήπων. Μετά τις 
απαραίτητες διατυπώσεις συνεχίζουμε το ταξίδι περνώντας περιφερει-
ακά από τις γνωστές πόλεις της Ανατολικής Θράκης όπως, η Κεσάνη, 
τα Μάλγαρα, η Ραιδεστός, η Ηράκλεια, η Σηλυβρία και φτάνουμε στην 
Κωνσταντινούπολη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρό-
νος το απόγευμα για μια γνωριμία με το Πέραν και τα χαρακτηριστικά 
γραφικά στενά του, η οποία θα σας ενθουσιάσει. Επιστροφή στο ξενο-
δοχείο διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Κωνσταντινούπολη - Άγκυρα - Προκόπι
Ξεκινώντας το ταξίδι μας από την Κωνσταντινούπολη προς την Καππα-
δοκία θα διασχίσουμε την πρώτη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου που 
ενώνει την Ευρώπη με την Ασία και περνώντας από τα εδάφη της άλ-
λοτε Αυτοκρατορίας της Νίκαιας, και τη λίμνη Βοάνη κατευθυνόμαστε 
προς την αρχαία Κλαυδιούπολη, σημερινό Μπολού. Περνώντας από την 
Άγκυρα θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε τον περίφημο ουρανοξύ-
στη που χαρακτηρίζεται ως το ψηλότερο κτήριο της Ευρώπης και δια-
σχίζοντας το οροπέδιο της Ανατολίας, θα φτάσουμε στην Καππαδοκία. 
Περιήγηση στην πανέμορφη πόλη του Προκοπίου, κλασσικό δείγμα της 
Καππαδοκικής τέχνης, σε ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό αρχιτεκτονικό 
μοτίβο, που θυμίζει θεατρικό σκηνικό. Θα περπατήσουμε στα στενά 
δρομάκια με τα αρχοντικά, στα παραδοσιακά κτίρια της παλαιάς πόλης 
και τέλος θα ακολουθήσουμε μια ανηφορική διαδρομή στον Πέτρινο 
Λόφο όπου βρίσκεται το προσκύνημα του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Μια
απόδειξη πως δεν είναι τυχαίο, που όλοι οι οικισμοί ανήκουν στον 
κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
UNESCO. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: Γκιόρεμε - Πασαμπαγ - Τσαβουσιν - Άβανος - Καισάρεια
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας στην βόρεια περιοχή 
της Καππαδοκίας. Πρώτη μας επίσκεψη στην κοιλάδα του Κοράματος ή 
αλλιώς Γκιόρεμε. Ένα τοπίο πλούσιο σε κωνικούς σχηματισμούς από 
πορώδη πέτρα, ένα σπάνιο αξιοθέατο της ασυνήθιστης και τραχιάς φύ-
σης της Καππαδοκίας άξιο θαυμασμού. Η περιοχή διαθέτει περισσότε-
ρες από 360 λαξευτές – υπόσκαφες εκκλησίες, που κτίστηκαν μεταξύ 
7ου και 13ου αι. και πάνω από 30 διάσημες υπόγειες πολιτείες. Θα 
επισκεφθούμε την εκκλησία του Μεγάλου Βασιλείου, την εκκλησία του 
Μήλου, της Αγίας Βαρβάρας, των Σανδάλων, την Σκοτεινή εκκλησία 
καθώς και την Εκκλησία των Κρίνων με τις εκπληκτικές αγιογραφίες. 
Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την κοιλάδα Πασάμπαγ ή αλλιώς 

ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: Μεταφορά με υπερυψωμένο λεωφορείο. Τη διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* & 5*, ημιδια-
τροφή (εκτός Κωνστντίνούπολης), έμπειρο συνοδό-αρχηγό του γραφείου μας, ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια Τσανάκκαλε - Μάδυτος. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

«κοιλάδα των μοναχών», όπου εκεί θα συναντήσουμε μερικές από τις 
πιο εντυπωσιακές «νεραϊδένιες καμινάδες»; που χαρακτηρίζουν τα 
τοπία της Καππαδοκίας. Η εκδρομή μας συνεχίζεται προς το Τσαβου-
σίν, όπου βρίσκεται η εκκλησία του Νικηφόρου Φωκά και η βασιλική 
του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, μοναδική σε όλη την Καππαδοκία 
καθώς μόνο αυτή φέρει στο εικονογραφικό της πρόγραμμα απεικονί-
σεις των αυτοκρατόρων. Επόμενος σταθμός ο Άλυς ή αλλιώς Κόκκι-
νος ποταμός, ο μεγαλύτερος ποταμός της Μικράς Ασίας (1.150χλμ) 
με τελικό προορισμό την Ρωμαϊκή πόλη Βενάσα, σημερινή ονομά-
σια Άβανο. Τα κεραμικά της Αβάνου είναι από τα πιο φημισμένα της 
Τουρκίας και ο τροχός του κεραμίστα είναι εφεύρεση της Ανατολί-
ας από την 3η χιλιετία. ‘Έπειτα θα αναχωρήσουμε για τη γενέτειρα 
πόλη του Αγίου Βασιλείου και του Γρηγορίου Νύσσης, την Καισάρεια. 
Άφιξη στη πόλη των μαυσωλείων που είναι κτισμένη σε μια πολύ εύ-
φορη πεδιάδα με φόντο την «χιονισμένη» πυραμίδα του Ερζιγιέτ του 
αρχαίου βουνού Αργαίου, του ηφαιστείου που είναι δημιουργός των 
εκπληκτικών τοπίων της Καππαδοκίας. Εντύπωση προκαλεί το άρτιο 
οδικό της δίκτυο, η γενική καθαριότητα, οι σύγχρονες αρχιτεκτονικές 
παρεμβάσεις, τα μοντέρνα κτίρια και η κεντρική πλατεία της. Ελεύθε-
ρος χρόνος για να γνωρίσουμε την παραδοσιακή τοπική αγορά που 
βρίσκεται δίπλα στο Σελτζούκικο κάστρο. Αργά το απόγευμα επιστρο-
φή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

4η Ημέρα: Σινασσός - Μαλακοπή - Κοιλάδα Περιστρέμματος - 
Καρβάλη (50 χλμ)
Μετά το πρωινό μια μοναδική εμπειρία μας περιμένει για μια κατα-
πληκτική βόλτα με το αερόστατο από όπου μπορείτε να θαυμάσετε 
πανοραμικά την ιδιόρρυθμη μοναδική και πανέμορφη Καππαδοκία
(προαιρετική συμμετοχή). Στη συνέχεια αναχώρηση για τη Σινασ-
σό. Μια μοναδική περιοχή που κουβαλάει μια βαριά αρχιτεκτονική 
κληρονομιά των ιδιαίτερα εύπορων εμπόρων της περιοχής. Εκεί θα 
επισκεφθούμε τον ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, τον Ιερό 
Ναό του Αγίου Βασιλείου και το ελληνικό παρθεναγωγείο. Επίσκεψη 
στο κέντρο της πόλεως και την κεντρική πλατεία, όπου θα περπατή-
σουμε στα ιστορικά σοκάκια και θα θαυμάσουμε τα πέτρινα αρχοντικά 
πολλά εκ των οποίων υπήρξαν σπίτια Ελλήνων που εγκαταλείφθηκαν 
στις αρχές του 20ου αιώνα. Ένα εκπληκτικό δείγμα των σπουδαίων 
αρχοντικών της εποχής, είναι το αρχοντικό του λόγιου Ρίζου, ενός 
σημαντικού προσώπου που διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στη δι-
άρκεια της ανταλλαγής των πληθυσμών, μετά τη Μικρασιατική Κα-
ταστροφή, και έγραψε το 1951 το βιβλίο Καππαδοκία. Το ταξίδι μας 
συνεχίζεται προς την πιο καλοδιατηρημένη υπόγεια πολιτεία της Καπ-

7 ημέρές

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
(Άγκυρα - Προκόπι - Γκιόρεμε - Πασαμπαγ - 
Τσαβουσιν - Άβανος - Καισάρεια - Σινασσός - 
Μαλακοπή - Κοιλάδα Περιστρέμματος - Καρβάλη -
Προύσα - Ιεράπολη)
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“ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ”

ΔεΝ ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, επιπλέον γεύματα, ποτά και ότι αναφέρεται στο 
πρόγραμμα ως προαιρετικό, προτεινόμενο ή εξ’ ιδίων.

παδοκίας, την Μαλακοπή. Κατά τη διάρκεια του 4ου αιώνα π.Χ. ο Μέγας 
Αλέξανδρος κυρίευσε την περιοχή όταν 5,000 άνθρωποι ζούσαν εκεί. 
Βρίσκεται εκατοντάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και 
λαξεύτηκε στον εξαιρετικά μαλακό πωρόλιθο ενός λόφου. Εδώ υπάρ-
χουν υπόγειοι διάδρομοι, δωμάτια, αποθήκες και παρεκκλήσια που 
σχηματίζουν ολόκληρους πολυώροφους λαβύρινθους που συγκλονί-
ζουν ακόμα και τον πιο αδιάφορο επισκέπτη. Επόμενος μας σταθμός 
η εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων στην οποία είχαν χοροστατήσει τον 
Ιούνιο του 2010, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Πατρι-
άρχης Αλεξανδρείας καθώς και ο Αρχιεπίσκοπος Ελλάδος, Ιερώνυμος. 
Η εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων δεν είχε λειτουργηθεί από την εποχή 
της ανταλλαγής των πληθυσμών. Μετά την θεία λειτουργία τελέστηκε 
επιμνημόσυνη δέηση για τους νεκρούς που βρίσκονται ενταφιασμένοι 
στην περιοχή της Καππαδοκίας. Επόμενή στάση η κοιλάδα του Περι-
στρέμματος ή αλλιώς Ιχλαρά με τις αγιογραφημένες λαξευτές εκκλη-
σίες. Εκεί θα κατεβούμε στο ποταμό Μελεντίζ, όπου θα κάνουμε ένα 
περίπατο στο φαράγγι με τις Βραχώδεις πρωτοχριστιανικές εκκλησίες. 
Θα καταλήξουμε στην Καρβάλη με τα πέτρινα σπίτια, και στην εκκλησία 
που μόνασε στο τέλος της ζωής του, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. 
Ελεύθερος χρόνος στη μικρή κεντρική πλατεία του χωριού. Αργά το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

5η Ημέρα: Προκόπι - Ιεράπολη (Pamukkale) (610 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση. Περνώντας την αρχαιελληνική πόλη Αρχελαΐ-
δος (σημερινή ονομασία Aksaray), η οποία υπήρξε μεγάλος εμπορικός 
σταθμός στον περίφημο &quot;Δρόμο του Μεταξιού&quot;, που διέσχι-
ζε την Ανατολία καθώς επίσης και από το Ικόνιο το σταυροδρόμι της 
Καππαδοκίας και της Φρυγίας φτάνουμε στην Ιεράπολη. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.

6η Ημέρα: Ιεράπολη (Pamukkale) - Προύσα (420 χλμ)
Πρωινό και επίσκεψη στους ολόλευκους πέτρινους καταρράκτες της 
με τις αβαθείς λεκάνες που τις τροφοδοτούν άφθονες θερμές πη-
γές – ένα εκπληκτικό γεωλογικό φαινόμενο ασυνήθιστης ομορφιάς, 
ελεύθερος χρόνος για να θαυμάσουμε το όμορφο τοπίο. Συνεχίζουμε 
για τον μοναδικό αρχαιολογικό χώρο της Ιεράπολης του Θεού Απόλ-
λωνα, όπου θα ξεναγηθούμε στην αγορά, στα λουτρά, στη νεκρόπολη 
και στο αρχαίο Θέατρο. Θα δούμε επίσης το μαρτύριο του Φιλίππου, 
ένα ιερό αφιερωμένο στον Απόστολο, ο οποίος μαρτύρησε εκεί την 
εποχή του Δομιτιανού. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη Προύσα, τη 
πρώτη πρωτεύουσα των Οθωμανών Σουλτάνων και το δυτικό τμήμα 
του περίφημου «δρόμου του μεταξιού». Πανοραμική περιήγηση της 

πόλης και ελεύθερος χρόνος για ψώνια. Επιστροφή και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

7η Ημέρα: Προύσα - Θεσσαλονίκη (580 χλμ)
Μετά το πρωινό ξεκινάει το ταξίδι της επιστροφής. Κατά μήκος 
της Απολλωνιάδας, διασχίζοντας ένα από τα πιο εύφορα μέρη της 
Μικράς Ασίας τη «χρυσή πεδιάδα», όπου στη μέση της δέσποζε η 
αρχαία Μιλητούπολης (Karacabey). Μέσω της Πανόρμου και Μπί-
γας (αρχ.Πηγές) φτάνουμε στη Λάμψακο, στην επισκοπή του Αγίου 
Παρθενίου, προστάτη των καρκινοπαθών. Από την Λάμψακο παιρ-
νάμε ακτοπλοϊκώς από τα Στενά των Δαρδανελλίων, στην Καλλίπο-
λη, γνωστή για την καθοριστική εκστρατεία που έλαβε χώρα στην 
περιοχή κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Συνεχίζου-
με μέσω Κεσάνης για τα σύνορα όπου μετά τις απαραίτητες διατυ-
πώσεις, και με ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν θα φτάσουμε αργά το 
βράδυ στη Θεσσαλονίκη.



1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Τσανάκκαλε (490 χλμ)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση στις 06.00πμ. Με εν-
διάμεσες στάσεις καθ’ οδόν, φθάνουμε στα σύνορα. Τελωνειακός και 
αστυνομικός έλεγχος και σύντομη στάση στο κατάστημα αφορολογήτων 
ειδών. Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη και περνώντας έξω από την 
Κεσάνη, θα διασχίσουμε τα στενά του Ελλησπόντου από τη Μάδυτο στο
Τσανάκκαλε, με το ferry-boat. Τακτοποίηση στο επιλεγμένο ξενοδοχείο, 
ελεύθερος χρόνος για εξ ιδίων περιήγηση στην πόλη και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Τσανάκκαλε - Αϊβαλί - Μοχονήσια - Σμύρνη (160+170 χλμ) 
Μετά το πρωινό δια μέσω μιας πανέμορφης διαδρομής στις κατάφυτες 
πλαγιές του όρους Ίδη, συνεχίζουμε για Αδραμύττιο όπου Θα φτάσουμε 
στο πανέμορφο Αϊβαλί, τις αλλοτινές Κυδωνιές, μέσα σε ένα απέραντο 
κάμπο από ελαιόδεντρα, όπου θα περιηγηθούμε στα γραφικά πέτρινα 
σοκάκια με τις παλιές σαπωνοποιίες και θα δούμε τα παλιά ελληνικά 
χρωματιστά αρχοντικά με τις λουλουδιασμένες αυλές τους, που σώζο-
νται ακόμη και κοσμούν το Αϊβαλί. Βόλτα στο γραφικό λιμανάκι με τις 
παραδοσιακές ταβέρνες και επίσκεψη στα πανέμορφα Μοσχονήσια, 
ένα σύμπλεγμα από 22 μικρά νησάκια διασκορπισμένα στο κόλπο 
του Αϊβαλιού. Επίσκεψη στον ανακαινισμένο Ναό των Ταξιαρχών του 
1890. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας για τη Σμύρνη δια μέσου Μενεμένης 
και Κορδελιού, φθάνουμε στην πολύπαθη και κοσμοπολίτισσα Σμύρνη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος και δείπνο.

3η ημέρα: Έφεσος - Κιρκιντζέ - Κουσάντασι - Σμύρνη (95+95 χλμ)
Μετά το πρωινό θα κατευθυνθούμε νότια, στην καρδιά της Αρχαίας Ιω-
νίας. Θα επισκεφθούμε την Αρχαία Έφεσο. Η αρχαία Έφεσος αποτέλεσε 
για πάνω από 1000 χρόνια μια μεγαλούπολη του ελληνισμού. Πατρίδα 
του φιλόσοφου Ηράκλειτου ήταν γνωστή σε όλο τον αρχαίο κόσμο για 
την λατρεία της Εφεσίας Αρτέμιδος. Τα πρώτα χριστιανικά χρόνια ήταν 
ήδη μεγάλη πόλη και αναφέρεται στις γνωστές προς Εφεσίους επιστο-
λές του αποστόλου Παύλου και ως μία από τις Επτά Εκκλησίες της Απο-
κάλυψης. Στον αρχαιολογικό χώρο θα δούμε το Βουλευτήριο, το Πρυ-
τανείο, την Δημόσια Αγορά, το Νυμφαίο, την Βιβλιοθήκη του Κέλσου, το 
Θέατρο, το Γυμνάσιο και το Στάδιο. Κοντά στην  Έφεσο θα επισκεφθούμε 
τον Κιρκιντζέ, το πανέμορφο και γραφικό ελληνικό χωριό, που αναφέ-
ρει η Διδώ Σωτηρίου στα «Ματωμένα Χώματα». Συνεχίζουμε για το 
κοσμοπολίτικο θέρετρο Κουσάντασι. Ελεύθερος χρόνος στην πλούσια 

ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: Μεταφορά με υπερυψωμένο λεωφορείο, διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, ημιδιατροφή, έμπειρο 
συνοδό-αρχηγό του γραφείου μας, ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, Μάδυ-
τος-Τσανάκκαλε και αντίστροφα.  Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
ΔεΝ ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, κρουαζιέρες, επιπλέον γεύματα, ποτά και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό.

αγορά του και γεύμα εξ ιδίων σε παραθαλάσσια ταβέρνα. Επιστροφή
στην Σμύρνη και δείπνο.

4η ημέρα: Σμύρνη - Πέργαμος - Τσανάκκαλε (220 χλμ)
Πρωινό και μια τελευταία περιήγηση της πόλης όπου θα δούμε το Δι-
οικητήριο με το γραφικό Ρολόι του, τα παλιά ελληνικά αρχοντικά, την 
ιστορική προκυμαία της, το Κορντόν και τον παλαιό Σιδηροδρομικό 
Σταθμό. Χρόνος ελεύθερος στη πλούσια αγορά της πόλης, το Κεμέ-
ραλτι. Στη συνέχεια αναχωρούμε για να επισκεφθούμε την Αρχαία 
Πέργαμο, μία από τις λαμπρότερες πόλεις της αρχαιότητας. Ξενάγηση 
στο Ασκληπιείο, την Βασιλική του Αγίου Ιωάννου, την Κόκκινη Αυλή. 
Στάση για γεύμα εξ ιδίων και συνεχίζουμε με γεμάτες όμορφες ανα-
μνήσεις για το Τσανάκκαλε . Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο.

5η ημέρα: Τσανάκκαλε - Τροία - Θεσσαλονίκη (490 χλμ)
Μετά το πρωινό μας, επίσκεψη στις αρχαιότητες της μυθικής Τροίας, 
την πόλη του Πριάμου, όπου θα δούμε ερείπια από την παλιά πόλη και 
το αντίγραφο του Δουρείου Ίππου. Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο 
με τα αλλεπάλληλα στρώματα υπολειμμάτων από τις διάφορες φάσεις 
ύπαρξης της πόλης. Θα διασχίσουμε τα στενά των Δαρδανελίων και 
δια μέσω της Καλλίπολης, γενέτειρα της γνωστής σε όλους μας Σοφί-
ας Βέμπο. Άφιξη στα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και με ενδιάμεσες 
στάσεις καθ΄ οδόν, άφιξη αργά το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη.

Μικρασιατική ΠεριΠλανήσή
(Μικρά ασία - αϊβαλί - τροία - Πέργαμος - 
Φώκαια - σμύρνη - αλάτσατα - τσεσμές -
τένεδος - Έφεσος - κιρκιντζές)

5 ΗΜΈΡΕΣ

18



1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Προύσα (670 χλμ)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση στις 06:00π.μ. Με τις 
απαραίτητες στάσεις, φθάνουμε στα σύνορα. Έλεγχος αστυνομικός και 
τελωνειακός. Θα περάσουμε τα στενά του Ελλησπόντου από την Καλ-
λίπολη στην Λάμψακο. Αφού περάσουμε τον Γρανικό ποταμό και την 
Πάνορμο άφιξη στην Προύσα, τη δεύτερη πρωτεύουσα των Οθωμανών 
Σουλτάνων και το δυτικό έσχατο του περίφημου «δρόμου του μεταξιού». 
Σύντομη πανοραμική περιήγηση της πόλης με το λεωφορείο όπου θα 
δούμε το συμβολικό μνημείο του Καραγκιόζη, τα λουτρά του Ιουστινια-
νού, το Ιερό Ουλούς Τζαμί με τους 20 τρούλους του 1399. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο, τακτοποίηση, δείπνο και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Προύσα - Σάρδεις - Παμούκκαλε (410 χλμ) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε το ταξίδι μας διασχίζοντας το Βα-
σίλειο της Βιθυνίας δια μέσω Κρεμαστής και του Παλαιοκάστρου, η δια-
δρομή μας θα συνεχιστεί στα εδάφη της αρχαίας Φρυγίας από όπου θα 
περάσουμε από τα Θυάτειρα, μιας από της 7 εκκλησίες της Αποκαλύψε-
ως. Ακολούθως θα διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Έρμου όπου 
άλλοτε δέσποζαν οι επιβλητικές Σάρδεις πρωτεύουσα της Λυδίας για να 
καταλήξουμε στην Ιεράπολη. Επίσκεψη στους ολόλευκους πέτρινους 
καταρράκτες της με τις αβαθείς λεκάνες που τις τροφοδοτούν άφθο-
νες θερμές πηγές - ένα εκπληκτικό γεωλογικό φαινόμενο ασυνήθιστης 
ομορφιάς. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Ιεράπολη-Έφεσος-Κουσάντασι-Σμύρνη (180 + 100 χλμ)
Μετά το πρωινό αναχωρούμε δια μέσω Αιδινίου για την αρχαία Έφεσο. 
Η αρχαία Έφεσος αποτέλεσε για πάνω από 1000 χρόνια μια μεγαλού-
πολη του ελληνισμού. Πατρίδα του φιλόσοφου Ηράκλειτου ήταν γνωστή 
σε όλο τον αρχαίο κόσμο για την λατρεία της Εφεσίας Αρτέμιδος. Τα 
πρώτα χριστιανικά χρόνια ήταν ήδη μεγάλη πόλη και γνωστή από τις 
«προς Εφεσίους επιστολές» του Αποστόλου Παύλου και ως μία από τις 
Επτά Εκκλησίες της Αποκάλυψης. Στον αρχαιολογικό χώρο θα δούμε το
Βουλευτήριο, το Πρυτανείο, την Δημόσια Αγορά, το Νυμφαίο, την Βι-
βλιοθήκη του Κέλσου, το Θέατρο, το Γυμνάσιο και το Στάδιο. Συνεχί-
ζουμε για το κοσμοπολίτικο θέρετρο Κουσάντασι. Ελεύθερος χρόνος 
στην πλούσια αγορά του και γεύμα εξ ιδίων σε παραθαλάσσια ταβέρνα. 
Αναχώρηση για τη χιλιοτραγουδισμένη και πολύπαθη Σμύρνη. Τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: Μεταφορά με υπερυψωμένο λεωφορείο του γραφείου μας. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία. Ημιδια-
τροφή. Τις ξεναγήσεις περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. Έμπειρο συνοδό αρχηγό του γραφείου μας. Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, Μάδυτος-Τσανάκκαλε και αντίστροφα.
ΔεΝ ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα. Ότι 
αναφέρεται ως προαιρετικό στο πρόγραμμα. εκδρομή στον Τσεσμέ 10€.
ΣΗΜεΙωΣΗ: Ταξιδεύετε με ταυτότητες νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες και διαβατήριο με εξάμηνη ισχύ.

4η ημέρα: Σμύρνη - Τσεσμές - Σμύρνη (90 + 90 χλμ)
Μετά το πρωινό αρχίζει η περιήγηση της πόλης όπου θα δούμε το Δι-
οικητήριο με το Ρολόι του, τα παλιά ελληνικά αρχοντικά, την ιστορική 
προκυμαία της, το Κορντόν και τον παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό. 
Ελεύθερος χρόνος στην πλούσια αγορά της, το Κεμέραλτι για όσους δε 
ακολουθήσουν στον Τσεσμέ. Θα συνεχίσουμε με την προαιρετική εκ-
δρομή μας προς τον παραθαλάσσιο Τσεσμέ, την παλιά ελληνική Κρή-
νη ακριβώς απέναντι από την Χίο, στην δυτική άκρη της χερσονήσου 
της Ερυθραίας. Η πορεία μας ακολουθεί την νότια ακτή του κόλπου 
της Σμύρνης, και θα περάσουμε έξω από τα Βουρλά, την Σκάλα Βουρ-
λών (αρχ. Κλαζομεναί), όπου σώζεται και το σπίτι του ποιητή Γιώργου-
Σεφέρη, τα Αλάτσατα, το Λυθρί (αρχ.Ερυθραί), την Κάτω Παναγία και 
άλλα χωριά όπου ο ελληνισμός ανθούσε μέχρι το 1922. Στον Τσεσμέ 
θα παραμείνουμε για γεύμα εξ’ ιδίων σε μια από τις παραθαλάσσιες 
ψαροταβέρνες. Επιστροφή στην Σμύρνη. Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η ημέρα: Σμύρνη - Αϊβαλί  - Τσανάκκαλε (150 + 160 χλμ)
Πρωινό και ξεκινώντας από την προκυμαία του Κορδελιού, ταξιδεύ-
οντας κατά μήκος των ακτών του Αιγαίου φθάνουμε στο πανέμορφο 
και γραφικό Αιβαλί, τις αλλοτινές Κυδωνιές, το οποίο βρίσκεται σε ένα 
απέραντο κάμπο από ελαιόδεντρα. Θα περιηγηθούμε στα γραφικά πέ-
τρινα σοκάκια με τις παλιές σαπωνοποιίες, στα παλιά χρωματιστά ελ-
ληνικά αρχοντικά σπίτια με τις λουλουδιασμένες αυλές που σώζονται 
ακόμη και κοσμούν το Αϊβαλί. Ακολουθεί βόλτα στο γραφικό λιμανάκι 
με τις γραφικές ταβέρνες επισκεφθούμε τα Μοσχονήσια όπου εκεί 
υπάρχει και σώζεται η εκκλησία των Ταξιαρχών. Αναχωρούμε για Τσα-
νάκκαλε διασχίζοντας τις κατάφυτες πλαγιές του όρους Ίδη. Άφιξη στο
ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

6η ημέρα: Τσανάκκαλε - Τροία - Θεσσαλονίκη (490 χλμ)
Μετά το πρωινό μας, επίσκεψη στις αρχαιότητες της μυθικής Τροίας, 
την πόλη του Πριάμου, όπου θα δούμε ερείπια από την παλιά πόλη και 
το αντίγραφο του Δουρείου Ίππου. Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο 
με τα αλλεπάλληλα στρώματα υπολειμμάτων από τις διάφορες φάσεις 
ύπαρξης της πόλης. Θα διασχίσουμε τα στενά των Δαρδανελίων και 
δια μέσω της Καλλίπολης, γενέτειρα της γνωστής σε όλους μας Σοφί-
ας Βέμπο. Άφιξη στα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και με ενδιάμεσες
στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη αργά το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη.

Στα Ίχνη τηΣ χαμένηΣ ΊωνΊαΣ
(Βιθυνία - Φρυγία - Ίωνία - Προύσα - 

Παμούκκαλε - Σμύρνη - αϊβαλί -
τροία - Δαρδανέλια)

6 ΗΜΈΡΕΣ
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1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Τσανάκκαλε (480 χλμ)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση στις 06:00πμ. Με εν-
διάμεσες στάσεις καθ’ οδόν, φθάνουμε στα σύνορα. Έλεγχος αστυνο-
μικός και τελωνειακός. Σύντομη στάση στο κατάστημα αφορολογήτων 
ειδών. Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη και περνώντας έξω από 
την Κεσάνη, θα περάσουμε τα στενά του Ελλησπόντου από τη Μάδυτο 
στο Τσανάκκαλε, με το ferryboat. Στην περιήγησή μας στην πόλη του 
Τσανάκκαλε, θα δούμε τον Πύργο του Ρολογιού του 1890, το Αϊβαλί 
Τσαρσί (η σκεπαστή αγορά της πόλης) του 1889, το Φατίχ Τζαμί του 
1462, το Αρχαιολογικό Μουσείο, την Αρμένικη εκκλησία του Σούρπ 
Κεβόρκ του1863, το Ναυτικό Μουσείο για να καταλήξουμε στο κάστρο 
Τσιμενλίκ (Kale i Sultaniye), μπροστά στην πολύβουη προκυμαία. Χρό-
νος ελεύθερος στην πλούσια αγορά της πόλης. Τακτοποίηση στο ξενο-
δοχείο, ελεύθερος χρόνος και δείπνο.

2η ημέρα: Τένεδος (40 + 40 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για την Τένεδο (προαιρετικά). Δια μέσου Εζίνε 
(αρχ. Νεανδρία), άφιξη στο Γκεϊκλί, στην ακτή, από όπου θα επιβιβα-
στούμε στο ferryboat για να περάσουμε στο νησί της Τενέδου. Ξενά-
γηση στο ιστορικό της κάστρο χτισμένο από τους Ιωαννίτες Ιππότες της 
Ρόδου, περιήγηση στην πόλη της Τενέδου, με τους ελάχιστους εναπο-
μείναντες  Έλληνες και επίσκεψη προσκύνημα στον ελληνορθόδοξο 
ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα εξ 
ιδίων σε παραθαλάσσια ψαροταβέρνα καθώς επίσης και μια βόλτα στην 
ανοιχτή αγορά, όπου, μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, κάτω από 
τη σκιά των πεύκων, οι μικροπωλητές εκθέτουν τα προϊόντα τους. Τελά-
ρα με τα διάσημα σταφύλια της Τενέδου, κρασιά, γλυκά του κουταλιού, 
λάδι, ελιές και μικρά αναμνηστικά δώρα αποτελούν τα αγαθά προς πώ-
ληση, ενώ στα τραπεζάκια που έχουν απλώσει οι μικρές καντίνες κάτω 
από τα δέντρα, οι ντόπιοι περνούν την ώρα τους πίνοντας τσάι, διαβά-
ζοντας εφημερίδες ή παίζοντας τάβλι με τις ώρες. Η καρδιά του νησιού 
χτυπά γύρω από την ανοιχτή αγορά, όπου συνωστίζεται καθημερινά πο-
λύς κόσμος, καθώς και επισκέπτες για να ψωνίσουν ή να δροσιστούν, 
πίνοντας ένα παγωμένο ποτό στην πυκνή σκιά των δέντρων.Επιστροφή, 
στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος. Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Ίμβρος (30 + 30 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για την Ίμβρο (προαιρετικά). 

Από το λιμανάκι, θα επιβιβαστούμε στο ferryboat για να περάσουμε 
στο νησί. Φθάνουμε στον Άγιο Κήρυκο (Kuzuliman) κατευθυνόμα-
στε στους Αγίους Θεοδώρους (Zeytinli) το χωριό του Οικουμενικού 
Πατριάρχη Βαρθολομαίου και προσκύνημα στην εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου. Συνεχίζουμε για την Παναγιά (Cianrli) την πρωτεύουσα 
του νησιού. Επίσκεψη-προσκύνημα στον μητροπολιτικό ναό της Κοί-
μησης της Θεοτόκου και το Μητροπολιτικό μέγαρο. Χρόνος ελεύθε-
ρος στην μικρή αγορά και γεύμα εξ’ ιδίων. Το απόγευμα επιστροφή 
στο Τσανάκκαλε, στο ξενοδοχείο. Δείπνο και προαιρετική νυχτερινή 
διασκέδαση.

4η ημέρα: Τσανακκαλε - Τροία - Θεσσαλονίκη (480 χλμ)
Μετά το πρωινό μας ελεύθερος χρόνος στην πόλη .Ξεκινάμε το ταξίδι 
της επιστροφής. Επίσκεψη στις αρχαιότητες της μυθικής Τροίας, την 
πόλη του Πριάμου, όπου θα δούμε ερείπια από την παλιά πόλη και το 
αντίγραφο του Δουρείου Ίππου. Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο με 
τα αλλεπάλληλα στρώματα υπολειμμάτων, από τις διάφορες φάσεις 
ύπαρξης της πόλης. Έπειτα αφού διασχίσουμε τα στενά των Δαρδανε-
λίων θα συνεχίσουμε για τα σύνορα των Κήπων . Τελωνειακός έλεγχος 
και με ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

ΣΤΟ ΓΑΛΑζΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΙΜΒΡΟΣ - ΤΕΝΕΔΟΣ

4 ημέρές

ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: Μεταφορά με υπερυψωμένο λεωφορείο, διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, ημιδιατροφή, έμπειρο 
συνοδό-αρχηγό του γραφείου μας, ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Τα 
ακτοπλοϊκά εισιτήρια, Μάδυτος-Τσανάκκαλε και αντίστροφα.
ΔεΝ ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, κρουαζιέρες, επιπλέον γεύματα, ποτά και ότι αναφέ-
ρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό (Τένεδος 10€ και Ιμβρος 10€ κατ’ άτομο).
ΣΗΜεΙωΣΗ: Το πρόγραμμα είναι δυνατόν να εκτελεστεί και με διαφορετική σειρά, αναλόγως των τοπικών αργιών ή εορτών.

20



1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Αϊβαλί (690χλμ)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση στις 06:00πμ. Με 
ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν, φθάνουμε στα σύνορα. Τελωνειακός 
και αστυνομικός έλεγχος και σύντομη στάση στο κατάστημα αφορο-
λογήτων ειδών. Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη και περνώντας 
έξω από την Κεσάνη, θα διασχίσουμε τα στενά του Ελλησπόντου από 
τη Μάδυτο στο Τσανάκκαλε, με το ferry-boat. Δια μέσου μιας πανέμορ-
φης διαδρομής στις κατάφυτες πλαγιές του όρους Ίδη, συνεχίζουμε 
για Αδραμύττιο όπου Θα φτάσουμε στο πανέμορφο Αϊβαλί, τις αλλοτινές 
Κυδωνιές, μέσα σε ένα απέραντο κάμπο από ελαιόδεντρα. Τακτοποίη-
ση στο επιλεγμένο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Αϊβαλί - Μοσχονήσια - Πέργαμος (60+60χλμ) 
Πρωινό και αναχωρούμε για να επισκεφθούμε την Αρχαία Πέργαμο, 
από τις λαμπρότερες πόλεις της αρχαιότητας. Θα δούμε το Ασκληπιείο 
και την Βασιλική του Αγίου Ιωάννου. Επιστροφή στο Αϊβαλί χρόνος 
ελεύθερος για γεύμα εξ’ ιδίων και αργότερα, θα περιηγηθούμε στα 
γραφικά πέτρινα σοκάκια με τις παλιές σαπωνοποιίες. Θα δούμε τα 
παλιά χρωματιστά ελληνικά αρχοντικά σπίτια με τις λουλουδιασμένες 
αυλές τους, που σώζονται ακόμη και κοσμούν το Αϊβαλί. Επίσκεψη 
στην πάλαι ποτέ εκκλησία του Αγ. Γεωργίου και στη συνέχεια θα πάμε 
στον λόφο Σεϊτάν Σοφρασί για μια πανοραμική θέα της πόλης. Ακο-
λουθεί βόλτα στο γραφικό λιμανάκι με τις παραδοσιακές ταβέρνες και 
επίσκεψη στα πανέμορφα Μοσχονήσια, ένα σύμπλεγμα από 22 μικρά 
νησάκια διασκορπισμένα στο κόλπο του Αιβαλιού. Επίσκεψη στον Ανα-
καινισμένο Ναό των Ταξιαρχών του 1890. Επιστροφή στο Αϊβαλί και 
διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Αϊβαλί - Φώκαια - Σμύρνη (130 + 130 χλμ)
Μετά το πρωινό μας ακολουθεί προαιρετική ημερήσια εκδρομή για την 
Σμύρνη. Πρώτος σταθμός μας η Φώκαια. Στάση στο γραφικό λιμάνι της 
με τη μοναδική ομορφιά που δεν θα μας αφήσει ασυγκίνητους και στη 
συνέχεια διαμέσου Μενεμένης & Κορδελιού, φθάνουμε στην πολύπα-
θη Σμύρνη. Περιήγηση της πόλης όπου θα δούμε το Διοικητήριο με το 
γραφικό Ρολόι του, τα παλιά ελληνικά αρχοντικά, την ιστορική προκυ-
μαία της, το γραφικό Κορντόν και τον παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό. 
Χρόνος ελεύθερος στη πλούσια αγορά της πόλης, το Κεμέραλτι. Επι-
στροφή αργά το απόγευμα στο Αϊβαλί, διανυκτέρευση.

ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: Μεταφορά με υπερυψωμένο λεωφορείο, διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, ημιδιατροφή, έμπειρο 
συνοδό-αρχηγό του γραφείου μας, ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, Μάδυ-
τος-Τσανάκκαλε και αντίστροφα.  Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
ΔεΝ ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Ημερήσια εκδρομή στην Σμύρνη 10€. επιπλέον 
γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα. Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό στο πρόγραμμα.

4η ημέρα: Αϊβαλί - Τροία - Θεσσαλονίκη (690χλμ)
Πρωινό και συνεχίζουμε μέσω Αδραμυτίου για Τσανάκκαλε. Επί-
σκεψη στις αρχαιότητες της μυθικής Τροίας, την πόλη του Πριάμου, 
όπου θα δούμε ερείπια από την παλιά πόλη και αντίγραφο του Δου-
ρείου Ίππου. Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο με τα αλλεπάλληλα 
στρώματα υπολειμμάτων από τις διάφορες φάσεις ύπαρξης της πό-
λης. Θα διασχίσουμε τα στενά των Δαρδανελίων, για να φθάσουμε 
στην Καλλίπολη, γενέτειρα της γνωστής Σοφίας Βέμπο. Άφιξη στα 
σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και με ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν, 
άφιξη αργά το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

ΣΤΙΣ ΜΝΗΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΑϊΒΑΛΙ ΚΑΙ ΤΗ ΣΜΥΡΝΗ

4 ημέρές
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1η ημέρα : Θεσσαλονίκη - Κωνσταντινούπολη (630 χλμ)
Αναχώρηση στις 06.00πμ από τα γραφεία μας και με τις απαραίτητες 
στάσεις, φθάνουμε στα σύνορα. Έλεγχος διαβατηρίων και χρόνος 
ελεύθερος στα αφορολόγητα είδη. Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη 
περνάμε έξω από την Κεσάνη, Μάλγαρα και Ραιδεστό, ταξιδεύοντας 
παράλληλα με την ακτή της Θάλασσας του Μαρμαρά. Άφιξη στην Κων-
σταντινούπολη το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος 
ελεύθερος. Το απόγευμα μια πρώτη γνωριμία με την πόλη περπατώ-
ντας στα όμορφα και γραφικά στενά του πεζόδρομου του Πέραν, θα σας 
ενθουσιάσει.

2η μέρα: Μονή της Χώρας - Ι. Μονή Ζωοδόχου Πηγής - Θεοδο-
σιανά Τείχη - Αγ. Σοφιά - Βασιλική - Δεξαμενή – Ιππόδρομος - 
Σκεπαστή Αγορά
Σήμερα η μέρα μας θα ξεκινήσει με την επίσκεψη στην ιστορική Μονή 
της Χώρας, με τα υπέροχα ψηφιδωτά, το καλύτερο δείγμα της βυζα-
ντινής αγιογραφίας του 14ου αιώνα. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε 
το αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλή), όπου σύμφωνα με 
τον θρύλο έγινε το θαύμα με τα ψάρια την ημέρα της άλωσης, και τους 
τάφους των Πατριαρχών. Συνεχίζοντας παράλληλα με τα Θεοδοσιανά 
τείχη, φτάνουμε στο ιστορικό κέντρο και ακολουθεί η ξενάγηση στην 
του Θεού Αγ. Σοφία και στην υπόγεια Βασιλική Δεξαμενή του Ιουστινια-
νού. Θα δούμε επίσης το μίλιον, τα λουτρά της Ρωξελάνης (Χιουρέμ), 
το Μπλε τζαμί, τον Βυζαντινό Ιππόδρομο με τον Αιγυπτιακό Οβελίσκο, 
την στήλη του Τρικάρηνου όφεως, την στήλη του Κωνσταντίνου και την 
Γερμανική Κρήνη του 1898. Ακολουθεί η επίσκεψή μας στην Σκεπα-
στή Αγορά της Πόλης, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο να κάνουμε τις 
αγορές μας με το απαραίτητο φυσικά &quot;παζάρι&quot;. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και για το βράδυ προτείνουμε προαιρε-
τικό δείπνο στις ψαροταβέρνες του Κουμ Καπί με βιολιά και λαούτα. 
Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου - Χαλκηδόνα - Χάλκη 
- Θεολογική Σχολή - Πρίγκηπος
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για την Χαλκηδόνα (σημερι-
νό Kadiköy) διασχίζοντας την πρώτη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου. 
Φτάνουμε στην Χαλκηδόνα και έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα στα 
σοκάκια και επίσκεψη στον Ι.Ν. της  Αγίας Ευφημίας. Συνεχίζουμε την 

ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: Μεταφορά με υπερυψωμένο λεωφορείο, διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, πρωϊνό, έμπειρο συνο-
δό-αρχηγό του γραφείου μας, ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
ΔεΝ ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, κρουαζιέρες, επιπλέον γεύματα, ποτά και ότι αναφέρε-
ται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πριγκηπόνησα 5€.

εκδρομή μας στα μαγευτικά και καταπράσινα Πριγκηπόνησα. Πρώτος 
σταθμός μας η Χάλκη σημερινό (Heybeli ada) για να επισκεφθού-
με την περίφημη Θεολογική σχολή της Χάλκης και τον ναό της Αγ. 
Τριάδας με την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Παυσολύπης. 
Στην συνέχεια αναχωρούμε για την Πρίγκηπο (σημερινό Büyük ada) 
και εκεί θα έχουμε χρόνο ελεύθερο να κάνουμε τον γύρο του νησιού 
με τις παραδοσιακές άμαξες με τα άλογα, όπου θα θαυμάσουμε τις 
υπέροχες ξύλινες επαύλεις με τους ολάνθιστους κήπους. Για όσους 
επιθυμούν προτείνουμε την ανάβαση-προσκύνημα στον θαυματουρ-
γό Αϊ Γιώργη τον Κουδουνά, που βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο του 
νησιού με υπέροχη θέα. Γεύμα ατομικά στις παραθαλάσσιες ταβέρ-
νες του νησιού και επιστροφή το απόγευμα στην ευρωπαϊκή ακτή της 
Πόλης με το πλοίο της γραμμής, έχοντας την ευκαιρία πάνω από το 
κατάστρωμα να δούμε και τα υπόλοιπα δύο νησιά την Αντιγόνη και 
την Πρώτη. Καθώς θα πλησιάζουμε στο Eminönü, θα αντικρίσουμε 
την υπέροχα φωτισμένη πόλη με τα μνημεία της. Άφιξη στο λιμάνι και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο.

Κωνσταντινούπολη
1000 & 1 νύχτεσ
5 ημέρές - 4 διανυκτέρέυςέις
(Πρωινή αναχώρηση)
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ΣΗΜεΙωΣΗ: Το πρόγραμμα είναι δυνατόν να εκτελεστεί και με διαφορετική σειρά, αναλόγως των τοπικών αργιών ή εορτών.

4η μέρα: Κρουαζιέρα Βοσπόρου - Ντολμά Μπαξέ - Χωριά Του 
Βοσπόρου - λέβεντ - ουρανοξύστης Sapphire - Miniatürk
Πρωινό στο ξενοδοχείο και επίσκεψη-ξενάγηση στο ανάκτορο Ντολ-
μά Μπαξέ, την τελευταία κατοικία των Οθωμανών σουλτάνων, με την 
πρωτοφανή χλιδή του, χτισμένο στην ακτή του Βοσπόρου. Ακολου-
θεί η προαιρετική μας βαρκάδα στα στενά του χιλιοτραγουδισμένου  
Βοσπόρου, όπου, από θαλάσσης, θα θαυμάσουμε τα παλαιά χωριά 
αλλά και τις σύγχρονες αριστοκρατικές συνοικίες, φτάνοντας μέ-
χρι την δεύτερη κρεμαστή γέφυρα, για να επιστρέψουμε πλέοντας 
παράλληλα της ασιατικής ακτής στο σημείο από όπου ξεκινήσαμε. 
Θα συνεχίσουμε οδικώς κατά μήκος της ευρωπαϊκής ακτής περ-
νώντας μέσα από τα χωριά του Βοσπόρου (Μ. Ρεύμα, Μπέμπεκ, 
Στενή, Νιχώρι, μέχρι και τα Θεραπειά). Καθ’ οδόν θα θαυμάσουμε 
το παρελθόν αλλά και το παρόν του Βοσπόρου, με τα αρχοντικά και 
τις σύγχρονες υπερπολυτελείς κατοικίες, καταλήγοντας στο Λεβέντ 
(το Μανχάταν της Κωνσταντινούπολης) με τους ουρανοξύστες και 
τα υπερσύγχρονα εμπορικά κέντρα. Επίσκεψη στον δεύτερο ψηλό-
τερο ουρανοξύστη της Τουρκίας τον Sapphire, όπου πληρώνουμε 
εισιτήριο για να μεταφερθούμε σε ένα 1 λεπτό κυριολεκτικά στην 
ταράτσα του με την εκπληκτική θέα σε όλη την Πόλη μέχρι τον Εύ-
ξεινο Πόντο. Η σημερινή ξενάγησή μας θα τελειώσει με την επίσκε-
ψή μας στην MΙNΙATÜRK, το πάρκο που φιλοξενεί σε μινιατούρες 
όλα τα αξιοθέατα όχι μόνο της πόλης, αλλά και όλης της Τουρκίας. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ προαιρετικό γλέντι σε νυ-
χτερινό κέντρο με οριεντάλ μουσική και παραδοσιακούς χορούς. 
Διανυκτέρευση.

5η μέρα: οικουμενικό Πατριαρχείο - Αγίασμα της Παναγίας 
των Βλαχερνών - Istanbul Forum - ενυδρείο - επιστροφή
Πρωινό και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο 
Φανάρι, στο Αγίασμα της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου εψάλλει 
για πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος το 626 μ. Χ. Στην συνέχεια θα 
κατευθυνθούμε στο ISTANBUL FORUM, ένα από τα πλέον σύγχρο-
να εμπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, για να επισκεφθούμε 
το Aquarium (Ενυδρείο), όπου εκτίθενται πάνω από 10.000 δια-
φορετικά είδη θαλασσινών και ψαριών. Άφιξη στα σύνορα, τελω-
νειακός έλεγχος και με  ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη στη 
Θεσσαλονίκη.
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1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Κωνσταντινούπολη (630 χλμ)
Αναχώρηση στις 06.00 πμ από τα γραφεία μας και με τις απαραίτητες 
στάσεις, φθάνουμε στα σύνορα. Έλεγχος διαβατηρίων και χρόνος 
ελεύθερος στα αφορολόγητα είδη. Μπαίνοντας στην Ανατολική Θρά-
κη περνάμε έξω από την Κεσάνη, Μάλγαρα και Ραιδεστό, ταξιδεύ-
οντας παράλληλα με την ακτή της Θάλασσας του Μαρμαρά. Άφιξη 
στην Κωνσταντινούπολη το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα μια πρώτη γνωριμία με την 
πόλη περπατώντας στα γραφικά και πολύβουα  στενά του πεζόδρο-
μου του Πέραν, θα σας ενθουσιάσει.

2η ημέρα: Ι. Μονή Ζωοδόχου - Θεοδοσιανά Τείχη - Καπαλί 
Τσαρσί - Ασιατική Ακτή - Πρίγκηπος 
Μετά το πρωινό μας θα επισκεφθούμε το Αγίασμα της Ζωοδόχου 
Πηγής (Μπαλουκλή), όπου σύμφωνα με το θρύλο, έγινε το θαύμα 
με τα ψάρια την ημέρα της Άλωσης. Συνεχίζουμε παράλληλα με τα 
Θεοδοσιανά τείχη στη μεγάλη σκεπαστή αγορά της πόλης, το Καπαλί 
Τσαρσί με τα 4.000 καταστήματα για ψώνια σε δερμάτινα είδη, αλά-
βαστρα, είδη δώρων, χρυσαφικά, αντίκες κ.α., χωρίς να παραλεί-
ψουμε το απαραίτητο «παζάρι». Στη συνέχεια θα περάσουμε με το λε-
ωφορείο πάνω από την πρώτη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου, και 
αφού διασχίσουμε ένα μεγάλο κομμάτι της Ασιατικής Κωνσταντινού-
πολης θα φτάσουμε στο λιμάνι Μπόσταντζι, από όπου θα πάρουμε 
το καράβι ιδιωτικής γραμμής για την εκδρομή μας, στην μαγευτική 
και καταπράσινη Πρίγκηπο. Άφιξη στην Πρίγκηπο και χρόνος ελεύ-
θερος να κάνουμε τον γύρο του νησιού με τις παραδοσιακές άμαξες 
με τα άλογα, για να θαυμάσουμε τις αρχοντικές ξύλινες επαύλεις 
με τους ολάνθιστους κήπους. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε την 
ανάβαση-προσκύνημα στο μοναστήρι του  Άι Γιώργη του Κουδουνά, 
με τα χιλιάδες θαύματα σε Χριστιανούς και Μουσουλμάνους. Γεύμα 
ατομικά σε παραθαλάσσια ψαροταβέρνα. Επιστροφή με το κρατικό 
πλοίο της γραμμής στην Ευρωπαϊκή ακτή στο Eminönü, έχοντας την 
ευκαιρία πάνω από το καράβι να δούμε τα τρία υπόλοιπα νησιά, και 
να αντικρίσουμε καθώς πλησιάζουμε την υπέροχα φωτισμένη πόλη, 
με τα μνημεία της. Μετάβαση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος.

ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: Μεταφορά με υπερυψωμένο λεωφορείο, διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, πρωϊνό, έμπειρο συνο-
δό-αρχηγό του γραφείου μας, ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
ΔεΝ ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, κρουαζιέρες, επιπλέον γεύματα, ποτά και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πριγκηπόνησα 5€
ΣΗΜεΙωΣΗ: Το πρόγραμμα είναι δυνατόν να εκτελεστεί και με διαφορετική σειρά, αναλόγως των τοπικών αργιών
ή εορτών. 

3η ημέρα: Βόσπορος - Ανάκτορα Ντολμά Μπαξέ - Αγία Σοφία 
- Βασιλική Δεξαμενή - Βυζαντινός Ιππόδρομος
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η μέρα μας αρχίζει με την προαιρετική 
κρουαζιέρα στα στενά του χιλιοτραγουδισμένου Βοσπόρου όπου, 
από θαλάσσης, θα θαυμάσουμε τα παλαιά χωριά αλλά και τις σύγ-
χρονες αριστοκρατικές συνοικίες, φτάνοντας μέχρι την δεύτερη 
κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου, για να επιστρέψουμε πλέοντας 
παράλληλα της ασιατικής ακτής, στο σημείο από όπου ξεκινήσαμε. 
Αμέσως μετά θα επισκεφτούμε το ανάκτορο Ντολμά Μπαξέ, την 
τελευταία κατοικία των Οθωμανών Σουλτάνων, με τη πρωτοφανή 
χλιδή του, χτισμένο στην ακτή του Βοσπόρου. Στη συνέχεια θα με-
ταβούμε με το λεωφορείο στο ιστορικό κέντρο, για να θαυμάσουμε  
και να ξεναγηθούμε στο θαύμα της αρχιτεκτονικής μέχρι και σήμε-
ρα, την Του Θεού Αγία Σοφία, και την υπόγεια Βασιλική Δεξαμενή 
του Ιουστινιανού με το ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό της περιβάλλον. 
Ακόμη θα δούμε το Μπλε τζαμί, το Βυζαντινό Ιππόδρομο με τον 
Αιγυπτιακό Οβελίσκο, την Ελικτή Στήλη των Δελφών, τη στήλη του 
Κωνσταντίνου, την Γερμανική κρήνη του 1898, το Μίλιον και τα 
λουτρά της Ρωξελάνης (Χιουρέμ). Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
το βράδυ προαιρετική έξοδο σε νυχτερινό κέντρο με Οριεντάλ μου-
σική, παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια.

4η ημέρα: Κωνσταντινούπολη - οικουμενικό Πατριαρχείο - 
Παναγιά Βλαχερνών - ενυδρείο - Θεσσαλονίκη (630 χλμ)
Πρωινό και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο 
Φανάρι και στο Αγίασμα της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου εψάλ-
λει για πρώτη φορά ο Ακάθιστος  Ύμνος το 626 μ.χ. Στην συνέχεια 
θα κατευθυνθούμε στο Istanbul Forum, ένα από τα πλέον σύγ-
χρονα εμπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, όπου θα επισκε-
φθούμε το Aquarium (ενυδρείο), στο οποίο εκτίθενται πάνω από 
10.000 διαφορετικά είδη θαλασσινών και ψαριών. Αναχώρηση για 
τα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και με ενδιάμεσες στάσεις καθ’ 
οδόν, άφιξη στη Θεσσαλονίκη.

Κωνσταντινούπολη - 
πριγΚηπονησα

4 ημέρές - 3 διανυκτέρέυςέις
(Πρωινή αναχώρηση)

24



1η ημέρα: Θεσσαλονίκη – Κωνσταντινούπολη (630 χλμ)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση στις 22:00μμ. Με τις 
απαραίτητες στάσεις, φθάνουμε στα σύνορα των Κήπων για τελωνειακό 
έλεγχο και ελεύθερο χρόνο στα αφορολόγητα είδη. Μπαίνοντας στην 
Ανατολική Θράκη περνάμε έξω από την Κεσάνη, Μάλγαρα και Ραιδεστό, 
ταξιδεύοντας παράλληλα με την ακτή της Θάλασσας του Μαρμαρά.  Άφιξη 
στην Κωνσταντινούπολη νωρίς το πρωί.

2η ημέρα: Ι. Μονή Ζωοδόχου Πηγής- Καπαλί Τσαρσί
Φτάνουμε νωρίς το πρωί στην Κωνσταντινούπολη και θα επισκεφτούμε 
την Ι. Μονή της Ζωοδόχου Πηγής, όπου σύμφωνα με τον θρύλο έγινε το 
θαύμα με τα ψάρια, την ημέρα της Άλωσης. Συνεχίζουμε στην σκεπαστή 
αγορά της πόλης, το Καπαλί Τσαρσί με τα 4.000 καταστήματα, όπου θα 
έχουμε ελεύθερο χρόνο για αγορές, χωρίς να παραλείψουμε το απαραί-
τητο παραδοσιακό «παζάρι»;. Στον χρόνο αυτό έχουμε την ευκαιρία να 
κάνουμε την βόλτα μας και στην Αιγυπτιακή αγορά (Μισίρ τσαρσί). Τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα προτείνουμε 
μια πρώτη γνωριμία με την πόλη, περπατώντας στα γραφικά και πολύ-
βουα σοκάκια της λεωφόρου Ιστικλάλ, θα ενθουσιαστείτε.

3η  ημέρα: Βόσπορος - Ανάκτορα Ντολμά Μπαξέ - Αγ. Σοφία - 
Βασιλική Δεξαμενή - Βυζαντινός Ιππόδρομος
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η μέρα μας αρχίζει με την προαιρετική 
κρουαζιέρα στα στενά του χιλιοτραγουδισμένου Βοσπόρου όπου, από 
θαλάσσης, θα θαυμάσουμε τα παλαιά χωριά αλλά και τις σύγχρονες 
αριστοκρατικές συνοικίες, φτάνοντας μέχρι την δεύτερη κρεμαστή 
γέφυρα του Βοσπόρου. Αμέσως μετά θα επισκεφτούμε το ανάκτορο 
Ντολμά Μπαξέ, την τελευταία κατοικία των Οθωμανών Σουλτάνων, με 
τη πρωτοφανή χλιδή του, χτισμένο στην ακτή του Βοσπόρου. Στη συ-
νέχεια θα μεταβούμε στο ιστορικό κέντρο,  για να θαυμάσουμε  και να 
ξεναγηθούμε στο θαύμα της αρχιτεκτονικής μέχρι και σήμερα την Του 
Θεού Αγία Σοφία, και την υπόγεια Βασιλική Δεξαμενή του Ιουστινιανού 
με το ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό της περιβάλλον. Ακόμη θα δούμε το Μπλε 
τζαμί, το Βυζαντινό Ιππόδρομο με τον Αιγυπτιακό Οβελίσκο, την Ελικτή 
Στήλη των Δελφών, τη στήλη του Κωνσταντίνου, την Γερμανική κρήνη 
του 1898, το Μίλιον και τα λουτρά της Ρωξελάνης (Χιουρέμ). Επιστροφή 

ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: Μεταφορά με υπερυψωμένο λεωφορείο, διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, πρωϊνό, έμπειρο συνο-
δό-αρχηγό του γραφείου μας, ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
ΔεΝ ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, κρουαζιέρες, επιπλέον γεύματα, ποτά και ότι αναφέρε-
ται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό, προτεινόμενο ή εξ’ ιδίων, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πριγκηπόνησα 5€. 
ΣΗΜεΙωΣΗ: Το πρόγραμμα είναι δυνατόν να εκτελεστεί και με διαφορετική σειρά, αναλόγως των τοπικών αργιών
ή εορτών. Το check in στα ξενοδοχεία είναι διαθέσιμο μετά τις 14:00 το μεσημέρι.

στο ξενοδοχείο και το βράδυ προαιρετική έξοδο σε νυχτερινό κέντρο 
με Οριεντάλ μουσική, παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια.

4η ημέρα: Γέφυρα του Βοσπόρου - Χαλκηδόνα - Αγ. ευφημία - 
Πριγκηπόνησα 
Μετά το πρωινό περνάμε την πρώτη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπό-
ρου, αλλάζοντας ήπειρο φτάνουμε στην Χαλκηδόνα, την πόλη των 
«τυφλών»... Ελεύθερος χρόνος στην μεγάλη αγορά της, και επίσκε-
ψη- προσκύνημα στον Ι. Ναό της Αγ. Ευφημίας, γνωστής από το θαύ-
μα της στην 4η Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκηδόνας. Συνεχίζουμε 
για το λιμάνι του Μπόσταντζι,  από όπου θα πάρουμε το καράβι της 
ιδιωτικής γραμμής για την εκδρομή μσς, στην μαγευτική και κατα-
πράσινη Πρίγκηπο. Άφιξη στο νησί και χρόνος ελεύθερος για βόλτα 
με τις άμαξες, όπου θα θαυμάσουμε τις αρχοντικές ξύλινες επαύλεις 
με τους ολάνθιστους κήπους. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε την 
ανάβαση-προσκύνημα στο μοναστήρι του θαυματουργού σε Χριστια-
νούς και Μουσουλμάνους, Αη Γιώργη του Κουδουνά, που βρίσκεται 
στο ψηλότερο σημείο του νησιού, από όπου θα έχουμε την υπέρο-
χη θέα όλων των νησιών. Γεύμα σε παραθαλάσσια ψαροταβέρνα εξ 
ιδίων. Επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη με το κρατικό 
πλοίο της γραμμής, και πάνω από το πλοίο θα έχουμε την ευκαιρία 
να δούμε τα τρία υπόλοιπα νησιά, και να αντικρίσουμε πλησιάζοντας, 
την ολόφωτη νυχτερινή πόλη με τα υπέροχα φωτισμένα μνημεία της. 
Μετάβαση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.

5η  ημέρα: Κωνσταντινούπολη - οικουμενικό Πατριαρχείο - Πανα-
γιά Βλαχερνών - ενυδρείο - Θεσσαλονίκη (630 χλμ) 
Πρωινό και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο 
Φανάρι και στο Αγίασμα της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου εψάλ-
λει για πρώτη φορά ο Ακάθιστος  Ύμνος το 626 μ.Χ. Στην συνέχεια 
θα κατευθυνθούμε στο Istanbul Forum, ένα από τα πλέον σύγχρονα 
εμπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, όπου θα επισκεφθούμε 
το Aquarium (ενυδρείο), στο οποίο εκτίθενται πάνω από 10.000 δι-
αφορετικά είδη θαλασσινών και ψαριών. Αναχώρηση για τα σύνορα, 
τελωνειακός έλεγχος και με ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - 
ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ

5 ημέρές - 3 διανυκτέρέυςέις
(Βραδινή αναχώρηση)
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1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Κωνσταντινούπολη (630 χλμ)
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση στις 22:00 μ.μ. Με τις 
απαραίτητες στάσεις, φθάνουμε στα σύνορα των Κήπων , έλεγχος δια-
βατηρίων και ελεύθερος  χρόνος στα αφορολόγητα είδη. Μπαίνοντας 
στην Ανατολική Θράκη περνάμε έξω από την Κεσάνη, Μάλγαρα και 
Ραιδεστό, ταξιδεύοντας παράλληλα με την ακτή της Θάλασσας του Μαρ-
μαρά. Άφιξη στην Κωνσταντινούπολη νωρίς το πρωί.

2η ημέρα: Ι. Μονή Ζωοδόχου Πηγής - Καπαλί Τσαρσί 
Φτάνουμε νωρίς το πρωί στην Πόλη και θα επισκεφτούμε την Ι. Μονή 
της Ζωοδόχου Πηγής, (Μπαλουκλή), όπου σύμφωνα με τον θρύλο έγι-
νε το θαύμα με τα ψάρια, την ημέρα της Άλωσης. Συνεχίζουμε στην 
σκεπαστή αγορά της πόλης, το Καπαλί Τσαρσί με τα 4.000 καταστήματα, 
όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για αγορές, χωρίς να παραλείψουμε 
το απαραίτητο παραδοσιακό «παζάρι». Επιβίβαση στο λεωφορείο και 
μετάβαση στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση και χρόνος ελεύθερος. Το 
απόγευμα προτείνουμε μια πρώτη γνωριμία με την πόλη, περπατώντας 
στα γραφικά και πολύβουα σοκάκια της λεωφόρου Ιστικλάλ, η οποία θα 
σας ενθουσιάσει.

3η ημέρα: Βόσπορος - Ανάκτορα Ντολμά Μπαξέ - Αγ. Σοφία - 
Βασιλική Δεξαμενή - Βυζαντινός Ιππόδρομος
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η μέρα αρχίζει με την προαιρετική κρουα-
ζιέρα στα στενά του χιλιοτραγουδισμένου Βοσπόρου, όπου, από θαλάσ-
σης, θα θαυμάσουμε τα παλαιά χωριά αλλά και τις σύγχρονες αριστο-
κρατικές συνοικίες, φτάνοντας μέχρι την δεύτερη κρεμαστή γέφυρα του 
Βοσπόρου, για να επιστρέψουμε πλέοντας παράλληλα της ασιατικής 
ακτής, στο σημείο από όπου ξεκινήσαμε. Αμέσως μετά θα επισκεφτού-
με το ανάκτορο Ντολμά Μπαξέ, την τελευταία κατοικία των Οθωμανών
Σουλτάνων, με τη πρωτοφανή χλιδή του, χτισμένο στην ακτή του Βο-
σπόρου. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο ιστορικό κέντρο, για να θαυ-
μάσουμε και να ξεναγηθούμε, στο θαύμα της αρχιτεκτονικής μέχρι και 
σήμερα την Του Θεού Αγία Σοφία, και την υπόγεια Βασιλική Δεξαμενή 
του Ιουστινιανού με το ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό της περιβάλλον. Ακόμη 
θα δούμε το Μπλε τζαμί, τον  Βυζαντινό Ιππόδρομο με τον Αιγυπτιακό 
Οβελίσκο, την Ελικτή Στήλη των Δελφών, τη στήλη του Κωνσταντίνου, 

ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: Μεταφορά με υπερυψωμένο λεωφορείο, διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, πρωϊνό, έμπειρο συνο-
δό-αρχηγό του γραφείου μας, ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
ΔεΝ ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, κρουαζιέρες, επιπλέον γεύματα, ποτά και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πριγκηπόνησα 5€
ΣΗΜεΙωΣΗ: Το πρόγραμμα είναι δυνατόν να εκτελεστεί και με διαφορετική σειρά, αναλόγως των τοπικών αργιών
ή εορτών. Το check in στα ξενοδοχεία είναι διαθέσιμο μετά τις 14:00 το μεσημέρι.

την Γερμανική κρήνη του 1898, το Μίλιον και τα λουτρά της Ρωξελά-
νης (Χιουρέμ). Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ προαιρετική 
έξοδο σε νυχτερινό κέντρο με Οριεντάλ μουσική, παραδοσιακούς 
χορούς και τραγούδια.ρετική έξοδο σε νυχτερινό κέντρο με οριεντάλ 
μουσική, παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια.

4η ημέρα: Κωνσταντινούπολη - οικουμενικό Πατριαρχείο - Παναγία 
Βλαχερνών - ενυδρείο - Θεσσαλονίκη (630 χλμ) 
Πρωινό και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο 
Φανάρι και στο Αγίασμα της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου εψάλ-
λει για πρώτη φορά ο Ακάθιστος  Ύμνος το 626 μ.χ. Στην συνέχεια 
θα κατευθυνθούμε στο Istanbul Forum, ένα από τα πλέον σύγχρονα 
εμπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, όπου θα επισκεφθούμε το 
Aquarium (ενυδρείο), στο οποίο εκτίθενται πάνω από 10.000 δια-
φορετικά είδη θαλασσινών και ψαριών. Αναχώρηση για τα σύνορα, 
τελωνειακός έλεγχος και με ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη.

Κωνσταντινούπολη & 
Βοσποροσ

4 ημέρές - 2 διανυκτέρέυςέις
(Βραδινή αναχώρηση)
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ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: Μεταφορά με υπερυψωμένο λεωφορείο, διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, πρωϊνό, έμπειρο συνο-
δό-αρχηγό του γραφείου μας, ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
ΔεΝ ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, κρουαζιέρες, επιπλέον γεύματα, ποτά και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό.

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Κωνσταντινούπολη (630 χλμ)
Αναχώρηση στις 06.00πμ από τα γραφεία μας και με τις απαραίτητες στά-
σεις, φθάνουμε στα σύνορα. Έλεγχος διαβατηρίων και χρόνος ελεύθε-
ρος στα αφορολόγητα είδη. Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη περνάμε 
έξω από την Κεσάνη, Μάλγαρα και Ραιδεστό, ταξιδεύοντας παράλληλα 
με την ακτή της Θάλασσας του Μαρμαρά. Άφιξη στην Κωνσταντινούπολη 
το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Το 
απόγευμα μια πρώτη γνωριμία με την πόλη περπατώντας στα όμορφα και 
γραφικά στενά του πεζόδρομου του Πέραν, θα σας ενθουσιάσει.

2η μέρα: Μονή Της Χώρας - Αγ. Σοφία - Βασιλική Δεξαμενή - 
Ιππόδρομος - Αγία ειρήνη - Σκεπαστή Αγορά - Αιγυπτιακή Αγορά 
Σήμερα η μέρα μας θα ξεκινήσει με την επίσκεψη στην ιστορική Μονή 
της Χώρας, με τα υπέροχα ψηφιδωτά, από τον Βίο της Παναγίας, τα 
οποία αποτελούν το καλύτερο δείγμα της βυζαντινής αγιογραφίας του 
14ου αιώνα. Στην συνέχεια φτάνουμε στο ιστορικό κέντρο και ακολου-
θεί η ξενάγηση στην του Θεού Αγία Σοφία και στην υπόγεια Βασιλική
Δεξαμενή του Ιουστινιανού. Θα δούμε επίσης το Μίλιον, το Μπλε τζαμί, 
τον Βυζαντινό Ιππόδρομο με τον Αιγυπτιακό Οβελίσκο, την στήλη του 
Τρικάρηνου όφεως, την στήλη του Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννη-
του και την Γερμανική Κρήνη του 1898. Ακολουθεί η επίσκεψή μας 
στην εκκλησία της Αγίας Ειρήνης, η οποία βρίσκεται στον περίβολο του 
Τοπ - Καπί και δεν μετατράπηκε σε τζαμί, θα θαυμάσουμε το Σύνθρο-
νο στο Ιερό, το οποίο είναι από τα ελάχιστα σωζόμενα σήμερα. Έπειτα 
επίσκεψη στην Σκεπαστή Αγορά της Πόλης, όπου θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο να κάνουμε τις αγορές μας με το απαραίτητο φυσικά «παζάρι» 
και περπατητοί θα μεταβούμε στην Αιγυπτιακή Αγορά με τα μπαχαρικά.

3η μέρα: Κρουαζιέρα Βοσπόρου - Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής 
- Παναγία των Βλαχερνών - οικουμενικό Πατριαρχείο - Μεγάλη 
Του Γένους Σχολή
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ακολουθεί η προαιρετική μας βαρκάδα 
στα στενά του χιλιοτραγουδισμένου  Βοσπόρου, όπου, από θαλάσσης, 
θα θαυμάσουμε τα παλαιά χωριά αλλά και τις σύγχρονες αριστοκρα-
τικές συνοικίες, φτάνοντας μέχρι την δεύτερη κρεμαστή γέφυρα, για 
να επιστρέψουμε πλέοντας παράλληλα της ασιατικής ακτής στο σημείο 

από όπου ξεκινήσαμε. Έπειτα θα επισκεφθούμε το Αγίασμα της Ζω-
οδόχου Πηγής (Μπαλουκλή), όπου σύμφωνα με το θρύλο, έγινε το 
θαύμα με τα ψάρια την ημέρα της Άλωσης. Στη συνέχεια θα επισκε-
φθούμε το Αγίασμα της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου εψάλλει για 
πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος το 626 μ.χ. Έπειτα θα μεταβούμε στο 
Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι, βόλτα στην παλιά 
ελληνική συνοικία του Φαναρίου, όπου θα θαυμάσουμε τα όμορφα 
σπίτια και τα γραφικά στενά, και θα καταλήξουμε στην Μεγάλη Του 
Γένους Σχολή, στην οποία θα ξεναγηθούμε εξωτερικά Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο για ξεκούραση και για το βράδυ προτείνουμε προαιρετικό 
δείπνο στις ψαροταβέρνες του Κουμ Καπί με βιολιά και λαούτα. Δια-
νυκτέρευση.

4η μέρα: Κωνσταντινούπολη - Θεσσαλονίκη (630 χλμ)
Πρωινό, σύντομος ελεύθερος χρόνος για τα τελευταία ψώνια και το ταξί-
δι της επιστροφής ξεκινάει. Με τις απαραίτητες ενδιάμεσες στάσεις, άφι-
ξη στα σύνορα, έλεγχος και άφιξη στη Θεσσαλονίκη αργά το απόγευμα.

ΒΥζΑΝΤΙΝΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

4 ημέρές – 3 διανυκτέρέυςέις
(Πρωινή αναχώρηση)
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1η  ημέρα: Θεσσαλονίκη – Αδριανούπολη (390 χλμ)
Αναχώρηση στις 06:00 π.μ. από τα γραφεία μας και με τις απαραίτη-
τες στάσεις, φθάνουμε στα σύνορα. Έλεγχος διαβατηρίων και χρόνος 
ελεύθερος στα αφορολόγητα είδη. Άφιξη στην Αδριανούπολη νωρίς 
το μεσημέρι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος 
στην κλειστή αγορά, στον παρακείμενο πολυσύχναστο πεζόδρομο με 
τα ωραία καταστήματα και τα μεγάλα εμπορικά κέντρα της πόλης. Για 
όσους επιθυμούν προτείνουμε επίσκεψη στο μεγαλύτερο τζαμί της 
πόλης, το Σελιμιγιέ. Το απόγευμα θα περάσουμε περπατώντας τις δύο 
ιστορικές γέφυρες του Τούντζα και του Έβρου, για να βρεθούμε στο 
προάστιο του Κάραγατς, με τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό, τα γραφι-
κά και όμορφα διακοσμημένα καφέ και εστιατόρια στις όχθες των δύο 
ποταμών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Κωνσταντινούπολη - Ι. Μονή Ζωοδόχου Πηγής - Θεο-
δοσιανά Τείχη - Καπαλί Τσαρσί - Αιγυπτιακή Αγορά 
Μετά το πρωινό μας, θα αναχωρήσουμε για την Πόλη των πόλεων και η 
πρώτη μας επίσκεψη θα είναι το Αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής (Μπα-
λουκλή), όπου σύμφωνα με το θρύλο, έγινε το θαύμα με τα ψάρια την 
ημέρα της Άλωσης. Συνεχίζουμε παράλληλα με τα Θεοδοσιανά τείχη 
στη μεγάλη σκεπαστή αγορά της πόλης, το Καπαλί Τσαρσί, με τα 4.000 
καταστήματα για αγορές σε δερμάτινα είδη, αλάβαστρα, είδη δώρων, 
χρυσαφικά, αντίκες κ.α., χωρίς να παραλείψουμε το απαραίτητο παζά-
ρι. Στον χρόνο που διαθέτουμε, προτείνουμε επίσκεψη και στην αγορά 
των μπαχαρικών, την Αιγυπτιακή Αγορά ,με τα χρώματα και αρώματα 
της Ανατολής. Νωρίς το απόγευμα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και 
το βραδάκι μια πρώτη γνωριμία με την πόλη περπατώντας στα όμορφα 
γραφικά στενά του πεζόδρομου του Πέραν, θα σας ενθουσιάσει...

3η ημέρα: Βόσπορος - Ανάκτορα Ντολμά Μπαχτσέ - Αγ.Σοφία - 
Βασιλική Δεξαμενή - Βυζαντινός Ιππόδρομος
Πρωινό και η μέρα μας αρχίζει με την προαιρετική κρουαζιέρα στα 
στενά του χιλιοτραγουδισμένου Βοσπόρου, όπου από θαλάσσης, θα 
θαυμάσουμε τα παλαιά χωριά αλλά και τις σύγχρονες αριστοκρατικές 
συνοικίες, φτάνοντας μέχρι την δεύτερη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπό-
ρου, για να επιστρέψουμε πλέοντας παράλληλα της ασιατικής ακτής 
στο σημείο από όπου ξεκινήσαμε. Αμέσως μετά ακολουθεί επίσκεψη 
και ξενάγηση στο ανάκτορο Ντολμά Μπαξέ, την τελευταία κατοικία των 

ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: Μεταφορά με υπερυψωμένο λεωφορείο, διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, πρωϊνό, έμπειρο συνο-
δό-αρχηγό του γραφείου μας, ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
ΔεΝ ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, κρουαζιέρες, επιπλέον γεύματα, ποτά και ό,τι αναφέρε-
ται. στο πρόγραμμα ως προαιρετικό. 

Οθωμανών Σουλτάνων, με την πρωτοφανή χλιδή του, χτισμένο στην 
ακτή του Βοσπόρου. Στη συνέχεια, θα μεταβούμε στο ιστορικό κέντρο 
για να θαυμάσουμε και να ξεναγηθούμε στο θαύμα της αρχιτεκτο-
νικής μέχρι και σήμερα, την Του Θεού Αγία Σοφία, και την υπόγεια 
Βασιλική Δεξαμενή του Ιουστινιανού με το ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό της 
περιβάλλον. Ακόμη, θα δούμε το Μπλε τζαμί, το Βυζαντινό Ιππόδρομο 
με τον Αιγυπτιακό Οβελίσκο, την Ελικτή Στήλη των Δελφών, τη στήλη 
του Κωνσταντίνου, την Γερμανική κρήνη του 1898, το Μίλιον και τα 
λουτρά της Ρωξελάνης (Χιουρέμ). Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το 
βράδυ προαιρετική έξοδο σε νυχτερινό κέντρο με οριεντάλ μουσική, 
παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια.

4η ημέρα: Κωνσταντινούπολη - οικουμενικό Πατριαρχείο -  Παναγία 
Βλαχερνών - ενυδρείο - Θεσσαλονίκη  (630 χλμ) 
Πρωινό και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο 
Φανάρι και στο Αγίασμα της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου εψάλ-
λει για πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος, το 626 μ.χ. Στη συνέχεια, 
θα κατευθυνθούμε στο Istanbul Forum, ένα από τα πλέον σύγχρονα 
εμπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, όπου θα επισκεφθούμε το 
Aquarium (ενυδρείο), στο οποίο εκτίθενται πάνω από 10.000 δια-
φορετικά είδη θαλασσινών και ψαριών. Αναχώρηση για τα σύνορα, 
τελωνειακός έλεγχος και με ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη.

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ -
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
4 ΗΜΈΡΕΣ
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1η  ημέρα: Θεσσαλονίκη - Αδριανούπολη (470 χλμ)
Αναχώρηση στις 06:00 π.μ. από τα γραφεία μας. Μέσω Καβάλας και 
Αλεξανδρούπολης, φθάνουμε στους Κήπους, στο τελωνείο για αστυνο-
μικό και τελωνειακό έλεγχο. Αγορά αφορολογήτων ειδών στα Duty Free 
και μετά τον έλεγχο συνεχίζουμε για την Αδριανούπολη, η οποία είναι 
χτισμένη στην συμβολή τριών ποταμών (Έβρου, Άρδα &amp; Τούντζα). 
Επίσκεψη στο καινούριο εμπορικό κέντρο της πόλης Erasta, όπου θα 
έχετε την δυνατότητα να κάνετε ενδιαφέρουσες αγορές. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Αδριανούπολη - 40 εκκλησιές (80 + 80 χλμ) 
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για τις 40 Εκκλησιές. Χρόνος ελεύθε-
ρος για να περιηγηθούμε μέσα στην πόλη. Μην παραλείψετε να επισκε-
φθείτε τα λουτρά Χιζίρ Μπέη και την μικρή σκεπαστή αγορά της πόλης 
(Arasta). Επιστροφή στην Αδριανούπολη και χρόνος ελεύθερος στην 
αγορά Αλή Πασά, (το Καπαλί Τσαρσί της Αδριανούπολης),αλλά και στους 
τριγύρω πολυσύχναστους πεζοδρόμους, όπου θα έχετε την δυνατότητα 
εκτός από τις αγορές σας να θαυμάσετε τα γραφικά σπίτια, βγαλμένα από 
μία άλλη εποχή και να δοκιμάσετε την παραδοσιακή τουρκική κουζίνα.
Σας προτείνουμε επίσης να επισκεφθείτε ένα παραδοσιακό τούρκικο 
χαμάμ που θα σας χαλαρώσει και θα σας γεμίσει ευεξία. Για το βράδυ 
προτείνουμε προαιρετική διασκέδαση με μουσικό πρόγραμμα, φαγητό 
και ποτό. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Αδριανούπολη - Θεσσαλονίκη (470 χλμ)
Μετά το πρωινό, ξεκινούμε για την ξενάγηση της Αδριανούπολης. Θα 
επισκεφθούμε το Σελιμιέ τζαμί και θα κάνουμε μια περιήγηση της πόλης 
με το λεωφορείο, για να δούμε το τζαμί Μπέγιαζιτ Β και το Κούλιγιε (συ-
γκρότημα κτηρίων του 1488), το όποιο στεγάζει σήμερα το Μουσείο Υγεί-
ας, τα ερείπια του παλατιού του Σαράι Τζεντίτ, τον πύργο της Δικαιοσύ-
νης, το μνημείο των Βαλκανικών αγώνων. Στη συνέχεια, θα περάσουμε 
τις δύο ιστορικές γέφυρες του Τούντζα (1613) και του Έβρου (1843) 
για να βρεθούμε στο προάστιο του Κάραγατς (παλιά Ορεστιάδα) με τον 
ιστορικό σιδηροδρομικό του σταθμό (σήμερα Πρυτανεία του Πανεπιστή-
μιου της Αδριανούπολης), το μνημείο της Συνθήκης της Λοζάνης και τα 
γραφικά καφέ και εστιατόρια στις όχθες των δύο ποταμών. Αναχώρηση 
για το Ουζούν Κιοπρού, με την μακρύτερη πέτρινη γέφυρα της Τουρκίας, 
χτισμένη το 1443, επί του ποταμού Εργίνη, παραπόταμου του Έβρου. Επί-
σκεψη στον σωζόμενο (από το 1875) ναό του Αγίου Ιωάννη Βαπτιστή, το 
οποίο τώρα είναι μουσείο. Αναχώρηση για τα σύνορα. Με στάσεις καθο-
δόν, άφιξη στη Θεσσαλονίκη το βράδυ.

1η  ημέρα: Θεσσαλονίκη - Μπίτολα - οχρίδα (235 χλμ)
Αναχώρηση στις 07.30 από τα γραφεία μας και μέσω Αμύνταιου Φλώρι-
νας, με στάσεις για καφέ, άφιξη στο φυλάκιο Νίκης. Πρώτος σταθμός μας 
το γνωστό μοναστηράκι (Μπίτολα). Γνωριμία με την πόλη και προαιρετικό 
γεύμα. Στη συνέχεια, αναχωρούμε για την Οχρίδα. Άφιξη και τακτοποίη-
ση στο ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση. Το απόγευμα θα πιούμε τον καφέ 
μας στην πόλη της Οχρίδας παίρνοντας μια πρώτη γεύση από την όμορφη 
πόλη. Δείπνο, διανυκτέρευση.

2η ημέρα: οχρίδα - Όσιος Ναούμ (80 χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση. Θα περάσουμε από τα γραφικά χωριά Λα-
γκαδίν, Πεστάνι και Τρεπγίτσα που βρίσκονται στην ανατολική όχθη 
της λίμνης και θα καταλήξουμε στο μοναστήρι του Οσίου Ναούμ. Θα 
επισκεφθούμε την εκκλησία του και τον τάφο του, όπως επίσης και την 
εκκλησία της Άγιας Παρασκευής (εκκλησία των βράχων με Αγίασμα). 
Χρόνος ελεύθερος για να ψωνίσετε είδη λαϊκής τέχνης και κοσμήμα-
τα φτιαγμένα από λέπια ψαριών. Στη συνέχεια, θα δούμε το Μουσείο 
Νερού. Επιστρέφουμε στην Οχρίδα όπου θα δούμε το άγαλμα των 
αδελφών Κυρίλλου και Μεθοδίου και την εκκλησία της Αγίας Σοφίας, 
η οποία σήμερα λειτουργεί σαν μουσείο. Επίσης, θα επισκεφθούμε το 
αρχαίο θέατρο και τα κάστρα της πόλης για να απολαύσουμε την πα-
νοραμική θέα και θα κάνουμε βόλτα στα καλντερίμια της παλιάς πό-
λης. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας για γεύμα και ξεκούραση. Το 
απόγευμα μια βόλτα στην όμορφη Στρούγκα,το τουριστικό θέρετρο στη 
δυτική όχθη της λίμνης, θα ολοκληρώσει τη μέρα μας. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας. Δείπνο με ζωντανή μουσική. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: οχρίδα - Θεσσαλονίκη (235 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Σήμερα μια υπέροχη κρουαζιέρα (προαιρε-
τική) στη λίμνη θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα μας. Μετά το γεύμα στο 
ξενοδοχείο μας παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής. Με τις διάφορες 
απαραίτητες στάσεις φθάνουμε στην πόλη μας το βράδυ.

ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ (ΚοΙΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 2 εΚΔΡοΜεΣ): Μεταφορά με υπερυψωμένο λεωφορείο. Τη διαμονή σε επιλεγ-
μένα ξενοδοχεία. Πρωινό στην Ανδριανούπολη / Πλήρη διατροφή στην οχρίδα. ¨εμπειρο συνοδό-αρχηγό του γραφείου 
μας. Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
ΔεΝ ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, επιπλέον γεύματα, ποτά και ό,τι αναφέρεται. στο πρό-
γραμμα ως προαιρετικό.

ΑδριΑνούπολη 3 ΗΜΈΡΕΣ 3 ΗΜΈΡΕΣΒυζαντινή Οχριδα
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1η  ημέρα: Θεσσαλονίκη - Καβάλα - Κομοτηνή - ορεστιάδα - ορ-
μένιο - Αρχαία Μεσημβρία
Συγκέντρωση στα γραφεία μας το πρωί και αναχώρηση. Θα διασχίσου-
με μια όμορφη διαδρομή και μετά τις απαραίτητες στάσεις για ξεκούρα-
ση και στα σύνορα (συνοριακός σταθμός Ορμενίου), θα φτάσουμε στο 
Νεσέμπαρ (αρχαία Μεσημβρία) που βρίσκεται στις ακτές της Μαύρης 
Θάλασσας και είναι γνωστό ως το μαργαριτάρι της Μαύρης θάλασ-
σας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση .

2η ημέρα: Σωζόπολη - Πύργος - Αγχίαλος - Μεσημβρία
Πρόγευμα και στη συνέχεια αναχώρηση για την πόλη της Σωζόπολης, 
την αρχαία Ελληνική πόλη, αφιερωμένη στο θεό Απόλλωνα, η οποία 
βρίσκεται 30 χλμ. νοτίως του Μπουργκάς στη Βουλγαρική Ακτή της 
Μαύρης Θάλασσας. Θα δούμε την παλιά πόλη, τον Ναό του Αγ. Γεωργί-
ου (1867), όπου υπάρχουν οστά του Αγ. Ιωάννη, τον Ναό της Παναγίας
κά. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και καφέ.Επόμενος σταθμός μας ο 
Πύργος, όπου προτείνουμε να επισκεφθείτε τη Μητρόπολη και το ναό 
των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου καθώς επίσης και μια βόλτα στον 
πεζόδρομό της.Συνεχίζουμε για την Αγχίαλο, όπου θα επισκεφθούμε 
την Μονή του Αγ. Γεωργίου, με τις εξαιρετικά σπάνιες εικόνες, για να 
καταλήξουμε στη Μεσημβρία,την πόλη με τις 42 εκκλησίες. Η παλιά 
πόλη της Μεσημβρίας αποτελεί προστατευόμενο μνημείο της UNESCO. 
Θα δούμε την Αγ. Σοφία (παλιά Μητρόπολη) και τα παλιά λουτρά όπου 
ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος IV ο Πωγωνάτος πήγαινε για θερα-
πεία. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο,δείπνο, διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Αρχαία Μεσημβρία - Βάρνα - Αλατζά
Πρωινό και αναχώρηση για την όμορφη πόλη της Βάρνας, τη μεγαλύτε-
ρη της Μαύρης Θάλασσας. Θα διασχίσουμε το κέντρο της Βάρνας και 
θα συνεχίσουμε τον δρόμο μας για περίπου δεκαπέντε χιλιόμετρα, θαυ-
μάζοντας τις λεγόμενες χρυσές ακτές μέχρι να φτάσουμε στο μοναστήρι 
Αγίας Τριάδας, γνωστό ως Αλατζά. Πρόκειται για μοναστήρι του 5ου
αιώνα λαξευμένο ολόκληρο μέσα στους βράχους. Μετά την επίσκεψη 
και το προσκύνημα θα επιστρέψουμε στη Βάρνα, όπου θα δούμε τον 
μητροπολιτικό ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου, κτισμένο ατο 1866 και 
μετά θα έχουμε χρόνο στον όμορφο πεζόδρομο με την όπερα και τα 
πολλά καταστήματα για αγορές και γεύμα. Αργότερα θα επισκεφθούμε 
ένα από τα μεγαλύτερα παραθαλάσσια πάρκα της Ευρώπης, έκτασης 
τετρακοσίων στρεμμάτων. Εκεί υπάρχουν μουσεία, όπως το Ναυτικό,με 

ένα ολόκληρο πολεμικό πλοίο στο πλάι του, θέατρα, καφετέριες και 
ενυδρείο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: Αρχαία Μεσημβρία - Στάρα Ζαγόρα - Θεσσαλονίκη
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη Stara Zagora (Βυζαντινή Ειρηνού-
πολη). Εδώ θα επισκεφθούμε το Μουσείο Νεολιθικών Κατοικιών, που 
στεγάζει τα ερείπια δύο από τα παλαιότερα σωζόμενα κτίρια στον κόσμο. 
Στη συνέχεια, θα δούμε το Ρωμαϊκό θέατρο, που ανάγεται στη Ρωμαϊκή 
περίοδο της πόλης, όταν ονομαζόταν Augusta Trajana.Έπειτα, ξεκινάμε 
για το δρόμο της επιστροφής και μετά από τις απαραίτητες στάσεις,
άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ - 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΥΡΗΣ θΑΛΑΣΣΑΣ - 
ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ - ΣΩζΟΠΟΛΗ
4 ημέρές

ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: Μεταφορά με υπερυψωμένο λεωφορείο, διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, ημιδιατροφή, έμπειρο 
συνοδό-αρχηγό του γραφείου μας, ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
ΔεΝ ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, πιπλέον γεύματα, ποτά και ό,τι αναφέρεται. στο πρό-
γραμμα ως προαιρετικό.
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1η  ημέρα: Θεσσαλονίκη - Σόφια (280 χλμ)
Αναχώρηση στις 07.00 από το γραφείο μας για τα σύνορα του Προμα-
χώνα. Διέλευση συνόρων και σύντομη στάση για καφέ στην γραφική 
Κρέσνα, μέσα στα στενά του Στρυμώνα. Συνεχίζουμε με προορισμό το 
Μοναστήρι της Ρίλλας που βρίσκεται σε υψόμετρο 1147 μέτρων. Επί-
σκεψη στο μοναστήρι όπου θα δούμε την εκκλησία της Γεννήσεως της
Θεοτόκου,το παρεκκλήσι της Μεταμόρφωσης του Χριστού,τον μεσαιω-
νικό πύργο του Χρέλιο και κυρίως το κομψοτέχνημα του Σταυρού του 
Ραφαήλ. Το μοναστήρι στεγάζει επίσης μια πλούσια συλλογή από ανε-
κτίμητα έγγραφα, χειρόγραφα και εικόνες, μια εθνογραφική συλλογή 
κοσμημάτων και χαλιών, καθώς και μια βιβλιοθήκη με 16.000 βιβλία. 
Προαιρετικό γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα. Συνεχίζοντας, φθάνουμε 
το απόγευμα στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, την Σόφια. Τακτοποίη-
ση στο ξενοδοχείο της επιλογής σας και ελεύθερος χρόνος.

2η ημέρα: Σόφια (ξενάγηση πόλης) 
Πρωινό και η σημερινή μας μέρα είναι αφιερωμένη στην περιήγηση 
και γνωριμία με την πόλη. Θα δούμε τη Βουλή ,το Προεδρικό Μέγαρο 
,την Όπερα ,την Εκκλησία σύμβολο της πόλης του Αλεξάνδρου Νέφ-
σκι με τους χρυσούς θόλους της. Συνεχίζοντας θα δούμε την Πανε-
πιστημιούπολη ,το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη με την άσβεστη 
φλόγα , το άγαλμα του Τσάρου ελευθερωτή, τον καθεδρικό ναό της 
Αγίας Κυριακής, τις εκκλησίες της Αγίας Σοφίας, του Αγίου Γεωρ-
γίου (Ροτόντα) και το Θέατρο Ιβάν Βάζωφ. Χρόνος ελεύθερος στην 
πλούσια αγορά της πόλης ,με μια επίσκεψη σε ένα από τα πολλά πο-
λυκαταστήματα είτε με την ευκαιρία να απολαύσετε έναν καφέ στην 
υπέροχη λεωφόρο Βίτοσα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, προαιρετική 
διασκέδαση, διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Φιλιππούπολη (130 + 130 χλμ)
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Φιλιππούπολη. Κτισμένη στις όχθες του πο-
ταμού Έβρου και ανάμεσα σε επτά λόφους είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη 
της Βουλγαρίας με σημαντική θέση στην οικονομία, στο εμπόριο και στις 
επιστήμες. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνο και Ελέ-
νης, το λαογραφικό μουσείο Κουγιουμτζόγλου και το σπίτι του Λαμαρτίνου. 
Συνεχίζοντας προς τη νότια πλευρά της παλαιάς πόλης θα δούμε το Ρωμαϊκό 
Θέατρο με την πανοραμική θεά προς την πόλη, τον λόφο των Απελευθερω-
τών, τον πύργο του Ρολογιού και το Ιμαρέτ τζαμί. Ελεύθερος χρόνος για μια 

ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: Μεταφορά με υπερυψωμένο λεωφορείο, διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, επιλεγμένη διατροφή, 
έμπειρο συνοδό-αρχηγό του γραφείου μας, ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
ΔεΝ ΠεΡΙλΑΜΒΑΝοΝΤΑΙ: είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, επιπλέον γεύματα, ποτά και ό,τι αναφέρεται. στο πρό-
γραμμα ως προαιρετικό, προτεινόμενο ή εξ’ ιδίων.
ΣΗΜεΙωΣΗ: Το πρόγραμμα είναι δυνατόν να εκτελεστεί και με διαφορετική σειρά, αναλόγως των τοπικών αργιών ή εορτών.

γνωριμία με την όμορφη πόλη και επιστροφή στη Σόφια.Το βράδυ προαι-
ρετική διασκέδαση με φολκλορικό και λαϊκό πρόγραμμα.

4η ημέρα: Σόφια - Σαντάνσκι - Θεσσαλονίκη (280 χλμ)
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για μια τελευταία βόλτα στην αγορά 
της πόλης. Εναλλακτικά μπορείτε εξ’ ιδίων να επισκεφθείτε το Αρ-
χαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ή το Μουσείο 
Κρύπτη του Αλ.Νέφσκι.Το μεσημέρι αναχώρηση για το Σαντάνσκι, 
ελεύθερος χρόνος στην αγορά της πόλης και το απόγευμα αναχω-
ρούμε για Θεσσαλονίκη και άφιξη νωρίς το βράδυ.

ΣΟφΙΑ -
φΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ

3 & 4 Ημέρές
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Α.ΓεΝΙΚεΣ ΠλΗΡοΦοΡΙεΣ
Ο συνδυασμός των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που σας προσφέρονται αποτελεί πακέτο 
κατά την έννοια της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2302. Συνεπώς απολαμβάνετε όλων των δι-
καιωμάτων που προβλέπονται στην ΕΕ για τα πακέτα. Η εταιρεία DIESEL TRAVEL MIKE 
έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθή εκτέλεση του πακέτου συνολικά. Η εταιρεία DIESEL 
TRAVEL MIKE διαθέτει προστασία προκειμένου να σας επιστρέψει τα ποσά που καταβάλ-
λατε  και αν η μεταφορά σας περιλαμβάνεται στο πακέτο διασφαλίζει τον επαναπατρισμό 
σας σε περίπτωση που καταστεί αφερέγγυα. Στο παρόν κείμενο αναγράφονται όλες οι 
βασικές πληροφορίες σχετικά με το πακέτο που επιλέξατε, τις οποίες παρακαλούμε να 
διαβάσετε πριν την σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού. Σας ενημερώνουμε 
ότι η εταιρεία DIESEL TRAVEL MIKE έχει συνάψει σύμβαση προστασίας κατά της αφε-
ρεγγυότητας και προς διασφάλιση της επιστροφής των καταβληθέντων καθώς και του 
επαναπατρισμού εφόσον η μεταφορά περιλαμβάνεται στο πακέτο, αριθμός ασφαλιστηρί-
ου συμβολαίου 11766226/07-03-2019.
   
Συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία είναι η GENERALI HELLAS Insurance Compa-
ny SA που εδρεύει στην Aθήνα, οδός Ηλία Ηλιού & Πυθέου 35-37 
τηλ. +30 2108096400, fax. +30 2108096367, 
Γραφεία  Βορείου Ελλάδος: 38-40 26ης Οκτωβρίου Θεσσαλονίκη
τηλ. +302310551144, fax.  +30 2310 552281 email: info@generali.gr
   
Σε περίπτωση ανάγκης μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία μας: 
DIESEL TRAVEL MIKE Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54624, 
Τηλ. +30 2310288488 email: info@dieseltravel.gr.
   
Β. ΓεΝΙΚοΙ οΡοΙ ΣΥΜΜεΤοΧΗΣ
Οι Γενικοί Όροι Συμμετοχής ρυθμίζουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις αφενός του Πελάτη 
(κατά την έννοια του παρόντος, Πελάτης είναι είτε ο ταξιδιώτης είτε το ενδιάμεσο Τουρι-
στικό Πρακτορείο που λειτουργεί ως πωλητής του πακέτου) και αφετέρου της Εταιρείας 
DIESEL TRAVEL MIKE - στη συνέχεια καλούμενης και Εταιρείας. Ως Πελάτης εννοούνται 
στο εξής και οι φορείς ή Εταιρείες που καλύπτουν οικονομικά, μέλη, μαθητές, εργαζό-
μενους ή άλλους που έχουν οποιαδήποτε σχέση μαζί τους και με τους οποίους είναι από 
κοινού υπεύθυνοι για την τήρηση και αποδοχή των πιο κάτω όρων.
   
Ο κάθε ταξιδιώτης και οι συνταξιδιώτες που καλύφθηκαν οικονομικά από οποιονδήποτε 
φορέα, καθώς και οι συμμετέχοντες μέσω Εταιρειών, Συλλόγων, Ενώσεων, Σχολών και 
άλλων φορέων, δεσμεύονται με τους παρόντες όρους και για το λόγο αυτό δέον όπως 
αναζητούνται είτε από την DIESEL TRAVEL MIKE, είτε από τον εκάστοτε πωλητή-τουριστι-
κό πρακτορείο, το οποίο πωλάει το πακέτο. Κατά συνέπεια ο κάθε ταξιδιώτης δέχεται αυ-
τόματα με τη συμμετοχή του και τους πιο κάτω όρους, των οποίων η αποδοχή τεκμαίρεται 
με την ολοκλήρωση της κράτησης από τον εκάστοτε μεμονωμένο ταξιδιώτη ή/και φορέα.
   
Σημειώνεται ότι ως «οργανωμένο ταξίδι», στο οποίο τυγχάνουν εφαρμογής οι παρόντες 
όροι,  νοείται ο προκαθορισμένος συνδυασμός τουλάχιστον δύο εκ των ακόλουθων 
στοιχείων: μεταφορά, διαμονή, άλλες τουριστικές υπηρεσίες μη σχετιζόμενες και συ-
μπληρωματικές της μεταφοράς ή διαμονής, που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα του 
οργανωμένο ταξιδιού, εφόσον η εν λόγω παροχή υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαμβά-
νει μία διανυκτέρευση και προσφέρεται έναντι συνολικής τιμής. Η κράτηση μίας μόνο 
παρεχόμενης υπηρεσίες (ενδεικτικά μόνο διαμονής) σε καμία περίπτωση δεν εντάσσε-
ται στην έννοια του οργανωμένου ταξιδιού.   
Σε «ειδικά ταξίδια», όπως ταξίδια Εκθέσεων, Εταιρικά ταξίδια, Συνεδρίων, Χιονοδρο-
μικών προορισμών, Αθλητικών Διοργανώσεων, κρουαζιέρων και των ολικών ναυλώ-
σεων(Charters) και άλλων που περιγράφονται στα συγκεκριμένα ταξίδια, ο Πελάτης 
δεσμεύεται με τους ειδικούς αυστηρότερους οικονομικούς όρους που ισχύουν. Τα 
ακυρωτικά στις πιο πάνω περιπτώσεις φθάνουν μέχρι και 100% των τιμών, οι δε προ-
θεσμίες εγγραφών και ακυρώσεων είναι πολύ πιο σύντομες. Τελική τιμή και ισχύον 
πρόγραμμα του ταξιδιού θεωρείται αυτό που παρέλαβε ο Πελάτης και περιγράφεται ή 
επισυνάπτεται στην εξοφλητική απόδειξη πληρωμής (σύμβασης). Κρατήσεις θέσεων: 
Για να είναι έγκυρη η κράτηση θέσεων στην εκδρομή  πρέπει να καταβληθεί 30% της 
τιμής συμμετοχής. Διευκρινίζεται ότι τηλεφωνικές κρατήσεις δεν υποχρεώνουν την Εται-
ρεία να δεσμεύει θέσεις αν δεν συνοδεύονται από την καταβολή του 30% της τιμής 
συμμετοχής. Οι κρατήσεις γίνονται με την έκδοση του προγράμματος και τελειώνουν 
μέχρι την εξάντληση των θέσεων. Η εξόφληση του υπολοίπου γίνεται 10 μέρες πριν 
την αναχώρηση της εκδρομής, εκτός αν άλλως ειδικώς ορίζεται. Σε περίπτωση που το 
αίτημα για κράτηση υποβληθεί εντός 10 ημερών πριν την αναχώρηση της εκδρομής 
το συνολικό τίμημα πρέπει να εξοφληθεί κατά την υποβολή του εν λόγω αιτήματος. Οι 
πληρωμές γίνονται είτε στα κατά τόπους γραφεία, είτε μέσω διατραπεζικής συναλλαγής, 
είτε με την χρέωση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών.   
1. ΥΠοΧΡεωΣεΙΣ – εΥΘΥΝεΣ εΤΑΙΡεΙΑΣ
Η Εταιρεία έχει υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρό-
πο το σύνολο του οργανωμένου ταξιδιού που διαθέτει στους Πελάτες, είτε αυτοί είναι 
οι άμεσοι ταξιδιώτες, είτε ενδιάμεσα ταξιδιωτικά πρακτορεία, τα οποία μεταπωλούν το 
ταξίδι στον τελικό ταξιδιώτη. Η Εταιρεία έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθή εκτέλεση 
του πακέτου συνολικά. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τις έκτακτες και αναπόφευκτες  
καταστάσεις (ανωτέρα βία) όπως: ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογί-
ων πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, αυτοκινήτων, τρένων 
κ.α.) που δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της. Επίσης δεν ευθύνεται κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού για: απώλειες χρημάτων, αντικειμένων, εγγράφων, αποσκευών 
καθώς και τυχόν φθοράς αυτών, για ατυχήματα ζωής, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές 
διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, καθαριότητας ή διατροφής, 
για τραυματισμούς ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενερ-
γειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών 
μολύνσεων και άλλων συναφών αιτιών ή ενεργειών ή καταστάσεων. Η Εταιρεία δεν ευ-
θύνεται έναντι του Πελάτη ή/και ταξιδιώτη, (στην περίπτωση που ο τελευταίος δεν είναι 
άμεσος πελάτης της) για αποκατάσταση τυχόν ζημίας του τελευταίου λόγω μη εκτέλεσης 
ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, εκτός εάν οφείλεται σε δική της υπαιτιότητα 
ή αν άλλως ορίζεται στον νόμο. Αν έχετε λόγο να παραπονεθείτε, ενώ βρίσκεστε σε 
ένα ταξίδι θα πρέπει να το γνωστοποιήσετε άμεσα  στον τυχόν αρχηγό του ταξιδιού (στα 
οργανωμένα ταξίδια) ή στον τοπικό αντιπρόσωπο μας ή στο ξενοδοχείο. Η Εταιρεία είναι 
υποχρεωμένη να παρέχει κατόπιν σύμφωνης γνώμης και αποδοχής του ταξιδιώτη κάθε 
πρόσφορη εναλλακτική λύση. Η Εταιρεία και ο Πελάτης ή/και ταξιδιώτης υπόσχονται να 
επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει. Σε περίπτωση διαφω-
νίας, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.   
2. ΥΠοΧΡεωΣεΙΣ – εΥΘΥΝεΣ ΤΑΞΙΔΙωΤΗ
Ο ταξιδιώτης ευθύνεται για την αγορά, τη δήλωση και το γνήσιο της δήλωσης του του-
ριστικού ή άλλου  είδους συναλλάγματος στις ελληνικές ή ξένες τελωνειακές αρχές, 
καθώς και άλλες αξίες ή αντικείμενα που μεταφέρει μαζί του. Στην περίπτωση που οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους αναχώρησης ή του κράτους προορισμού  δεν επιτρέψουν 
την είσοδο/έξοδο  του ταξιδιώτη από το κράτος αυτό, ενδεικτικά λόγω μη ακριβούς 
δηλώσεως του συναλλάγματος ή υπάρχει εισαγγελική απαγόρευση, τότε ο ταξιδιώτης 
δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων. Υποχρέωση του ταξιδιώτη είναι να μελετήσει 
λεπτομερώς το πρόγραμμα ταξιδιού στο οποίο θα συμμετέχει καθώς και τους όρους 
συμμετοχής, των οποίων η μέριμνα εφοδιασμού στον εκάστοτε ταξιδιώτη, σε περίπτωση 
που πωλητής του πακέτου δεν είναι η Εταιρεία, ανήκει στον Πελάτη. Οι συμμετέχοντες 
ταξιδιώτες θεωρείται ότι αποδέχονται τους όρους συμμετοχής αυτόματα ,είτε με την 
υπογραφή της συμβάσεως, είτε με την καταβολή με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε 
χρηματικού ποσού έναντι της αξίας  του πακέτου. Η έγκαιρη προσέλευση κατά την ανα-
χώρηση του ταξιδιού (τόσο στην έναρξη όσο και στη λήξη αυτού) καθώς επίσης και η 
έγκαιρη άφιξη και αναχώρηση στο Ξενοδοχείο είναι αποκλειστική ευθύνη του ταξιδιώτη. 
Σε περίπτωση κατά την οποία ο ταξιδιώτης απωλέσει υπηρεσία που συμπεριλαμβάνεται 
στο πακέτο και αυτό οφείλεται σε υπαιτιότητα του (καθυστέρηση, μη συμμόρφωση με 
το πρόγραμμα) ουδεμία αποζημίωση δικαιούται από την Εταιρεία. Ο ταξιδιώτης πρέπει 
να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του μέριμνα και έξοδα. Στη περίπτωση που ο 
ταξιδιώτης θα διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και -όπου το ταξίδι εκτελείται 
στο πλαίσιο περισσότερων συμμετεχόντων ταξιδιωτών- αποχωριστεί από την ομάδα, δεν 
δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασ-
δήποτε μετακίνησής του εκτός ομάδας, βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο. Ο ταξιδιώτης 
είναι υπόχρεος με κάθε έξτρα δαπάνη /κατανάλωση που πραγματοποιεί σε χώρους των 
καταλυμάτων και οι οποίες δαπάνες δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του πακέτου. 
Επίσης ευθύνεται προσωπικά για κάθε φθορά και βλάβη που προκαλεί με υπαιτιότητα 
του στους χώρους που διαμένει και χρησιμοποιεί. Τον ταξιδιώτη βαρύνει το κόστος του 
φόρου διανυκτέρευσης σε όποια καταλύματα τυχόν επιβάλλεται. Ο ταξιδιώτης μπορεί 

αφού προειδοποιήσει έγκαιρα την Εταιρεία με σταθερό μέσο και το αργότερο επτά (7) 
ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου, να εκχωρήσει την σύμβαση οργανωμένου 
ταξιδιού σε πρόσωπο το οποίο πληροί όλους τους όρους που εφαρμόζονται στην εν 
λόγω σύμβαση. Τυχόν δαπάνες που προκύπτουν από την εκχώρηση βαρύνουν εις 
ολόκληρον τον εκχωρητή και τον εκδοχέα.   
3. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ / ΘεωΡΗΣεΙΣ ΚΑΙ ΥΓεΙοΝοΜΙΚεΣ ΔΙΑΤΥΠωΣεΙΣ
Κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την ισχύ, την εξασφάλιση και φύλαξη ταξιδιωτι-
κών εγγράφων που απαιτούνται για το ταξίδι του (διαβατήριο, θεωρήσεις, πιστοποιητι-
κό εμβολιασμών, άδεια αποδημίας, βίζα κλπ.). Πριν την ολοκλήρωση οποιασδήποτε 
κράτησης ο ταξιδιώτης υποχρεούται όπως απευθυνθεί στην Εταιρεία ή στον εκάστοτε 
πωλητή του πακέτου του αν δεν είναι απευθείας η Εταιρεία, αναφορικά με την παροχή 
γενικών πληροφοριών για τα απαιτούμενα για την κράτησή του ταξιδιωτικά έγγραφα 
(ενδεικτικά διαβατήριο, θεωρήσεις, τυχόν απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις). Η Εται-
ρεία καμία ευθύνη δεν υπέχει στην περίπτωση καθυστέρησης ή αδυναμίας έκδοσης 
των απαραίτητων εγγράφων. Για όλους τους συμμετέχοντες στις οργανωμένες εκ-
δρομές εξωτερικού απαιτείται η κατοχή ισχύοντος διαβατηρίου. Η περίοδος για την 
έγκαιρη θεώρηση (visa) υπολογίζεται τουλάχιστον 14 ημέρες πριν την αναχώρηση. 
Ωστόσο και δεδομένου ότι αυτό διαφέρει ανάλογα τον προορισμό, συνιστάται πριν 
την κράτηση του εκάστοτε ταξιδιού να γίνεται επικοινωνία με την εκάστοτε αρμόδια 
ελληνική ή προξενική αρχή του Κράτους υποδοχής προκειμένου να διαπιστωθεί ή 
κατοχή των απαιτούμενων ταξιδιωτικών εγγράφων και η εγκυρότητα αυτών καθώς 
και ο ακριβής χρόνος θεωρήσεων των ταξιδιωτικών εγγράφου και εισόδου στη χώρα 
υποδοχής.  Η ισχύς δε όλων των προσωπικών ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο, 
ταυτότητα) είναι ευθύνη του ταξιδιώτη. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι ανήλικοι 
ταξιδιώτες που πρέπει απαραιτήτως να είναι εφοδιασμένοι με ταξιδιωτικά έγγραφα/
διαβατήρια, οπότε και αποτελεί υποχρέωση του φέροντα την επιμέλεια του ανηλίκου, 
η μέριμνα για τον εφοδιασμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων που 
επιτρέπουν τη συμμετοχή του ανηλίκου στο ταξίδι. Τυχόν συνδρομή της Εταιρείας στον 
έλεγχο ή και στην έκδοση όλων των πιο πάνω ταξιδιωτικών εγγράφων ή θεωρήσεων 
(Visa), δεν σημαίνει την παροχή εγγύησης για τη δυνατότητα συμμετοχής στο ταξίδι 
ή/και ακόμη την ανάληψη ευθύνης και την υποχρέωση της Εταιρίας για την απόκτησή 
τους. Η μη εξασφάλιση και παρουσίαση στις αρχές των ταξιδιωτικών εγγράφων, εν 
ισχύ (διαβατηρίου, θεωρήσεων VISA, αδειών εργασίας, κ.α.) είναι αποκλειστική ευ-
θύνη του ταξιδιώτη και ως εκ τούτου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα ακυρωτικά. Οι 
ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των παιδιών που συνοδεύουν και πρέπει 
να εποπτεύουν ανελλιπώς σε όλο το ταξίδι για την ασφάλεια και συμπεριφορά τους.   
4. εΚΤελεΣΗ ΠΡοΓΡΑΜΜΑΤοΣ
Η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη και συνεπέστε-
ρη εφαρμογή των προγραμμάτων των εκδρομέων. Απρόβλεπτες όμως καταστάσεις 
είναι δυνατό να καταστήσουν επιβεβλημένη την διαφοροποίηση του προγράμματος 
πριν την αναχώρηση ή κατά την διάρκεια του ταξιδιού. Πριν την αναχώρηση του 
ταξιδιού η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα της 
εκδρομής και να αναπροσαρμόσει την τιμή της. Στην περίπτωση αυτή ο Ταξιδιώτης 
μπορεί να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστραφούν όσα χρήματα είχε 
προκαταβάλει. Η Εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε ταξίδι για 
λόγους που κρίνει σκόπιμους (αντικειμενικές δυσκολίες, περιορισμένη συμμετοχή), 
χωρίς υποχρέωση αποζημιώσεως πέραν της επιστροφής εισπραχθέντων χρημάτων. 
Σε περίπτωση που η ακύρωση οφείλεται σε μικρότερο αριθμό συμμετεχόντων, από 
τον ελάχιστο που ορίζεται στην εκάστοτε εκδρομή, η Εταιρεία δικαιούται να καταγγεί-
λει την σύμβαση αζημίως εντός 20 ημερών πριν την έναρξη του πακέτου για ταξίδια 
που διαρκούν περισσότερο από 6 ημέρες, εντός 7 ημερών πριν την έναρξη του πα-
κέτου για ταξίδια που διαρκούν μεταξύ 2 και 6 ημερών, και εντός 48 ωρών πριν την 
έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδίων που διαρκούν λιγότερο από 2 ημέρες. 
Σε περίπτωση καταγγελίας από την Εταιρεία οι επιστροφές των καταβληθέντων πραγ-
ματοποιούνται εντός 14 ημερών από την καταγγελία.  Στην διάρκεια του ταξιδιού ο 
αρχηγός έχει το δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις αν πρόκειται να αντιμετωπίσει 
κάποιο έκτακτο γεγονός ή ανωτέρα βία. Αν λοιπόν για κάποιον από τους παραπάνω 
λόγους ανώτερης βίας, διακοπεί η εκδρομή στην εξέλιξη της και επαναπατριστούν 
οι εκδρομείς, η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιστροφή του 
αντίτιμου των υπηρεσιών, οι οποίες δεν παρασχέθηκαν από τους δικαιούχους (ξε-
νοδοχεία, μεταφορές). Υπηρεσίες που δεν εκτελέστηκαν σύμφωνα με την σύμβαση 
οργανωμένου ταξιδιού αποκαθίστανται, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο λόγω ανωτέρας 
βίας ή συνεπάγεται δυσανάλογες δαπάνες λαμβανομένης υπόψη της έκτασης μη 
συμμόρφωσης και της αξίας της ταξιδιωτικής υπηρεσίας που θίγεται. Ως αποκατά-
σταση νοείται η πρόταση στον ταξιδιώτη κατάλληλου εναλλακτικού διακανονισμού ή 
αν αυτό είναι αδύνατο ανάλογη μείωση της τιμής. Ο ταξιδιώτης δύναται να απορρίψει 
τους προτεινόμενους διακανονισμούς μόνο αν αυτοί δεν είναι συγκρίσιμοι προς αυτό 
που συμφωνήθηκε. Τυχόν αλλαγή σε ώρες πτήσεων ή οδικών δρομολογίων δεν θε-
ωρείται αλλαγή προγράμματος.   
5. ΠΑΡεΧοΜεΝεΣ ΥΠΗΡεΣΙεΣ
α. Αεροπορικά εισιτήρια: Οι αεροπορικές μετακινήσεις πραγματοποιούνται με εισι-
τήρια οικονομικής θέσεως και βασίζονται σε ομαδικούς ναύλους που προϋποθέτουν 
συγκεκριμένα ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων, (που διαφέρει κατά προορισμό) και 
υπόκειται σε περιορισμούς παραμονής και ενδιάμεσων στάσεων. Οι αεροπορικές 
εταιρείες μπορούν να τροποποιήσουν τα δρομολόγια επί των οποίων καθορίζονται 
οι αναχωρήσεις των εκδρομών χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση. Σε καμία 
περίπτωση η εταιρεία μας δεν μπορεί να επιβληθεί στην αεροπορική εταιρεία ώστε 
να περιορίσει τους τυχόν ενδιάμεσους σταθμούς και τον χρόνο αναμονής για τις 
ανταποκρίσεις. β. Ξενοδοχεία/Καταλύματα: Όλα τα χρησιμοποιούμενα από την 
Εταιρεία καταλύματα έχουν τη νόμιμη και εν ισχύ άδεια λειτουργίας που απαιτείται 
από τις αρμόδιες αρχές του κράτους υποδοχής. Η επιλογή τους γίνεται με κριτήρια 
τη θέση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, σε συνδυασμό με την καλύτερη δυ-
νατή τιμή ανάλογα με την κατηγορία τους ως αυτή αναφέρεται στην περιγραφή κάθε 
εκδρομής. Η κατηγορία των ξενοδοχείων που αναφέρεται εκάστοτε είναι σύμφωνα με 
τον τουριστικό οργανισμό της χώρας στην οποία ανήκουν και τις εκεί προδιαγραφές. 
Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο διεθνώς παραδεκτό για την κατάταξη αυτή, 
είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ τους τα διάφορα ξενοδοχεία έστω και αν ανήκουν 
στην ίδια κατηγορία. Δεν υπάρχει ενιαία διεθνής κατάταξη των ξενοδοχείων. Πολύ 
γενικά έχει γίνει αποδεκτή ή χρήση των αστέρων: 2* = Τουριστική, 3* = Β΄ κατηγο-
ρία, 4* = Α΄ κατηγορία, 5* = Πολυτελείας. Τα δωμάτια των περισσοτέρων ανά τον 
κόσμο ξενοδοχείων έχουν μελετηθεί για να φιλοξενούν δύο κλίνες. Ως εκ τούτου, 
τα τρίκλινα δωμάτια είναι στην πραγματικότητα δίκλινα με επιπλέον κλίνη. Ορισμέ-
να ξενοδοχεία δέχονται και τέταρτο κρεβάτι για να εξυπηρετηθούν οι πελάτες, είναι 
όμως αυτονόητο ότι ο χώρος θα είναι αισθητά περιορισμένος. Συνήθως, τα δωμάτια 
παραδίδονται στις 14.00 την ημέρα άφιξης  και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 
10.00 της ημέρας αναχώρησης. Η σημείωση στην εντολή προς παροχή υπηρεσιών 
του τύπου των δωματίων γίνεται ανάλογα με τη ζήτηση και εφόσον το ξενοδοχείο έχει 
διαφορετικές τιμές για κάθε τύπο δωματίων. Αλλιώς το ξενοδοχείο δικαιούται να 
σας δώσει δωμάτιο ανάλογα με την πληρότητά του την εποχή της παραμονής σας. Η 
Εταιρεία, βέβαια, καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να παρατείνει το όριο παραμονής 
ώστε να εξυπηρετούνται οι εκδρομείς που αναχωρούν με βραδινές ή πολύ πρωινές 
πτήσεις. Η εξυπηρέτηση αυτή θα υπάρχει εάν και εφόσον τα δωμάτια δεν έχουν δο-
θεί σε άλλους πελάτες του ξενοδοχείου. Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξής σας 
στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα της προγραμματισμένης άφιξής σας και εφόσον δεν 
έχετε ενημερώσει σχετικά, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να διαθέσει και την υπόλοιπη 
κρατημένη περίοδο εάν του ζητηθεί. Τα ποτά, εκτός αν ρητώς αναφέρεται, δεν περι-
λαμβάνονται στην τιμή της ημιδιατροφής ή της πλήρους διατροφής. Υπενθυμίζουμε 
πριν την αναχώρησή σας από το ξενοδοχείο να εξοφλείτε τυχόν προσωπικούς λογα-
ριασμούς (τηλεφωνήματα, ποτά κλπ). Σε ουδεμία περίπτωση η Εταιρεία θα δεχθεί να 
πληρώσει προσωπικούς λογαριασμούς πελατών. Τα καταλύματα σε πολλές χώρες 
είναι υποχρεωμένα να επιβάλλουν φόρο διανυκτέρευσης κατά δωμάτιο. Ο φόρος  
αυτός επιβάλλεται  απ΄ ευθείας από το κατάλυμα προς τον ταξιδιώτη, εκδιδομένης 
σχετικής αποδείξεως και  θα  σας  ζητηθεί  κατά  την  αποχώρηση ή  κατά  την άφιξη 
ανάλογα  την πολιτική του εκάστοτε καταλύματος .Επίσης κάποια καταλύματα πιθα-
νόν να σας ζητήσουν ένα ελάχιστο χρηματικό ποσό ή πιστωτική κάρτα για χρέωση 
πιθανόν εξτρά καταναλώσεων. Το ποσό αυτό αφαιρουμένων τυχόν καταναλώσεων 
θα σας επιστραφεί κατά την αναχώρηση σας. γ. Αποσκευές: Ανεξαρτήτως με το 
είδος του ταξιδιού (αεροπορικό, θαλάσσιο ή με πούλμαν) η Εταιρεία μας αναλαμ-
βάνει τη μεταφορά αποσκευών κανονικού μεγέθους και βάρους μέχρι 20 κιλά για 
κάθε ταξιδιώτη, εκτός αν αλλιώς αναφέρεται. Εκτός από τις βασικές αποσκευές, οι 
συμμετέχοντες μπορούν να κρατούν στις μετακινήσεις τους και μια μικρή χειραπο-
σκευή, οι διαστάσεις της οποίας δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 53Χ26Χ23 εκατοστά 
(μήκος/ύψος/πλάτος αντίστοιχα). Περιπτώσεις που ο Ταξιδιώτης έχει υπερβάλλον 
βάρος ή περισσότερες αποσκευές μπορεί να επιφέρει από την αεροπορική εταιρεία ή 
τα καταλύματα διαμονής επιπλέον χρεώσεις τις οποίες επιβαρύνεται ο ταξιδιώτης. Σε 
περίπτωση φθοράς η απώλειας αποσκευής, η ευθύνη του αερομεταφορέα για την κα-
ταστροφή, την απώλεια ή τη ζημία αποσκευών περιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στις εκάστοτε εφαρμοστέες Διεθνείς Συμβάσεις ή/και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. 
Σε κάθε περίπτωση συνιστάται για τον λόγο αυτό να μην τοποθετείτε είδη μεγάλης 
αξίας στις αποσκευές.   
6. ΑΣΦΑλΙΣΗ ΤΑΞΙΔΙωΤωΝ
Σε συμμόρφωση με την νομοθεσία, κοινοτική (Οδηγία 2015/2302), αλλά και ελλη-
νική  (Π.Δ. 7/2018), το γραφείο μας έχει προβεί στην ασφάλιση της επαγγελματι-
κής του ευθύνης για την κάλυψη της μη εκτέλεσης της σύμβασης εκ μέρους του 
καθώς και την επιστροφή των καταβληθέντων και τον επαναπατρισμό στην περίπτωση 
πτώχευσης. Για τα παραπάνω, για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τα δι-
καιώματα σας, παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε από τους κατά τόπους συνεργάτες 
μας. Τα στοιχεία της συνεργαζόμενης ασφαλιστικής εταιρείας αναγράφονται στο κεφ. 
Α Γενικές Πληροφορίες. Η Εταιρία καλύπτει ομαδικά τους ταξιδιώτες για κινδύνους 
αστικής ευθύνης, πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, ατυχημάτων και επαναπα-
τρισμού. Οι ομαδικές καλύψεις είναι από την φύση τους περιορισμένες. Ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά, σημειώνουμε ότι η ασφάλιση δεν καλύπτει βλάβες, ζημίες και 
περιπτώσεις οφειλόμενες σε ενέργειες του ταξιδιώτη ή αποσιώπηση περιστατικών 
προς το γραφείο, όπως: αναληθείς ή ψευδείς δηλώσεις ή αποσιωπήσεις περιστα-
τικών, χρήση τοξικών, ναρκωτικών ή άλλων ουσιών, περιπτώσεις εγκυμοσύνης ή 
τοκετού, διανοητικές διαταραχές, προϋπάρχουν φυσικό ή διανοητικό ελάττωμα ή 
αναπηρία, σκόπιμος αυτοτραυματισμός, αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, μέθη, 
παθήσεις μόνιμες και χρόνιες, όπως επίσης τις ηλικίες μικρότερες των 12 μηνών ή 
μεγαλύτερες των 70 ετών. Η Εταιρία συνιστά έντονα στους ταξιδιώτες να συνάψουν 
ιδιωτική ασφαλιστική σύμβαση που θα καλύπτει τους πιο πάνω κινδύνους, για τα 
ποσά που εκείνοι επιθυμούν, καθώς και για την κάλυψη ακυρωτικών για την πε-
ρίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού λόγω σοβαρής ασθένειας, ιατρικής επέμβασης ή 
ατυχήματος, γεγονότα που δεν επηρεάζουν τις χρεώσεις σε βάρος της Εταιρίας από 
τους προμηθευτές της.   
7. ΤΙΜεΣ - ΑλλΑΓεΣ - ΑΚΥΡωΣΗ ΤΑΞΙΔΙοΥ
Οι τιμές των κρατήσεων υπολογίζονται την ημέρα που αναφέρεται στον ισχύοντα τι-
μοκατάλογο, με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε κράτησης, τους ισχύοντες 
ναύλους, φόρους και έξοδα ασφάλειας, τις ισοτιμίες ξένων νομισμάτων σε σχέση με 
το EYΡΩ, τον τυχόν προβλεπόμενο από το πρόγραμμα οργανωμένου ταξιδιού αριθμό 
ελάχιστων συμμετεχόντων, τις τιμές των καυσίμων και υπηρεσιών, καθώς και κάθε 
άλλου παράγοντα κόστους. Η Εταιρία εξαντλεί κάθε δυνατότητα πρόβλεψης αλλά δια-
τηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν, 
μέχρι και 20 ημέρες πριν την αναχώρηση. Εάν κατά το τελευταίο 20ήμερο πριν την 
αναχώρηση προκύψουν έκτακτες αυξήσεις σε ναύλους, φόρους, καύσιμα, ισοτιμίες 
κ.ά. ο ταξιδιώτης  έχει δικαίωμα να αποδεχθεί την ανάλογη αύξηση της τιμής του ταξι-
διού ή να ακυρώσει τη συμμετοχή του, εφόσον η αύξηση αυτή υπερβαίνει το 8% της 
αξίας του ταξιδιού. Αντίστοιχα ο ταξιδιώτης έχει δικαίωμα να ζητήσει μείωση της τιμής 
του πακέτου ανάλογη προς οποιαδήποτε μείωση της τιμής κόστους καυσίμων, φόρων 
και τελών τρίτων , συναλλαγματικών ισοτιμιών.  Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να 
ματαιώσει οποιοδήποτε ταξίδι πριν την αναχώρηση: α) για λόγους ανωτέρας βίας 
ή ασφάλειας, δηλαδή για περιστάσεις ξένες προς της βούλησή της, ασυνήθεις και 
απρόβλεπτες, β) εάν προκύψουν έκτακτες αυξήσεις, όπως αναφέρονται πιο πάνω, 
που υπερβαίνουν κατά πολύ το 8% της αξίας του ταξιδιού (στην περίπτωση αυτή επι-
στρέφονται στον ταξιδιώτη τα ποσά που έχει καταβάλει), γ) σε περίπτωση ανεπαρκούς 
συμμετοχής . Αντίθετα όταν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, προκύψουν αναπόφευκτες 
και έκτακτες περιστάσεις, τα τυχόν έκτακτα έξοδα, πλην αυτών του επαναπατρισμού, 
βαρύνουν τους ταξιδιώτες. Τυχόν προσωρινή κάλυψη των εκτάκτων εξόδων από 
την Εταιρεία, δεν σημαίνει με κανένα τρόπο αποδοχή ευθύνης εκ μέρους της, αλλά 
προσωρινή οικονομική εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη, με υποχρέωση του την άμεση 
τακτοποίηση της δαπάνης με την επιστροφή τους.   
8. ΑΚΥΡωΤΙΚΑ
Ο ταξιδιώτης δικαιούται να ακυρώσει την κράτησή του με έγγραφη ειδοποίηση προς 
την Εταιρείας, με τις πιο κάτω επιβαρύνσεις, κατ’ άτομο και σε  σχέση με τον χρόνο 
δηλώσεως της ακύρωσης . Μέχρι 30 ημέρες πριν την αναχώρηση χωρίς επιβάρυν-
ση. Από 29-25 ημέρες πριν την αναχώρηση με παρακράτηση 30% της τιμής του 
ταξιδιού. Από 24-19 ημέρες πριν την αναχώρηση με παρακράτηση 50% της τιμής 
του ταξιδιού. Από 18-15 ημέρες  παρακράτηση 75% της τιμής του ταξιδιού και από 
14 ημέρες   και μέχρι την αναχώρηση, 100% της τιμής του ταξιδιού.  Σε περίπτωση 
που προβλέπεται κάποια ειδική ακυρωτική πολιτική (ενδεικτικά αναφέρεται ειδική 
ακυρωτική πολιτική κάποιου ξενοδοχείου, του αερομεταφορέα κτλ.) αυτή υπερισχύει 
των παραπάνω γενικών ακυρωτικών όρων. Επίσης ο ταξιδιώτης επιβαρύνεται και με 
τα έξοδα που έχουν καταβληθεί από την Εταιρεία για λογαριασμό του (εγγραφή σε 
συνέδρια ή σεμινάρια, εισιτήρια ψυχαγωγικών, αθλητικών ή άλλων εκδηλώσεων, έκ-
δοση ταξιδιωτικών εγγράφων κτλ.). Η πολιτική ακυρωτικών ισχύει και στη περίπτωση 
που προηγουμένως είχε γνωστοποιηθεί αλλαγή στην ώρα πτήσεων (ενδεικτικά από 
πρωί σε βράδυ ή το αντίστροφο), η αντικατάσταση των ξενοδοχείων με άλλα της ίδιας 
ή και ανώτερης κατηγορίας, καθώς και αναγκαστικές επουσιώδεις αλλαγές στο πρό-
γραμμα και που δεν μεταβάλλουν σημαντικά τον όλο χαρακτήρα του ταξιδιού, ακόμη 
η ασθένεια, οι ιατρικές επεμβάσεις και τα ατυχήματα του ταξιδιώτη. Ο ταξιδιώτης με 
την επιφύλαξη της παραπάνω ακυρωτικής πολιτικής  έχει δικαίωμα να καταγγείλει 
την σύμβαση πριν την έναρξη του πακέτου, χωρίς χρέωση καταγγελίας  σε περίπτωση 
αναπόφευκτων και έκτακτων περιστατικών στον τόπο προορισμού ή πολύ κοντά σ΄ 
αυτόν, τα οποία επηρεάζουν την εκτέλεση του πακέτου. Για την εκτίμηση της ύπαρξης 
ή μη έκτακτων καταστάσεων και την σοβαρότητα αυτών, λαμβάνονται υπόψη τυχόν 
ταξιδιωτικές οδηγίες ή άλλες ανακοινώσεις επίσημων κρατικών  ημεδαπών Αρχών 
ή Αρχών του τόπου προορισμού.   
9. ΙΣΧΥΣ ΠΡοΓΡΑΜΜΑΤοΣ - ΤΙΜοΚΑΤΑλοΓωΝ
Τα έντυπα προγράμματα ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στον ισχύοντα τιμο-
κατάλογο και σε αδιαίρετο συνδυασμό με αυτόν στον οποίο και αναγράφονται τυχόν αλ-
λαγές, διορθώσεις και πληροφορίες για τα ταξίδια που δεσμεύουν όλους τους ταξιδιώ-
τες. Τελική διαμόρφωση του προγράμματος και τελικό πρόγραμμα ταξιδιού θεωρείται 
αυτό που ο ταξιδιώτης αποδέχεται και παραλαμβάνει με τα ταξιδιωτικά έγγραφα, λίγες 
μέρες πριν την αναχώρηση. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται η λήψη από τον εκάστοτε ταξι-
διώτη του προγράμματος του ταξιδιού. Σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης έχει προμηθευτεί 
το ταξίδι του από τρίτο πωλητή (τουριστικό πρακτορείο ή άλλο εξουσιοδοτημένο σημείο 
πώλησης) και όχι άμεσα από την Εταιρεία, επιβάλλεται ο εφοδιασμός από τον εκάστοτε 
πωλητή του προγράμματος του ταξιδιού και σε περίπτωση που αυτό δεν έχει χορηγηθεί 
ο ταξιδιώτης μπορεί να το απαιτήσει, δεδομένου ότι το οριστικό πρόγραμμα, το οποίο και 
κατά τα ανωτέρω αποδέχεται δια της συμμετοχής του, αποτελεί τη συμφωνία στην οποία 
ο ταξιδιώτης προσχώρησε για το συγκεκριμένο ταξίδι.   
10. ΔεΔοΜεΝΑ ΠΡοΣωΠΙΚοΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Δεδομένης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού αριθ.679/20176 της 27ης 
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδο-
μένων αυτών, τα Μέρη ρητά δεσμεύονται κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, 
που απορρέουν από το παρόν συμφωνητικό, να συμμορφώνονται με το ισχύον Δίκαιο 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η εταιρία δεσμεύεται ότι η συλλογή και η επε-
ξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που λαμβάνει από τον πελάτη, πραγματοποι-
είται με μοναδικό στόχο την εκπλήρωση του σκοπού, όπως περιγράφεται στο παρόν 
και σε ουδεμία άλλη χρήση-επεξεργασία αυτών θα προβεί χωρίς την προγενέστερη 
ενημέρωση του πελάτη. Η εταιρία, κατόπιν σχετικού αιτήματος του πελάτη, αναλαμβά-
νει να παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικές με την λήψη και επεξεργασία των 
προσωπικών του δεδομένων, καθώς και σχετικών με τα δικαιώματα του, που απορ-
ρέουν από την εφαρμογή του ως άνω Κανονισμού, μέσω σχετικής επικοινωνίας με 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρίας στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση info@dieseltravel.gr. Επίσης, η εταιρία παρέχει στη διάθεση των πελα-
τών της και ο πελάτης δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται την πολιτική 
απορρήτου της εταιρίας καθώς και των σχετικών με τις υπηρεσίες της πληροφοριών, 
όπως αναλύονται στο παρακάτω link, που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της: 
dieseltravel.gr/privacy-policy/.   
Οι παραπάνω Γενικοί όροι Συμμετοχής υπάρχουν σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορ-
φή και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο κείμενο με την κύρια σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών οργανωμένου ταξιδιού, θεωρείται  δε ότι έγιναν αποδεκτοί με την καθ΄ 
οποιονδήποτε τρόπο σύναψη της συμβάσεως. Η κύρια σύμβαση υπάρχει σε έντυπη 
και ηλεκτρονική μορφή και το περιεχόμενο της γίνεται αποδεκτό ανάλογα, δηλαδή 
είτε  με  την υπογραφή του εντύπου, είτε με την ηλεκτρονική αποδοχή του περιεχομέ-
νου της. Ως σύναψη της συμβάσεως μεταξύ της Εταιρείας και του Ταξιδιώτη θεωρείται 
πλην της υπογραφής αυτής, η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο καταβολή προς την Εταιρεία ή 
Συνεργάτες της, οποιουδήποτε ποσού έναντι της  τιμής του ταξιδιού.
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