Χριστουγέννα
Πρωτοχρονιά
Θεοφάνεια

Περιεχόμενα
Αεροπορικές εκδρομές
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Glamour Ελβετία - Αλπικό τρένο - Λίμνες Β. Ιταλίας 6 ημέρες
Χαϊδελβέργη - Αλσατία - Στρασβούργο - Κρασοχώρια 5 ημέρες
Άμστερνταμ - Coster Diamonds 5 ημέρες
Λονδίνο 5&6 ημέρες
Παρίσι 5&6 ημέρες
Benelux - Κάτω Χώρες
Vienna Family & Relax trip 5 ημέρες
Μελωδική Βιέννη 4&5 ημέρες
Πράγα Family Trip 5 ημέρες
Πράγα 4&5 ημέρες
Γαλλική Ριβιέρα - Μονακό 6 ημέρες
Special Βουδαπέστη 5 ημέρες
Βουδαπέστη Christmas Break 4 ημέρες
Βιέννη - Βουδαπέστη 6 ημέρες
Αυστριακό πανόραμα 5 ημέρες
Ρομαντικός δρόμος Γερμανίας 7 ημέρες
Βερολίνο 5 ημέρες
Κρακοβία 5 ημέρες
Μιλάνο - Λίμνες Λομβαρδίας - Βενετία 6 ημέρες
Βενετία - Λομβαρδία - Τοσκάνη 5 ημέρες
Ρώμη - Φλωρεντία 6 ημέρες
Κλασική Ιταλία 7 ημέρες
Πανόραμα Πορτογαλίας 8 ημέρες
Μαδρίτη - Ανδαλουσία 8 ημέρες
Βουκουρέστι 4&5 ημέρες
Βελιγράδι 4&5 ημέρες
Χριστούγεννα στους Αγίους Τόπους 6 ημέρες
Νέα Υόρκη 9 ημέρες

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
4ΗΜ - 14ε 5ΗΜ - 16ε

1 διαδρομή αεροπορικώς & 1 οδικώς
48 Μελωδική Βιέννη 5 ημέρες
49 Βουδαπέστη - Βιέννη 5 ημέρες
50 Βουδαπέστη - Πράγα 5 ημέρες
51

6ΗΜ - 18ε

7ΗΜ - 22ε

8ΗΜ - 25ε

Το πάρκινκ βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και υπάρχει
δωρεάν μεταφορά προς/από την είσοδο των αναχωρήσεων/αφίξεων. Είναι
φυλασσόμενο 24ώρες και προσφέρει επισκευή μικροβλαβών λόγω ακινησίας
(π.χ. μπαταρία) έτσι ώστε να είναι σε θέση το όχημά σας να φύγει άμεσα.

*

Για τις αναχωρήσεις με
:
Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το αεροδρόμιο
“Μακεδονία” από Βόλο, Λάρισα, Κατερίνη, Καβάλα,
Σέρρες, με κόστος 10 ευρώ ανά άτομο / διαδρομή

Όροι χρήσης

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Στις εκδρομές περιλαμβάνονται:
Αεροπορικές εκδρομές:
Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο
της επιλογής σας, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 4. Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφείου, 6.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται:
Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων, θεαμάτων & δραστηριοτήτων, βαπορέτα
πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν) και ότι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Εκδρομές με 1 διαδρομή αεροπορικώς & 1 οδικώς:
Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικό εισιτήριο μιας διαδρομής, 2. Μεταφορές με
πολυτελή κλιματισζόμενα λεωφορεία, 3. Διαμονή επιλεγμένα ξενοδοχεία, 4.
Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 5. Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα, 6. Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου, 7. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων & θεαμάτων, δημοτικοί
φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν), Βαπορέτα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο.

1. Οι τιμές σε δίκλινο αφορούν ενήλικα και είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο
δωμάτιο. Οι τιμές για το παιδί αναφέρονται σε διαμονή παιδιού 2-12ετών
(εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά) σε δίκλινο δωμάτιο γονέων.
Επιβάρυνση μονοκλίνου 35% στην τιμή ενήλικα σε δίκλινο, εκτός αν
αναγράφεται διαφορετικά. Βρέφος εως 2ετών ταξιδευει ως infant και
πληρώνει 10% της αξίας της εκδρομής.Περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 2. Στις
αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «φόροι» αναγράφονται οι φόροι
αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμου, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στην
τιμή. Οι τιμές των πακέτων με Low Cost εταιρίες δύναται να μεταβληθούν
την ώρα της κράτησης. Στις πτήσεις της Ryanair οι θέσεις είναι τυχαία
επιλεγμένες, υπάρχει δυνατότητα προκάθησης με επιπλέον κόστος.
Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους συμμετοχής καθώς και την πολιτική
των αποσκευών των low cost αεροπορικών εταιριών. 3. Τα τρίκλινα δωμάτια
είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης κλίνης. 4. Το γραφείο έχει
το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που αναφέρεται στο πρόγραμμα με
άλλο της ίδιας κατηγορίας. Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των
εορτών θα παραμείνουν κλειστά λόγω των αργιών, δεν περιλαμβάνεται
ξενάγηση ή επίσκεψη. 5. Οι επιβάτες αεροπορικών εκδρομών υποχρεούνται
να είναι δυο ώρες νωρίτερα στο αεροδρόμιο από τις αναφερόμενες
ώρες αναχωρήσεων των πτήσεων, στην αναχώρηση & στην επιστροφή. 6.
Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής που
αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των προγραμμάτων.

Πολιτική αποσκευών αεροπορικών εταιριών στα προγράμματά μας
Αεροπορική εταιρία

ASTRA AIRLINES

Χειραποσκευή

8 Kg ανά άτομο

Αποσκευή

15Kg ανά άτομο

AEGEAN
AIRLINES
8 Kg
ανά άτομο
23Kg
ανά άτομο

AIR SERBIA
8 Kg
ανά άτομο
55x40x20
23Kg
ανά άτομο

TAROM

RYANAIR

EASY JET

WIZZAIR

Διαστάσεις
35x30x20

Διαστάσεις
40x20x25

Διαστάσεις
56x45x25

Διαστάσεις
40x30x20

23Kg
ανά άτομο

20Kg
ανά 2 άτομα

15 Kg
ανά 2 άτομα

20Kg
ανά 2 άτομα

TRANSAVIA
Διαστάσεις
55x40x25
έως 10 Kg
15 Kg
ανά 2 άτομα
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EARLY BOOKING OFFERS έως 16/11
Προγραμματίστε έγκαιρα το ταξίδι σας και επωφεληθείτε
από τις προνομιακές τιμές!
Το έντυπο αυτό σχεδιάστηκε για εσάς που έχετε τη δυνατότητα να προγραμματίσετε
ΕΓΚΑΙΡΑ τις διακοπές σας και σας επιβραβεύει με ειδικές προνομιακές τιμές, αρκεί
να “κλείσετε” τις διακοπές σας μέχρι τις 16/11. Μην περιμένετε όμως την τελευταία
στιγμή, γιατί οι θέσεις που επιθυμείτε μπορει να μην υπάρχουν πλέον! Άλλωστε όλοι
αναζητούν τις καλύτερες ευκαιρίες.
Γιατι να ταξιδεψετε μαζι μας..
Δίνουμε μεγάλη προσοχή σε κάθε κομμάτι του ταξιδιού
ΠΤΗΣΕΙΣ
- Μόνο ιδανικές πτήσεις για κάθε ταξίδι με σωστή επιλογή αεροδρομίων και ελάχιστη
παραμονή σε πιθανούς ενδιάμεσους σταθμούς
- Οι τιμές είναι χαμηλές γιατί κλείνονται ως γκρουπ
- Στις εταιρίες LOW COST φροντίζουμε να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις, όπως
διαστάσεις-βάρος αποσκευών, τυχαία επιλογή θέσης κλπ.
- Σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης πτήσης βρίσκουμε εμείς άμεσα την
καλύτερη λύση για εσάς
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- Αναζητούμε, βρίσκουμε και διαπραγματευόμαστε τις καλύτερες περιπτώσεις
διαμονής. Προσφέρουμε μόνο ξενοδοχεία που έχουν καλή αναλογία ποιότητας-τιμής.
- Οι τιμές είναι χαμηλές, γιατί κλείνονται ως γκρουπ
- Έχουμε δει το δωμάτιο που θα μείνετε για να αποφύγουμε δυσάρεστες εκπλήξεις,
όπως παραπλανητικές φωτογραφίες δωματίων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
- Έχουμε ψάξει, έχουμε δει και έχουμε επιλέξει για εσάς τα καλύτερα αξιοθέατα για
τον προορισμό σας
- Τα προγράμματα ανανεώνονται συνεχώς, γιατί σε κάθε τοποθεσία δημιουργούνται
νέες ωραίες εμπειρίες
- Ειδικά θεματικά προγράμματα για οικογένειες, με παρουσία παιδαγωγού σε όλη τη
διάρκεια της εκδρομής
- Υπάρχει χρόνος και καθοδήγηση για να κάνετε τις επισκέψεις που επιθυμείτε εσείς
- Αν υπολογίσετε τα συνολικά έξοδα που θα είχατε εφόσον ταξιδεύατε μόνοι σας θα
δείτε ότι το πρόγραμμα μας συμφέρει πολύ!
ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
- Σε κάθε νέο μέρος χρειαζόμαστε κάποιον για να μας καθοδηγήσει. Οι συνοδοί μας
γνωρίζουν καλά τον προορισμό και θα είναι εκεί για εσάς.
- Δεν θα σας ξεναγήσει μόνο στα τοπικά αξιοθέατα, αλλά θα σας μεταδώσει τον τοπικό
τρόπο ζωής.
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
- Ταξιδεύοντας μαζί μας έχετε ασφαλιστικές καλύψεις, χωρίς επιπλέον χρέωση.

Και κάτι μοναδικο!
Για την καλύτερη προετοιμασία και οργάνωση της εκδρομή σας, ελάτε να
γνωριστούμε στις 30/11 στο ξενοδοχείο ELECTRA PALACE 5* στην πλατεία
Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη για να πάρετε κάθε απαραίτητη πληροφορία για το
ταξίδι σας. Αν είστε από μακριά συνδεθείτε μαζί μας μέσω Skype. Θα γνωρίσετε το
συνοδό της εκδρομής, θα δείτε αναλυτικά το καθημερινό πρόγραμμα και θα πάρετε
απαντήσεις σε κάθε πιθανό σας ερώτημα! Επίσης, συμμετέχετε στο viber group
του ταξιδιού σας για να είστε συνεχώς σε άμεση επικοινωνία με τον συνοδό και την
υπόλοιπη ομάδα. Θα γνωρίσετε επίσης τους συνταξιδιώτες σας, γιατί άλλωστε όταν
ταξιδεύεις με φίλους, ταξιδεύεις καλύτερα!

Καταρράκτες Ρήνου

Νταβός

St. Moritz
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GLAMOUR ΕΛΒΕΤΙΑ-ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ-ΛΙΜΝΕΣ Β. ΙΤΑΛΙΑΣ
Η Ελβετία, όμορφη σαν καρτ-ποστάλ, θα σας εντυπωσιάσει!
Θα μαγευτείτε από το εντυπωσιακό αλπικό τοπίο, τις
πανέμορφες λίμνες, τις κοσμοπολίτικες πόλεις με τις
παραμυθένιες μεσαιωνικές γωνιές, τους καταπράσινους
αμπελώνες που δίνουν εξαιρετικά κρασιά, το σιδηροδρομικό
ταξίδι-εμπειρία (Αλπικό τρένο) και φυσικά τη μοναδική
γαστρονομία που ξεπερνάει κατά πολύ το δίπτυχο «τυρίσοκολάτα»! Ένα πλήρες πρόγραμμα λοιπόν, για να
απολαύσετε την Β.Ιταλία, το Κόμο, αλλά και την Ελβετία που
θα σας μείνει αξέχαστο!
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ – ΜΙΛΑΝΟ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο < ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ >, έλεγχος
εισιτηρίων και απευθείας πτήση για τo Μπέργκαμο. Άφιξη
στην Ιταλία και αναχώρηση για την πόλη σύμβολο της μόδας
και του design, το Μιλάνο. Στην περιήγησή μας θα δούμε
Castello D’Angelo, τις εμπορικές οδούς Dante και Vittorio
Emmanuelle II, την εμπορική στοά, τη Σκάλα του Μιλάνου
με τη νεοκλασική πρόσοψη, το χρυσό τετράγωνο της
μόδας και τον καθεδρικό ναό Ντουόμο. Xρόνος ελεύθερος
στην πλούσια αγορά της πόλης. Στη συνέχεια μεταφορά
στο ξενοδοχείο μας, δείπνο εντός του ξενοδοχείου και
διανυκτέρευση.

Μιλάνο
2η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΜΟ - ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΖΥΡΙΧΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη του μεταξιού, που
είναι από τις ομορφότερες της Ιταλίας και είναι χτισμένη
στις όχθες της ομώνυμης λίμνης, το Κόμο. Στην περιήγησή
μας, θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό, το Παλιό Δημαρχείο, το
ναό Σαν Φεντέλε, την παραδοσιακή πλατεία του ιστορικού
κέντρου με τα μεσαιωνικά κτίρια, θα περπατήσουμε στον
παραλίμνιο δρόμο. Συνεχίζουμε για την Ελβετία και για
την ιταλόφωνη περιοχή της χώρας. Η πιο χαρακτηριστική
και τουριστική πόλη εδώ είναι το Λουγκάνο, κτισμένο στην
ομώνυμη λίμνη. Σύντομη στάση. Θα δούμε το καθεδρικό
ναό του Αγ. Λαυρέντιου, την Κεντρική πλατεία της
Μεταρρύθμισης, το Δημοτικό πάρκο με τη Βίλλα Τζίανη και
το Συνεδριακό Κέντρο. Τελειώνοντας, συνεχίζουμε για τη
Ζυρίχη. Μεταβαση στο ξενοδοχειο, τακτοποίηση στα δωμάτια
και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. Διανυκτέρευση.

Λίμνη Κωνστάντσα

ΗΜΕΡΕΣ
23/12
& 28/12

Ζυρίχη

3η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στη μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας, τη Ζυρίχη,
που βρίσκεται στα βόρεια της Ελβετίας, εκεί όπου ο ποταμός Limmat χωρίζει την πόλη
στη μέση. Άφιξη και ξεκινάμε μια πρώτη γνωριμία με την οικονομική πρωτεύουσα της
Ελβετίας, όπου θα έχουμε το χρόνο να περιηγηθούμε στα πιο σημαντικά αξιοθέατά
της. Πρώτος σταθμός στη βόλτα μας, θα είναι ο καθεδρικός ναός Φραουμίνστερ, ο
οποίος χτίστηκε τον 13ο αιώνα. Ο εσωτερικός του διάκοσμος αποτελεί φόρο τιμής
στον Μαρκ Σαγκάλ, χάρη στα περίτεχνα υαλογραφήματά του. Επόμενο σημείο
αναφοράς μας είναι η εκκλησία του Αγίου Πέτρου. Ακολούθως θα θαυμάσουμε το
Δημαρχείο, το οποίο κοσμείται στην πρόσοψή του από περίτεχνες ζωφόρους αλλά
και τη μαρμάρινη πύλη με την επίχρυση διακόσμηση. Χρόνος ελεύθερος στο κέντρο
της πόλης για αγορές και σουβενίρ. Το βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την
περιοχή Niederdorf, όπου το βράδυ σφύζει από ζωή.
4η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΣΑΙΝΤ ΜΟΡΙΤΖ - ΝΤΑΒΟΣ - ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ (προαιρετική)
Μετά το πρόγευμα σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στο παγκοσμίου φήμης
χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ το οποίο είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1580μ με
γραφικά σαλέ και πολυτελή ξενοδοχεία για υψηλών προϋποθέσεων χειμερινές
διακοπές. Μετά από μια θαυμάσια διαδρομή φθάνουμε στο Chur. Θα πάρουμε το
Αλπικό τρένο express με κατεύθυνση το ονομαστό χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ.
Η διαδρομή ξετρελαίνει, μέσα από δάση, λίμνες και παγετώνες. Μια διαδρομή δυόμιση
ώρες περίπου, γεμάτη αντιθέσεις, που θα σας μείνει αξέχαστη. Χρόνος ελεύθερος
για να χαρείτε την φυσική ομορφιά. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη. Το
βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφθείτε τον πιο εμπορικό δρόμο της πόλης, την
Μπανχοφστράσε με τα πολυκαταστήματα (όπως το «Τζέλμολι»), τα κεντρικά γραφεία
των τραπεζών, το Μουσείο Ρολογιού αλλά και τα αποτυπώματα διάσημων σταρ του
κινηματογράφου. Μη λησμονήσετε στις αγορές σας, να αγοράσετε σοκολάτες,
καθώς η Ελβετία φημίζεται για την παραγωγή τους.
Λουγκάνο
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Αλπικό τρένο

Με απευθείας πτήσεις για Μιλάνο & επιστροφή από Ζυρίχη - Ιδανικα ωράρια πτήσεων

ΖΥΡΙΧΗ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ - ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ - ΛΙΜΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΣΑ - ΣΑΙΝΤ ΜΟΡΙΤΖ
ΝΤΑΒΟΣ - ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ - ΜΙΛΑΝΟ - ΛΟΥΚΈΡΝΗ - ΚΟΜΟ
Λίμνη Κόμο

Μιλάνο

5η ημέρα: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ - ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ - ΛΙΜΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΣΑ
Πρόγευμα και αμέσως μετά αναχωρούμε για τους καταρράκτες του Ρήνου,
που ονομάζονται Ράνφαλ. Θα μας εντυπωσιάσει το εκπληκτικό τοπίο. Στη
συνέχεια αναχωρούμε για την πόλη Σαφχάουζεν. Εδώ θα θαυμάσουμε
την παλιά πόλη, η οποία είναι γεμάτη με Γοτθικά, Αναγεννησιακά, Μπαρόκ
κτίρια. Θα δούμε το Δημαρχείο, την εκκλησία του Αγ. Ιωάννη, το Σπίτι του
Ιππότη. Συνεχίζουμε για την λίμνη της Κωνστάντσας, που βρίσκεται πάνω
στα σύνορα με τη Γερμανία στις όχθες της λίμνης Μπόνζεε. Θα δούμε το
άγαλμα της Ιμπέρια και θα περιηγηθούμε στα δρομάκια της Παλιάς Πόλης,
όπου κυριαρχεί ο Καθεδρικός Ναός και η πλατεία της αγοράς. Αργά το
απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.

Λουκέρνη

6η ημέρα: ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα νωρίς το πρωί και αναχώρηση για την κουκλίστικη Λουκέρνη.
Θα περιηγηθούμε στην παλιά πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις των
σπιτιών, όπου θα δούμε την κλειστή γέφυρα του παρεκκλησίου από τον
14ο αιώνα, το Δημαρχείο, την εκκλησία του Αγ. Πέτρου, την κεντρική
Πλατεία, τη μεσαιωνική αγορά του κρασιού, τις φημισμένες εκκλησίες των
Φραγκισκανών, τη Χοφκίρκε και φυσικά το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο, τα
οποία δίνουν στην πόλη μια παραμυθένια χροιά. Στη συνέχεια επιστροφή
στη Ζυρίχη και μετάβαση στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση
επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
Η αναχώρηση στις 28/12 πραγματοποιείται αντίστροφα, χωρίς να παραληφθεί το παραμικρό

Αναχ.

23/12
&
28/12

*

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού
έως
12 ετών

Tιμή
Μονοκλ

Μιλάνο: HOLIDAY INN ΑSSAGO 4*
Ζυρίχη: CONTI 4*

499

385

649

Μιλάνο: HOLIDAY INN ASSAGO 4*
Ζυρίχη: DORINT 4*

535

409

689

Μιλάνο: HOLIDAY INN ASSAGO 4*
Ζυρίχη: HILTON 4* plus

595

459

819

Αερ. Εταιρία

ΑSTRA AIRLINES
23/12 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ 11:30 - 12.30
28/12 ΖΥΡΙΧΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 13:25 - 16:35
28/12 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΖΥΡΙΧΗ 11:10 - 12:40
2/1 ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 23:15 - 02:15
Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή &
1 αποσκευή έως 15κ ανά άτομο

Περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά και δείπνο στο Μιλάνο.
Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ( 2ε στο Μιλάνο και 2,8ε στη Ζυρίχη / άτομο / διανυκτέρευση )
Σύνολο φόρων 145 ευρώ

Χαϊδελβέργη

Κολμάρ

5

Απευθείας πτήσεις για Μπάντεν Μπάντεν

ΗΜΕΡΕΣ

ΑΛΣΑΤΙΑ-ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ-ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ-ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο < ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ >, έλεγχος εισιτηρίων
και απευθείας πτήση για το Μπάντεν Μπάντεν. Άφιξη στη γνωστή
λουτρόπολη Μπάντεν Μπάντεν και άμεση αναχώρηση για το
Στρασβούργο. Άφιξη και τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ χρόνος
ελεύθερος να πραγματοποιήσετε μια πρώτη βόλτα στην όμορφη πόλη
που μοιάζει σαν παραμύθι. Επιβλητικά κτίρια, σπιτάκια με παιχνιδιάρικη
αρχιτεκτονική πάνω κυριολεκτικά στο ποτάμι και ένα ιστορικό κέντρο,
φτιαγμένο για να φιλοξενεί παραμυθένιες βόλτες. Ιδιαίτερα τώρα,
την περίοδο των εορτών, η πόλη βάζει το κερασάκι στην τούρτα της
μοναδικότητάς της: τα ζωντανά της στενά μετατρέπονται σε «χωριό α
λα Χάνσελ και Γκρέτελ» και γίνεται ολόκληρη ένα αξιοθέατο.
2η ημέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΚΟΛΜΑΡ – ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη γραφική πόλη Κολμάρ, που είναι
γνωστή για τα αμπέλια της. Η πόλη ιδρύθηκε τον 9ο αιώνα και είναι
μια από τις λίγες που δεν διαπερνάται από τον ποταμό Ρήνο, αλλά
συνδέεται μέσω ενός καναλιού του ποταμού Λάουχ που διασχίζει την
πόλη. Μουσεία, καθεδρικοί ναοί, αρχιτεκτονικά μνημεία, συντριβάνια
και αγάλματα κοσμούν την πόλη και συμβάλουν στην μοναδικότητά της.
Θα δούμε τις δυο πιο σημαντικές εκκλησίες της πόλης, τον καθεδρικό
ναό του Αγίου Μαρτίνου και των Δομινικανών, θα θαυμάσουμε την
περίφημη ‘μικρή Βενετία’ ένα τμήμα της πόλης αποτελούμενο από
παραδοσιακά κτίρια, τα οποία θυμίζουν το στολίδι της Βόρειας
Ιταλίας, την οικία Πφίστερ, μια παλιά οικία στο κέντρο της πόλης με
περίτεχνη διακόσμηση και γερμανική αναγεννησιακή αρχιτεκτονική
κατασκευασμένη το 1537 και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, που διαθέτει μια
από τις πλουσιότερες συλλογές της Γαλλίας. Η Κολμάρ είναι ακόμη
γνωστή, καθώς αποτέλεσε την πατρίδα του ζωγράφου και χαράκτη
Martin Schongauer και του γλυπτή Frederic Bartholdi, σχεδιαστές του
αγάλματος της Ελευθερίας. Κατά την διάρκεια της παραμονής μας
στην πόλη μην παραλείψετε να δοκιμάστε ένα παραδοσιακό εκλέρ σε
μια από τις χαρακτηριστικές patiserie. Τελειώνοντας, επιστρέφουμε
στο Στρασβούργο, στην πρωτεύουσα και κυριότερη πόλη του νομού
του κάτω Ρήνου. Στο Στρασβούργο, ο τοπικός πληθυσμός αποτελείται
από ένα μείγμα γαλλικών και γερμανικών στοιχείων. Μοναδική πινελιά
στη γραφικότητα της περιοχής προσδίδει η Petite France, μια περιοχή
η οποία μοιάζει να είναι βγαλμένη από τα παραδοσιακά παραμυθία του
Σαρλ Περώ και την εποχή του 1600. Το εμπόριο και οι παραδοσιακές
δραστηριότητές είναι αυτές που συνέβαλαν καθοριστικά στην
ανάπτυξη της. Μια ματιά στο φράγμα Βομπάν θα μας πείσει για το
μέγεθος των αμυντικών έργων, τα οποία έλαβαν χώρα περί το 1700.
Ο προτεσταντισμός είναι έντονος στη περιοχή γεγονός το οποίο
αποτυπώνεται και στη στενή σχέση μεταξύ της πόλεως και της γειτονικής
Γερμανίας. Ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα, τα οποία
διαδραματίστηκαν στην πόλη αυτή είναι το τύπωμα του πρώτου βιβλίου
το 1450 από το Γουτεμβέργιο. Επισκεπτόμενοι την πόλη αυτή θα δούμε
τον καθεδρικό ναό, ένα από τα υψηλότερα κτίρια στην Ευρώπη με ύψος
150 μέτρα, το εντυπωσιακό παλάτι Ροχάν με τα 3 μουσεία και άλλα. Το
Στρασβούργο είναι η μόνη πόλη στον κόσμο, μαζί με τη Γενεύη, που
δεν είναι πρωτεύουσα κράτους, αλλά φιλοξενεί την έδρα σημαντικών
διεθνών θεσμών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ε.Ε. και
το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κινούν τα νήματα της Γηραιάς
Ηπείρου από την πόλη της βορειοανατολικής Γαλλίας. Ελεύθερος
χρόνος στο κέντρο της πόλης.
Αναχ.

22/12

29/12

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Στρασβούργο: HOLIDAY INN NORD 4*
Χαιδελβέργη: LEONARDO WALLDORF 4*
Στρασβούργο: HILTON STRASBOURG 4*
Χαιδελβέργη: LEONARDO WALLDORF 4*

22/12
& 29/12

3η ημέρα: ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ - ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ – ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ
Για σήμερα το πρωί και πριν την αναχώρησή μας για τη Γερμανία,
σας προτείνουμε μια υπέροχη προαιρετική εκδρομή στα φημισμένα
κρασοχώρια. Νότια της πόλης του Στρασβούργου, και σε μια ακτίνα 150
χλμ. όπου υπάρχουν 67 φημισμένα κρασοχώρια τα οποία βρίσκονται σε
Γαλλικό έδαφος. Λόγω του ότι η περιοχή αυτή περικλείεται από τη μια
πλευρά από τα Βόσγια όρη και από την άλλη από το Ρήνο, δημιουργείται
ένα μοναδικό μικροκλίμα ιδανικό για τις αμπελοκαλλιέργειες. Θα
επισκεφτούμε 2 από τα πιο φημισμένα χωριά το Ρεκβίρ και το Εγκισχαιμ.
Επισκεπτόμενοι το Έγκισχαιμ θα δούμε ένα κάστρο του 11ου αιώνα κτισμένο
από τους δούκες της Αλσατίας, ενώ στο Ρέκβιρ, που είναι γνωστό ως το
χωριό των αμπελουργών, καθώς οι περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνται
με τη καλλιέργεια σταφυλιών, θα θαυμάσουμε τον κεντρικό δρόμο του
στρατηγού Ντε Γκολ, που διατηρεί το μεσαιωνικό του χαρακτήρα, με τα
παστέλ χρωματιστά σπίτια να έχουν την τιμητική τους. Στη συνέχεια θα
αναχωρήσουμε για το Μπάντεν Μπάντεν, την πόλη που βρίσκεται στις
δυτικές πλαγιές του Μέλανα Δρυμού, που οι θερμές πηγές της ήταν ήδη
γνωστές από τη ρωμαϊκή εποχή και αποτέλεσαν πόλο έλξης για την υψηλή
κοινωνία της Ευρώπης περί των 19ο αιώνα. Αριστοκρατικοί περίπατοι,
καζίνο, όπερα, νεοκλασική ατμόσφαιρα, αυτοκρατορικά λουτρά σας
περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Ακόμα θα δούμε το μουσείο Faberze, ένα
από τα σημαντικότερα της πόλης. Η ιστορία των περιβόητων αβγών την
οποία εξιστορεί το μουσείο ξεκινάει το 1885, όταν ο τσάρος Αλέξανδρος
Γ δώρισε στη γυναίκα του ένα πασχαλινό αυγό-κόσμημα για την 20η
επέτειο των γάμων τους. Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της πόλης για
φαγητό. Τελειώνοντας, μετάβαση στη Χαιδελβέργη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας.
4η ημέρα: ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση σε μια από τις ομορφότερες και
γραφικότερες πόλεις της Γερμανίας, τη Χαιδελβέργη. Μια πόλη η οποία
υπήρξε το κέντρο του γερμανικού ρομαντισμού και διαθέτει το παλαιότερο
πανεπιστήμιο της χώρας ιδρυμένο το 1386. Τα σημαντικότερα αξιοθέατα
της πόλης είναι το Παλάτι, κτισμένο στις πλαγιές του βουνού Konigstuhl,
και η οδός των φιλοσόφων, από την οποία μπορείτε να απολαύσετε την
πιο ωραία θέα της πόλης. Ο κεντρικός δρόμος είναι το βασιλικό μίλι με 1,6
χλμ. μήκος, εκεί βρίσκεται και το πιο παλιό ξενοδοχείο της πόλης ‘Zum Ritter’ το οποίο λειτουργεί από το 1592. Οι δυο ωραιότερες εκκλησίες είναι
αυτές του Αγίου Πνεύματος και του πανεπιστήμιου. Δε θα παραλείψουμε
να ανεβούμε την ιστορική γέφυρα, όπου βρίσκεται το άγαλμα της Αθηνάς
και τα αγάλματα - σύμβολα των μεγαλύτερων ποταμιών της νότιας
Γερμανίας. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό. Το βράδυ σας προτείνουμε να
δοκιμάσετε παραδοσιακή μπύρα στο κέντρο της πόλης.
5η ημέρα: ΜΑΝΧΑΙΜ – ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Μανχαίμ. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη
πόλη του κρατιδίου, μετά τη Στουτγάρδη και αναφέρεται για πρώτη φορά
σε μια νομική πράξη του 766. Το 1607 απέκτησε προνόμια πόλης, ενώ στις
αρχές του 18ου αιώνα ανακατασκευάστηκε αποκτώντας ένα ξεχωριστό
πολεοδομικό σχεδιασμό. Θα δούμε την Όπερα, το δημοτικό πάρκο και
τον Πύργο του Νερού, σύμβολο της πόλης από το 19ο αιώνα. Θα μας
εντυπωσιάσουν και τα μπαρόκ ανάκτορα που στεγάζουν πανεπιστημιακές
σχολές. Τελειώνοντας, μετάβαση στο Μπάντεν Μπάντεν για να πάρουμε
την πτήση επιστροφής. Άφιξη το βράδυ στην πόλη μας με τις καλύτερες
εντυπώσεις.

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Tιμή
Μονοκλ

Αερ. Εταιρία

379

269

499

RYANAIR
ΘΕΣ-ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ 18:35 – 20:20
MΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ – ΘΕΣ 19:55-23:20

429

299

599

Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή (40χ20χ25cm)
& 1 αποσκευή έως 20κ ανά 2 άτομα
Εξασφαλισμένη προκάθιση

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.
Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής στο Στρασβούργο ( 2,45ε / άτομο / διανυκτέρευση )
Σύνολο φόρων 145 ευρώ

7

Χάγη

Άμστερνταμ

Απευθείας πτήσεις

5

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-COSTER DIAMONDS

ΗΜΕΡΕΣ
23/12

1η ημέρα:ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - NIGHT WALK
Συγκέντρωση στις 12.00 το μεσημέρι στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” και πτήση για το αεροδρόμιο ‘Schiphol’. Στην άφιξή μας θα γνωρίσουμε την
Μαρία την “τοπική μας φίλη” η οποία μένει μόνιμα στο Άμστερνταμ και θα είναι η συνοδός μας για αυτό το ταξίδι. Μαζί της θα κάνουμε την πρώτη
γνωριμία με την ξεχωριστή πρωτεύουσα, μια πόλη τόσο ρομαντική διαχρονικά όσο και σύγχρονη ταυτόχρονα. Η πληθώρα των καναλιών με την
πολυπολιτισμικότητα των κατοίκων, την καθιστούν μια από τις πιο φημισμένες μητροπόλεις της Ευρώπης. Θα περιηγηθούμε στα ενδιαφέροντα
αξιοθέατα απολαμβάνοντας την εκπληκτική θέα. Η διαδρομή μας μεταφέρει στην υπέροχη και γεμάτη πράσινο ζώνη του Άμστερνταμ κατά μήκος
του ποταμού Άμστελ με τις όμορφες παράκτιες κατοικίες. Θα θαυμάσουμε τον παραδοσιακό ‘Μύλο του Ρέμπραντ’ στις όχθες του ποταμού και
μεταξύ άλλων το εντυπωσιακό ‘Στάδιο Αρένα’. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτιά μας. Λίγη ξεκούραση και παίρνουμε το τραμ
για να καταλήξουμε στο πεζοδρομημένο κέντρο της πόλης. Θα περπατήσουμε το ιστορικό κέντρο και την κεντρική πλατεία Dam, σε μια πόλη όπου
τα μαγευτικά κανάλια, τα παραδοσιακά κτίρια και οι όμορφες φωτισμένες γέφυρες, συνθέτουν την εικόνα ενός τεράστιου υπαίθριου μουσείου!
2η ημέρα:ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ - COSTER DIAMONDS - ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟΣ - ΒΟΛΕΝΤΑΜ - ΦΑΡΜΑ ΤΥΡΙΩΝ
Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο μας. Στην σημερινή μας εκδρομή θα επισκεφθούμε την Ολλανδική ύπαιθρο και την Πλατεία την Μουσείων.
Στην πλατεία των Μουσείων θα επισκεφθούμε με δωρεάν είσοδο το μεγαλύτερο αδαμαντοκοπείο της πόλης, τον γνωστό οίκο ‘Coster Diamonds’.
Το Άμστερνταμ ως ‘Παγκόσμια Πρωτεύουσα’ επεξεργασίας διαμαντιών, φιλοξενεί τους μεγαλύτερους οίκους κοπής διαμαντιών παγκοσμίως! Θα
γνωρίσουμε όλη τη διαδικασία επεξεργασίας από το αρχικό έως το τελικό στάδιο, ενώ στη συνέχεια μπορούμε να δούμε ιστορικά κοσμήματα καθώς
και πληθώρα διαμαντιών μέσα από την τεράστια συλλογή του οίκου. Τα φημισμένα μουσεία Van Gogh, Rijks (Εθνική Πινακοθήκη) και Stedelijk Museum (Σύγχρονης Τέχνης) επίσης βρίσκονται ακριβώς απέναντι. Στην Ολλανδική επαρχία θα επισκεφθούμε το όμορφο ψαροχώρι στο Βόλενταμ
κάνοντας βόλτα στο γραφικό λιμανάκι του. Θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την ζωή της Ολλανδικής υπαίθρου μέσα από τα απέραντα
βοσκοτόπια και να εξερευνήσουμε τον παλιό τρόπο ζωής. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής θα επισκεφτούμε μια τοπική Φάρμα Τυριών, όπου ‘η μικρή
Ολλανδέζα’ ντυμένη με την παραδοσιακή φορεσιά, μας εξηγεί πως παρασκευάζονται τα πασίγνωστα τυριά. Φυσικά στη συνέχεια θα έχουμε τη
δυνατότητα να δοκιμάσουμε τις ποικίλες γεύσεις τους!
3η ημέρα: ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ - ΧΑΓΗ - ΝΤΕΛΦΤ (προαιρετική εκδρομή)
Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο μας. Ελάτε μαζί μας σε μια προαιρετική εκδρομή στις 2 εξίσου μεγάλες Ολλανδικές πόλεις, Ρότερνταμ &
Χάγη καθώς και στην μοναδική Μεσαιωνική πόλη του Ντέλφτ!
Χάγη: Πόλη ‘Οικοδέσποινα’ του Ολλανδικού Κοινοβουλίου & Διεθνών Οργανισμών όπως το περίφημο ‘Παλάτι της Ειρήνης’ (Διεθνές Δικαστήριο της
Χάγης), και τα μοναδικής αξίας κτίρια που στεγάζουν υπουργεία και πρεσβείες συγκροτώντας την πιο κομψή Ολλανδική πόλη. Ρότερνταμ, φιλοξενεί
το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης, που μαζί με τους σύγχρονους ουρανοξύστες, τα πιο μοντέρνα αρχιτεκτονικής αξίας οικοδομήματα και
τις εντυπωσιακές γέφυρες ‘Willem & Erasmus’, παρουσιάζει μια φουτουριστική αρχιτεκτονική που σε καθηλώνει.
Ντελφτ: H πρώτη πρωτεύουσα του Ολλανδικού κράτους. Μια ιστορική πόλη που με το πανέμορφο μεσαιωνικό της κέντρο, τα ιδιαίτερα κανάλια
και τους μεγαλοπρεπείς βασιλικούς ναούς στην κεντρική πλατεία, σε μεταφέρει σε μια ‘άλλη εποχή!’ Αυτά μαζί με πολλές κοινωνικό-οικονομικές
πληροφορίες, είναι μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν τη γνωριμία μας με την υπόλοιπη χώρα.
4η ημέρα: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ - AMSTERDAM SHOPPING EXPERIENCE
Η σημερινή ημέρα είναι στη διάθεσή σας για να την αξιοποιήσετε με τον τρόπο που επιθυμείτε. Η “τοπική μας φίλη” είναι εκεί για να σας καθοδηγήσει.
Το Άμστερνταμ ως παγκόσμιο κέντρο εμπορίου, φημίζεται για τις αγορές του! Μπορείτε να απολαύσετε την βόλτα σας, σε μια από τις φημισμένες
αγορές της πόλης, όπως στην Kalverstraat (Πρώτος Εμπορικός Πεζόδρομος της Ευρώπης, μετά τον Β’ Παγκ. πόλεμο) και στην P.C Hooftstraat η
οποία φιλοξενεί τους παγκόσμιους οίκους μόδας. Δεν πρέπει να παραλείψετε μια βόλτα στην περιοχή Jordaan (Γίορντάν) και στους φημισμένους
‘Εννέα δρόμους’ (9 Straatjes). Επίσης στα μεγάλα εμπορικά πολυκαταστήματα όπως το Bijenkorf και το Magna Plaza (πρώην κτίριο του κεντρικού
ταχυδρομείου, χτισμένο το 1895) μπορείτε να βρείτε πληθώρα προϊόντων όπως και να απολαύσετε παράλληλα ένα καφέ ή γεύμα.
5η ημέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για μια τελευταία βόλτα στην φημισμένη πόλη. Νωρίς το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο ‘Schiphol’ για την
πτήση της επιστροφής.
Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

XO BLUE TOWER 4*

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

495

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

325

Τιμή σε
Μονόκλ.

Αερ. Εταιρία
Ωράρια πτήσεων

655

TRANSAVIA
ΘΕΣ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 13.50 - 16.00
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΘΕΣ 18.45 - 22.40
Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή έως 10 kg & μια αποσκευή
έως 15 kg ανά 2 άτομα

Σύνολο φόρων 145ε
Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά
Χωρίς πρόγραμμα ξεναγήσεων -70 ευρώ ανά άτομο
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ΛΟΝΔΙΝΟ...Η πρωτεύουσα των Χριστουγέννων

ΗΜΕΡΕΣ
21,22
& 30/12

Η πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Είναι μια πόλη που σίγουρα θα σας συναρπάσει. Οι ημέρες των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι μαγικές για αυτό προσελκύουν αμέτρητους ταξιδιώτες από κάθε σημείο του πλανήτη. Εμείς έχουμε
εξασφαλίσει για εσάς αεροπορικές θέσεις σε χαμηλές τιμές μόνο με απευθείας πτήσεις, ξενοδοχείο στο κέντρο με καλή σχέση ποιότηταςτιμής, επισκέψεις-ξεναγήσεις στα σημαντικότερα αξιοθέατα και έναν ιδανικό “τοπικό φίλο” μόνιμο κάτοικο Λονδίνου. Εσείς απλά χαλαρώστε και
απολαύστε την μοναδική πρωτεύουσα με τον καλύτερο τρόπο..
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΛΟΝΔΙΝΟ - LONDON CHRISTMAS MARKETS
BY NIGHT
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της
Αγγλίας. Άφιξη στο Λονδίνο και γνωριμία με τον Σάκη τον τοπικό μας
συνοδό. Ο Σάκης είναι ο “τοπικός φίλος” που χρειάζεσαι σε κάθε ταξίδι!
Μένει μόνιμα στο Λονδίνο, είναι επίσημος ξεναγός, θα φροντίσει τις
λεπτομέρειες του ταξιδιού και θα είναι δίπλα σας για κάθε πληροφορία.
Στο δρόμο για το ξενοδοχείο θα πραγματοποιήσουμε μια πρώτη
περιήγηση στις φωταγωγημένες χριστουγεννιατικες αγορες της πολης.
Το Λονδίνο είναι ίσως η μοναδική ευρωπαϊκή μεγαλούπολη με τόσο
διαφορετικές αρχιτεκτονικά συνοικίες, οι οποίες είναι φωταγωγημένες
θεματικά για την περίοδο των Χριστουγέννων. Το Mayfair με τα περίφημα
ραφεία της Σαβιλ Ροου, το Chelsea με την περίφημη Kings Road, το
Westminster με τις γεωργιανές γειτονιές του 18ου αι., οι φωτισμένες
γέφυρες του Τάμεση, θα αποτελέσουν την απαρχή της βραδιάς. Αφού
περάσουμε από την γέφυρα του Westminster, με την υπέροχη θέα και
διασχίσουμε την πλατεία του Κοινοβουλίου, θα μεταφερθούμε στο Soho
και στις περίφημες Regent και Oxford street, για να απολαύσουμε τους
θεματικούς στολισμους και τα υπέροχα καταστήματα. Στο Piccadilly και
στο Soho, θα δούμε τα Spirit of Christmas και Purple train, σε ένα σκηνικό
βγαλμένo από την Αλίκη στην χώρα των θαυμάτων. Μετα την πρώτη
γνωριμία με την στολισμένη πόλη και μια κλασική βρετανική βραδιά
στην καρδιά της αγγλικής πρωτεύουσας μεταφορά στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Παίρνουμε το πρωινό στο ξενοδοχείο και την γνωριμία μας με το
Λονδίνο θα ξεκινήσουμε από το φημισμένο Κensington, το Knightsbridge και τα περίφημα Harrods. Συνεχίζουμε διασχίζοντας το
πολυσύχναστο σταυροδρόμι της Ευρωπης, το Hyde Park Corner και
περνώντας από το παλάτι Buckingham, το Αββαείο του Ουέστμινστερ
και την πλατεία των κοινοβουλίων, με τον περίφημο ωρολόγιο πύργο,
Big Ben, θα απολαύσουμε την αριστοκρατική και επιβλητική υπόσταση
της Βρετανικής πρωτεύουσας. Το London Eye, το City του Λονδίνου, οι
ουρανοξύστες της ανατολικής πλευράς, με το υψηλότερο κατασκεύασμα
της Δυτικής Ευρώπης, το Shard of Glass, θα μαγνητίσουν τα βλέμματα
μας. Για τη συνέχεια, μια ακόμη πλευρά του μεσαιωνικού αλλά και
βικτωριανού Λονδίνου, ο περίφημος Πύργος του Λονδίνου και οι
γέφυρες Tower Bridge και London Bridge. Θα κλείσουμε την πρώτη μας
γνωριμία με την πρωτεύουσα της Βρετανίας με επίσκεψη στα γλυπτα
του Παρθενώνα στο Βρετανικό μουσείο, την περίφημη συλλογή των
ελληνικών αρχαιοτήτων, στο τρίτο σημαντικότερο μουσείο στον κόσμο.
Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ μπορείτε να πιείτε
μια μπίρα στην βικτωριανή παμπ, Hereford Arms στην Glouchester Road,
στο ατμοσφαιρικό bistrot restaurant του Αnglesea Arms, ή να πάρετε
δείπνο σε κάποιο από τα υπέροχα art deco μικρά εστιατόρια του Kensington και του Chelsea οπως το Colbert της Sloane square ή το Harry’s
bar το καφέ της Dolce Vita απέναντι από τα Harrods. Απολαύσετε ένα
κοκτέϊλ στο bar Windows, στον 28ο όροφο του Hilton Park Lane, ή ένα
από τα περίφημα shots του Eclipse, σε έναν από τους πιο βρετανικούς
δρόμους της πόλης, την Walton street στο Chelsea.

3η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΛΟΝΔINΟ
ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ GREENWICH
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Σήμερα μπορείτε να ακολουθήσετε την
προαιρετικη μας εκδρομή στο ανατολικό Λονδίνο. (£ 40ενηλ./ £30
ανήλικοι). Θα ταξιδέψουμε κατά μήκος του Τάμεση, επισκεπτόμενοι
τις πασίγνωστες γέφυρες London Bridge και Tower Bridge, πριν
περάσουμε στα Docklands, για να περπατήσουμε στα βήματα του Jack
του αντεροβγάλτη. Η ξενάγηση μας προσφέρει φαντασμαγορικές όψεις
του Λονδίνου, περνώντας από πολλά ιστορικά αξιοθέατα, βλέποντας
επίσης τη νέα οικιστική περιοχή των Docklands και του Canary Wharf
μέχρι το Greenwich. Στο γραφικό Γκρήνουιτς, λίκνο της ιστορίας της
βρετανικής ναυτιλίας, φιλοξενείται το Βασιλικό Αστεροσκοπείο καθώς
και το Ναυτικό μουσείο. Μετα την επιστροφή, μπορείτε να διαθέσετε τον
χρόνο σας στην πόλη και με την καθοδήγηση του τοπικού μας συνοδού
να επισκεφτείτε τα μέρη που εσείς θέλετε. Η δικη μας πρόταση είναι
να επισκεφθείτε προαιρετικά το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων Madame
Tussaud’s, το περίφημο ενυδρείο του Λονδίνου, ή τον πασίγνωστο τροχό
της χιλιετηρίδας, το London Eye.
4η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΧΩΡΙΟ DATCHET
ΚΑΣΤΡΟ ΟΥΙΝΔΣΟΡ - ΒΙΚΤΩΡΙΑΝΗ ΑΓΟΡΑ
Παίρνουμε ένα καλό πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για το
μαγευτικό χωριό Datchet, εκεί που το 1215, υπογράφτηκε η περίφημη
Magna Carta. Ακολουθεί η αγαπημένη επίσημη κατοικία της βασιλικής
οικογένειας, τα τελευταία 860 χρόνια, το περίφημο Windsor Castle. Θα
χαθούμε στους ατελείωτους διαδρόμους του μεγαλύτερου σε χρήση
κάστρου-παλατιού στον κόσμο. Οι αίθουσες με τις πορσελάνες, η
αίθουσα των δείπνων του Waterloo, του ιπποτικού τάγματος Order of Garter, οι αίθουσες υποδοχής του Βασιλιά και της Βασίλισσας, ο διάδρομος
του Αγίου Γεωργίου, είναι μόνο μερικά από τα σημεία που θα δούμε. Για
το τέλος μας περιμένει η περίφημη σκεπαστή Βικτωριανή αγορά, μια από
τις γραφικότερες της Αγγλίας, στην καρδιά του πανέμορφου χωριού στις
όχθες του Τάμεση, που διατηρεί αναλλοίωτη την αρχιτεκτονική του 18ου
και 19ου αιώνα, ενώ το επιβλητικό Κάστρο δεσπόζει στο χώρο. Νωρίς το
απόγευμα επιστροφή στο Λονδίνο.

Κάστρο Ουίνδορ
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LONDON CHRISTMAS MARKETS - ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ GREENWICH
ΚΑΣΤΡΟ ΟΥΙΝΣΔΟΡ - ΒΙΚΤΟΡΙΑΝΗ ΑΓΟΡΑ - ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΑΠΟΝ ΕΙΒΟΝ
5η ημέρα: ΟΞΦΟΡΔΗ - ΗARRY POTER CHRISTCHURCH COLLEGE - ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΑΠΟΝ
ΕΙΒΟΝ
Σήμερα ακολουθήστε μας σε μια ολοήμερη προαιρετική εκδρομή σε μια από τις κοντινές
στο Λονδίνο κομητείες. Aφού διασχίσουμε την κομητεία του Μπακιγχαμσαιρ, πρώτος μας
σταθμός θα είναι η Οξφόρδη, πασίγνωστη πανεπιστημιούπολη, θεμέλιο της Αγγλοσαξονικής
εκπαίδευσης και σκέψης. Θα επισκεφθούμε κολλέγια όπως το Balliol, που απο το 1263 έχει
τη φήμη των πιο πολιτικά ενεργών φοιτητών, έως το πασίγνωστο από τις ταινίες του Harry Potter, Christchurch College. Στη συνέχεια, διασχίζοντας τα χωριά των Cotswolds, το
χαρακτηριστικότερο δείγμα της Αγγλικής επαρχίας, στην περιοχή των Μidlands, το Enstone,
το Woodstock με την έδρα του δούκα του Marlborough, το Shipston on Stour θα φτάσουμε
στο πανέμορφο και γραφικό Στρατφορντ απον Ειβον, χτισμένο στις όχθες του Avon, την πόλη
που γεννήθηκε ο θεατροφιλόσοφος Σαίξπηρ. Οι γραφικές όχθες της ποταμού τα βικτωριανα
σοκάκια, τα ξυλόγλυπτα σπίτια που χρονολογούνται από τον 16ο αιώνα, η εκκλησία της Αγιας
Τριαδας, όπου έχει ταφεί ο Σαιξπηρ, θα αποτελέσουν σημεία αναφορας της επισκεψης μας.
Αξίζει ένας περίπατος στα μικρά στενά σοκάκια, με τα χαρακτηριστικά σπίτια ή μια επίσκεψη
στο γενέθλιο σπίτι του Σαίξπηρ και το Βασιλικό θέατρο. Εμείς θα σας προτείνουμε να
γευματίσετε σε κάποιο τοπικό εστιατόριο ή παμπ της γραφικής κωμόπολης.
6η ημέρα: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα στην πρωτεύουσα
του Ηνωμένου Βασιλείου. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.
Στην 5ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 3η ημέρα του προγράμματος
Στην αναχώρηση της Πρωτοχρονιάς 30/12 περιλαμβάνεται η εκδρομή στο Greenwich
και η επίσκεψη στο Windsor γίνεται την τελευταία ημέρα.

Ημ

Αναχ

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

HOLIDAY INN
KENSIΝGTON HIGH STREET 4*

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού
έως
12 ετών

Tιμή
Μονοκλ

515

410

765

Κεντρικό
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21/12

HOLIDAY INN
BLOOMSBURRY 4* plus

545

450

795

465

375

650

RYANAIR
ΘΕΣ - ΛΟΝΔΙΝΟ 14.20 - 15.45
ΛΟΝΔΙΝΟ - ΘΕΣ 16.30 - 21.40

495

420

695

Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή & μια
αποσκευή έως 20κ ανά άτομο

Κεντρικό

5

22/12

HOLIDAY INN
BLOOMSBURRY 4* plus

ΕΑSY JET
ΘΕΣ - ΛΟΝΔΙΝΟ 17.55 - 19.30
RYANAIR
ΛΟΝΔΙΝΟ - ΘΕΣ 11.45 - 16.55

Κεντρικό

HOLIDAY INN
KENSIΝGTON HIGH STREET 4*

Αερ. Εταιρία

Κεντρικό

Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή & μια
αποσκευή έως 15κ ανά άτομο

ΕΑSY JET
ΘΕΣ - ΛΟΝΔΙΝΟ 14.45 - 16.15
5

30/12

HOLIDAY INN
BLOOMSBURRY 4* plus
Κεντρικό

515

445

730

RYANAIR
ΛΟΝΔΙΝΟ - ΘΕΣ 16.35 - 21.45
Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή & μια
αποσκευή έως 15κ ανά άτομο

- Αν επιθυμείτε να μην συμμετέχετε στα προγράμματα εκδρομών – ξεναγήσεων η τιμή μειώνεται κατά 110 ευρώ ανά άτομο.
- Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.
Σύνολο φόρων 165 ευρώ

5&6

ΠΑΡΙΣΙ...Η πόλη του Φωτός

Δώρο εκδρομή στις Βερσαλλίες &
περιήγηση στην όπερα Garnier

1η ημέρα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ - ΟΠΕΡΑ ΓΚΑΡΝΙΕ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’. Έλεγχος και πτήση για Παρίσι. Άφιξη
στο αεροδρόμιο και γνωριμία με τους συνοδούς μας Σοφία, Γιώργο και Αλέξανδρο, οι
οποίοι εκτός της ιστορίας της πόλης, γνωρίζουν τα μέρη, τις παραδόσεις, αλλά και τις
συνήθειες των Παριζιάνων. Στη διαδρομή για το ξενοδοχείο θα πάρουμε τις πρώτες
απαραίτητες πληροφορίες και θα έχουμε την ευκαιρία για μια πρώτη γνωριμία με την
πόλη. Θα θαυμάσουμε το πανεπιστήμιο της Σορβόννης, στην περιοχή Quartier Latin
και θα καταλήξουμε στο ιστορικό κτίριο της όπερας Garnie, η οποία κτίστηκε από το
1861 μέχρι το 1875, προορισμένη να γίνει η έδρα της Όπερας του Παρισιού. Η όπερα
έγινε γνωστή ως Palais Garnier (Παλάτι του Γκαρνιέ) σε αναγνώριση της χλιδής και του
αρχιτέκτονά του, Σαρλ Γκαρνιέ. Το θέατρο ήταν η πρωταρχική λυρική σκηνή στο Παρίσι,
αλλά και έδρα του Μπαλέτου της Όπερας του Παρισιού μέχρι το 1989. Η αίθουσα
χρησιμοποιείται πλέον κυρίως για παραστάσεις μπαλέτου. Το περίκομψο κτίριο είναι
διακοσμημένο με πολύχρωμο μάρμαρο, ενώ και το εσωτερικό του είναι επίσης πλούσιο
με βελούδο και χρυσό φύλλο. Ο κεντρικός πολυέλαιος της αίθουσας συνεδριάσεων
ζυγίζει πάνω από έξι τόνους και θα σας εντυπωσιάσει. Χρόνος ελεύθερος για
φωτογραφίες. Τελειώνοντας, μετάβαση στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια.
Για το βράδυ σας προτείνουμε μια ονειρεμένη κρουαζιέρα στον ποταμό Σηκουάνα. Στη
συνέχεια για όσους επιθυμούν προαιρετικά, συνεχίζουμε με επίσκεψη στον λόφο της
Μονμάρτης, μια από τις πιο γραφικές γειτονιές του Παρισιού και μια μεγάλη βόλτα στα
φωταγωγημένα μνημεία της πόλης. Θα δούμε το νοητό άξονα που συμπληρώνεται από
τη Νέα αψίδα του Θριάμβου στην περιοχή La Defense, το κέντρο του Λούβρου, την
αψίδα Καρουζέλ, τον Οβελίσκο του Λούξορ και την Αψίδα του Θριάμβου
2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΥΡΓΟΣ ΑΙΦΕΛ - MACARONS COOKING CLASS
Μετά το πρόγευμά μας θα ξεκινήσουμε περιήγησή στα αναρίθμητα αξιοθέατα της
πόλης του Φωτός. Θα δούμε την εκκλησία της Μαρίας της Μαγδαληνής, τη γέφυρα
του Αλέξανδρου του 3ου, που μοιάζει με έργο τέχνης χάρη στα πολλά μπρούτζινα
αγάλματα που διαθέτουν χρυσές λεπτομέρειες και ενώνει τις δύο πλευρές του
Σηκουάνα και θεωρείται μια από τις πιο περίτεχνες γέφυρες του Παρισιού, την Παναγία
των Παρισίων, που είναι χτισμένη στη νοτιοανατολική άκρη του Ιλ ντε λα Σιτέ και με τις
αρμονικές τις αναλογίες αποτελεί ένα από τα ωραιότερα μνημεία της γοτθικής τέχνης
του Μεσαίωνα. Έχει χωρητικότητα 9000 ατόμων. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν
τα θαυμάσια βιτρό με το έντονο μπλε και κόκκινο χρώμα. Συνεχίζοντας, θα δούμε την
Αψίδα του Θριάμβου, που χτίστηκε μεταξύ του 1806 και του 1936 με πρωτοβουλία του
μεγάλου Ναπολέοντα και αποτελεί σήμερα το κατ’εξοχήν εθνικό μνημείο της Γαλλίας,
συνδεδεμένο με τα μεγαλύτερα γεγονότα του Παρισιού του 20ου αιώνα, την πλατεία
Ομονοίας με τον οβελίσκο του Λούξορ, το Τροκαντερό με το παλάτι Σαγιό, των πύργο
του Άιφελ, το πιο χαρακτηριστικό μνημείο της πόλης του Παρισιού με ύψος 320 μέτρα
μαζί με τις κεραίες της γαλλικής τηλεόρασης και στηρίζεται σε τέσσερα κτίσματα
που χρησιμεύουν σαν βάσεις των ποδιών του πύργου, το μέγαρο των Απομάχων, την
γειτονιά των Λατίνων, το Πάνθεον, που στεγάζει την τέφρα διακεκριμένων ανθρώπων
της εποποιίας της γαλλικής ιστορίας. Μεταξύ άλλων υπάρχουν εδώ η τέφρα του
Μιραμπώ, του Βολταίρου, του Ρουσσώ, του Ουγκώ και πολλά άλλα. Στη συνέχεια
ελεύθερος χρόνος για αγορές. Το απόγευμα σας προτείνουμε να γνωρίσετε την
γαλλική κουλτούρα και στο φαγητό! Γι’ αυτό λοιπόν για όσους επιθυμούν, θα μάθουμε
να φτιάχνουμε βήμα – βήμα τα αυθεντικά macarons, παρακολουθώντας ένα μάθημα
ζαχαροπλαστικής υπό την καθοδήγηση πάντα ενός local chef! Φοράμε τις ποδιές μας,
πιάνουμε τα απαραίτητα εργαλεία και «ριχνόμαστε» στη δουλειά! Φυσικά στο τέλος
θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τους καρπούς του κόπου μας. To βράδυ σας
προτείνουμε μια βόλτα στα περίφημα Ηλύσσια πεδία. Περπατήστε στην πιο διάσημη
λεωφόρο του κόσμου και βγείτε φωτογραφίες στην Αψίδα του Θριάμβου!

ΗΜΕΡΕΣ

22,24,30 & 31 /12

Η πόλη που όταν την επισκέφθηκε για πρώτη φορά ο
Χέμινγουεϊ, στις αρχές της δεκαετίας του ‘30, έγραψε:
“Αν δείτε τον κόσμο σαν πυραμίδα, τότε σίγουρα
στην κορυφή της βρίσκεται το Παρίσι”. Η πόλη που
έχει ταυτίσει το όνομά της με τις έννοιες κομψότητα,
πολιτισμός, αλλά και αισθητική, αποτελώντας μια από
τις λαμπρότερες πρωτεύουσες του κόσμου. Το κέντρο
της πολιτικής πρωτοπορίας, της ελεύθερης έκφρασης
των ιδεών, αλλά και του έρωτα!
Η πόλη που θα σας εντυπωσιάσει!

3η ημέρα: ΛΟΥΒΡΟ - ΚΗΠΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΣΤΙΣ ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ
Πρόγευμα και μετάβαση στο μουσείο του Λούβρου, ένα
από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα μουσεία τέχνης στον
κόσμο που εκθέτει 35.000 έργα τέχνης. Στην ξενάγησή
μας θα δούμε την Τζοκόντα από τους πιο γνωστούς
πίνακες ζωγραφικής, στην ελληνική πτέρυγα την Αφροδίτη
της μήλου που προσφέρθηκε από τον μαρκήσιο ντε Ριβιέρ
στον Λουδοβίκο το 1821, τη Νίκη της Σαμοθράκης, τις
“Εργαστίνες”, τμήμα της ζωοφόρου του Παρθενώνα που
χρονολογείται στο 447-438 π.Χ., το οποίο κάποιοι θεωρούν
έργο του Φειδία, την “Κενταυρομαχία”, κομμάτι από μετόπη
του Παρθενώνα, αρχαιότητες από τη Σάμο που αποκτήθηκαν
το 1881, το μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς ύψους 2,60μ.
κ.α. Ακόμη, στην αιγυπτιακή πτέρυγα θα θαυμάσουμε την
αιγυπτιακή ιστορία από την φαραωνική εποχή μέχρι τους
Κόπτες, τους Πτολεμαίους και τους Ρωμαίους. Πολλά από
τα έργα που εκτίθονται αποκτήθηκαν από τον Ναπολέοντα
το 1798 στην εκστρατεία που είχε κάνει έχοντας μαζί
του τον Ντομινίκ Βιβάντ, που λίγο αργότερα ανέλαβε τη
διεύθυνση του Λούβρου. Θα δούμε πολλούς παπύρους,
μούμιες, ρουχισμό, κοσμήματα, παιχνίδια, μουσικά όργανα
και όπλα των αρχαίων Αιγυπτίων. Θα ξεχωρίσουμε ακόμη
στην ξενάγησή μας τη μεγάλη Σφίγα που βρέθηκε στο
δέλτα του Νείλου και χρονολογείται στο 2.600 π.Χ., το
άγαλμα του φαραώ Σέσωστρι Γ΄, τα αγαλματίδια Νεφερτίτη
και Ακενατόν από ψαμμίτη, την σαρκοφάγο του Ιμενεμινέτ.
Τελειώνοντας, θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στον Κήπο του
Κεραμεικού, που περικλείεται από το Λούβρο (ανατολικά),
τον Σηκουάνα (νότια), την Πλατεία Ομονοίας (Place de la
Concorde) (δυτικά) και την οδό Ριβολί (βόρεια). Ελεύθερος
χρόνος και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τα περίφημα
ανάκτορα των Βερσαλλιών, όπου έλαμψε ο βασιλιάς ήλιος
ο Λουδοβίκος ο 14ος. Αξίζει να επισκεφθείτε το παλάτι,
τα βασιλικά διαμερίσματα στην αίθουσα των κατόπτρων
και οπωσδήποτε τους φανταστικούς κήπους του αλά
γαλλικά. Τι καλύτερο για μια ρομαντική βόλτα ανάμεσα
στα σιντριβάνια και τους ροδόκηπους! Επιστροφή αργά
το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ προαιρετική
διασκέδαση στα διεθνούς φήμης καμπαρέ Λίντο.
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Ζήστε το Παρίσι, όπως οι μόνιμοι
κάτοικοι με τη βοήθεια της
αρχηγού μας.

-

Galerie Lafayette

Mόνο απευθείας πτήσεις από το αεροδρόμιο “Μακεδονία”
Όλες οι αναχωρήσεις είναι εγγυημένες
Ελληνόφωνη συνοδός - μόνιμος κάτοικος Παρισιού
Διαμονή στο κέντρο του Παρισιού

ΠΑΡΙΣΙ - ΟΠΕΡΑ ΓΚΑΡΝΙΕ - ΠΥΡΓΟΣ ΑΪΦΕΛ - ΛΟΥΒΡΟ - COOKING CLASS - ΚΗΠΟΣ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ - ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ - DISNEY - ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ - ΚΑΣΤΡΟ ΣΑΝΤΙΓΥ
4η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - DISNEY
Τη σημερινή ημέρα σας προτεινουμε με την καθοδηγηση του τοπικου
μας συνοδου να την αφιερωσετε στον κόσμο των ονείρων της Disney.
Η Disneyland δεν είναι απλά ένα μεγάλο πάρκο ψυχαγωγίας για παιδιά.
Είναι μία μοναδική εμπειρία για όλους, είναι ένα όνειρο! Χωρίζεται σε 4
«χώρες», όπου η κάθε μία φιλοξενεί διαφορετικά φανταστικά παιχνίδια.
Αφήστε να σας συναρπάσουν τα χρώματα, η χαρούμενη μουσική, τα
φαντασμαγορικά θεάματα, οι επιβλητικές παρελάσεις όλων των ηρώων
της Disney. Σας προτείνουμε να ζήσετε στην εποχή του Φαρ Ουέστ
με τα ποταμόπλοια και τα φαράγγια, να περιπλανηθείτε με το τρενάκι
του Ιντιάνα Τζόουνς, να επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με τους
κρυμμένους θησαυρούς και τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε εξ’ιδίων
σε ένα από τα 29 εστιατόρια και επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της
Κοιμωμένης, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν, της Χιονάτης και των
επτά Νάνων. Ταξιδέψτε στο VISIONARIUM με τον Ιούλιο Βερν και
ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο
STAR TOUR.
5η ημέρα: ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ (ΝΤΟΒΙΛ - ΟΝΦΛΕΡ) Η΄ ΚΑΣΤΡΟ ΣΑΝΤΙΓΥ
Γαλλία δεν είναι μόνο το Παρίσι. Για τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε
2 εκδρομές. Η πρώτη, κοντά στο Παρίσι, στις νορμανδικές ακτές,
πρώτο τουριστικό θέρετρο των Παριζιάνων. Η Νορμανδία που έχει
συνδεθεί άρρηκτα με τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μετά την
περίφημη απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων στις ακτές της θα σας
εντυπωσιάσει. Θα ανακαλύψετε μέσα από μια μοναδική διαδρομή την
πανέμορφή και κοσμοπολιτική Ντοβίλ, την Τρουβίλ και το παραδοσιακό
και πολλή γραφικό ψαροχώρι Ονφλέρ. Η δεύτερη προτεινόμενη εκδρομή
ειναι στο κάστρο Σαντιγύ. Είναι χτισμένο μέσα σε ένα μεγάλο δάσος και
περιτριγυρισμένο από λίμνη και τάφρο, κάνει τον επισκέπτη να νιώθει
ότι βρίσκεται στον 18ο αιώνα. Η βιβλιοθήκη του Κάστρου φιλοξενεί μία
μεγάλη συλλογή αυθεντικών χειρόγραφων βιβλίων, ενώ θα έχουμε
επίσης την ευκαιρία να θαυμάσουμε πίνακες μεγάλης αξίας. Εδώ, ο
μεγάλος μάγειρας Βιτέλ έκανε την περίφημη Σαντιγύ. Αργά το απόγευμα
επιστροφή στο Παρίσι.
6η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Πρόγευμα.Μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. Άφιξη
στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Macarons Cooking Class
Μάθετε τη γαλλική κουλτούρα και στο
φαγητό! Φτιάξτε τα αυθεντικά Macarons!

Disney

Στην 5νθήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται
η 5η ημέρα του προγράμματος.
Η σειρά των περιγήσεων μπορεί να τροποποιηθεί
για την καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος

Στον ελεύθερο χρόνο σας, με την
καθοδήγηση του συνοδού μας
προτείνουμε…
να περιπλανηθείτε στην πλατεία της Βαστίλης, όπου δεσπόζει η
ομώνυμη όπερα. Ακόμη, να περπατήσετε στη συνοικία Μαραί, που
περικλείει την πλατεία την πλατεία Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρος
Ουγκό, το μουσείο Πικάσο, τον Άγιο Ευστάθιο. Εναλλακτικά, μπορείτε
να κάνετε μια βόλτα στο εμπορικό κέντρο Val d’Europe με τα πολλά
επώνυμα καταστήματα, εστιατόρια και χώρους αναψυχής, όπου ο
κάθε επισκέπτης ζει την απόλαυση και την ικανοποίηση σε κάθε του
δραστηριότητα. Ανακαλύψτε όλους τους επώνυμους οίκους μόδας
και κάνετε τις αγορές σας στις χαμηλότερες τιμές.

ΠΑΡΙΣΙ 5&6 ΗΜΕΡΕΣ
Ημ.

Αναχ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

IBIS PARIS 17

(ex Berthier) 3*
Ημικεντρικό

B.W RONERAY OPERA 3*
Kεντρικό

6

22/12
&
24/12

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Tιμή
Μονοκλ

415

195

599

525

-

819

έως 16 ετ.

545

200m από τον πύργο του Eiffel

195
2ο παιδί

839

έως 16 ετ.

385
HOLIDAY INN OPERA GRANDS
BOULEVARDS 4*

TRANSAVIA
22/12 ΘΕΣ - ΠΑΡΙΣΙ 18.45 - 20.50
27/12 ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ 08.00 - 12.00
Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή εως 10κ & 1
αποσκευή 15κ / 2άτομα

1ο παιδί

NOVOTEL CENTRE
TOUR EIFFEL 4*

Αερ. Εταιρία

RYANAIR + TRANSAVIA
24/12 ΘΕΣ - ΠΑΡΙΣΙ 09.20 - 11.30
29/12 ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ 14.00 - 18.00
Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή
(40 x 20 x 25cm) & 1 αποσκευή 15κ / 2άτομα

629

195

995

369

185

515

435

-

675

Kεντρικό

IBIS PARIS 17 (ex Berthier) 3*
Ημικεντρικό

B.W RONERAY OPERA 3*
Kεντρικό

RYANAIR
24/12 ΘΕΣ - ΠΑΡΙΣΙ 09.20 - 11.30
28/12 ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ 11.35 - 15.25

1ο παιδί

5

24/12

NOVOTEL CENTRE
TOUR EIFFEL 4*

έως 16 ετών

469

200m από τον πύργο του Eiffel

185
2ο παιδί

699

Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή
(40 x 20 x 25cm) & 1 αποσκευή 20κ / 2άτομα

έως 16 ετών

335
HOLIDAY INN OPERA GRANDS
BOULEVARDS 4*

535

185

849

IBIS PARIS 17

479

239

685

B.W RONERAY OPERA 3*

565

-

865

Kεντρικό

(ex Berthier) 3*
Ημικεντρικό

Kεντρικό

5

30/12

1ο παιδί
έως 14 ετών

HOLIDAY INN CLICHY 4*
Ημικεντρικό

579

289
2ο παιδί

885

AEGEAN AIRLINES
30/12 ΘΕΣ - ΠΑΡΙΣΙ 11.30 - 13.30
03/01 ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ 14.25 - 18.10
Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή εως 8κ &
1 αποσκευή 23κ / ατομο

έως 14 ετών

495
HOLIDAY INN OPERA GRANDS
BOULEVARDS 4*

689

239

1075

IBIS PARIS 17

429

195

645

B.W RONERAY OPERA 3*

525

-

829

Kεντρικό
(ex Berthier) 3*
Ημικεντρικό

Kεντρικό

RYANAIR
31/12 ΘΕΣ - ΠΑΡΙΣΙ 09.20 - 11.30
04/01 ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ 11.35 - 15.25

1ο παιδί

5

έως 14 ετών

31/12
HOLIDAY INN CLICHY 4*
Ημικεντρικό

539

239
2ο παιδί

845

έως 14 ετών

Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή
(40 x 20 x 25cm) & 1 αποσκευή 20κ / 2άτομα

449
HOLIDAY INN OPERA GRANDS
BOULEVARDS 4*

639

195

1025

Kεντρικό

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.
Στα ξενοδοχεια Novotel Centre Tour Eiffel και Holiday Inn Clich υπαρχουν τετρακλινα δωματια.
Χωρίς πρόγραμμα ξεναγήσεων -90ε ανά άτομο
Σύνολο φόρων 160 ευρώ

13

Άμστερνταμ

Γάνδη

6

ΗΜΕΡΕΣ

BENELUX-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
-

22/12

Απευθείας πτήσεις από το αεροδρόμιο “Μακεδονία”
Αναχώρηση για Άμστερνταμ και επιστροφή από Βρυξέλλες, χωρίς περιττά χλμ
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία
Πλήρες πρόγραμμα, χωρίς καμία προαιρετική εκδρομή

1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ- ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο <ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ> στις 11.30 , έλεγχος και απευθείας πτήση
για το αεροδρόμιο Schiphol στο Άμστερνταμ. Φτάνουμε στις 15.35. Τακτοποιηση στο
ξενοδοχειο. Το βράδυ θα αναχωρήσουμε από το ξενοδοχείο για την βόλτα μας στο κέντρο
του Amsterdam. Θα διασχίσουμε το ιστορικό κέντρο & θα περπατήσουμε στην Waterlooplein, διασχίζοντας την πλατεία Ρέμπραντ, το παζάρι των λουλουδιών, την Rokin και την
κεντρική πλατεία Dam. Αμέσως μετά μπορείτε να συνεχίσετε την διασκέδαση σας στις
παραδοσιακές ολλανδικές παμπ ή εστιατόριο της περιοχής.
2η ημέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - COSTER DIAMONDS
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για μια ημέρα αφιερωμένη
στην φημισμένη πρωτεύουσα. Μια ξεχωριστή πόλη, τόσο διαχρονικά ρομαντική όσο
και σύγχρονη. H πόλη συνθέτει την εικόνα ενός τεράστιου υπαίθριου μουσείου, που η
πληθώρα των καναλιών, με την πολυπολιτισμικότητα των κατοίκων της, την καθιστούν μια
από τις γνωστότερες, μητροπόλεις της Ευρώπης. Θα περιηγηθούμε στο κέντρο της πόλης,
το οποίο οριοθετείται από τρία κύρια ημικυκλικά κανάλια (και αμέτρητα άλλα περιμετρικά),
που ενώνονται μεταξύ τους με περισσότερες από 1000! μικρές και μεγαλύτερες γέφυρες,
για να δούμε μεταξύ άλλων το επιβλητικό ‘Rijksmuseum’, την πανύψηλη ‘Δυτική Εκκλησία’,
το μοναδικό ‘Παλάτι του Βασιλιά’ στην κεντρική πλατεία Dam, τον ‘πλωτό’ Κεντρικό
Σταθμό, μαζί με πολλά ακόμη στοιχεία μιας πόλης που ‘επιπλέει’ στη θάλασσα. Θα
διασχίσουμε στο ιστορικό κέντρο την Waterlooplein, την πλατεία Ρέμπραντ, το παζάρι των
λουλουδιών, την Rokin και την κεντρική πλατεία Dam. Στην Πλατεία των Μουσείων θα
επισκεφθούμε το μεγαλύτερο αδαμαντοκοπείο της πόλης, τον οίκο COSTER DIAMONDS,
όπου θα γνωρίσουμε τη διαδικασία επεξεργασίας των διαμαντιών, από το αρχικό έως το
τελικό στάδιο, ενώ στη συνέχεια μπορούμε να δούμε ιστορικά ‘κομμάτια’ και πληθώρα
διαμαντιών μέσα από την τεράστια συλλογή κοσμημάτων του οίκου. Εδω πλέον μπορείτε
να αποφασίσετε εσείς ποια θα είναι η επόμενη επίσκεψή σας. Τα φημισμένα μουσεία Van
Gogh, Rijks (Εθνική Πινακοθήκη) και Stedelijk Museum (Σύγχρονης Τέχνης) βρίσκονται
ακριβώς απέναντι! Περάστε το υπόλοιπο της ημέρας στην πόλη όπως εσείς επιθυμείτε
με την καθοδήγηση του συνοδού της εκδρομής. Αργά το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο
ξενοδοχείο γιατί και η επόμενη ημέρα αναμένεται συναρπαστική.
3η ημέρα: ΧΑΓΗ - ΝΤΕΛΦΤ- ΑΜΒΕΡΣΑ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αφήνουμε το όμορφο περιβάλλον του Leiden, για την
κοσμοπολιτική Χάγη στην οποία φτάνουμε σε λιγότερο από 1 ώρα. Έδρα των Διεθνών
Οργανισμών και του Ολλανδικού Κοινοβουλίου με το περίφημο ‘Παλάτι της Ειρήνης’,
Διεθνές Δικαστήριο και τα μοναδικής αξίας κτίρια που στεγάζουν Υπουργεία και Πρεσβείες
συγκροτώντας την πιο κομψή ολλανδική πόλη. Επόμενος σταθμός η μεσαιωνική Ντελφτ,
πρώτη πρωτεύουσα του Ολλανδικού κράτους, μια ιστορική πόλη με πανέμορφο μεσαιωνικό
κέντρο της και μεγαλοπρεπείς βασιλικούς ναούς. Στη διαδρομή μας για τις Βρυξελλες θα
ανακαλύψουμε την Αμβέρσα, το λιμάνι του Βελγίου στην Βόρεια Θάλασσα, ένα από τα
σημαντικότερα της Ευρώπης. Θα ξεκινήσουμε την περιήγηση μας από το σιδηροδρομικό
σταθμό, που αναφέρεται ως ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα του 19ου αιώνα. Θα δούμε το
σπίτι του μεγάλου φλαμανδου ζωγράφου του 16 αιώνα Pierre-Paul Rubens, το Boerentoren
(παλαιότερο ουρανοξύστη της Ευρώπης), τον καθεδρικό ναό και το δημαρχείο στο κέντρο
της μεσαιωνικής γειτονιάς. Η βόλτα μας θα ολοκληρωθεί στις όχθες του ποταμού Scheldt.
Συνεχίζουμε για τον τελικό μας προορισμό για σήμερα τις Βρυξέλλες. Θα ξεκινήσουμε με
μια πανοραμική ξενάγηση στην πρωτεύουσα του Βελγιου όπου θα δούμε το Atomium, τα
Βασιλικά Παλάτια του Λακεν με τον ομώνυμο Βασιλικό Ναό, τον Γιαπωνέζικο Πύργο με την
Κινέζικη Παγόδα, την Πλατεία Grand Sablon με τον ομώνυμο Ναό της Παναγίας Γοτθικού
ρυθμού, το Εθνικό Ωδείο, το Δικαστικό Μέγαρο, το Μουσείο Καλών Τεχνών, την Βασιλική
πλατεία με τα Βασιλικά Ανάκτορα, την ‘Ευρωπαϊκή Γειτονιά’, την Αψίδα του Θριάμβου και
θα καταλήξουμε στην Grand Place, μια από τις πιο όμορφες πλατειές της Ευρώπης με το
Δημαρχείο και τα σπίτια των συντεχνιών. Συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο μας, το Mercure
Centre Midi 4* ένα πολυτελές ξενοδοχείο κοντά στο κέντρο της πόλης.
Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Άμστερνταμ:
HOLIDAY INN ARENA TOWERS 4*
Βρυξελλες:
MERCURE CENTRE MIDI 4*

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Απευθείας πτήσεις για Άμστερνταμ και
επιστροφή από Βρυξέλλες
4η ημέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΒΑΛΛΩΝΙΑ - ΝΤΙΝΑΝΤ
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για ένα από τα μικρότερα
κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την διαδρομή
θα διασχίσουμε τον Βελγικό νότο, μέσα από την
κεντρική πεδιάδα με τις καταπράσινες εκτάσεις, τα
γραφικά χωριουδάκια και τα μεγαλοπρεπή κάστρα. Η
διαδρομή μας στην Βαλλωνια θα οδηγήσει σε μια από
τις πιο όμορφες πόλεις, την Ντινάντ, όπου θα έχουμε
χρόνο για καφέ και περίπατο στον ποταμό Λέσσε.
Συνεχίζοντας την πορεία μας προς το Λουξεμβούργο,
θα μας συνεπάρει η εναλλαγή φυσικών τοπίων του
νοτιοανατολικού Βελγίου. Φθάνοντας, θα αντικρίσουμε
την πόλη που κατά ένα μεγάλο μέρος είναι χτισμένη
μέσα σε χαράδρα και σήμερα αποτελεί ένα από τα
κέντρα λήψεως αποφάσεων, φιλοξενώντας πληθώρα
Ευρωπαϊκών οργανισμών και τραπεζικών ιδρυμάτων.
Μεταξύ άλλων θα δούμε, τον καθεδρικό Ναό της
Παναγιάς, την εντυπωσιακή Κόκκινη γέφυρα με την
απροκάλυπτη θέα, το θαυμαστό κτίριο της Φιλαρμονικής
και την κεντρική πλατεία ‘των όπλων’ - Place d’Armes.
Επιστροφή το απόγευμα στις Βρυξέλλες.
5η ημέρα: ΓΑΝΔΗ - ΜΠΡΥΖ
Αν νομίζετε πως δεν υπάρχουν άλλα όμορφα μέρη σε
αυτές τις περιοχές, περιμένετε το τέλος της σημερινής
ημέρας. Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο αναχωρούμε
για για τη Γάνδη. Θα επισκεφθούμε το κέντρο της
πόλεως, όπου θα δούμε το δημαρχείο, το Διοικητήριο,
το ναό του Αγ. Νικόλα, τον καθεδρικό ναό του Αγίου
Βονιφάτη και θα γνωρίσουμε την πόλη που υπήρξε
κατά τον μεσαίωνα ένα σπουδαίο εμπορικό λιμάνι
της Ευρώπης. Συνεχίζουμε για τη διάσημη Μπρυζ, μια
από τις ομορφότερες πόλεις της κεντρικής Ευρώπης.
Μια πόλη, όπου ο χρόνος δείχνει να έχει σταματήσει
στον Μεσαίωνα! Μεταξύ άλλων, το πάρκο με τη
‘Λίμνη της Αγάπης’, το παλαιότερο νοσοκομείο στην
Ευρώπη του Αγίου Ιωάννη, ο Ναός της Παναγίας, η
πολυφωτογραφημένη γέφυρα του Αγίου Βονιφάτιου,
το διοικητήριο, και το ιστορικό κέντρο, μοναδικό στολίδι
μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής. Επιστροφή το απόγευμα
στις Βρυξέλλες.
6η ημέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τελευταία μας ημέρα σήμερα, οπότε ο χρόνος είναι
στη διάθεσή σας για να τον αξιοποιήσετε όπως
επιθυμείτε. Ο συνοδός μας είναι εκεί για να σας
παρέχει κάθε απαραίτητη πληροφορία. Ανακαλύψτε
το Μουσείο μουσικών οργάνων (κορυφαίο του είδους
στον κόσμο), το μουσείο Καλών Τεχνών η το μουσείο
των κόμικς. Απολαύστε μια τελευταία βόλτα στο
κέντρο της Βελγικής πρωτεύουσας και μην ξεχάσετε
να προμηθευτείτε τις διάσημες βελγικές σοκολάτες.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Σαρλερουά για την
πτήση της επιστροφής.

Tιμή
Μονοκλ

Αερ. Εταιρία

TRANSAVIA
ΘΕΣ - AΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 13.25 - 15.35
525

395

715

RYANAIR
BΡΥΞΕΛΛΕΣ (Σαρλερουά) - ΘΕΣ 15.55 - 19.40
Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή 40 X 20 X25 cm ανά άτομο
& 1 αποσκευή 15Kg ανά 2 άτομα

Περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.
Σύνολο φόρων 145 ευρώ

ice skating

5

VIENNA FAMILY & RELAX TRIP
Ιδανικό ταξίδι για οικογένειες γιατί..
- συνδυάζει τα σημαντικότερα αξιοθέατα με δραστηριότητες για παιδιά
- θα είναι μαζί σας ο συνοδός της εκδρομής, ο τοπικός ξεναγός και ειδική
παιδαγωγός
- θα υπάρχουν τις απογευματινές ώρες δραστηριότητες-παιχνίδια από την
παιδαγωγό στο ξενοδοχείο
- θα κάνετε νέους φίλους εσείς και τα παιδιά σας
- θα απολαύσετε ένα ταξίδι χωρίς πολλές έννοιες

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

18,22/12
& 2/1

Spanish riding school - Βιέννη

2η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΙΠΠΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - HOFBURG
PALACE
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ένα
από τα μεγαλύτερα μουσεία της πόλης και σημαντικότερα της Ευρώπης.
Οι πρώτες συλλογές του μουσείου άρχισαν να δημιουργούνται από
τον 18ο αιώνα, αλλά οι τωρινές του εγκαταστάσεις χτίστηκαν στα
τέλη του 19ου αιώνα. Σήμερα οι εκθεσιακοί του χώροι καλύπτουν μια
έκταση 8.700τ.μ. με διαδραστικά εκθέματα από τους τομείς της φυσικής
ιστορίας, γεωλογίας, παλαιοανθρωπολογίας και προϊστορίας που
εντυπωσιάζουν και παραπέμπουν μικρούς και μεγάλους επισκέπτες
πολλά χρόνια πίσω, στην αρχή της δημιουργίας. Το μουσείο είναι ιδανικό
για ολόκληρη την οικογένεια. Ακολουθεί επίσκεψη στην περίφημη
παραδοσιακή σχολή ιππασίας μια εξαιρετικής ράτσας αλόγων, των
άσπρων Lipizzan. Η σχολή έχει γίνει κάτι διαφορετικό από τα τετριμμένα
τουριστικά αξιοθέατα καθώς προσφέρει παραστάσεις για το κοινό και
επιτρέπει παρακολούθηση κάποιων από τις προπονήσεις. Το απόγευμα
στο ξενοδοχείο οι μικροί αλλά και οι μεγάλοι μας φίλοι μπορούν να
συμμετέχουν σε ένα διασκεδαστικό μάθημα / διαγωνισμό ζωγραφικής
με ιδιαίτερα δωράκια για όλους! Η Βιέννη φημίζεται για την μουσική..
ελάτε λοιπόν το απόγευμα μαζί μας σε ένα μοναδικό κονσέρτο στην
αυτοκρατορική αίθουσα του HOFBURG PALACE.
5D Cinema Time Travel - Βιέννη

Χριστουγεννιάτικη αγορά

ΗΜΕΡΕΣ
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Prater Park - Βιέννη

Μουσείο φυσικής Ιστορίας
Βιέννη

Zoom Children Museum- Βιέννη

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΠΠΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ
ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ - ICE SKATING - 5D CINEMA TIME TRAVEL - PRATER PARK - VIRTUAL REALITY BAR
3η ημέρα: ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΕΝΜΠΡOΥΝ - ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ - RATHAUSPLATZ - ICE SKATING
Πρωινό και αναχώρηση για ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ευρώπης,
το περίφημο ανάκτορο του Σενμπρούν, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς της UNESCO. Υπήρξε η θερινή κατοικία των Αψβούργων από
τα τέλη του 17ου αιώνα έως το 1918. Η λογοτεχνική παράδοση θέλει το όλο
ανακτορικό συγκρότημα να έχει 1441 δωμάτια και 139 μαγειρεία. Δείτε τα
αυτοκρατορικά διαμερίσματα, περπατήστε στους μεγαλοπρεπείς κήπους και
νιώστε πως είναι να ζει κάποιος ως Αυτοκράτορας! Μέρος του Σενμπρούν
και ο παλαιότερος ζωολογικός κήπος του κόσμου με περισσότερα από 700
είδη ζώων (κάποια υπό εξαφάνιση) αποτελεί μια ιδιαίτερη εμπειρία σε
ένα μοναδικό περιβάλλον που συνδυάζει πολιτισμό και φύση. Δείτε Pandas, τίγρεις της Σιβηρίας, ουραγκοτάγκους, ελέφαντες και βυθιστείτε στον
Αμαζόνιο και την εμπειρία του τροπικού δάσους.. Επιστροφή στη Βιέννη
στην κεντρική πλατεία Rathausplatz αυτή τη φορά για κάτι διαφορετικό.
Το χειμωνιάτικο σκηνικό είναι ιδανικό για ice skating! Σε ένα παραμυθένιο
σκηνικό, μαζί με άλλους λάτρεις του αθλήματος, μπορείτε να επιδοθείτε σε
φιγούρες, αλλά και τούμπες στον πάγο!
4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - 5D CINEMA TIME TRAVEL - ΖΟΟΜ CHILDREN MUSEUM - PRATER PARK
Πρωινό και αναχωρούμε για μια βραβευμένη με το 5D Attraction Animago Award. εμπειρία 5 διαστάσεων (5D) στο Time Travel Πρόκειται για ένα
ταξίδι στην στην μεσαιωνική Βιέννη της πανούκλας αλλά και της τουρκικής
εισβολής Γίνεται μέρος της ιστορίας με ειδικά εφέ και εικόνες 3D. Κατόπιν
αναχώρηση για zoom children’s museum μια ιδιαίτερη για πρόταση για
παιδιά κάθε ηλικίας με διαδραστικές δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία
του κάθε μικρού μας φίλου Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www. kindermuseum.at μπορείτε να πάρετε μια μικρή γεύση για τις θεματικές ενότητες , τις
δραστηριότητες αλλά και τις τιμές που ταιριάζουν στο δικό σας παιδί. Θα
κλείσουμε την ημέρα μας βλεποντας την Βιέννη από ψηλά ανεβαίνοντας
στην τεράστια ρόδα (ενήλικοι 9,50 ευρώ, παιδιά 3-14 ετών 4 ευρώ) του
περίφημου λούνα παρκ του Prater. Κατασκευάστηκε το 1897 και αποτελεί
σύμβολο της πόλης. Το θεματικό πάρκο λειτουργεί μεταξύ 15/3 και 31/10,
όμως κάποια παιχνίδια, μεταξύ των οποίων και η ρόδα (διαθέτει κλειστές
καμπίνες), παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
Αναχ.

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

18/12

22/12

2/1

ARCOTEL WIMBERGER 4*

5η ημέρα: ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - VIRTUAL REALITY BAR - ΠΤΗΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Η ημέρα αυτή έχει επίσκεψη στην γραφική πρωτεύουσα της
Σλοβακίας τη Μπρατισλάβα η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου
1 ώρας από την Βιέννη. Στην Μπρατισλάβα θα περπατήσουμε στο
καλοδιατηρημένο και ξεχωριστό σε όλη τη Μεσευρώπη ιστορικό της
κέντρο. Η σλοβακική πρωτεύουσα, άλλοτε καθέδρα του ουγγρικού
βασιλείου, είναι από τον ύστερο Μεσαίωνα μέχρι σήμερα μια
γοητευτική παραδουνάβια πανεπιστημιούπολη. Το κάστρο της με το
γαλλικό κήπο, το Προεδρικό Μέγαρο, τα μεσαιωνικά αρχοντικά, ο
Καθεδρικός Ναός του Αγίου Μαρτίνου όπου τελούνταν οι στέψεις των
βασιλέων της Ουγγαρίας, το Πανεπιστήμιο, η πύλη του Αρχαγγέλου
Μιχαήλ, το Δημαρχείο έδρα του Καρδιναλίου όπου υπογράφηκε η
συνθήκη του Πρεσβούργου από το Ναπολέοντα συνθέτουν την
ιστορική εικόνα της πόλης στους αιώνες. Εδώ θα έχουμε χρόνο στην
κεντρική πλατεία όπου εκτός των άλλων μπορείτε να επισκευτείτε
ένα cafe - bar πολύ διαφορετικό από όσα έχουμε πάει έως τώρα,
το Virtual Reality Bar! Ένα μπαρ… εικονικής πραγματικότητας! Εδώ,
θα γίνουμε και πάλι παιδιά, αφού θα μπορέσουμε να επιλέξουμε να
“ζήσουμε” μοναδικές εμπειρίες virtual reality! Κατόπιν, μετάβαση
στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Virtual reality bar - Μπρατισλάβα

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Τιμή σε
Μονόκλ.

225

140

360

395

235

525

295

175

425

Αερ. Εταιρία
Ωράρια πτήσεων

18/12 ASTRA ΘΕΣ-ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 11.20 - 12.20
22/12 ΑSTRA ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ 13.15 - 16.10
ΑSTRA AIRLINES
22/12 ΘΕΣ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 11.00 - 12.00
26/12 ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ 12.30 - 15.30
ASTRA AIRLINES
ΘΕΣ - ΒΙΕΝΝΗ 15.50 - 16.50
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΘΕΣ 20.45 - 23.45

Περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.
Σύνολο φόρων 145 ευρώ
Στις πτήσεις της Astra Airlines περιλαμβάνεται 1χειραποσκευή έως 8kg και 1 αποσκευή έως 15kg ανά άτομο.
Στο ΑRCOTEL WIMBERGER η διαμονή γίνεται σε τετράκλινα οικογενειακά δωμάτια.

Δημαρχείο Βιέννης

Αυστριακές λίμνες

4&5

ΜΕΛΩΔΙΚΗ ΒΙΕΝΝΗ
Η Βασίλισσα των Χριστουγέννων
H Βιέννη είναι ένας προορισμός που πρέπει να επισκεφθείτε
τουλάχιστον μια φορά και η περίοδος των χειμερινών εορτών είναι
ιδανική. Θα δείτε επιβλητικά παλάτια, σημαντικά μουσεία, εξαιρετικά
έργα Τέχνης, μεγάλα καταπράσινα πάρκα στο κέντρο της πόλης,
ιστορικά καφέ, ρομαντικές διαδρομές, Χριστουγεννιάτικες αγορές και
θα δοκιμάσετε ιδιαίτερες τοπικές γεύσεις, σε μια μόνιμη εορταστική
διάθεση που σου μεταδίδει η στολισμένη πόλη. Έχοντας την εμπειρία
πολλών ετών και περιηγήσεων στη Βιέννη ετοιμάσαμε για εσάς ένα
πρόγραμμα επισκέψεων στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης,
καθώς και σε άλλες περιοχές της Αυστρίας, ώστε να αξιοποιήσετε τις
ημέρες σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φροντίσαμε παράλληλα
να έχετε χρόνο στη διάθεσή σας, ώστε με την καθοδήγηση του
Έλληνα συνοδού που θα βρίσκεται συνεχώς μαζί σας, να δείτε σημεία
που ενδιαφέρουν εσάς ατομικά. Ο τοπικός ξεναγός θα σας μεταφέρει
εκτός των άλλων, τον τρόπο ζωής και την καθημερινότητα των
Βιεννέζων. Σας προσφέρουμε απευθείας ειδικά ναυλωμένες πτήσεις
αποκλειστικά από το γραφείο μας (charter) και αρκετές δυνατότητες
ξενοδοχείων ειδικά επιλεγμένα, ώστε να συνδυάζουν ποιότητα
και χαμηλή τιμή (value for money). Ετοιμάστε βαλίτσες, πάρτε μαζί
σας ζεστά ρούχα και γνωρίστε την αρχοντική, κοσμοπολίτικη και
εορταστικά στολισμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης!
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για την Αυστριακή
πρωτεύουσα, τη Βιέννη. Άφιξη και πρώτη γνωριμία με την πόλη του μπαρόκ
και της μουσικής, με το συνοδό μας. Στην περιήγησή μας βλέπουμε το
Κούνστχαους ένα σύμπλεγμα κτιρίων αφαιρετικής τεχνοτροπίας και το
μπαρόκ ανακτορικό συγκρότημα Μπελβεντέρε του πρίγκιπα Ευγενίου της
Σαβοΐας, σήμερα Πινακοθήκη με έργα τέχνης καλλιτεχνών της νεότερης
περιόδου και του κινήματος του Μοντερνισμού. Συνεχίζουμε με την
πλατεία Καρόλου όπου βρίσκεται ο Ναός του Αγίου Καρόλου Βορρομαίου
και το Μέγαρο του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής και εισερχόμαστε
στην περίφημη Ρίνγκστρασσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου). Εδώ
θα δούμε την Κρατική Όπερα, το χειμερινό αυτοκρατορικό ανακτορικό
συγκρότημα της Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και
Φυσικής Ιστορίας, το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το άλλοτε
Αυτοκρατορικό Θέατρο απέναντι από το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, και
τη Βοτίφκιρχε (εκκλησία του Τάματος). Θα περπατήσουμε στην ιστορική
ελληνική γειτονιά με τις ελληνορθόδοξες εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου
και της Αγίας Τριάδας και διασχίζοντας πεζοί το ιστορικό κέντρο, με τον
περίφημο καθεδρικό ναό Αγίου Στεφάνου, θα καταλήξουμε στην Πλατεία
του Δημαρχείου με την παραμυθένια Χριστουγεννιάτικη Αγορά. Υπάρχουν
πολλές Χριστουγεννιάτικες αγορές στην Αυστρία και ιδιαίτερα στη Βιέννη
με μεγαλύτερη αυτή στο Rathausplatz, Δοκιμάστε ένα από τα δημοφιλή
παραδοσιακά ζεστά ποτά «γκλιούβαϊν» ή «πουνς»» και γευθείτε ψητά
λουκάνικα, κάστανα ή κάϊζερσμάρεν από τα αυτοκρατορικά γλυκίσματα.
Στη συνέχεια μετάβαση και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ
ανακαλύψτε την εύθυμη και διασκεδαστική πλευρά της Βιέννης γύρω από
την κεντρική πλατεία Αγίου Στεφάνου.

ΗΜΕΡΕΣ

18,19,22,23,26,29,30 /12
& 2,6 /1
2η ημέρα: ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΕΝΜΠΡOΥΝ - ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ - ΜΠΑΝΤΕΝ
RATHAUSPLATZ - ICE SKATING
Πρωινό και αναχώρηση για ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της
Ευρώπης, το περίφημο ανάκτορο του Σενμπρούν, μνημείο παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Υπήρξε η θερινή κατοικία των
Αψβούργων από τα τέλη του 17ου αιώνα έως το 1918. Η λογοτεχνική
παράδοση θέλει το όλο ανακτορικό συγκρότημα να έχει 1441 δωμάτια
και 139 μαγειρεία. Δείτε τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, περπατήστε
στους μεγαλοπρεπείς κήπους και νιώστε πως είναι να ζει κάποιος ως
Αυτοκράτορας! Στη συνέχεια αναχώρηση για μια όμορφη εκδρομή στα
νοτιοδυτικά περίχωρα της Βιέννης, στο περίφημο Βιεννέζικο Δάσος,
πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες (Μπετόβεν, Μότσαρτ,
Στράους, Σιούμπερτ κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι
του Τιμίου Σταυρού και μετά θα περάσουμε από το Μάγιερλινγκ, με
το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από τη
θλιβερή όσο και ρομαντική ιστορία της αυτοκτονίας του διαδόχου
πρίγκιπα Ροδόλφου και της βαρόνης Μαρίας Βετσέρα. Ακολουθεί
η γραφική λουτρόπολη Μπάντεν. Θα δούμε το ιδιαίτερα γνωστό κι
εκτός της χώρας καζίνο της πόλης που ξεχωρίζει με την αρχιτεκτονική
του, το μνημείο της πανώλης, το Δημαρχείο και τον «Οίκο της Ενάτης»
το σπίτι, όπου ο Μπετόβεν συνέθεσε την «Ωδή στη χαρά». Επιστροφή
στη Βιέννη στην κεντρική πλατεία Rathausplatz αυτή τη φορά για κάτι
διαφορετικό. Το χειμωνιάτικο σκηνικό είναι ιδανικό για ice skating!
Σε ένα παραμυθένιο σκηνικό, μαζί με άλλους λάτρεις του αθλήματος,
μπορείτε να επιδοθείτε σε φιγούρες, αλλά και τούμπες στον πάγο!
3η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΛΙΜΝΕΣ - ΖΑΛΤΖΜΠΟΥΡΓΚ
Πρωινό και ξεκινάμε για προαιρετική εκδρομή στη γενέτειρα του
Μότσαρτ, το Ζάλτσμπουργκ. Η πορεία της διαδρομής μας προς τις
κεντρικές Άλπεις μέσα σε τέσσερα από τα ομόσπονδα κρατίδια της
Αυστρίας προσφέροντας εναλλαγές και πλούτο σε οπτικές εμπειρίες.
Διασχίζουμε τη «Δημοκρατία των Άλπεων» από ανατολικά προς
δυτικά ανεβαίνοντας από την κοιλάδα του Δούναβη προς την αλπική
ζώνη στην ειδυλλιακή περιοχή των λιμνών του Ζαλτσκάμπεργκουτ.
Εδώ βλέπουμε κάποιες από τις μεγαλύτερες λίμνες της χώρας,
ανάμεσά τους η θρυλική Μόντζεε των κελτικών και παλαιογερμανικών
μύθων. Αλλά κι η αρχιτεκτονική του αγροτικού χώρου και της αλπικής
ενδοχώρας προκαλεί το ξεχωριστό ενδιαφέρον. Κατόπιν φτάνουμε
στη «Ρώμη των Άλπεων», την «Ιερουσαλήμ του γερμανόφωνου
χριστιανικού κόσμου» το παραμυθένιο Ζάλτσμπουργκ. Διασχίζουμε
πεζοί τους κήπους του ανακτόρου Μιραμπέλ αφήνοντας αριστερά
μας το μουσικό Πανεπιστήμιο Μοτσαρτέουμ, και βλέπουμε το θέατρο
της Χώρας, την οικία της οικογένειας Μότσαρτ, τον γενέθλιο οίκο
του βασιλιά Όθωνα της Ελλάδας και του ελληνικής καταγωγής
μουσουργού Χέρμπερτ φον Κάραγιαν. Περνούμε στη γέφυρα
Μάκαρτ ή των «κλειδωμένων καρδιών» του ποταμού Ζάλτσαχ, και
εισερχόμαστε στην Παλαιά Πόλη της Αναγέννησης και του Μεσαίωνα.
Περιδιαβαίνοντας μέσα από στοές, στενά σοκάκια, φτάνουμε
στην περιβόητη οδό Γκετράϊντεγκασσε όπου το γενέθλιο σπίτι του
Μότσαρτ, και το Δημαρχείο. Συνεχίζουμε στο Ανάκτορο των Πριγκίπων
Αρχιεπισκόπων δίπλα από τον αναγεννησιακό Καθεδρικό του Αγίου
Πέτρου, τα Αββαεία του Αγίου Πέτρου και των Φραγκισκανών. Χρόνος
ελεύθερος για βόλτα και καφέ. Επιστροφή στη Βιέννη.

17
Ζάλτζμπουργκ

ΒΙΕΝΝΗ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ - ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ - ΜΠΑΝΤΕΝ - ICE SKATING
ΖΑΛΤΖΜΠΟΥΡΓΚ - ΜΕΛΚ - ΒΑΧΑΟΥ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΔΟΥΝΑΒΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ STUHLECK
4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΜΕΛΚ - ΒΑΧΑΟΥ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΔΟΥΝΑΒΗ
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο έχετε ελεύθερο χρόνο να απολαύσετε το
κέντρο της πόλης σε μια μοναδική Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Μιλήστε με
τον συνοδό μας για να βρείτε αυτό που ενδιαφέρει εσάς από κάποιο αξιοθέατο
(μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Ιστορία της Τέχνης, Τετράγωνο Μουσείων, Μουσείο
Θησαυρού, Imperial Riding School κ.ά) έως ένα καλό καφέ ή εστιατόριο και
επιστρέψτε στο ξενοδοχείο εξ ιδίων την ώρα που επιθυμείτε.
Εναλλακτικά έχουμε 2 υπέροχες προαιρετικές προτάσεις για εσάς
ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕΛΚ - ΒΑΧΑΟΥ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΔΟΥΝΑΒΗ
Ελάτε μαζί μας στην περίφημη κοιλάδα Βάχαου του Δούναβη. Θα ξεκινήσουμε
κατά μήκος του ποταμού σε μια διαδρομή με γραφικά κρασοχώρια και
καλοδιατηρημένους μεσαιωνικούς οικισμούς, διανθισμένους με θρύλους και
παραδόσεις, για να φτάσουμε στην πόλη Κρεμς την παλαιότερη μεσαιωνική
πόλη της κάτω Αυστρίας όπου θα περπατήσουμε στα σοκάκια του ιστορικού
κέντρου. Παράλληλα στη ροή του ποταμού, θα διασχίσουμε την κοιλάδα
Βάχαου, γνωστή για τα τους απέραντους αμπελώνες, για να φτάσουμε στο
Μελκ με το ομώνυμο μοναστήρι των Βενεδικτίνων. Ο χώρος της Μονής υπήρξε
πολιτικό και πνευματικό λίκνο της Αυστρίας. Ξενάγηση στο Μουσείο και στους
χώρους του Αββαείου με κυριότερα αξιοθέατα την αίθουσα του θρόνου, τη
βιβλιοθήκη με τα χιλιάδες παλαίτυπα βιβλία, σπάνια χειρόγραφα, και μία από
τις εντυπωσιακότερες μπαρόκ εκκλησίες της Κεντρικής Ευρώπης. Απόλαυστε
από τον εξώστη της Μονής την πανοραμική θέα στην κοιλάδα του Δούναβη.
Eπιστροφή στη Βιέννη.
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ STUHLECK
Η Αυστρία είναι ιδιαίτερα γνωστή για τα αμέτρητα χιονοδρομικά της κέντρα.
Οι Αυστριακές Άλπεις δημιουργούν απίστευτα τοπία και ιδανικές συνθήκες
ώστε να αποτελούν μια πολύ ωραία ημερήσια εκδρομή για ντόπιους και
ξένους επισκέπτες. Επιλέξαμε το STUHLECK γιατί βρίσκεται περίπου 2 ώρες
από την Βιέννη και μπορεί να σας ικανοποιήσει είτε είστε επαγγελματίας
σκιερ είτε δεν έχετε την παραμικρή ιδέα! Εκτός από σκι υπάρχουν και άλλες
δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους όπως snow tubing, toboggan run,
ski movie και photo point. Δείτε αναλυτικά στο stuhleck.com.
5η ημέρα: ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - VIRTUAL REALITY BAR - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Η ημέρα αυτή έχει επίσκεψη στην γραφική πρωτεύουσα της Σλοβακίας τη
Μπρατισλάβα η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1 ώρας από την Βιέννη.
Στην Μπρατισλάβα θα περπατήσουμε στο καλοδιατηρημένο και ξεχωριστό
σε όλη τη Μεσευρώπη ιστορικό της κέντρο. Η σλοβακική πρωτεύουσα,
άλλοτε καθέδρα του ουγγρικού βασιλείου, είναι από τον ύστερο Μεσαίωνα
μέχρι σήμερα μια γοητευτική παραδουνάβια πανεπιστημιούπολη. Το κάστρο
της με το γαλλικό κήπο, το Προεδρικό Μέγαρο, τα μεσαιωνικά αρχοντικά,
ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Μαρτίνου όπου τελούνταν οι στέψεις των
βασιλέων της Ουγγαρίας, το Πανεπιστήμιο, η πύλη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ,
το Δημαρχείο έδρα του Καρδιναλίου όπου υπογράφηκε η συνθήκη του
Πρεσβούργου από το Ναπολέοντα συνθέτουν την ιστορική εικόνα της πόλης
στους αιώνες. Εφόσον η ώρα της πτήσης μας το επιτρέπει θα έχουμε χρόνο
στην κεντρική πλατεία όπου εκτός των άλλων μπορείτε να επισκευτείτε ένα
cafe - bar πολύ διαφορετικό από όσα έχουμε πάει έως τώρα, το Virtual Reality
Bar! Ένα μπαρ… εικονικής πραγματικότητας! Εδώ, θα γίνουμε και πάλι παιδιά,
αφού θα μπορέσουμε να επιλέξουμε να “ζήσουμε” μοναδικές εμπειρίες virtual
reality! Κατόπιν, μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος
Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα
χωρίς καμία παράλειψη.

Για τα βράδια σας στην Βιέννη
με την δική μας επιμέλεια προτείνουμε
Christmas Gala Dinner 24/12
Η παραμονή Χριστουγέννων στη Βιέννη είναι καθαρά οικογενειακή
υπόθεση με αποτέλεσμα τα περισσότερα εστιατόρια να είναι
κλειστά! Για αυτό τον λόγο ετοιμάσαμε για εσάς εορταστικό
Χριστουγεννιάτικο δείπνο με μουσική σε μια ιδιαίτερη αίθουσα
στο ξενοδοχείο Arcotel Wimberger. Τιμή ενήλικα 65ε, παιδί 35ε.
Παραδοσιακό δείπνο στο Γκρίντσιχ
Παραδοσιακή βραδιά με μουσική και τοπικές γεύσεις στο στο
γνωστό κρασοχώρι Νeustift στην περιοχή Grinzing
Περίοδος Χριστουγέννων και Θεοφανείων:
35€ ενήλικας, 20€ παιδί
Εορταστικό δείπνο παραμονή Πρωτοχρονιάς:
45€ ενήλικας, 35€ παιδί
Concert at the Hofburg Palace
Η επίσκεψη στην Βιέννη δεν μπορεί να μην περιλαμβάνει και
την απόλαυση ενός μοναδικού κονσέρτου. Στην πόλη υπάρχουν
διάφορα Concert Halls με διαφορετική ποιότητα και τιμές. Εμείς
επιλέγουμε την αυτοκρατορική αίθουσα Imperial στο παλάτι
Hofburg με την μοναδική Vienna Hofburg Orchestra. Εφόσον
σας ενδιαφέρει, προτείνουμε να κάνετε την κράτησή σας με
την εγγραφή στην εκδρομή με τις παρακάτω εκπτωτικές τιμές.
Κατηγορίες θέσεων : 1η : 95€, 2η - 80€, 3η - 60€
Hofburg Palace

Πρωτοχρονιά στη Βιέννη
Εξαιρετικές εκθέσεις και μια απίστευτη ποικιλία από εκδηλώσεις,
συναυλίες, όπερες, οπερέτες και μιούζικαλ, όπως τα hit “Evita”
και “Σικανέντερ” υπόσχονται ένα πρόγραμμα την περίοδο της
Πρωτοχρονιάς γεμάτο ενθουσιασμό στη διάρκεια της ημέρας,
αλλά και της νύχτας.
Στις 31 Δεκεμβρίου το κέντρο της παλιάς πόλης της Βιέννης
μεταμορφώνεται : Από τις 14:00 έως το επόμενο πρωί, η ψυχαγωγία
είναι εγγυημένη από το New Year’s Eve Trail στην πλατεία
του Δημαρχείου με γαστρονομικές απολαύσεις, ψυχαγωγικά
προγράμματα, βαλς, οπερέτα, ροκ, ποπ και μια μεγάλη επίδειξη
πυροτεχνημάτων.
Για αυτή την παραμονή ετοιμάσαμε για εσάς παραδοσιακό
εορταστικό δείπνο στο γνωστό κρασοχώρι Νeustift στην περιοχή
Grinzing (45€ ενήλικας, 35ε παιδί).

ΜΕΛΩΔΙΚΗ ΒΙΕΝΝΗ 4&5 ΗΜΕΡΕΣ
Ημ

Αναχ.

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού
έως
12 ετών

Tιμή
Μονοκλ

ANANAS 4* / Κεντρικό

199

95

295

215

1ο & 2ο
παιδί

330

255

-

385

22/12 ΑSTRA AIRLINES
ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ 13.15 - 16.10

265

1ο & 2ο
έως
16 ετών

395

6/1 ASTRA AIRLINES
ΘΕΣ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 18.20 - 19.20

ARCOTEL WIMBERGER 4*

5

18/12
&
6/1

*

SAVOYEN 4* plus

/ Κεντρικό

4

140

95
HILTON DANUBE 4*

HILTON VIENNA 5*

19/12
&
6/1

/ Κεντρικό

/ Κεντρικό

125

335

έως
16ετών

550

ANDAZ AM BELVEDERE
A CONCEPT BY HYATT 5* / Κεντρικό

415

195

690

ANANAS 4* / Κεντρικό

165

75

235

ARCOTEL WIMBERGER 4* / Κεντρικό

175

1ο & 2ο
παιδί

/ Κεντρικό

140

249

18/12 ASTRA AIRLINES
ΘΕΣ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 11.20 - 12.20

10/1 AEGEAN AIRLINES
ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ 18.20 - 00.10
(μέσω Αθήνας)

19/12 RYANAIR
ΘΕΣ - ΒΙΕΝΝΗ 18.00 - 18.50
22/12 ΑSTRA
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΘΕΣ 13.25 - 16.20

SAVOYEN 4* plus

/ Κεντρικό

215

75

295

*
75

4

Αερ. Εταιρία

HILTON DANUBE 4*

/ Κεντρικό

255

1ο & 2ο
έως
16 ετών

HILTON VIENNA 5*

/ Κεντρικό

270

έως
16ετών

440

ANANAS 4* / Κεντρικό

329

129

415

ARCOTEL WIMBERGER 4* / Κεντρικό

345

1ο & 2ο
παιδί

95

175

310

435

23/12
SAVOYEN 4* plus

/ Κεντρικό

HILTON VIENNA 5* / Κεντρικό

379

395

-

215
έως
16ετών

495

6/1 ASTRA AIRLINES
ΘΕΣ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 18.20 - 19.20
9/1 RYANAIR
ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ 14.45 - 17.30

RYANAIR
ΘΕΣ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 09.05 - 10.05
ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ 17.30 - 20.20

550

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.
Σύνολο φόρων +145 ευρώ
Στις πτήσεις της Astra Airlines περιλαμβάνεται 1χειραποσκευή έως 8kg και 1 αποσκευή έως 15kg ανά άτομο.
Στις πτήσεις της Ryanair / Wizzair περιλαμβάνεται 1χειραποσκευή έως 8kg ανά άτομο και 1 αποσκευή έως 15kg ανά 2 άτομα.
Αν επιθυμείτε να μην συμμετέχετε στα προγράμματα εκδρομών – ξεναγήσεων η τιμή μειώνεται κατά 50ευρω ανά άτομο.
Στο ΑRCOTEL WIMBERGER και στο HILTON DANUBE υπάρχουν τετράκλινα δωμάτια.
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ΜΕΛΩΔΙΚΗ ΒΙΕΝΝΗ 4&5 ΗΜΕΡΕΣ
Ημ

Αναχ.

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού
έως
12 ετών

Tιμή
Μονοκλ

ANANAS 4* / Κεντρικό

385

185

440

395

1ο & 2ο
παιδί

465

435

-

520

HILTON DANUBE 4* / Κεντρικό

450

1ο & 2ο
έως
16 ετών

HILTON VIENNA 5* / Κεντρικό

479

έως
16ετών

675

ANDAZ AM BELVEDERE
A CONCEPT BY HYATT 5* / Κεντρικό

530

315

790

ANANAS 4* / Κεντρικό

215

95

295

ARCOTEL WIMBERGER 4* / Κεντρικό

229

1ο & 2ο
παιδί

1ο & 2ο
έως
16 ετών

ARCOTEL WIMBERGER 4*
SAVOYEN 4* plus

5

22/12
&
23/12

/ Κεντρικό

/ Κεντρικό

195

*

26/12
4

5

*

29/12
&
30/12

*

*

245

125

650

/ Κεντρικό

265

HILTON VIENNA 5*

/ Κεντρικό

295

έως
16ετών

460

ANDAZ AM BELVEDERE
A CONCEPT BY HYATT 5* / Κεντρικό

370

185

550

ANANAS 4* / Κεντρικό

349

95

635

ARCOTEL WIMBERGER 4* / Κεντρικό

375

1ο & 2ο
παιδί

1ο & 2ο
έως
16 ετών

185

415

650

170
HILTON DANUBE 4*

/ Κεντρικό

545

HILTON VIENNA 5*

/ Κεντρικό

560

έως
16ετών

980

ANANAS 4* / Κεντρικό

275

95

395

ARCOTEL WIMBERGER 4* / Κεντρικό

289

1ο & 2ο
παιδί

420

SAVOYEN 4* plus / Κεντρικό

345

-

490

195

175

950

1ο & 2ο
έως
16 ετών

/ Κεντρικό

365

HILTON VIENNA 5* / Κεντρικό

385

έως
16ετών

585

ANDAZ AM BELVEDERE
A CONCEPT BY HYATT 5* / Κεντρικό

470

245

690

175

ΘΕΣ - BIE 10.20 - 11.20
MΠΡΑΤ - ΘΕΣ 18.00 - 21.00

ASTRA AIRLINES
29/12 ΘΕΣ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 15.50 - 16.50
2/1 BIEΝΝΗ - ΘΕΣ 18.00 - 20.50
30/12 RYANAIR
ΘΕΣ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 09.05 - 10.05
3/1 WIZZAIR
BIENNH - ΘΕΣ 18.30 - 21.20

ASTRA AIRLINES

145
HILTON DANUBE 4*

23/12 RYANAIR
ΘΕΣ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 09.05 - 10.05
27/12 WIZZAIR
ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ 18.05 - 20.55

ΑSTRA AIRLINES

HILTON DANUBE 4*

145

ΑSTRA AIRLINES
22/12 ΘΕΣ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 11.00 - 12.00
26/12 ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ 12.30 - 15.30

310

110

2/1
5

225

Αερ. Εταιρία

560

ΘΕΣ - ΒΙΕΝΝΗ 15.50 - 16.50
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΘΕΣ 20.45 - 23.45

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.
Σύνολο φόρων +145ε
Στις πτήσεις της Astra Airlines περιλαμβάνεται 1χειραποσκευή έως 8kg και 1 αποσκευή έως 15kg ανά άτομο.
Στις πτήσεις της Ryanair / Wizzair περιλαμβάνεται 1χειραποσκευή έως 8kg ανά άτομο και 1 αποσκευή έως 15kg ανά 2 άτομα.
Αν επιθυμείτε να μην συμμετέχετε στα προγράμματα εκδρομών – ξεναγήσεων η τιμή μειώνεται κατά 50ευρω ανά άτομο.
Στο ΑRCOTEL WIMBERGER και στο HILTON DANUBE υπάρχουν τετράκλινα δωμάτια.

Μουσείο Μαριονέτας

Μουσείο Lego

5

ΠΡΑΓΑ FAMILY TRIP
Ιδανικό ταξίδι για οικογένειες γιατί..
- συνδυάζει τα σημαντικότερα αξιοθέατα με δραστηριότητες για
παιδιά
- θα είναι μαζί σας ο συνοδός της εκδρομής, ο τοπικός ξεναγός και
ειδική παιδαγωγός
- θα υπάρχουν τις απογευματινές ώρες δραστηριότητες-παιχνίδια
από την παιδαγωγό στο ξενοδοχείο
- θα κάνετε νέους φίλους εσείς και τα παιδιά σας
- θα απολαύσετε ένα ταξίδι, χωρίς πολλές έννοιες
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, γνωριμία με τον αρχηγό της
εκδρομής & την παιδαγωγό μας και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της
Πράγας. Άφιξη στην πρωτεύουσα της Τσεχίας και θα ξεκινήσουμε το
πρόγραμμα μας ξενάγηση πόλης, όπου θα θαυμάσουμε τα ακριβότερα
καταστήματα οίκων μόδας, τα πολυτελή εστιατόρια και καφέ και θα
καταλήξουμε στην πανέμορφη πλατεία της παλιάς πόλης. Στολισμένη
με όμορφα κτίρια, παλιά παλάτια όπως του Κίνσκι, την όμορφη
παλιά βασιλική εκκλησία της Παναγίας του Τιν, γνωστή για τους δύο
πύργους του Αδάμ και της Έυας και την εκκλησία του Αγ.Νικολάου. Θα
θαυμάσουμε το παλιό Δημαρχείο με το φημισμένο αστρονομικό ρολόι,
το νέο δημαρχείο και θα φτάσουμε στην περίφημη πέτρινη γέφυρα του
Καρόλου του ΙV. Στη συνέχεια θα δούμε τον Πύργο της Πυρίτιδας, την
πλατεία Vaclav, σημείο συνάντησης των κατοίκων της Πράγας και θα
δούμε επίσης το επιβλητικό κτίσμα του μουσείου Φυσικής Ιστορίας.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ
ανακαλύψτε την εύθυμη και διασκεδαστική πλευρά της Πράγας.
2η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΑ LEGO ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ – ΜΑΥΡΟ ΘΕΑΤΡΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η μέρα μας ξεκινάει με το Μουσείο LEGO
της Πράγας. Ενώ οι γονείς θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε
έναν καφέ, τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν δικά τους εκθέματα
με βάση την ιστορία των LEGO που απεικονίζεται στο συγκεκριμένο
μουσείο. Μετά από το πολύωρο πρόγραμμα θα υπάρχει ελεύθερος
χρόνος για φαγητό στην Παλιά Πόλη και αμέσως μετά επίσκεψη στο
μουσείο σοκολάτας της Πράγας που δεν απέχει πολύ από την κεντρική
πλατεία της πόλης. Εκεί θα μάθουμε για την ιστορία της σοκολάτας στα
τελευταία 3000 χρόνια. Με τα εισιτήρια υπάρχει το προνόμιο “all you
can eat” για να δοκιμάσουμε όλα τα “εκθέματα” του μουσείου και αν
κάποιος επιθυμεί μπορεί να συμμετάσχει στο εργαστήριο παρασκευής
σοκολάτας που προσφέρει το μουσείο. Αμέσως μετά θα επισκεφτούμε
τον κοντινό Λαβύρινθο με τους Καθρέφτες, πρόκειται για ένα κτίριο
που δημιουργήθηκε το 1891 όπου εξωτερικά μοιάζει με κάστρο αλλά σε
αντίθεση με τα διάφορα κλασσικά κάστρα της χώρας, μέσα θα βρούμε
λαβύρινθους γεμάτο καθρέφτες στους τοίχους. Πρώτα οι επισκέπτες
περνάνε από ένα διόραμα - αντίγραφο επίθεσης στην Γέφυρα Charles
το 1648 και ακριβώς επόμενος είναι ο “λαβύρινθος του γέλιου” , όπως
έχει ονομαστεί όπου θα περιτριγυριστούμε από κυρτούς καθρέφτες
που αλλάζουν με περίεργους τρόπους την εικόνα μας. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο και ξεκούραση. Σε ειδική αίθουσα τα παιδιά μπορούν να
παίξουν, να ζωγραφίσουν με τη βοήθεια της παιδαγωγού. Το βράδυ
προαιρετική έξοδος στο φημισμένο μαύρο θέατρο, που αποτελεί ένα
μοναδικό θέαμα που θα σας συνεπάρει με την ομορφιά των εικόνων του,
την καλλιτεχνική του αρτιότητα και τη μη-λεκτική δυναμική του.

ΗΜΕΡΕΣ

18/12, 22/12, 24/12
& 2/1

3η ημέρα: ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ - ΕΝΥΔΡΕΙΟ - ΖΩΟΛΟΓΙΚΌΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ
ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το πάρκο Stromovka, όπου εκεί θα
επισκεφτούμε τον ζωολογικό κήπο της Πράγας όπου θεωρείται από τους
καλύτερους ζωολογικούς κήπους της Ευρώπης και παρέχει μια τεράστια
βιοποικιλία ζώων με ένα μονοπάτι 10 χιλιομέτρων που παρουσιάζει
εκθέσεις από διάφορα περιβάλλοντα του πλανήτη όπως την Αφρικανική
Σαβάνα και την Ινδονησιακή Ζούγκλα. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε
στο ενυδρείο της Πράγας, επηρεασμένο από τον θρύλο της Ατλαντίδος,
με την μεγαλύτερη ποικιλία υδάτινης ζωής που έχει να προσφέρει
η χώρα. Θα δουμε εκθέσεις κοραλλιογενών υφάλων, καρχαριών και
διαφόρων ψάρια από όλο τον πλανήτη. Τελειώνοντας, θα δούμε το
φημισμένο σε όλο τον κόσμο Πλανητάριο της Πράγας με τον πιο
σύγχρονο οπτικοακουστικό εξοπλισμό για να μετατρέψει τις προβολές
του σε κοσμικές ψευδαισθήσεις. Ελεύθερος χρόνος μέσα στο πάρκο.
Το απόγευμα προτείνουμε τις διάφορες παραστάσεις με τις μαριονέτες
στο Εθνικό Θέατρο Μαριονέτας, όπου κάθε παράσταση συνοδεύεται
από συλλογές εκθεμάτων για μια αξέχαστη εμπειρία. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Εκεί οι μικροί, αλλά και οι μεγάλοι φίλοι μας μπορούν να
συμμετέχουν σε ένα διασκεδαστικό μάθημα / διαγωνισμό ζωγραφικής
με ιδιαίτερα δωράκια για όλους.

Ζωολογικός κήπος
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Καστρούπολη

ΠΡΑΓΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ LEGO - ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ - ΜΑΥΡΟ ΘΕΑΤΡΟ - ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ - ΕΝΥΔΡΕΙΟ
ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ - ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑΣ - ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ
4η ημέρα: ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ημέρα μας με ξενάγηση στην
Καστρούπολη (Hrantsani), την Ακρόπολη της πόλης που
απλώνεται στον λόφο της Mala Strana,θα δούμε το μοναστήρι
Strahov, το Loretto,το ανάκτορο Schwarzenberg, το παλιό
ανάκτορο των βασιλέων της Βοημίας το οποίο αργότερα έγινε
κατοικία της Μαρίας Θηρεσίας και πλέον χρησιμοποιείται ως
προεδρικό μέγαρο. Στην συνέχεια θα δούμε τον Καθεδρικό
Ναό του Αγίου Βίτου, την εκκλησία του Αγ.Γεωργίου, θα
περάσουμε από το εθνικό θέατρο και θα καταλήξουμε
στην πλατεία της παλιάς πόλης. Χρόνος ελέυθερος. Έπειτα
σας προτείνουμε μια αξέχαστη κρουαζιέρα στον ποταμό
Μολδάβα, ο οποίος μας ψιθυρίζει στο αυτί την ιστορία του
και μας διαβάζει το ημερολόγιο των γραφικών γεφυρών
και κτιρίων που τον αγκαλιάζουν τόσα χρόνια. Απολαύστε
πλούσιο μπουφέ με φαγητό, γλυκά, φρούτα, τυριά και
διάφορες νοστιμιές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ
προαιρετική έξοδος στις τσέχικες μπυραρίες με υπέροχο
φαγητό.

Ενυδρείο

5η ημέρα: ΠΡΑΓΑ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Τελευταία μας ημέρα, θα πάρουμε ένα καλό πρωινό στο
ξενοδοχείο και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για μια τελευταία
βόλτα στην φημισμένη πόλη. Στη συνέχεια, μεταφορά στο
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Αναχ.

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Τιμή σε
Μονόκλ.

235

95

375

Αερ. Εταιρία
Ωράρια πτήσεων

ASTRA AIRLINES
18/12

ΘΕΣ-ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 11.20 - 12.20
ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ
ASTRA AIRLINES

22/12
24/12

ΝΟVOTEL WENCESLΑS 4*

395

1ο & 2ο
παιδί 195

530

22/12 ΘΕΣ-ΠΡΑΓΑ 05.00-06.15
26/12 ΠΡΑΓΑ-ΘΕΣ 17.45-21.00
24/12 ΘΕΣ-ΠΡΑΓΑ 05.00-06.15
28/12 ΠΡΑΓΑ-ΘΕΣ 21.45-00.50

2/1

295

1ο & 2ο
παιδί 125

ASTRA AIRLINES
440

ΘΕΣ-ΠΡΑΓΑ 10.15-11.30
ΠΡΑΓΑ-ΘΕΣ 15.00-18.15

Περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.
Σύνολο φόρων 145 ευρώ
Στις πτήσεις της Astra Airlines περιλαμβάνεται 1χειραποσκευή έως 8kg και 1 αποσκευή έως 15kg ανά άτομο.
Στο ΝΟVOTEL το family room είναι τετράκλινο δωμάτιο που περιλαμβάνει 1 διπλό κρεβάτι και 1 κουκέτα.

Γέφυρα του Καρόλου

4&5

ΠΡΑΓΑ...Η χρυσή πόλη

ΗΜΕΡΕΣ

18,22,24,26,29 /12
& 2,6 /1

Ελάτε μαζί μας στην Πράγα γιατί..
- Σας προσφέρουμε αποκλειστικές απευθείας πτήσεις από το αεροδρόμιο “Μακεδονία”
- Τα ξενοδοχεία που διαπραγματευτήκαμε για εσάς έχουν πολύ καλή σχέση ποιότηταςτιμής (value for money)
- Έχετε επιλογές διαμονής από οικονομικές λύσεις έως ξενοδοχεία 5*
επιλέξαμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα για να σας ξεναγήσουμε και παράλληλα
υπάρχει χρόνος για να τον αξιοποιήσετε με τον τρόπο που επιθυμείτε
- Ετοιμάσαμε για εσάς και διαφορετικές εμπειρίες, όπως Prague by Night, Ghost Tour,
Κρουαζιέρα στο Μολδάβα και Μαύρο θέατρο.
- Ο συνοδός μας θα είναι συνεχώς μαζί σας για κάθε πληροφορία - καθοδήγηση που
θα χρειαστείτε

1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΡΑΓΑ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - PRAGUE BY NIGHT
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την χρυσή πόλη των 100 πύργων.
Άφιξη και αρχίζουμε αμέσως την γνωριμία με το σημαντικότερο αρχιτεκτονικό μνημείο
της Ευρώπης, την πόλη της Πράγας. Θα ξεκινήσουμε με την κοσμοπολίτικη πλατεία
της παλιάς πόλης. Εδώ θα βρεθείτε αρκετές φορές και θα καταλάβετε αμέσως τους
λόγους! Θα δούμε στη βόλτα μας όμορφα κτίρια, παλιά παλάτια όπως αυτό του Κίνσκι,
την επιβλητική βασιλική εκκλησία της Παναγίας του Τιν, γνωστή για τους δύο πύργους
του Αδάμ και της Έυας και την εκκλησία του Αγ. Νικολάου. Θα θαυμάσουμε την Εβραϊκή
συνοικια με την παλια και τη νέα συναγωγη, το παλιό Δημαρχείο με το φημισμένο
αστρονομικό ρολόι, το νέο δημαρχείο και θα φτάσουμε στην περίφημη πέτρινη γέφυρα
του Καρόλου του ΙV. Στη συνέχεια θα δούμε τον Πύργο της Πυρίτιδας, την πλατεία Vaclav σημείο συνάντησης των κατοίκων της Πράγας και το επιβλητικό κτίριο, το οποίο
στεγάζει το μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Λίγος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία και
μεταφορά στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα ελάτε μαζί μας σε μια ιδιαίτερη νυχτερινή
περιήγηση στα φωταγωγημένα αξιοθέατα της πόλης, πριν τη βραδινή σας βόλτα στο
κέντρο. Θα ξεκινήσουμε με την περιοχή του Πανκρατς, περνώντας από τη γέφυρα των
αυτοκτονιών, βλέπουμε το “σπίτι που χορεύει” και τη μοναδική ορθόδοξη εκκλησία των
Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Ανηφορίζουμε προς την καστρούπολη στην οποία θα
ξεναγηθούμε την επόμενη ημέρα, περνάμε τη γέφυρα του Τσεχ και καταλήγουμε στην
κεντρική πλατεία με το αστρονομικό ρολόι. Πλέον ο χρόνος είναι στη διάθεσή σας για
να κάνετε ότι επιθυμείτε. Ο συνοδός μας είναι εκεί για κάθε απαραίτητη πληροφορία.

Καστρούπολη

2η ημέρα: ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΑΓΙΟΣ ΒΙΤΟΣ - ΓΕΦΥΡΑ
ΚΑΡΟΛΟΥ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ
ΜΟΛΔΑΒΑ - ΜΑΥΡΟ ΘΕΑΤΡΟ - GHOST TOUR
Ξεκινάμε την δεύτερη μας ημέρα, με ξενάγηση στην
Καστρούπολη (Hrantsani), την Ακρόπολη της πόλης
η οποία στεφανώνει τον λόφο της Mala Strana. Θα
δούμε το μοναστήρι Strahov, το Loretto, το ανάκτορο
Schwarzenberg, το παλιό ανάκτορο των βασιλέων
της Βοημίας μετέπειτα κατοικία της Μαρίας Θηρεσίας
σημερινό προεδρικό μέγαρο. Θα δούμε επίσης τον
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βίτου και την εκκλησία του
Αγ.Γεωργίου. Κατηφοριζουμε προς την εκκλησία του
Αγίου Νικολάου και διασχίζουμε την περίφημη γεφυρα
του Καρόλου για να βγουμε στο αστρονομικο ρολόι.
Περάστε τον υπόλοιπο χρόνο στα γραφικά σοκάκια ή
ελάτε μαζί μας σε μια αξέχαστη προαιρετική κρουαζιέρα
στον ποταμό Μολδάβα, ο οποίος μας ψιθυρίζει στο αυτί
την ιστορία του και εξιστορεί τα μυστικά των γραφικών
γεφυρών και κτιρίων που τον αγκαλιάζουν τόσα χρόνια.
Κατά την διάρκεια της κρουαζιέρας απολαύστε γεύμα σε
πλούσιο μπουφέ με κυρίως πιάτα, γλυκά, φρούτα, τυριά
και διάφορες νοστιμιές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για
λίγη ξεκούραση.
Για την βραδινή σας έξοδο μπορείτε να επιλέξετε
προαιρετικά ανάμεσα στα εξής :
Μαύρο θέατρο
Παρακολουθήστε μια παράσταση στο φημισμένο μαύρο
θέατρο της Πράγας, όπου θα απολαύσετε μια μοναδική
τεχνική φιλοτέχνησης εικόνων που αποδεικνύει ότι
το όνειρο, το υπερφυσικό και η μαγεία ξεπηδούν πολύ
καλύτερα από το σκοτάδι.
Ghosts & Legends of the old town
Eπισκεφτείτε τον υπόγειο κόσμο της Πράγας, ακολουθήστε
τα βήματα των πνευμάτων, και ακούστε τους μύθους
καθώς θα περιηγείστε στα υπόγεια του περίφημου ‘’Orloj’’ αστρονομικού πύργου και του δημαρχείου της πόλης.
Σημεία τα οποία έγιναν και παγκοσμίως γνωστά μέσω
της σειράς ‘’most hunted live’’.
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ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - PRAGUE BY NIGHT - ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΑΓΙΟΣ ΒΙΤΟΣ - ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΡΟΛΟΥ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ ΜΑΥΡΟ ΘΕΑΤΡΟ - GHOST TOUR - ΔΡΕΣΔΗ - ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ
3η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΗ ΔΡΕΣΔΗ (120 χλμ) / ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ (160 χλμ)
Την ημέρα αυτή μετά το πρόγευμα στο ξενοδοχείο, σας προτείνουμε
δύο εξαιρετικές επισκέψεις:
ΔΡΕΣΔΗ
Προαιρετική εκδρομή στην Φλωρεντία του Βορρά όπως
αποκαλούν αλλιώς την Δρέσδη, στην ανατολική Γερμανία στο
ελεύθερο κρατίδιο της Σαξονίας. Αφήνοντας πίσω μας την Πράγα
θα κατευθυνθούμε δυτικά όπου θα απολαύσουμε αρχιτεκτονήματα
αναγεννησιακού ρυθμού και ρυθμού Μπαρόκ, όπως την όπερα
Zwinger, τμήμα των ανακτόρων των βασιλέων της Σαξονίας με
τον όμορφο κήπο και τις αίθουσες που φιλοξενούν σήμερα τις
εκθέσεις των παλιών δασκάλων ζωγράφων αλλά και το μουσείο
της μπλε πορσελάνης. Ακόμη θα δούμε την πανέμορφη εκκλησία
των γυναικών Frauenkirche και άλλα αξιοθέατα. Χρόνος ελεύθερος
και επιστροφή το βράδυ στην Πράγα.
ή
ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ
Προαιρετική εκδρομή νοτιότερα προς την πόλη Τσέσκυ Κρούμλοβ,
η οποία προστέθηκε το 1992 στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας
κληρονομιάς της UNESCO και όχι άδικα. Είναι μια μικρή πόλη στην
περιοχή της νότιας Βοημίας της Τσεχίας, παγκοσμίως γνωστή για
την ιστορική γοτθική αρχιτεκτονική της και το κάστρο Κρούμλοβ
όπου τα λόγια δεν αρκούν να περιγράψει κάνεις την μοναδική
ομορφιά της παραμυθένιας πόλης. Η μεσαιωνική πόλη Κρούμλοβ
περικυκλώνεται από τους μαιάνδρους που σχηματίζει ο ποταμός
Μολδάβας. Πάνω από την πόλη υψώνεται το επιβλητικό σύμπλεγμα
του κάστρου και του πύργου, άλλοτε έδρα της πιο δυνατής
οικογένειας, του Οίκου των Rosenberg. Το θέατρο του κάστρου, είναι
το παλαιότερο κτίσμα του είδους του στον κόσμο και διατηρήθηκε
σε άριστη κατάσταση μαζί με τα Μπαρόκ κοστούμια, την σκηνή
και την σχετική τεχνολογία. Το κομψό δημαρχείο Αναγεννησιακού
ρυθμού, η εκκλησία του Αγ. Βίτου και οι μπαρόκ κήποι του είναι
πραγματικά στολίδια, κομψοτεχνήματα αρχιτεκτονικής. Οι πύργοι
και τα κάστρα της νότιας Βοημίας, που βρίσκονταν κάποτε στην
ιδιοκτησία του Οίκου των Rosenberg, συμπεριλαμβανομένου του
Jindrichuv Hradec, είναι γνωστά για το θρυλικό φάντασμα, Τη
Λευκή Κυρά, που εμφανίζεται κατά διαστήματα στα αγαπημένα
της μέρη. Περιπλανηθείτε στα γραφικά σοκάκια και αφήστε τον
χρόνο να σας ταξιδέψει στο παραμύθι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο,
διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ
Ολοήμερη εκδρομή στο φημισμένο Κάρλοβυ Βάρυ στη δυτική Βοημία. Κατά
την διάρκεια της δίωρης περίπου διαδρομής θα έχουμε την ευκαιρία να
απολαύσουμε χαρακτηριστικά τοπία της δυτικής Βοημίας, όπως τις καλλιέργειες
του Λυκίσκου και τμήματα των περίφημων βοημικών δασών. Φτάνουμε στην
πασίγνωστη λουτρόπολη η οποία είναι κυριολεκτικά πνιγμένη μέσα στα δάση
της κοιλάδας, του μικρού ποταμού Τέπλα, η οποία φημίζεται για τις 12 θερμές
ιαματικές πηγές της. Η μικρή αυτή λουτρόπολη υδρίθηκε από τον αυτοκράτορα
Κάρολο IV, και απετέλεσε ανά τους αιώνες τόπο συνάντησης των ανθρώπων
των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής όπως ο Τσάρος Μέγας Πέτρος Α’,
Μαρία Θηρεσία, Γκαίτε, Σίλλερ, Μπάζ κ.α. Πέρα από λουτρόπολη όμως είναι και
η πηγή των κρυστάλλων Βοημίας. Απολαύστε λοιπόν έναν μοναδικό συνδυασμό
φυσικής ομορφιάς, ιαματικών πηγών και εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής. Χρόνος
ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - KLEMENTINUM - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος, ανάλογα με την ώρα της
πτήσης, για τις τελευταίες σας επισκέψεις.
Προτείνουμε επίσκεψη στο φημισμένο κτίριο της βιβλιοθήκης Klementinum,
το οποίο ιδρύθηκε από τους Ιησουίτες κατά την άφιξη τους στη Βοημία το 1556
και έχει μεγάλη και πλούσια ιστορία. Μπορείτε να δείτε την μπαρόκ βιβλιοθήκη
και τον αστρονομικό πύργο. Περιπλανηθείτε στην πλούσια αγορά της πόλης, με
τα υπέροχα κρύσταλλα, επισκεφτείτε το μουσείο φυσικής ιστορίας, την εθνική
πινακοθήκη και πολλά άλλα ενδιαφέροντα σημεία στην ρομαντική Πράγα.
Κάπως έτσι θα τελειώσει η όμορφη διαμονή σας με τις καλύτερες εντυπώσεις
που αφήνει πάντα η Χρυσή Πράγα. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση
επιστροφής.

Κλεμεντίνουμ

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

Παραμονή Χριστουγέννων..εορταστικό δείπνο
Την παραμονή των Χριστουγέννων τα περισσότερα εστιατόρια δεν λειτουργούν, ενώ όσα είναι ανοιχτά
συνήθως έχουν ακριβές τιμές. Εμείς εξασφαλίσαμε για εσάς ειδικά οργανωμένο εορταστικό δείπνο
σε επιλεγμένο εστιατόριο στις 24/12 με κόστος 30ε ενήλικας και 15ε παιδί. Κάντε άμεσα την κράτηση
σας, γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες!

ΠΡΑΓΑ 4&5 ΗΜΕΡΕΣ
Ημ

5

Αναχ.

18/12
&
6/1

*

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού
έως
12 ετών

CLARION CONGRESS 4* / Ημικεντρικό

195

99

259

IBIS WENCESLAS 3* / Κεντρικό

219

99

299

IBIS OLD TOWN 3* / Κεντρικό

225

99

310

Κεντρικό (ex JURIS INN)

235

99

325

NOVOTEL WENCESLAS 4* / Κεντρικό

249

CENTURY OLD TOWN 4* / Κεντρικό

299

99

450

365

99

540

CLARION CONGRESS 4* / Ημικεντρικό

295

195

375

IBIS WENCESLAS 3* / Κεντρικό

310

195

390

335

195

419

ASTRA AIRLINES

BOTANIQUE 4* / Κεντρικό (ex JURIS INN)

375

195

495

22/12 ΘΕΣ - ΠΡΑΓΑ 05.00 - 06.15
26/12 ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ 17.45 - 21.00

NOVOTEL WENCESLAS 4* /

385

BOTANIQUE 4* /

BOSCOLO CARLO IV 5* /

IBIS OLD TOWN 3* /

5

22/12
&
24/12

*

Κεντρικό

Κεντρικό

Κεντρικό

26/12

*

παιδί

99

1ο & 2ο
παιδί 195

355

24/12 ΘΕΣ - ΠΡΑΓΑ 05.00 - 06.15
28/12 ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ 21.45 - 00.50

GRAND MAJESTIC PLAZA 4* plus

425

195

590

JALTA PRAGUE 5* / Κεντρικό

465

195

635

BOSCOLO CARLO IV 5* / Κεντρικό

490

195

720

CLARION CONGRESS 4* / Ημικεντρικό

195

145

325

IBIS OLD TOWN 3* / Κεντρικό

229

145

375

ASTRA AIRLINES

BOTANIQUE 4* / Κεντρικό (ex JURIS INN)

249

145

460

ΘΕΣ - ΠΡΑΓΑ 15.45 - 17.00
ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ12.45 - 16.00

275

145

495

JALTA PRAGUE 5* / Κεντρικό

325

145

590

INTERNATIONAL 4* / Ημικεντρικό

395

195

615

BOTANIQUE 4* / Κεντρικό (ex JURIS INN)

465

195

750

485

195

775

ΘΕΣ - ΠΡΑΓΑ 10.15 - 11.30
ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ12.45 - 16.00

560

195

925

Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή & μια αποσκευή έως
15κ ανά άτομο

585

195

950

CLARION CONGRESS 4* / Ημικεντρικό

219

115

299

IBIS WENCESLAS 3* / Κεντρικό

235

115

345

255

115

370

BOTANIQUE 4* / Κεντρικό (ex JURIS INN)

275

115

395

ASTRA AIRLINES

NOVOTEL WENCESLAS 4* /

285

430

ΘΕΣ - ΠΡΑΓΑ 10.15 - 11.30
ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ 15.00 - 18.15

EA NEW TOWN 4* plus /

JALTA PRAGUE 5* /

IBIS OLD TOWN 3* /

*

Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή & μια αποσκευή έως
15κ ανά άτομο

575

Κεντρικό

Κεντρικό

Κεντρικό

2/1

AEGEAN AIRLINES
10/1 ΠΡΑΓΑ - ΑΘΗΝΑ 16.50 - 20.30
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣ 22.00 - 22.50

195

GRAND MAJESTIC PLAZA 4* plus

5

ASTRA AIRLINES
6/1 ΘΕΣ - ΠΡΑΓΑ 13.00 - 14.15

520

29/12

*

ASTRA AIRLINES
18/12 ΘΕΣ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 11.20 - 12.20
22/12 ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ

410

EA NEW TOWN 4* plus /

5

Αερ. Εταιρία

EA NEW TOWN 4* plus / Κεντρικό
Κεντρικό

4

1ο & 2ο

Tιμή
Μονοκλ

Κεντρικό

Κεντρικό

EA NEW TOWN 4* plus /

Κεντρικό

CENTURY OLD TOWN 4* /
JALTA PRAGUE 5* /

Κεντρικό

Κεντρικό

Κεντρικό

BOSCOLO CARLO IV 5* /Κεντρικό

1ο & 2ο
παιδί

115

315

115

475

339

115

520

375

115

590

425

115

650

Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή & μια αποσκευή έως
15κ ανά άτομο

Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή & μια αποσκευή έως
15κ ανά άτομο

ASTRA AIRLINES

Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή & μια αποσκευή έως
15κ ανά άτομο

- Αν επιθυμείτε να μην συμμετέχετε στα προγράμματα εκδρομών – ξεναγήσεων η τιμή μειώνεται κατά 60ευρω ανά άτομο.
- Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.
Σύνολο φόρων +145 ευρώ
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Νίκαια

Μονακό
Μιλάνο

6

ΗΜΕΡΕΣ

ΓΑΛΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ - ΜΟΝΑΚΟ
1η μέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΝΙΚΑΙΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΝΗ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για Νίκαια (Nice), ένα από τα
πασίγνωστα θέρετρα παγκοσμίως και πρωτεύουσα της Κυανής Ακτής. Φθάνοντας,
θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από την Παλιά Πόλη, όπου φιλοξενείται η αγορά
των λουλουδιών με τα παζάρια της, ο Καθεδρικός ναός, το Μέγαρο της Δικαιοσύνης
και η Όπερα. Συνεχίζουμε με την διάσημη πλατεία Μασενά και ολοκληρώνουμε τον
περίπατό μας στην οδό Ζαν Μεντεσάν, όπου βρίσκεται η Νοτρ Νταμ. Ελεύθερος
χρόνος για τα ψώνια ή τον καφέ μας. Τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο HOLIDAY
INN NICE 4* (www.holidayinn.com). Για το βράδυ σας προτείνουμε (προαιρετικά,
έξοδα ατομικά) μια επίσκεψη στο Μόντε Κάρλο. Γνωρίστε μαζί μας το πιο διάσημο
Καζίνο του κόσμου και δοκιμάστε την τύχη σας στις υπέρλαμπρες αίθουσες, που
ολοκληρώθηκαν υπό την αρχιτεκτονική επίβλεψη του Καρόλου Γκαρνιέ. Αν πάλι δεν
συμπαθείτε τα τυχερά παιχνίδια, απολαύστε το ποτό ή το δείπνο σας ακούγοντας
ζωντανή μουσική στο μπαρ του Café de Paris. Δοκιμάστε Kir Royal στο “Le Bar
Americain” στις σάλες του Hotel de Paris, παρέα με τους διάσημους θαμώνες του
πριγκιπάτου και χορέψτε στους ρυθμούς του Buddha Bar και του Twiga. Επιστροφή
μετά τα μεσάνυχτα στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΣΑΝ ΠΩΛ ΝΤΕ ΒΑΝΣ - ΚΑΝΝΕΣ - ΝΙΚΑΙΑ
Πρωινή αναχώρηση για το αριστοκρατικό χωριό Σαν Πωλ ντε Βανς (Saint-Paulde-Vence). Περιπλανηθείτε στα στενά του σοκάκια με τα υπέροχα παλαιοπωλεία,
αποδώστε φόρο τιμής στον Μαρκ Σαγκάλ, πιείτε το ρόφημά σας στο ιστορικό καφέ
Le Tilleul και επισκεφθείτε το ίδρυμα Μεγκτ με την πλούσια συλλογή έργων επιφανών
καλλιτεχνών μοντέρνας τέχνης. Μην παραλείψετε να δείτε τον πίνακα του Τιντορέτο,
“η Αγία Αικατερίνη της Αλεξάνδρειας”, που φυλάσσεται στην εκκλησία Conversionde-Saint-Paul του 12ου αιώνα. Επόμενος σταθμός μας, οι κοσμοπολίτικες Κάννες.
Το κτίριο του διασημότερου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του κόσμου, η παραλιακή
λεωφόρος Κρουαζέτ με τους φοίνικες και τα πολυτελή ξενοδοχεία, αλλά και τα
εντυπωσιακά “πλωτά παλάτια” στο λιμάνι των Καννών, σίγουρα θα σας τραβήξουν
την προσοχή. Επιστροφή στη Νίκαια. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΕΖ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΦΡΑΓΚΟΝΑΡ - ΜΟΝΑΚΟ - ΝΙΚΑΙΑ
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το μουσείο-εργαστήριο αρωμάτων
Φραγκονάρ (Fragonard) στο Εζ. Μυηθείτε στα μυστικά της αρωματοποιίας και
εμπιστευθείτε την όσφρησή σας για τις αγορές σας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε
το δεύτερο μικρότερο κρατίδιο του πλανήτη, το πριγκιπάτο του Μονακό. Θα
ανέβουμε στον “βράχο” και στην Παλιά Πόλη, όπου δεσπόζει το Ωκεανογραφικό
μουσείο που εμπλουτίστηκε από τη συλλογή του εξερευνητή των θαλασσών Ζακ
Ιβ Κουστό. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον νέο-ρομανικής αρχιτεκτονικής
Καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου, όπου βρίσκονται οι τάφοι της μακροβιότερης
μοναρχικής δυναστείας όλων των εποχών στον κόσμο, της οικογένειας Γκριμάλντι.
Σε περίοπτη θέση βρίσκονται τα μνήματα της πριγκίπισσας Γκρέις και του συζύγου
της πρίγκιπα Ρενιέ Γ’. Η βόλτα μας θα ολοκληρωθεί στο παλάτι - μείγμα διαφόρων
ρυθμών αρχιτεκτονικής. Επιστροφή στη Νίκαια. Διανυκτέρευση.
Αναχ.

Ξενοδοχείο

22/12

22/12 &
29/12

4η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΑΙΞ - ΑΝ - ΠΡΟΒΑΝΣ - ΜΑΣΣΑΛΙΑ
ΝΙΚΑΙΑ
Πρωινή αναχώρηση για την “πόλη των νερών”, όπως
χαρακτηριστικά ονομάζεται η Αιξ, ίσως η πιο όμορφη
πόλη της Γαλλίας. Θα περιπλανηθούμε στο ιστορικό
της κέντρο με τα δαιδαλώδη πλακόστρωτα δρομάκια
και τα επιβλητικά κτίρια, όπου θα δούμε έναν από τους
παλαιότερους Καθεδρικούς ναούς της Γαλλίας, την
πλατεία του Δημαρχείου με το πασίγνωστο ρολόι, την Κουρ
Μιραμπό, τον πιο ανθοστόλιστο δρόμο της πόλης, καθώς
και πολυάριθμα ιδιωτικά μέγαρα, που κατασκευάστηκαν
από τον 13ο έως και τον 16ο αιώνα. Ελεύθερος χρόνος
στις υπαίθριες αγορές και τις εκλεπτυσμένες μπουτίκ της
πόλης. Μην παραλείψετε να απολαύσετε τον καφέ σας στο
μπιστρό “Les Deux Garcons”, αγαπημένο στέκι του Πολ
Σεζάν και άλλων ιμπρεσιονιστών ζωγράφων. Το μεσημέρι
θα αναχωρήσουμε για το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης,
τη Μασσαλία. Εκεί θα δούμε τα δίδυμα κάστρα-φυλάκια του
Αγίου Ιωάννη και του Αγίου Νικολάου, καθώς και τη Νοτρ
Νταμ ντε λα Γκαρντ, που βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο της
πόλης με θέα το Σατό Ντ’ Ιφ, όπου φυλακίστηκε ο Κόμης
Μοντεκρίστο, σύμφωνα με το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου
Δουμά. Ελεύθερος χρόνος για μπουγιαμπέσα, βόλτες και
ψώνια στο πολυκατάστημα Γκαλερί Λαφαγιέτ. Επιστροφή το
απόγευμα στη Νίκαια. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΜΙΛΑΝΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινή αναχώρηση για την οικονομική πρωτεύουσα της
Ιταλίας και το παγκόσμιο κέντρο μόδας, το Μιλάνο. Άφιξη
και πανοραμική ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της
οποίας θα δούμε το μεγαλύτερο γοτθικό κτίριο της Ιταλίας,
τον Καθεδρικό ναό (Ντουόμο), την περίφημη σκεπαστή στοά
Γκαλλερία Βιτόριο Εμμανουέλε Β΄, το νεοκλασικό θέατρο της
Σκάλας του Μιλάνου και το μουσείο του. Χρόνος ελεύθερος
για βόλτες και αγορές. Κατευθυνθείτε στο εμπορικό κέντρο
της πόλης, την Galleria Vittorio Emanuele II με τη γυάλινη
οροφή και στη συνέχεια κινηθείτε βορειοανατολικά, προς
τη Via Montenapoleone και τους γύρω δρόμους, εκεί όπου
βρίσκονται τα ακριβά καταστήματα των μεγαλύτερων οίκων
μόδας. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 4*. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Ελεύθερος χρόνος (ανάλογα με την ώρα πτήσης). Μεταφορά
στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη
μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Τιμή σε
Μονόκλ.

Αερ. Εταιρία
Ωράρια πτήσεων

745

595

950

AEGEAN AIRLINES
ΘΕΣ - ΑΘΗΝΑ 06.25 - 07.15
ΑΘΗΝΑ - ΝΙΚΑΙΑ 09.30 - 11.10

845

695

1100

ΜΙΛΑΝΟ - ΑΘΗΝΑ 18.00 - 21.30
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣ 23.15 - 00.10

HOLIDAY INN NICE 4*
29/12

Σύνολο φόρων 175 ευρώ
- Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.

Βιέννη

ξενάγηση στο Δούναβη με
το “αμφίβιο” River Ride Bus

SPECIAL ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

5

ΗΜΕΡΕΣ

18/12, 22/12 & 29/12

Ελάτε μαζί μας στη Βουδαπέστη γιατί..
-

Σας προσφέρουμε μόνο απευθείας πτήσεις
Επιλέγετε τη διαμονή σας ανάμεσα σε 5 διαφορετικά ξενοδοχεία 4* με ειδικές τιμές γκρουπ
Το πρόγραμμα είναι ανανεωμένο, περιέχει τις σημαντικότερες επισκέψεις αλλά και αρκετό ελεύθερο χρόνο
Δώρο εκδρομή στα γραφικά παραδουνάβια χωριά
Μόνο μαζί μας..River Ride Bus Danube Cruise, επίσκεψη στο Vajdahunyad Castle και είσοδος στο Κοινοβούλιο με εξασφαλισμένο ραντεβού.
Η συνοδός μας είναι μόνιμη κάτοικος Βουδαπέστης, ο καλύτερος τοπικός σας φίλος

Στην πρώτη σας επίσκεψη στη ρομαντική πόλη του Δούναβη, στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Ουγγαρίας θα ανακαλύψετε τα ίχνη που άφησαν
στην πόλη οι Μαγυάροι βασιλείς, οι Οθωμανοί κατακτητές, οι Αψβούργοι αυτοκράτορες αλλά και το κομμουνιστικό καθεστώς. Θα περπατήσετε τις
8 γέφυρες που ενώνουν τις άλλοτε χωρισμένες από τον Δούναβη Βούδα και Πέστη και θα “αποβάλλετε” κάθε τι περιττό χαλαρώνοντας σε ένα από
τα εκατοντάδες spa που έκαναν γνωστή την πόλη. Στη Βουδαπέστη επίσης θα βιώσετε την γοητευτική αντιπαράθεση του παλιού με το καινούριο.
Στο πρόγραμμα των 5 ημερών έχουμε φροντίσει να δείτε τα καλύτερα σημεία εντός και εκτός πόλης και παράλληλα να έχετε ελεύθερο χρόνο για
επισκέψεις που ενδιαφέρουν εσάς. Η τοπική μας συνοδός είναι μόνιμη κάτοικος Βουδαπέστης και θα σας δώσει κάθε απαραίτητη πληροφορία.
Η Βουδαπέστη αποτελεί αγαπημένη μας “συνήθεια”, καθώς κάθε χρόνο μας εμπιστεύεται μεγάλος αριθμός ταξιδιωτών για το ταξίδι στην Ουγγρική
πρωτεύουσα.
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
3η ημέρα: ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ - ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ - ΒΙΖΕΝΓΚΡΑΝΤ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για
ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ
Βουδαπέστη. Φτάνουμε στην φημισμένη πρωτεύουσα και
Υπάρχουν πολύ ωραία μέρη και έξω από την Βουδαπέστη. Η πιο φημισμένη
χωρίς να χάσουμε χρόνο αρχίζουμε αμέσως την γνωριμία με
εξόρμηση είναι η σημερινή μας εκδρομή στα περίφημα παραδουνάβια χωριά της
την πόλη. Θα δούμε την πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της
Ουγγαρίας. Στην όμορφη διαδρομή κατά μήκος του Δούναβη θα σταματήσουμε
Χιλιετιρίδας, το Ζωολογικό κήπο, τα λουτρά Σετσενι, μόνιμο
πρώτα στο γραφικό χωριό Αγ. Ανδρέας, τόπος πολλών φημισμένων καλλιτεχνών.
τσίρκο της πόλης, τη λεωφόρο Αντράσυ με τα καλοδιατηρημένα
Συνεχίζουμε για το Βίζεγκραντ, γενέτειρα του Καρλομάγνου. Ακολουθεί η
κτίρια, την Οπερα, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, την
πρώτη πρωτεύουσα των Ούγγρων, το Έστεργκομ με τον τεράστιο καθεδρικό
ακαδημία τον επιστημών και θα αφήσουμε το πνευματικό κέντρο
ναό όπου βρίσκεται ο θρησκευτικός θησαυρός των Ούγγρων. Το μεσημέρι
της μεγαλοαστικής τάξης της Πέστης, περνώντας στην βασιλική
επιστρέφουμε στην Βουδαπέστη.
Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων, όπου βρίσκεται ο λόφος των
Η βραδινή μας πρόταση είναι δείπνο στην παραδοσιακή Ουγγρική ταβέρνα
Ψαράδων. Στο κέντρο του λόφου με το Βασιλικό ανάκτορο των
BORKATAKOMBA. Πρώτα θα επισκεφθούμε τις εγκαταστάσεις παραγωγής και
Αψβούργων, πόλη-κάστρο από τον 17ο αιώνα, βρίσκεται η πλατεία
αποθήκευσης του κρασιού σε ένα από τα μεγαλύτερα “βαρέλια” της γης και
της Αγίας Τριάδας. Εκεί δεσπόζει ο ναός της Θεοτόκου, γνωστός
στη συνέχεια θα δειπνήσουμε με συνοδεία τσιγγάνικης μουσικής και τοπικό
ως ναός του Ματθία, που ιδρύθηκε το 1250. Θα έχουμε χρόνο να
παραδοσιακό show.
απολαύσουμε ένα ζεστό κρασί ή έναν καφέ με υπέροχη θέα στην
Πέστη. Ακολουθεί επίσκεψη στον περίφημο λόφο Γκέλερτ, με το
4η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ - ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ
φρούριο του αυστριακού στρατού - σήμερα πολεμικό μουσείο. Η
Η σημερινή ημέρα είναι στη διάθεσή σας για να την αξιοποιήσετε με τον
πρώτη μας βόλτα θα καταλήξει στην κεντρική αγορά της οδού
τρόπο που επιθυμείτε. Η “τοπική μας φίλη” είναι εκεί για να σας καθοδηγήσει..
Βάτσι Ούτσα. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Εναλλακτικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε μια προαιρετική ημερήσια
εκδρομή στην πρωτεύουσα της Αυστρίας την ρομαντική Βιέννη σε μια
2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - RIVER RIDE BUS - ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
πανοραμική ξενάγηση στα πιο σπουδαία αξιοθέατα. Θα γνωρίσουμε το ρινγκ
ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ - DANUBE NIGHT CRUISE
με την Όπερα, τα μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Καλών Τεχνών, το Κοινοβούλιο,
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την
το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, τα Ανάκτορα Χόφμπουργκ, τον Καθεδρικό Ναό
σημερινή μας ξενάγηση λίγο διαφορετικά, με το River Ride Bus,
του Αγ. Στεφάνου. Στη συνέχεια επίσκεψη στο φημισμένο Ανάκτορο Σενμπρούν.
ένα αμφίβιο λεωφορείο με το οποίο θα γνωρίσουμε μέρος της
Eπιστροφή αργά το απόγευμα στην Βουδαπέστη.
πόλης και χωρίς να σηκωθούμε από την θέση μας θα δούμε
τα αξιοθέατα μέσα από τον Δούναβη. Στο τέλος αυτής της
5η ημέρα: - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΚΑΣΤΡΟ ΒΑΙΝΤΑΧΟΥΝΙΑΝΤ (Vajdahunyad Cas“ασυνήθιστης” βόλτας σας έχουμε εξασφαλίσει ραντεβού στο
tle) - ICE RINK CITY PARK - ΠΑΤΙΝΑΖ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Κοινοβούλιο. Είναι ένα επιβλητικό κτίριο στις όχθες του Δούναβη.
Επειδή όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν..σήμερα είναι η τελευταία μας ημέρα!
Αξίζει να το θαυμάσει κανείς τόσο την ημέρα, για να δει την
Πρώτα όμως θα πάμε σε ένα ακόμα μοναδικό μέρος, το περίφημο Vajdaμεγαλοπρέπειά του και την υπέροχη αρχιτεκτονική, όσο και το
hunyad Castle, ένα από τα 10 πιο εντυπωσιακά κάστρα της Ευρώπης! Χτισμένο
βράδυ, για τον υπέροχο φωτισμό του. Ιδιαίτερα μαγευτικός είναι
το 1896, αποτελεί μια ανάδειξη της αρχιτεκτονικής εξέλιξης της χώρας μέσα
ο αντικατοπτρισμός του στο ποτάμι. Οι καλύτερες φωτογραφίες
στους αιώνες. Φιλοξενεί διάφορα φεστιβάλ, συναυλίες και εκθέσεις και
βγαίνουν από την Βούδα, όμως είναι ωραίο να πάει κανείς
περιλαμβάνεται στο Top 10 χειμερινών προορισμών Ευρώπης σύμφωνα με το
και από την μπροστινή πλευρά και να το θαυμάσει από κοντά.
Lonely Planet. Ιδιαίτερα ρομαντικό βρίσκεται στο πάρκο της πόλης, στη λίμνη
Επειδή οι τρεις επιβλητικές αίθουσες είναι επισκέψιμες, έχουμε
που το καλοκαίρι γίνονται βαρκάδες και το χειμώνα μετατρέπεται σε μια πελώρια
εξασφαλίσει ραντεβού και για εσωτερική ξενάγηση. Από εκεί
πίστα πατινάζ από τα μέσα Νοεμβρίου έως τα μέσα Φεβρουαρίου με χιλιάδες
μπορείτε να επισκεφτείτε και την σκεπαστή αγορά, γεμάτη
επισκέπτες να απολαμβάνουν ένα μοναδικό τοπίο. Δείξτε τις μοναδικές σας
με παραδοσιακά προϊόντα. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη και
ικανότητες στο πατινάζ στον πάγο αλλά μην αργήσετε πολύ γιατί πρέπει να
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε να μας
πάμε στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας.
ακολουθήσετε σε μια προαιρετική κρουαζιέρα στον Δούναβη.
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Βουδαπέστη

Vajdahunyad Castle

RIVER RIDE BUS - ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ - DANUBE NIGHT CRUISE - ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ
ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ - ΒΙΖΕΝΓΚΡΑΝΤ - ΒΙΕΝΝΗ - ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ - ΚΑΣΤΡΟ ΒΑΙΝΤΑΧΟΥΝΙΑΝΤ

Εορταστικό Gala
Την παραμονή των Χριστουγέννων έχουμε ετοιμάσει για εσάς
παραδοσιακό ρεβεγιόν στο γραφικό εστιατόριο ΒΟRKATAKOMBA.
Δοκιμάστε τοπικές ή διεθνείς γεύσεις, απολαμβάνοντας μουσική με
ζωντανή ορχήστρα, Τσιγγάνικα βιολιά και Hugarian folklore Show.
Ενήλικας 60 ευρώ, παιδί έως 12ετών 35 ευρώ.
Απαραίτητη δήλωση συμμετοχής έως Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου.

Αναχ.

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού
έως
12 ετών

Τιμή σε
Μονόκλ.

Αερ. Εταιρία
Ωράρια πτήσεων

NOVOTEL CENTRUM 4* / Κεντρικό

189

95

285

ASTRA AIRLINES

HUNGARIA CITY CENTER 4* / κεντρικό (με ημιδιατροφή)

199

95

295

ΘΕΣ - MΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
11.30-12.30 Α3 522

MERCURE KORONA 4* / Κεντρικό

235

95

315

AEGEAN AIRLINES
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΘΕΣ
09.50 - 10.50

285

95

395

Δώρο περιήγηση στη Βιέννη

IBIS STYLES CASTLE HILL 3* / Ημικεντρικό

295

-

390

HUNGARIA CITY CENTER 4* / Κεντρικό (με ημιδιατροφή)

375

185

535

18/12

MARRIOTT BUDAPEST 5* /

Κεντρικό

έως 6ετών

22/12

COURTYARD by Marriott 4* /

Κεντρικό

345

185
6-12ετών

475

245
MERCURE KORONA 4* /

Κεντρικό

360

185

490

MARRIOTT Budapest 5* /

Κεντρικό

475

185

715

375

185

590

NOVOTEL CΙΤΥ 4* / κεντρικό

COURTYARD by Marriott 4* / κεντρικό

435

29/12

6-12ετών

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΘΕΣ
15.25 - 18.00

710

AΕGEAN AIRLINES
29/12 ΘΕΣ - BΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
08.30 - 09.10 Α3 522
2/1 ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΘΕΣ
18.50 - 21.20 Α3523

έως 6ετών

185

WIZZAIR
ΘΕΣ - BΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
18.35 - 19.15

245
MERCURE KORONA 4* /

κεντρικό

485

185

820

MARRIOTT Budapest 5* /

κεντρικό

510

185

850

Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή & μια αποσκευή έως 15κ ανά άτομο.
Σύνολο φόρων 145 ευρώ
- Αν επιθυμείτε να μην συμμετέχετε στα προγράμματα εκδρομών – ξεναγήσεων η τιμή μειώνεται κατά 60ευρω ανά άτομο.
- Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά και στο HUNGARIA CITY ημιδιατροφή.
Χριστουγεννιάτικο δείπνο στο ΒΟRKATAKOMBA : ενήλικας 60ε, παιδί έως 12ετών 35ε
Ζωντανή ορχήστρα, Τσιγγάνικα βιολιά, Hugarian folklore Show

Vajdahunyad Castle

Έστεργκομ

4&5

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ CHRISTMAS BREAK

ΗΜΕΡΕΣ

24/12 - 5 ΗΜΕΡΕΣ
26/12 - 4 ΗΜΕΡΕΣ

Το πρόγραμμα αυτό είναι για εσάς που θέλετε να γνωρίσετε την μοναδική πρωτεύουσα, δίνοντας έμφαση στα καλύτερα σημεία εντός πόλης. Ειδικά
σχεδιασμένο για να έχετε πλήρες πρόγραμμα ξενάγησης, αλλά και αρκετό ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή σας, με super ειδική τιμή ..
καλό σας ταξίδι!
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - BORKATAKOMBA
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για
Βουδαπέστη. Στη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς
το ξενοδοχείο η τοπική μας συνοδός, μόνιμη κάτοικος
Βουδαπέστης, θα μας κάνει μια καλή πρώτη εισαγωγή
για την υπέροχη πρωτεύουσα και τον τρόπο ζωής
των κατοίκων. Το βράδυ σας ετοιμάσαμε μια ωραία
νυχτερινή περιήγηση στα φωταγωγημένα αξιοθέατα
της πόλης. Όσοι επιθυμείτε μας ακολουθείτε για δείπνο
στην παραδοσιακή Ουγγρική ταβέρνα BORKATAKOMBA. Πρώτα θα επισκεφθούμε τις εγκαταστάσεις
παραγωγής και αποθήκευσης του κρασιού σε ένα από
τα μεγαλύτερα βαρέλια της γης και στη συνέχεια θα
δειπνήσουμε με συνοδεία τσιγγάνικης παραδοσιακής
μουσικής και folkor show.
2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
VAJDAHUNYAD CASTLE - DANUBE CRUISE
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και
αρχίζουμε την γνωριμία με την πόλη. Θα δούμε την
πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετιρίδας, το
Ζωολογικό κήπο, τα λουτρά Σετσενι, μόνιμο τσίρκο της
πόλης, τη λεωφόρο Αντράσυ με τα καλοδιατηρημένα
κτίρια, την Οπερα, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου
Στεφάνου, την ακαδημία τον επιστημών και θα αφήσουμε
το πνευματικό κέντρο της μεγαλοαστικής τάξης της
Πέστης, περνώντας στην βασιλική Βούδα από τη Γέφυρα
των Λεόντων, όπου βρίσκεται ο λόφος των Ψαράδων.
Στο κέντρο του λόφου με το Βασιλικό ανάκτορο των
Αψβούργων, πόλη-κάστρο από τον 17ο αιώνα, βρίσκεται
η πλατεία της Αγίας Τριάδας. Εκεί δεσπόζει ο ναός της
Θεοτόκου, γνωστός ως ναός του Ματθία, που ιδρύθηκε
το 1250. Θα έχουμε χρόνο να απολαύσουμε ένα ζεστό
κρασί ή έναν καφέ με υπέροχη θέα στην Πέστη.
Ακολουθεί επίσκεψη στον περίφημο λόφο Γκέλερτ, με
το φρούριο του αυστριακού στρατού - σήμερα πολεμικό
μουσείο. Στη συνέχεια θα πάμε σε ένα ακόμα μοναδικό
μέρος, το περίφημο Vajdahunyad Castle, ένα από τα
10 πιο εντυπωσιακά κάστρα της Ευρώπης! Χτισμένο το
1896, αποτελεί μια ανάδειξη της αρχιτεκτονικής εξέλιξης
της χώρας μέσα στους αιώνες. Φιλοξενεί διάφορα
φεστιβάλ, συναυλίες και εκθέσεις και περιλαμβάνεται
στο Top 10 χειμερινών προορισμών Ευρώπης σύμφωνα
με το Lonely Planet. Ιδιαίτερα ρομαντικό βρίσκεται στο
πάρκο της πόλης, στη λίμνη που το καλοκαίρι γίνονται
βαρκάδες και το χειμώνα μετατρέπεται σε μια πελώρια
πίστα πατινάζ από τα μέσα Νοεμβρίου έως τα μέσα
Φεβρουαρίου με χιλιάδες επισκέπτες να απολαμβάνουν
ένα μοναδικό τοπίο. Το απόγευμα σας προτείνουμε
να μας ακολουθήσετε σε μια ρομαντική προαιρετική
κρουαζιέρα στον Δούναβη.

3η ημέρα: ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ - ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ - ΒΙΖΕΝΓΚΡΑΝΤ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ
Η σημερινή ημέρα είναι στη διάθεσή σας για να την αξιοποιήσετε με τον τρόπο που
επιθυμείτε. Η “τοπική μας φίλη” είναι εκεί για να σας καθοδηγήσει..Εναλλακτικά
μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε μια προαιρετική εκδρομή στα περίφημα
παραδουνάβια χωριά της Ουγγαρίας. Στην όμορφη διαδρομή κατά μήκος του Δούναβη
θα σταματήσουμε πρώτα στο γραφικό χωριό Αγ. Ανδρέας, τόπος πολλών φημισμένων
καλλιτεχνών. Συνεχίζουμε για το Βίζεγκραντ, γενέτειρα του Καρλομάγνου. Ακολουθεί η
πρώτη πρωτεύουσα των Ούγγρων, το Έστεργκομ με τον τεράστιο καθεδρικό ναό όπου
βρίσκεται ο θρησκευτικός θησαυρός των Ούγγρων. Το μεσημέρι επιστρέφουμε στην
Βουδαπέστη.
4η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - RIVER RIDE BUS - ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την σημερινή μας ξενάγηση
λίγο διαφορετικά, με το River Ride Bus, ένα αμφίβιο λεωφορείο με το οποίο θα
γνωρίσουμε μέρος της πόλης και χωρίς να σηκωθούμε από την θέση μας θα δούμε
τα αξιοθέατα μέσα από τον Δούναβη. Στο τέλος αυτής της “ασυνήθιστης” βόλτας
σας έχουμε εξασφαλίσει ραντεβού στο Κοινοβούλιο. Είναι ένα επιβλητικό κτίριο
στις όχθες του Δούναβη. Αξίζει να το θαυμάσει κανείς τόσο την ημέρα, για να δει
την μεγαλοπρέπειά του και την υπέροχη αρχιτεκτονική, όσο και το βράδυ, για τον
υπέροχο φωτισμό του. Ιδιαίτερα μαγευτικός είναι ο αντικατοπτρισμός του στο ποτάμι.
Οι καλύτερες φωτογραφίες βγαίνουν από την Βούδα, όμως είναι ωραίο να πάει κανείς
και από την μπροστινή πλευρά και να το θαυμάσει από κοντά. Από εκεί μπορείτε να
επισκεφτείτε και την σκεπαστή αγορά, γεμάτη με παραδοσιακά προϊόντα. Χρόνος
ελεύθερος στην πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Τελευταία μας ημέρα, παίρνουμε το πρωινό στο ξενοδοχείο και εφόσον η ώρα πτήσης
το επιτρέπει κάνουμε μια τελευταία βόλτα στην πόλη που αγαπήθηκε τόσο. Μεταφορά
στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

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

ξενάγηση στο Δούναβη με
το “αμφίβιο” River Ride Bus
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Βουδαπέστη

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗ - BORKATAKOMPA - VAJDAHUNYAD CASTLE - DANUBE CRUISE
ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ - ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ - RIVER RIDE BUS - ΒΙΖΕΝΓΡΑΝΤ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ

Εορταστικό Gala
Την παραμονή των Χριστουγέννων έχουμε ετοιμάσει για εσάς παραδοσιακό
ρεβεγιόν στο γραφικό εστιατόριο ΒΟRKATAKOMBA. Δοκιμάστε τοπικές
ή διεθνείς γεύσεις, απολαμβάνοντας μουσική με ζωντανή ορχήστρα,
Τσιγγάνικα βιολιά και Hugarian folklore Show.
Ενήλικας 60 ευρώ, παιδί έως 12ετών 35 ευρώ.
Απαραίτητη δήλωση συμμετοχής έως Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου.
Ημ.

Αναχ.

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

IBIS STYLES CASTLE HILL 3*
Ημικεντρικό

COURTYARD by Marriott 4*
Κεντρικό

5

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Τιμή σε
Μονόκλ.

249

-

330

95
6-12ετών 165

395

295

24/12
HUNGARIA CITY CENTER 4*
Κεντρικό (με ημιδιατροφή)

MARRIOTT Budapest 5*
Κεντρικό

IBIS STYLES CASTLE HILL 3*
Ημικεντρικό

COURTYARD by Marriott 4*
Κεντρικό

4

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Κεντρικό (με ημιδιατροφή)

MARRIOTT Budapest 5*
Κεντρικό

RYANAIR
ΘΕΣ-BΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
14.55-15.35
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΘΕΣ
12.50 - 15.30

325

95

440

410

95

625

199

-

295

75
6-12ετών 165

340

WIZZAIR
ΘΕΣ-BΟΥΔ 18.35 - 19.15
ΒΟΥΔ-ΘΕΣ 15.25 - 18.00

275

75

395

Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή
(διαστ.40χ30χ20cm) &
1 αποσκευή έως 20κ ανά 2 άτομα

335

75

510

235

26/12
HUNGARIA CITY CENTER 4*

έως 6ετών

Αερ. Εταιρία
Ωράρια πτήσεων

έως 6ετών

Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή
(διαστ.40χ20χ25cm) &
1 αποσκευή έως 20κ ανά 2 άτομα

Σύνολο φόρων 145 ευρώ
- Αν επιθυμείτε να μην συμμετέχετε στα προγράμματα εκδρομών – ξεναγήσεων η τιμή μειώνεται κατά 35ευρω ανά άτομο.
- Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά και στο HUNGARIA CITY ημιδιατροφή.
Χριστουγεννιάτικο δείπνο στο ΒΟRKATAKOMBA : ενήλικας 60 ευρώ, παιδί έως 12 ετών 35 ευρώ
Ζωντανή ορχήστρα, Τσιγγάνικα βιολιά, Hugarian folklore Show
Eκδρομή στα Παραδουνάβια χωριά : ενήλικας 25 ευρώ, παιδί έως 12 ετών 15 ευρώ

Βιέννη

Βουδαπέστη

6

Απευθείας πτήσεις με αναχώρηση για Βιέννη & επιστροφή από Βουδαπέστη

ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

ΗΜΕΡΕΣ

Ένα ταξίδι για εσάς που θέλετε να γνωρίσετε τις 2
υπέροχες πόλεις και τις γύρω περιοχές, με ιδανικές
πτήσεις και 2 διαφορετικούς συνδυασμούς ξενοδοχείων.

21/12

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΒΙΕΝΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για την Αυστριακή πρωτεύουσα, τη Βιέννη. Στο δρόμο για το ξενοδοχείο θα πάρουμε μια
πρώτη γεύση από την μοναδικά στολισμένη πόλη και κάθε απαραίτητη πληροφορία από τον συνοδό μας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος
ελεύθερος.
2η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό και αναχωρούμε για ξενάγηση στην πόλη του μπαρόκ και της μουσικής. Στην περιήγησή μας βλέπουμε το Κούνστχαους
ένα σύμπλεγμα κτιρίων αφαιρετικής τεχνοτροπίας και το μπαρόκ ανακτορικό συγκρότημα Μπελβεντέρε του πρίγκιπα Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα
Πινακοθήκη με έργα τέχνης καλλιτεχνών της νεότερης περιόδου και του κινήματος του Μοντερνισμού. Συνεχίζουμε με την πλατεία Καρόλου
όπου βρίσκεται ο Ναός του Αγίου Καρόλου Βορρομαίου και το Μέγαρο του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής και εισερχόμαστε στην περίφημη
Ρίνγκστρασσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου). Εδώ θα δούμε την Κρατική Όπερα, το χειμερινό αυτοκρατορικό ανακτορικό συγκρότημα της
Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το άλλοτε Αυτοκρατορικό
Θέατρο απέναντι από το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, και τη Βοτίφκιρχε (εκκλησία του Τάματος). Θα περπατήσουμε στην ιστορική ελληνική
γειτονιά με τις ελληνορθόδοξες εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου και της Αγίας Τριάδας και διασχίζοντας πεζοί το ιστορικό κέντρο, με τον περίφημο
καθεδρικό ναό Αγίου Στεφάνου, θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Δημαρχείου με την παραμυθένια Χριστουγεννιάτικη Αγορά. Υπάρχουν πολλές
Χριστουγεννιάτικες αγορές στην Αυστρία και ιδιαίτερα στη Βιέννη με μεγαλύτερη αυτή στο Rathausplatz, Δοκιμάστε ένα από τα δημοφιλή
παραδοσιακά ζεστά ποτά «γκλιούβαϊν» ή «πουνς»» και γευθείτε ψητά λουκάνικα, κάστανα ή κάϊζερσμάρεν από τα αυτοκρατορικά γλυκίσματα. Το
βράδυ ανακαλύψτε την εύθυμη και διασκεδαστική πλευρά της Βιέννης γύρω από την κεντρική πλατεία Αγίου Στεφάνου.
3η ημέρα: ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΕΝΜΠΡOΥΝ - ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ - ΜΠΑΝΤΕΝ - RATHAUSPLATZ - ICE SKATING
Πρωινό και αναχώρηση για ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ευρώπης, το περίφημο ανάκτορο του Σενμπρούν, μνημείο παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Υπήρξε η θερινή κατοικία των Αψβούργων από τα τέλη του 17ου αιώνα έως το 1918. Η λογοτεχνική παράδοση
θέλει το όλο ανακτορικό συγκρότημα να έχει 1441 δωμάτια και 139 μαγειρεία. Δείτε τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, περπατήστε στους μεγαλοπρεπείς
κήπους και νιώστε πως είναι να ζει κάποιος ως Αυτοκράτορας! Στη συνέχεια αναχώρηση για μια όμορφη εκδρομή στα νοτιοδυτικά περίχωρα της
Βιέννης, στο περίφημο Βιεννέζικο Δάσος, πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες (Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους, Σιούμπερτ κ.ά.). Πρώτα θα
επισκεφθούμε το Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού και μετά θα περάσουμε από το Μάγιερλινγκ, με το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων,
γνωστό από τη θλιβερή όσο και ρομαντική ιστορία της αυτοκτονίας του διαδόχου πρίγκιπα Ροδόλφου και της βαρόνης Μαρίας Βετσέρα. Ακολουθεί
η γραφική λουτρόπολη Μπάντεν. Θα δούμε το ιδιαίτερα γνωστό κι εκτός της χώρας καζίνο της πόλης που ξεχωρίζει με την αρχιτεκτονική του, το
μνημείο της πανώλης, το Δημαρχείο και τον «Οίκο της Ενάτης» το σπίτι, όπου ο Μπετόβεν συνέθεσε την «Ωδή στη χαρά». Επιστροφή στη Βιέννη
στην κεντρική πλατεία Rathausplatz αυτή τη φορά για κάτι διαφορετικό. Το χειμωνιάτικο σκηνικό είναι ιδανικό για ice skating! Σε ένα παραμυθένιο
σκηνικό, μαζί με άλλους λάτρεις του αθλήματος, μπορείτε να επιδοθείτε σε φιγούρες, αλλά και τούμπες στον πάγο!
4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - BORKATAKOMBA
Πρωινό στο ξενοδοχείο και έχοντας πάρει μια καλή γεύση από την Βιέννη αναχωρούμε για την γραφική πρωτεύουσα της Σλοβακίας την περίφημη
Μπρατισλάβα. Στην ξενάγησή μας θα δούμε το κτίριο της φιλαρμονικής, το εθνικό θέατρο, θα διαβούμε τη βασιλική οδό, την πύλη του πρίγκηπα Μιχαήλ
και την πλατεία του δημαρχείου. Συνεχίζουμε για την τρίτη πρωτεύουσα που θα επισκεφτούμε σήμερα, αυτή της Ουγγαρίας. Θα τακτοποιηθούμε
στο ξενοδοχείο και θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για μια πρώτη βόλτα στην κεντρική οδό Βάτσι Ούτσα. Η βραδινή μας πρόταση είναι δείπνο στην
παραδοσιακή Ουγγρική ταβέρνα BORKATAKOMBA. Πρώτα θα επισκεφθούμε τις εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης του κρασιού σε ένα
από τα μεγαλύτερα “βαρέλια” της γης και στη συνέχεια θα δειπνήσουμε με συνοδεία τσιγγάνικης μουσικής και τοπικό παραδοσιακό show.
5η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - VAJDAHUNYAD CASTLE - DANUBE CRUISE
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και αρχίζουμε την γνωριμία με την πόλη. Θα δούμε την πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της
Χιλιετιρίδας, το Ζωολογικό κήπο, τα λουτρά Σετσενι, μόνιμο τσίρκο της πόλης, τη λεωφόρο Αντράσυ με τα καλοδιατηρημένα κτίρια, την Οπερα, τον
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, την ακαδημία τον επιστημών και θα αφήσουμε το πνευματικό κέντρο της μεγαλοαστικής τάξης της Πέστης,
περνώντας στην βασιλική Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων, όπου βρίσκεται ο λόφος των Ψαράδων. Στο κέντρο του λόφου με το Βασιλικό
ανάκτορο των Αψβούργων, πόλη-κάστρο από τον 17ο αιώνα, βρίσκεται η πλατεία της Αγίας Τριάδας. Εκεί δεσπόζει ο ναός της Θεοτόκου, γνωστός
ως ναός του Ματθία, που ιδρύθηκε το 1250. Θα έχουμε χρόνο να απολαύσουμε ένα ζεστό κρασί ή έναν καφέ με υπέροχη θέα στην Πέστη. Ακολουθεί
επίσκεψη στον περίφημο λόφο Γκέλερτ, με το φρούριο του αυστριακού στρατού - σήμερα πολεμικό μουσείο. Στη συνέχεια θα πάμε σε ένα ακόμα
μοναδικό μέρος, το περίφημο Vajdahunyad Castle, ένα από τα 10 πιο εντυπωσιακά κάστρα της Ευρώπης! Χτισμένο το 1896, αποτελεί μια ανάδειξη
της αρχιτεκτονικής εξέλιξης της χώρας μέσα στους αιώνες. Φιλοξενεί διάφορα φεστιβάλ, συναυλίες και εκθέσεις και περιλαμβάνεται στο Top 10
χειμερινών προορισμών Ευρώπης σύμφωνα με το Lonely Planet. Ιδιαίτερα ρομαντικό βρίσκεται στο πάρκο της πόλης, στη λίμνη που το καλοκαίρι
γίνονται βαρκάδες και το χειμώνα μετατρέπεται σε μια πελώρια πίστα πατινάζ από τα μέσα Νοεμβρίου έως τα μέσα Φεβρουαρίου με χιλιάδες
επισκέπτες να απολαμβάνουν ένα μοναδικό τοπίο.
Το απόγευμα σας προτείνουμε να μας ακολουθήσετε σε μια ρομαντική προαιρετική κρουαζιέρα στον Δούναβη.
6η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ο χρόνος είναι στη διάθεσή σας για να κάνετε τις επισκέψεις που εσείς επιθυμείτε. Ο συνοδός μας
είναι εκεί για να σας δώσει κάθε απαραίτητη πρόταση-πληροφορία. Το μεσημέρι επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο και αναχωρούμε για το αεροδρόμιο
και την πτήση επιστροφής.
Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

WIMBERGER 4*/ Βιέννη
COURTYARD BY MARRIOTT CITY CENTER 4* /

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Τιμή σε
Μονόκλ.

365

235

490

475

390

695

Βουδαπέστη

HILTON VIENNA 4*/ Βιέννη
MARRIOTT BUDAPEST 5* / Βουδαπέστη

Σύνολο φόρων 145 ευρώ
- Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.
- Όλα τα ξενοδοχεία είναι κεντρικά.

Αερ. Εταιρία
Ωράρια πτήσεων

RYANAIR
ΘΕΣ-BIENNH 21.40-22.35
WIZZAIR
ΒΟΥΔ-ΘΕΣ 15.25-18.00
Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή
(διαστ.40χ20χ25cm) &
1 αποσκευή έως 20κ ανά 2 άτομα

31

Βιέννη

Ίνσμπρουκ

Ζάλτζμπουργκ

5

ΑΥΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΛΙΜΝΕΣ ΣΑΛΤΣΚΑΜΕΡΓΚΟΥΤ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Σλοβακίας την
Μπρατισλάβα, τη Βιέννη. Άφιξη και ξεκινάμε για μια υπέροχη διαδρομή μέσα από τη φύση
της Βόρειας Αυστρίας, αφήνοντας την εθνική για να κατευθυνθούμε προς την περιοχή του
Σαλτσακάμεργκουτ με τις κρυστάλλινες λίμνες και τα ειδυλλιακά τοπία, αγαπημένη τοποθεσία
διακοπών για τους Αψβούργους, αλλά και για επιφανείς ανθρώπους της Τέχνης. Πρώτη στάση
στο Γκμούντεν της λίμνης Τραουνζέε, κοσμοπολίτικη και γραφικότατη πολιτεία. Συνεχίζοντας
και περνώντας χωριουδάκια με παραδοσιακά σπίτια, που σε συνδυασμό με το Αλπικό τοπίο
συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό σαν από παραμύθι, καταλήγουμε στο απαράμιλλης ομορφιάς
χωριό Σάνκτ Βόλφγκανγκ, χτισμένο στις όχθες της ομώνυμης λίμνης, όπου θα περιηγηθούμε
ανάμεσα στα σπίτια με τα ξύλινα μπαλκόνια, θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό, θα δούμε
το Πανδοχείο του «Άσπρου Αλόγου», θα πιούμε ζεστό κρασί. Τέλος, θα γνωρίσουμε τη λίμνη
Μοντζέε με την εκκλησία της «Μελωδίας της Ευτυχίας». Άφιξη στο Σάλτσμπουργκ. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Ελεύθεροι για μια πρώτη γνωριμία με την γενέτειρα πόλη του Μότσαρτ.

ΗΜΕΡΕΣ
18,22/12
& 2/1

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

2η ημέρα: KITZBUHEL - ΤΥΡΟΛΕΖΙΚΑ ΒΟΥΝΑ - ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ
Πρωινό και ξεκινάμε νωρίς το πρωί για να επισκεφθούμε το χιονοδρομικό παράδεισμο των
VIPS, το Kitzbühel, με εντυπωσιακά τυρολέζικα σπίτια, αλλά και κτίσματα αρχιτεκτονικής του
14ου – 15ου αιώνα, γραφικά καφέ και σικ καταστήματα στο πεζοδρομημένο κέντρο. Μπορείτε
με το τελεφερίκ ν’ ανεβείτε στο βουνό, όπου πίνοντας ζεστή σοκολάτα θ’ απολαύσετε ένα
εντυπωσιακό πανόραμα των Άλπεων. Συνεχίζοντας, μετά από μια όμορφη διαδρομή μέσα
στα βουνά, θα καταλήξουμε στην αγαπημένη πόλη της Μαρίας Θηρεσίας και πρωτεύουσα
του Τυρόλο, το Ίνσμπρουκ. Περιήγηση στην πόλη – δημιούργημα των Αψβούργων. Θα δούμε 5η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΜΠΑΝΤΕΝ - ΠΤΗΣΗ
το παλάτι της Μαρίας Θηρεσίας, τον Καθεδρικό Ναό, τη Χρυσή Στέγη, τη Λεωφόρο Μαρίας ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και χρόνος στην εορταστικά στολισμένη
Τερέζιανστρασσε. Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στο Σάλτσμπουργκ.
πόλη. Με την καθοδήγηση του συνοδού της
εκδρομής, αξιοποιήστε την τελευταία σας ημέρα με
3η ημέρα: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΒΙΕΝΝΗ
Πρωινό και περίπατος – περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Αφού επισκεφθούμε τους τον τρόπο που εσείς επιθυμείτε. Εφόσον η ώρα της
κήπους του παλατιού Μίραμπελ και δούμε το σπίτι όπου ο Μότσαρτ έζησε στα εφηβικά του πτήσης το επιτρέπει θα κάνουμε και μια επίσκεψη
χρόνια θα περάσουμε πάνω από τον ποταμό Σάλτσαχ για να φθάσουμε στο ιστορικό κέντρο στην περίφημη λουτρόπολη Μπάντεν. Μετάβαση
της πόλης, που είναι γεμάτο με Μπαρόκ κτίσματα και μνημεία. Περιδιαβαίνοντας τα γραφικά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.
σοκάκια θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό, το Αβαείο του Αγίου Πέτρου, το Ναό των
Φραγκισκανών Μοναχών, θα δούμε το Ανάκτορο – Κατοικία του Πρίγκιπα Αρχιεπισκόπου, το
Το πρόγραμμα εκτελείται & αντίστροφα χωρίς
σπίτι Μουσείο όπου γεννήθηκε ο Μότσαρτ, το Δημαρχείο και θα καταλήξουμε στο φημισμένο
καμία παράλειψη
δρόμο Γκεντραϊντεγκάσσε, όπου τα σπίτια διατηρούν τις παλιές προσόψεις του 17ου και 18ου
αιώνα. Έπειτα αναχώρηση για Βιέννη, άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος για
πρώτη γνωριμία με την εορταστικά στολισμένη πόλη.
Αναχ.

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Τιμή σε
Μονόκλ.

ARCOTEL WIMBERGER 4* plus / Βιέννη
AUSTRIA TREND EUROPA 4* / Σάλτζμπουργκ

315

165

465

HILTON VIENNA 5*/ Βιέννη
WYNDHAM GRAND 4* / Σάλτζμπουργκ

395

195

515

ARCOTEL WIMBERGER 4* plus / Βιέννη
AUSTRIA TREND EUROPA 4* / Σάλτζμπουργκ

395

219

545

Αερ. Εταιρία
Ωράρια πτήσεων

ASTRA AIRLINES

18/12

ASTRA AIRLINES

22/12
HILTON VIENNA 5*/ Βιέννη
WYNDHAM GRAND 4* / Σάλτζμπουργκ

450

245

625

ARCOTEL WIMBERGER 4* plus / Βιέννη
AUSTRIA TREND EUROPA 4* / Σάλτζμπουργκ

345

185

485
ASTRA AIRLINES

2/1
HILTON VIENNA 5*/ Βιέννη
WYNDHAM GRAND 4* / Σάλτζμπουργκ

415

210

Σύνολο φόρων 145 ευρώ
- Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.

549

Μόναχο

Βερολίνο

Λειψία

7

ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ – ΠΟΤΣΝΤΑΜ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο < ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ >, έλεγχος εισιτηρίων και
απευθείας πτήση για το Βερολίνο. Άφιξη στη πανέμορφη πόλη και άμεση
αναχώρηση για το Πότσνταμ (30km), την επίσημη πρωτεύουσα των
Πρώσων βασιλιάδων της Γερμανίας. Θα δούμε τα θρυλικά ανάκτορα
Σαν Σουσί του Κάιζερ Γουλιέλμου με τους θαυμάσιους κλιμακωτούς
κήπους, το ιστορικό ανάκτορο Σεσιλιένχοφ, όπου υπογράφτηκε η
Συνθήκη των Τριών Δυνάμεων, και την Ολλανδική συνοικία. Στη βόλτα
μας στο ιστορικό κέντρο θα θαυμάσουμε την Παλιά Αγορά, η οποία
αποτελεί και την κεντρική πλατεία της πόλης. Η εκκλησία St.-Nikolai, ο
κήπος Lustgarten και το ιστορικό δημαρχείο σχηματίζουν μέχρι σήμερα
ένα συγκρότημα με αριστοκρατικό αέρα. Θα δούμε ακόμη τη Νέα
Αγορά που υπάρχει από τον 17ο και 18ο αιώνα, που είναι μια από τις
πλέον καλοδιατηρημένες μπαρόκ πλατείες της Ευρώπης και πραγματικά
η πιο όμορφη πλατεία της πόλης. Τέλος, τρεις μεγαλοπρεπείς πύλες
κοσμούν το παλιό Potsdam, η μια πιο όμορφη από την άλλη: Η Πύλη
του Βρανδεμβούργου, μια μνημειώδης αψίδα θριάμβου ως ανάμνηση
του Επταετούς Πολέμου, η Πύλη των Κυνηγών, η οποία πήρε το όνομά
της από την κυνηγετική αυλή των εκλεκτόρων στο βόρειο τμήμα της
πόλης, καθώς και η Πύλη Nauen, στο κέντρο του Potsdam και υπέροχο
παράδειγμα του αγγλικού νεογοτθισμού. Ελεύθερος χρόνος και αργά
το απόγευμα επιστροφή στο Βερολίνο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Το
βράδυ περιηγηθείτε στις μοναδικές αυλές ‘‘Ηackesche Hofe’’ στο κέντρο
του Βερολίνου, όπου επικρατεί πάντα μεγάλη κίνηση. Μπορείτε ακόμα
να απολαύσετε την ωραία ατμόσφαιρα γύρω από την πλατεία Savignyplatz, με τα πολλά καφέ και εστιατόρια.
2η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΓΑΜΟΥ
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε για την ξενάγηση
της πόλης. Μέσα από την αρμονική συνύπαρξη της ιστορικής και της
μοντέρνας αρχιτεκτονικής θα εκτυλίσσονται οι ιστορικές στιγμές, που
σφράγισαν την τωρινή εικόνα του σύγχρονου Βερολίνου. Από την πύλη
του Βραδεμβούργου έως την λεωφόρο Καρλ Μαρξ εναλλάσσονται τα
μνημεία της βασιλικής εποχής με τα κτίρια του σοσιαλιστικού ρεαλισμού
από το κομμουνιστικό παρελθόν της πόλης ενώ κοντά στο πέρασμα του
Τσεκ ποιντ Τσάρλυ τα απομεινάρια του τείχους σας μεταφέρουν στα
γεγονότα του ψυχρού πολέμου. Διασχίζοντας την επιβλητική λεωφόρο
της 17ης Ιουνίου απολαμβάνετε το κεντρικό πάρκο της πόλης , το
Τιεργκατεν. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο “νησί των μουσείων
“ όπου θα έχουμε επίσκεψη στο περίφημο μουσείο της Πέργαμου.
Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1930, και εντός του μουσείου στεγάζονται
τα ανακατασκευασμένα οικοδομήματα μεγάλου μεγέθους του βωμού
της Περγάμου και της πύλης της αγοράς της Μιλήτου, των οποίων τα
μέρη μεταφέρθηκαν από την αρχαία πόλη της Μιλήτου στην Ιωνία. Έχει
πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες ανά έτος και αποτελείται από τις
συλλογές της κλασικής αρχαιότητας, την συλλογή της Μέσης Ανατολής,
και το μουσείο Ισλαμικής τέχνης. Ο χρόνος μετά είναι στη διάθεσή σας.
Με την καθοδήγηση του τοπικού μας συνοδού δείτε ατομικά τα μέρη που
σας ενδιαφέρουν ( η ελληνική πτέρυγα είναι κλειστή για ανακαίνιση ).
Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για αγορές. Τα εμπορικά κέντρα του
Βερολίνου είναι διάσπαρτα σε ολόκληρη την πόλη. Βρίσκονται κυρίως
κοντά στην Unter den Linden και στους κάθετους σε αυτή δρόμους
όπως η Frieddrichstrasse, αλλά και στην Kurfurstendam, στο Charlottenburg ή στην Potsdamer Platz. Το πιο γνωστό πολυκατάστημα του
Βερολίνου είναι το KaDeWe επί της οδού Kurfustendam . Οι Galleries
Lafayette στην οδό Friedrichstrasse, το γαλλικό πολυκατάστημα με τον
εντυπωσιακό από αρχιτεκτονικής άποψης κώνο στο κέντρο του και το
πολυτελές Quartier 206 αξίζουν επίσης μια επίσκεψη.

ΗΜΕΡΕΣ
21/12

3η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΔΡΕΣΔΗ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την ανατολική Γερμανία, τη Φλωρεντία
του Βορρά, όπως την αποκαλούν την Δρέσδη. Η πόλη είναι χτισμένη πάνω
στην μαγευτική κοιλάδα του ποταμού Έλβα και αποτελεί μια από τις πιο
όμορφες πόλεις της Ευρώπης. Σύμβολο των συμμαχικών βομβαρδισμών
του 1945, το ιστορικό της κέντρο (Altstadt) αναγεννήθηκε από τις
στάχτες του με ένα σαρωτικό πρόγραμμα αναδόμησης και σήμερα η
μεγάλη πνευματική αίγλη που γνώρισε η πόλη τον 18ο αιώνα ως έδρα
των μεγάλων Σαξόνων ηγεμόνων είναι ξανά ορατή στα υπέρκομψα
παλάτια, τις εκκλησίες και τα εξαίσια μουσεία της. Θα θαυμάσουμε τα
ωραία αρχιτεκτονικά κτίρια ρυθμού Μπαρόκ και αναγέννησης, όπως την
όπερα Σέμπερ, τμήμα των ανακτόρων των βασιλέων της Σαξονίας με τον
όμορφο κήπο και τις αίθουσες που φιλοξενούν σήμερα τις εκθέσεις των
παλιών δασκάλων ζωγράφων, αλλά και το μουσείο της μπλέ πορσελάνης.
Θα δούμε την πανέμορφη εκκλησία των γυναικών Frauenkirche και
άλλα αξιοθέατα. Χρόνος ελεύθερος να περπατήσετε στο ονειρεμένο
κέντρο της πόλης, που φιλοξενούσε την έδρα των ηγεμόνων και των
βασιλιάδων της Σαξονίας. Τελειώνοντας, μετάβαση στο ξενοδοχείο μας
και τακτοποίηση στα δωμάτια.
4η ημέρα: ΔΡΕΣΔΗ – ΛΕΙΨΙΑ - ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τη μεγαλύτερη πόλη του ομόσπονδου
κράτους της Σαξωνίας, τη Λειψία. Αρκετοί διάσημοι καλλιτέχνες και
διανοούμενοι, όπως ο Γκαίτε, ο Μπαχ και ο Σούμαν, έζησαν εδώ τα πιο
δημιουργικά χρόνια της ζωής τους, σφραγίζοντας έτσι την πολιτιστική
φήμη της Λειψίας, μάλιστα ο διάσημος ποιητής και φιλόσοφος Γκαίτε,
που σπούδασε σε αυτή την πόλη, την συνέκρινε με το Παρίσι. Στη βόλτα
μας θα δούμε την κεντρική πλατεία Markt και τα όμορφα κτίρια που την
περιβάλλουν, όπως το αναγεννησιακό Παλαιό Δημαρχείο, που σε αυτό
το υποβλητικό αρχιτεκτόνημα του 1556 στεγάζεται σήμερα το Ιστορικό
Μουσείο της Λειψίας, το νέο δημαρχιακό μέγαρο που εγκαινιάστηκε το
1905 και φτάνει σε ύψος τα 114,7 μ. και αποτελεί το ψηλότερο δημαρχείο
στη Γερμανία. Θα έχετε χρόνο να περπατήσετε στους πεζόδρομους και
μην παραλείψετε να δοκιμάσετε την μπύρα Gose, μια μεταζυμωμένη,
σκούρα μπύρα με πρωτότυπη γεύση, σπεσιαλιτέ της πόλης. Συνεχίζουμε
για τη Νυρεμβέργη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βαυαρίας, μια
πόλη που θα λατρέψετε! Θα θαυμάσουμε την παλιά πόλη, που είναι
ένα μνημείο από μόνη της. Περιβάλλεται από επιβλητικά τείχη και στη
βόλτα μας θα θαυμάσουμε το ιστορικό κτίριο που στέγασε το Συμμαχικό
Δικαστήριο του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, την κεντρική πλατεία, το
Δημαρχείο και τον εντυπωσιακό Καθεδρικό Ναό, καθώς και όμορφες
γέφυρες. Στη βορειοδυτική πλευρά της παλιάς πόλης ξεχωρίζει το πιο
επιβλητικό αξιοθέατό της, το μεσαιωνικό κάστρο –με εντυπωσιακή θέα
προς την πόλη- που περιλαμβάνει αρκετά εντυπωσιακά κτίρια και πύργους
ενώ στην πίσω πλευρά του βρίσκεται ένα πολύ ωραίο πάρκο. Θα έχετε
ελεύθερο χρόνο στη μαγική χριστουγεννιάτικη αγορά της, την περίφημη
Christkindlesmarkt, που είναι από τις παλαιότερες στη Γερμανία και από
τις πιο γνωστές και όμορφες στον κόσμο, με 180 πάγκους γεμάτους
παιχνίδια και άλλα δώρα, καρουζέλ, αλλά και παραδοσιακές γερμανικές
λιχουδιές, όπως bratwurst και ζεστό κρασί. Ξεκίνησε το 1628 μ.Χ. και
την επισκέπτονται πάνω από 2.000.000 επισκέπτες το χρόνο. Μην
παραλείψετε να δοκιμάσετε σε κάποια από τις αμέτρητες μπυραρίες τα
περίφημα “λουκάνικα της Νυρεμβέργης” τα οποία είναι τα καλύτερα της
χώρας, ενώ απαγορεύεται να φτιαχτούν αλλού, ακόμη και στη Γερμανία!
Ζητήστε να σας τα σερβίρουν με ξινολάχανο, πατατοσαλάτα και την
πικάντικη σάλτσα horseradish, η οποία προέρχεται από φυτό. Μεταφορά
στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση.
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Νυρεμβέργη

Με απευθείας πτήσεις για Βερολίνο και επιστροφή από
Μέμινγκεν για την αποφυγή περιττών χιλιομέτρων

Μια μοναδική αναχώρηση στην καρδιά των Χριστουγέννων
για να γνωρίσετε τη Σαξωνία & τη Βαυαρία
5η ημέρα: ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ – ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ - MONAΧΟ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το Ρέγκενσμπουργκ, μια από τις παλαιότερες
πόλεις της Γερμανίας, καθώς ιδρύθηκε από τους Ρωμαίους το 179 μ.Χ και
είναι γνωστή για τα πολλά μεσαιωνικά κτίρια. Στη βόλτα μας στην πόλη, θα
θαυμάσουμε κτίρια και κατασκευές χτισμένα τον 12ο και 13ο αιώνα, όπως την
πέτρινη γέφυρα με τις 16 αψίδες που απλώνεται πάνω από το ποτάμι, την παλιά
αγορά, το δημαρχείο, αλλά και τον περίφημο καθεδρικό ναό με την πλατεία του.
Ελεύθερος χρόνος στα σοκάκια της παλαιάς πόλης για φαγητό. Τελειώνοντας,
αναχώρηση για το Μόναχο, όπου πριν μεταβούμε στο ξενοδοχείο μας, θα δούμε
το στάδιο Allianz Arena, όπου αποτελεί έδρα της ομάδας της Μπαγερν Μονάχου
με τα 2874 φουσκωτά πάνελ που περιβάλλουν το στάδιο και αλλάζουν χρώμα
ανάλογα με την ομάδα που αγωνίζεται την συγκεκριμένη στιγμή. Μεταφορά
στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ χρόνος ελεύθερος
να δείτε την φωταγωγημένη πόλη.

Επίσκεψη στον μοναδικό Μεσαιωνικό
πύργο Νοϊνβανσταιν

6η ημέρα: ΜΟΝΑΧΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην πρωτεύουσα την
Βαυαρίας και γενέτειρα πόλη της γιορτής του Oktoberfest. Η
ξενάγηση θα ξεκινήσει στην πλατεία Marienplatz, όπου υπήρξε
η κεντρική πλατεία της πόλης από τον 12ο αιώνα και στεγάζει
το εντυπωσιακό νέο-γοτθικό δημαρχείο Neue Rathaus και το
διάσημο ρολόι Glockenspiel του δημαρχείου που συγκεντρώνει
πλήθη επισκεπτών. Στη συνέχεια θα περάσουμε από το πάρκο Englischer Garten στο κέντρο της πόλης και στην παλιά πόλη για να
θαυμάσουμε αξιοθέατα, όπως τους γοτθικούς καθεδρικούς ναούς
Fraunkirche με τρούλους που υψώνονται στα 99 μέτρα και τον ναό
Kirche St. Peter ή αλλιώς όπως τον αποκαλούν οι ντόπιοι “ΓεροΠέτρος” , όπου χαρακτηρίζεται ο παλαιότερος ναός της πόλης. Για
να απολαύσει κανείς την πιο εντυπωσιακή θέα της πόλης μπορεί
να δοκιμάσει να ανέβει τα 300 σκαλιά του συγκεκριμένου ναού
και να βρεθεί στην κορυφή. Ακόμη, θα δούμε την παλιά πόλη, αλλά
και την Όπερα του Μονάχου, όπου ιδρύθηκε το 1953. Στο τέλος της
ξενάγησης θα περιπλανηθούμε στο ολυμπιακό πάρκο το χτίστηκε
με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972 και παραμένει
σήμερα απ’ τα κορυφαία αξιοθέατα του Μονάχου. Ελεύθερος
χρόνος στο κέντρο της πόλης, την Μαριενπλατς με το παλιο και
νέο Δημαρχείο. Για το βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφθείτε μια
από τις πολλές βαυαρικές μπυραρίες και να δοκιμάσετε τοπικής
παραγωγής μπύρα.
7η ημέρα: ΜΟΝΑΧΟ – ΠΥΡΓΟΣ ΝΟΙΝΒΑΝΣΤΑΙΝ - ΠΤΗΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το διάσημο πύργο Νοινβανσταιν, που
η κατασκευή του διατάχθηκε από το Λουδοβίκο Β’ της Βαυαρίας
ως χώρος ανάπαυσης και φόρος τιμής στο συνθέτη Ρίχαρντ
Βάγκνερ, τον οποίο θαύμαζε απεριόριστα. Το κάστρο περιλαμβάνει
την αίθουσα του Θρόνου, σχεδιασμένη σε βυζαντινό ρύθμο, την
αίθουσα των Τροβαδούρων, την Ανω και Κάτω αυλή, την κεντρική
πύλη με τους δύο πυργίσκους και το βασιλικο θυρέο. Η ομορφιά του
και ο ρομαντισμός που απέπνεε αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για
τη Disney, η οποία το χρησιμοποίησε για παραμύθι της. Το παλάτι
που θα μας εντυπωσιάσει, δέχεται ακόμη και 6.000 επισκέπτες
τη μέρα το καλοκαίρι. Εκτός από τη Disney έχει εμπνεύσει και
άλλους καλλιτέχνες, ζωγράφους, ποιητές και μουσικούς, οι οποίοι
μαγεύτηκαν από την παραμυθένια εικόνα του κι όχι άδικα. Το
σημείο που βρίσκεται το κάστρο δεν θα μπορούσε να είναι πιο
ειδυλλιακό και ιδανικό για φωτογραφίες. Ελεύθερος χρόνος. Στη
συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. Άφιξη
αργά το απόγευμα στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Tιμή
Μονοκλ

Βερολίνο: PARK INN 4*
Δρέσδη: PENCK 4*
Νυρεμβέργη: PARK PLAZA 4*
Μόναχο: LEONARDO OLYMPIAPARK 4*

429

309

595

Αερ. Εταιρία

RYANAIR
21/12 ΘΕΣ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ 10.35 - 12.10
27/12 MEMINΓΚΕΝ - ΘΕΣ 17.25 - 20.35
Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή (διαστ.40χ20χ25cm)
& 1 αποσκευή έως 20κ ανά 2 άτομα
Εξασφαλισμένη προκάθιση

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά. Σύνολο φόρων 145 ευρώ

Δρέσδη

Βερολίνο

Βερολίνο

5

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

22/12

1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για Βερολίνο. Στην άφιξή στο αεροδρόμιο,
μας περιμένει ο συνοδός μας, ο οποίος θα είναι μαζί μας συνεχώς και θα φροντίσει να
πάρουμε μια αξέχαστη εμπειρία από την όμορφη πόλη. Ξεκινάμε για την ξενάγηση της πόλης
Κατά τη διάρκεια της πανοραμικής ξενάγησης θα περάσουμε από το Σαρλότενμπουργκ με το
ομώνυμο παλάτι, γνωστο και για τους περιφημους κηπους του, την πύλη του Βρανδεμβούργου,
συμβολο της πολης, την παλια εβραικη συναγωγή, το μνημειο του ολοκαυτωματος τον νεο
υπερμοντερνο σιδηροδρομικο σταθμο, καθως και το ιστορικο κτιριο του κεντρικου κοινοβουλιου,
Μπουντεσταγκ. Η «συνοικία των εμιγκρέδων» Kreuzberg, η East Side Gallery και το Checkpoint Charlie, μνημεία της πρόσφατης ιστορίας της χώρας, καθως και η Φιλαρμονική και το
Sony Center προσφέρουν μια ξεχωριστή αισθητική νότα. Το ονομαστό νησί των μουσείων,
αφιερωμενο στην ιστορια και τις καλες τεχνες, η παλιά Εβραϊκή γειτονιά με τα περίτεχνα
κτίριά της, ενα απο τα κεντρα της νυχτερινης ζωης στην πολη, η μοντέρνα περιοχή της
πλατείας Πότσνταμ είναι μερικά μόνο από τα σημεία αναφοράς της ιστορικής πρωτεύουσας
της Γερμανίας.Μεταφορα και τακτοποιηση στο ξενοδοχειο.Ξεκουραση.. Ακολουθεί η γνωριμία
με τον μεγάλο εμπορικό δρόμο Kurfuerstendamm με τα πολυκαταστήματα, τα θέατρα, τα
εστιατόρια αλλά και τα αρχιτεκτονήματα του 19 αιωνα.
2η ημέρα: ΝΗΣΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΓΑΜΟΥ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε για το νησι των μουσείων, όπου
θα επισκεφθουμε το σημαντικότερο μουσειο αφιερωμενο στην ομωνυμη πολη Περγαμο.
Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1930. Έχει πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες ανά έτος
και αποτελείται από τις συλλογές της Μέσης Ανατολής και το μουσείο Ισλαμικής τέχνης.
Κατόπιν θα επισκεφθούμε τον νέο χώρο, το <Πανόραμα Περγάμου>, όπου πλέον μία από τις
πιο μεγάλες συλλογές Ελληνικών Αρχαιοτήτων είναι στη διάθεση των επισκεπτών με έναν
ειδικό συναρπαστικό τρόπο: η πλέον σύγχρονη Τεχνολογία στα χέρια και στα πόδια μας με
υπερσύγχρονα μέσα 3D. Με περισσοτερες απο 60 χριστουγεννιάτικες αγορές το Βερολίνο
μοιάζει με χριστουγεννιάτικο δέντρο. Εμείς θα επισκεφθούμε τις αγορές στην Alexander
platz και στη Gendarmenmarkt. Ο χρόνος είναι στη διάθεσή σας. Με την καθοδήγηση του
συνοδού, δείτε ατομικά τα μέρη που σας ενδιαφέρουν. Τα εμπορικά κέντρα του Βερολίνου
είναι διάσπαρτα σε ολόκληρη την πόλη. Βρίσκονται κυρίως κοντά στην Unter den Linden και
στους κάθετους σε αυτή δρόμους όπως η Frieddrichstrasse, αλλά και στην Kurfurstendam,
στο Charlottenburg ή στην Potsdamer Platz. Το πιο γνωστό πολυκατάστημα του Βερολίνου
είναι το KaDeWe επί της οδού Kurfustendam.Οι Galleries Lafayette στην οδό Friedrichstrasse,
το γαλλικό πολυκατάστημα με τον εντυπωσιακό από αρχιτεκτονικής άποψης κώνο στο κέντρο
του και το πολυτελές Quartier 206 αξίζουν επίσης μια επίσκεψη.

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

BEST WESTERN KANTSTRASSE 4*
Kεντρικό

ABBA 4*
Kεντρικο

RIU PLAZA 4* plus
Kεντρικό

ΗΜΕΡΕΣ

3η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΠΟΤΣΝΤΑΜ - ΣΑΝ ΣΟΥΣΙ
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο αναχωρούμε
για εκδρομή στο Πότσνταμ (30km) την επίσημη
πρωτεύουσα των Πρώσων βασιλιάδων της
Γερμανίας. Θα δούμε τα θρυλικά ανάκτορα Σαν
Σουσί του Κάιζερ Γουλιέλμου με τους θαυμάσιους
κλιμακωτούς κήπους, το ιστορικό ανάκτορο
Σεσιλιένχοφ, όπου υπογράφτηκε η Συνθήκη των
Τριών Δυνάμεων, και την Ολλανδική συνοικία.
Επιστροφή στο Βερολίνο. Ξεκούραση. Μετα θα
περιηγηθούμε στην Παλια εβραικη γειτονια,
μεσαιωνικο Βερολινο δηλ. περιοχη του Αγ.
Νικολαου, πλατεια Ζενταρμ, με τις καταπληκτικες
εκκλησίες της και τον Ναο της μουσικής, τα Καρτιε
της Φριντριχστρασσε.
4η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΔΡΕΣΔΗ
Προαιρετική εκδρομή στην Φλωρεντία του Βορα
στην ανατολική Γερμανία στο ελεύθερο κρατίδιο
της Σαξονίας, όπως την αποκαλούν την Δρέσδη.
Θα δούμε τα ωραία αρχιτεκτονικά κτίρια ρυθμού
Μπαρόκ και αναγέννησης, όπως την όπερα Zwinger, τμήμα των ανακτόρων των βασιλέων της
Σαξονίας με τον όμορφο κήπο και τις αίθουσες
που φιλοξενούν σήμερα τις εκθέσεις των παλιών
δασκάλων ζωγράφων αλλά και το μουσείο της μπλέ
πορσελάνης. Θα δούμε την πανέμορφη εκκλησία
των γυναικών Frauenkirche και άλλα αξιοθέατα.
Χρόνος ελέυθερος. Επιστροφή στo Bερολίνο.
5η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Τελευταία ημέρα.Χρονος ελευθερος και μεταβαση
στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού
έως
12 ετών

Tιμή
Μονοκλ

319

229

429

359

399

359

399

Αερ. Εταιρία

RYANAIR
ΘΕΣ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ 09.00 - 10.30
ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΘΕΣ 15.25 - 18.55

515

585

Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή 40 χ 25 χ 20cm
ανά άτομο & 1 αποσκευή 20κ / 2 άτομα

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά
Χωρίς πρόγραμμα ξεναγήσεων -75ε ανά άτομο
Σύνολο φόρων 145 ευρώ

35

Αλατωρυχεία

Κρακοβία

Tarnow

5

ΗΜΕΡΕΣ

ΚΡΑΚΟΒΙΑ

22/12

Κρακοβία… Μία πόλη όπου η πραγματικότητα συναντά το μύθο. Μία πόλη κόσμημα για την οποία δεν έχουν ειπωθεί πολλά και που όποιος
την ανακαλύπτει την ερωτεύεται. Μυθικά κάστρα δίπλα στον Βιστούλα ποταμό, μεσαιωνική πλατεία, βασιλικοί δρόμοι, μνημεία στο μεταίχμιο
ανατολικής και δυτικής Ευρώπης και ιστορικές γειτονιές που διηγούνται ιστορίες από την σοβιετική εποχή, από τις εβραϊκές διώξεις αλλά και από
την σύγχρονη άνοδο της πόλης συναντώνται σε ένα μέρος γεμάτο street art και ενδιαφέρουσες hip γωνιές. Η χριστουγεννιάτικη αγορά θα σου
προκαλέσει καταναλωτική μανία γιατί θα βρεις φοβερές και πάμφθηνες κρέπες, μπύρες, ζεστή σοκολάτα και ζεστό – πολύ γευστικό- κρασί, σε
συνδυασμό με τα ατέλειωτα φρεσκοψημένα παραδοσιακά κρεατικά να κατακλύζουν την πλατεία με την μυρωδιά τους.
1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την
πανεμορφη Κρακοβια. Μεταφορα και τακτοποιηση στο
ξενοδοχειο MERCURE OLD TOWN στο κεντρο της πολης.
Το βράδυ με την καθοδήγηση του συνοδού, κάντε μια
πρώτη γνωριμία με την πόλη, περιπλανηθείτε στα στενά
δρομάκια της και απολαύστε ποτό ή φαγητό στα δεκάδες
μπαράκια και εστιατόρια που κατακλύζουν την κεντρική
πλατεία.
2η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και περιήγηση στην αρχαία
πρωτεύουσα της Πολωνίας. Θα δούμε το εντυπωσιακό
Βασιλικό Κάστρο στο λόφο Βάβελ, τον Καθεδρικό Ναό με
τους Βασιλικούς τάφους και την Καμπάνα, το πανεπιστήμιο
Γιαγκελονιάν, τη μεγάλη μεσαιωνική πλατεία με την
εκκλησία Μαριάτσκι αφιερωμένη στην Παναγία. Στη μέση
της πλατείας δεσπόζει το αναγεννησιακού ρυθμού κτίριο
Σουκιένιτσε, όπου παλαιότερα διακινούνταν το εμπόριο
των υφασμάτων και τώρα στεγάζει το μεγαλύτερο
κατάστημα με σουβενίρ και μια έκθεση ζωγραφικής
Πολωνών ζωγράφων. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη
στην υπέροχη πόλη, την οποία με την καθοδήγηση του
συνοδού της εκδρομής μπορείτε να εξερευνήσετε.
Περπατήστε στην Kazimierz, την πιο trendy γειτονιά, στα
νοτιοανατολικά της Παλιάς Πόλης, η οποία φιλοξενούσε
επί αιώνες την εβραϊκή κοινότητα. Έμπνευση για τα σκηνικά
της ταινίας «Η λίστα του Σίντλερ» η συγκεκριμένη γραφική
συνοικία, αν και συνδεδεμένη με φρικιαστικές μνήμες του
παρελθόντος αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο ζωντανά
spot για νυχτερινή ζωή στην πόλη με υπέροχες γκαλερί,
μουσεία, cafes και εστιατόρια.
Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

ΜΕRCURE OLD TOWN 4*
Kεντρικό

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

355

3η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΛΑΤΩΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ - TARNOW
Το πρωί αναχωρούμε για τη κοντινή περιοχή της Βιελίτσκα, για να επισκεφθούμε τα
αλατωρυχεία της, που αποτελούν μοναδικό κειμήλιο στην ιστορία των ορυχείων. Στις
υπόγειες στοές βρίσκονται εκκλησίες σκαλιστές πάνω στο αλάτι, μικρές φωσφορίζουσες
λίμνες και ξύλινα υποστυλώματα των στοών, τα οποία είναι αληθινά καλλιτεχνήματα
μαραγκών της παλιάς εποχής και προσδίδουν στο αλατωρυχείο μια γοητεία, η οποία
παρακινεί τους ανθρώπους από όλο τον κόσμο, εδώ και αιώνες να θαυμάσουν αυτό το
μοναδικό έργο τέχνης. Mετά την επίσκεψη στα αλατωρυχεια συνεχίζουμε ανατολικά
στη γεωγραφική περιοχή Μαλοποσκα που απέχει 80 χλμ. Θα επισκεφτούμε τη
πόλη Tarnow, σιδηροδρομικός κόμβος. Θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τη
παραδοσιακή πολωνική αρχιτεκτονική της πόλης, η οποία επηρεάστηκε έντονα από
ξένους πολιτισμούς που κάποτε ζούσαν στη περιοχή. Εβραίοι, Γερμανοί, Αυστριακοί.
Ολόκληρη η παλιά πόλη είναι έργο τέχνης του 16ου αιώνα. Η πόλη ιδρύθηκε τον 9ο
αιώνα. Θα επισκεφτούμε τη μεγάλη πλατεία Kazimir, το γοτθικό καθεδρικό ναό. Και
εδώ όπως στις περισσότερες μεγάλες πόλεις της Πολωνίας υπήρχε εβραϊκή κοινότητα
που περιορίστηκε στο γκέτο της πόλης. Θα δούμε το δημαρχείο του 14ου αιώνα και
ερείπια του αμυντικού τείχους 14-16ου αιώνα. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή το
βράδυ.
4η μέρα ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΖΑΚΟΠΑΝΕ
Πρωινό. Για τη σημερινη μερα σας προτεινουμε να μας ακολουθήσετε σε μια εκδρομη
στις νότιες ορεινές περιοχές με το φημισμένο τουριστικό θέρετρο Ζακοπανε, 100
χλμ από τη Κρακοβια. Η περιοχή είναι γνωστή σαν τα Highlands της Πολωνιας.Σε
υψόμετρο 840 μέτρα στους πρόποδες της οροσειράς Τατρα βρίσκεται το Ζακοπανε.
Πριν «ανακαλυφθεί» από την πολωνική αριστοκρατία στα μέσα του 19ου αιώνα, ήταν
απλά ένα ορεινό χωριό. Από το 1850 ήρθαν βοτανολόγοι, συγγραφείς ποιητές ...
σύντομα εξελίχθηκε σε μια μποέμ πολιτεία. Η ατμόσφαιρα θα μας μαγέψει ... ξύλινες
εκκλησίες, υπαίθριες αγορές. Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή το απόγευμα.
5η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Μετα το πρωινο, μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής. Άφιξη στην
πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

259

Tιμή
Μονοκλ

485

Αερ. Εταιρία

RYANAIR
ΘΕΣ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ 17.25 - 18.25
ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΘΕΣ 11.00 - 14.00
Περιλαμβάνεται μια χειραποσκευή
40 χ 25 χ 20cm / ανά άτομο & 1 αποσκευή 20κ / 2 άτομα

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά
Χωρίς πρόγραμμα ξεναγήσεων -75ε ανά άτομο
Σύνολο φόρων 145 ευρώ

Βερόνα

Βενετία

Μιλάνο

6

Απευθείας πτήσεις από Θεσ/νίκη προς/από Μιλάνο

ΗΜΕΡΕΣ

ΜΙΛΑΝΟ - ΛΙΜΝΕΣ ΛΟΜΒΑΡΔΙΑΣ - ΒΕΝΕΤΙΑ

18/12

ΒΕΡΟΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ - ΓΚΑΡΝΤΑ - ΣΙΡΜΙΟΝΕ - ΚΟΜΟ - ΛΟΥΓΚΑΝΟ - LAKE MAGGIORE
1η ημερα : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ - ΒΕΡΟΝΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο <Μακεδονία> και απευθείας πτήση για Μπέργκαμο. Άφιξη και αναχώρηση για την πόλη των αιώνιων εραστών του
Σαιξπηρ, την γραφική Βερόνα. Θα θαυμάσουμε την Ρωμαϊκή αρένα, τις πλατείες Ντέλε Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, οι οποίες περιβάλλονται από άριστα
διατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια και φυσικά το αρχοντικό των Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Στη συνέχεια αναχώρηση για την
“πόλη των Δόγηδων” την μοναδική Βενετία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή Μέστρε.
2η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στη πανέμορφη Βενετία, που είναι χτισμένη πάνω σε 119 νησιά, τα οποία περιτριγυρίζονται από γραφικά κανάλια και
ενώνονται με μικρές γέφυρες. Μια πόλη ρομαντική και υπέροχη, μια πόλη μουσείο. Κανάλια και γεφυράκια, παλάτια, μουσεία και αίθουσες τέχνης,
μια ατμόσφαιρα τόσο υγρή και τόσο ρομαντική ταυτόχρονα, τόσο όμορφη αλλά και τόσο σκοτεινή. Θα μεταβούμε στο Τρονκέττο και με βαπορέτα θα
φτάσουμε στην πλατεία Αγίου Μάρκου με τον ομώνυμο επιβλητικό ναό. Θα δούμε το παλάτι των Δόγηδων, τον πύργο του Ρολογιού των Μαυριτανών,
την γέφυρα των στεναγμών και την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η ημέρα: ΓΚΑΡΝΤΑ – ΣΙΡΜΙΟΝΕ - ΜΙΛΑΝΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την τη λίμνη Γκάρντα, τη μεγαλύτερη λίμνη της Ιταλίας, που έχει σχήμα αχλαδιού που το «κοτσάνι» του είναι στενό και
μπαίνει μέσα στις Άλπεις. Στη λίμνη εκβάλλει τα νερά του ο ποταμός Σάρκα και άλλοι 24 μικρότεροι ποταμοί. Το βόρειο τμήμα της λόγω των ανέμων
που κατεβαίνουν από τις Άλπεις είναι ο παράδεισος αυτών που κάνουν θαλάσσια σπορ, όπως σκι με αλεξίπτωτο, σερφ, παραπέντε και άλλα τολμηρά
αθλήματα. Το παλιό όνομα της λίμνης ήταν Benaco από τους πύργους που υπάρχουν στο χωριό Torri di Benaco. Το τωρινό της όνομα Garda βγαίνει
από την λέξη guardia (φρουρός), επειδή στο όρος Baldo υπήρχε φρούριο που έλεγχε την περιοχή. Η νότια πλευρά της χαρακτηρίζεται από χαμηλούς
λόφους, ενώ στα βόρεια δεσπόζουν απότομες, βραχώδεις ακτές. Ακολουθεί η πόλη Sirmione, μια χερσόνησος που εκτείνεται μέσα στη λίμνη Γκάρντα
και αποκαλείται «Πέρλα της Λίμνης Garda». Είναι μια μικρή παλιά πόλη, ένας μικρός παράδεισος, που έχει τόσα πολλά στοιχεία για να θαυμάσουμε.
Στην αρχή της πόλης, αφού περάσουμε από θαυμάσιους κήπους αριστερά και δεξιά, θα φτάσουμε στην επιβλητική Rocca Scaligera, που χτίστηκε τον
12ο αι για προστασία από τον στόλο των Scaligeri. Είναι πραγματικά μια θαυμάσια πόλη που το μισό της χερσονήσου, καταλαμβάνεται από δρομάκια
που αποτελούν και το ιστορικό της κέντρο. Θα δούμε ακόμη το μεσαιωνικό κάστρο Scaliger, το οποίο ξεκίνησε να χτίζεται το 1277 σε ένα στρατηγικό
σημείο στην είσοδο της χερσονήσου για να προστατευθεί το λιμάνι και περιτριγυρίζεται με τάφρο νερού. Η βόλτα μας στο Σιρμιόνε θα είναι σαν ένα
ταξίδι από τη ρωμαϊκή εποχή και τον μεσαίωνα έως σήμερα. Συνεχίζουμε για το περίφημο Μιλάνο, για να τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο.
4η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Σήμερα η ημέρα μας θα είναι ξεκούραστη, χωρίς πολλά χλμ, αφιερωμένη στην φημισμένη πόλη. Θα ξεκινήσουμε με περιήγηση στο Μιλάνο και
μετά ο χρόνος είναι στη διάθεσή σας. Ο συνοδός μας είναι εκεί για να σας δώσει κάθε απαραίτητη πληροφορία. Στην ξενάγηση μας θα δούμε το
Castello d’Angelo, τις εμπορικές οδούς Dante και Vittorio Emmanuelle II, την περίφημη Σκάλα, το χρυσό τετράγωνο της μόδας, το Δημαρχείο και το
εντυπωσιακό Ντουόμο.
5η ημέρα: ΛΙΜΝΕΣ Β.ΙΤΑΛΙΑΣ - ΚΟΜΟ – ΛΟΥΓΚΑΝΟ – ΛΙΜΝΗ MAGGIORE
Πρόγευμα και διασχίζοντας τους δρόμους της Λομβαρδίας, άφιξη στην πόλη του μεταξιού, που είναι από τις ομορφότερες της Ιταλίας, χτισμένη
στις όχθες της ομώνυμης λίμνης, το Κόμο. Στην περιήγησή μας, θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό, το Παλιό Δημαρχείο, το ναό Σαν Φεντέλε, την
παραδοσιακή πλατεία του ιστορικού κέντρου με τα μεσαιωνικά κτίρια, θα περπατήσουμε στον παραλίμνιο δρόμο. Συνεχίζουμε για την Ελβετία και για
την ιταλόφωνη περιοχή της χώρας. Η πιο χαρακτηριστική και τουριστική πόλη εδώ είναι το Λουγκάνο, κτισμένο στην ομώνυμη λίμνη. Σύντομη στάση.
Θα δούμε το καθεδρικό ναό του Αγ. Λαυρέντιου, την Κεντρική πλατεία της Μεταρρύθμισης, το Δημοτικό πάρκο με τη Βίλλα Τζίανη και το Συνεδριακό
Κέντρο. Τελειώνοντας, αναχωρούμε για τη λίμνη Maggiore, που βρίσκεται στη νότια πλευρά των Άλπεων και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη λίμνη της
Ιταλίας. Οργιώδες πράσινο που θα σας εντυπωσιάσει, καθώς η περιοχή είναι κατάφυτη με μεσογειακή βλάστηση και εξωτικά φυτά. Η λίμνη Maggiore
είναι ακόμη γνωστή από το σπουδαίο μυθιστόρημα «Αποχαιρετισμός στα Όπλα» του Έρνεστ Χέμινγουεϊ (Ernest Hemingway), όταν ο πρωταγωνιστής
και η ερωμένη του πρέπει να διασχίσουν τη λίμνη κωπηλατώντας για να ξεφύγουν από την ιταλική αστυνομία (Καραμπινιέρι). Ελπίζουμε εσείς να μην
έχετε τέτοιου είδους μπλεξίματα. Το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
6η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα στην πόλη. Αναχώρηση για το αεροδρόμιο και την πτήση επιστροφής.
Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Τιμή σε
Μονόκλ.

RYANAIR
ΘΕΣ - ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ 12.40 - 13.50

Βενετία (Μεστρε) :
QUALITY DELFINO 4*
Μιλάνο:
HOLIDAY INN ASSAGO 4*

Αερ. Εταιρία
Ωράρια πτήσεων

295

195

430

ASTRA AIRLINES
ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ - ΘΕΣ 12.20 - 13.30
Περιλαμβάνεται μια χειραποσκευή 40 χ 25 χ 20cm / ανά
άτομο & 1 αποσκευή 20κ / 2 άτομα

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά
Σύνολο φόρων 145 ευρώ

37

Βενετία

Φλωρεντία

5

Ιδανικός συνδυασμός πτήσεων:
Απευθείας πτήσεις για Μιλάνο & επιστροφή από Μπολώνια

ΗΜΕΡΕΣ

ΒΕΝΕΤΙΑ-ΛΟΜΒΑΡΔΙΑ-ΤΟΣΚΑΝΗ
1η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο <Μακεδονία> και απευθείας πτήση για
τo Mπεργκαμο.Αναχωρηση για την πανοραμική ξενάγηση της πόλης του
Μιλανου όπου θα δούμε τον μεγαλύτερο γοτθικό κτίριο της Ιταλίας το
Καθεδρικό Ναό Ντουόμο, την περίφημη σκεπαστή στοά Γκαλλερία Βιτόριο
Εμμανουέλε του Β’, το νεοκλασικό θέατρο της Σκάλας του Μιλάνου και
το μουσείο του. Στη συνέχεια είστε ελεύθεροι για μια πρώτη ματιά στις
βιτρίνες των καταστημάτων κατευθυνθείτε στο εμπορικό κέντρο της
πόλης Galleria Vittorio Emanuele II με τη γυάλινη οροφή, και συνεχεία
κινηθείτε βορειοανατολικά, προς τη Via Montenapoleone και τους γύρω
δρόμους, εκεί όπου βρίσκονται τα ακριβά καταστήματα των μεγαλύτερων
οίκων μόδας..Μεταβαση στο ξενοδοχειο του Μιλανου,τακτοποίηση στα
δωμάτια και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΒΕΡΟΝΑ - ΠΑΝΤΟΒΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ (ΜΕΣΤΡΕ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη των αιώνιων εραστών του
Σαίξπηρ, τη γραφική Βερόνα. Θα θαυμάσουμε τη Ρωμαϊκή αρένα, τις
πλατείες Ντέλε Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, οι οποίες περιβάλλονται από
άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια και φυσικά το αρχοντικό των
Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας.Συνεχιζουμε για
την φοιτητούπολη Πάντοβα, η αρχαιότερη πιθανόν πόλη της βόρειας
Ιταλίας, σύμφωνα με την ημερομηνία ίδρυσης της, τον 12ο αιώνα π.Χ.
από τους Τρώες. Θα δούμε το φημισμένο πανεπιστήμιό της (ένα από
τα αρχαιότερα της Ευρώπης), την μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου
Αντωνίου με τους Βυζαντινούς τρούλους και τον πολυτελή εσωτερικό
διάκοσμο που θεωρείται από τους σημαντικότερους λατρευτικούς
χώρους της Ιταλίας και τέλος την Prato della Valle, μια ελλειπτική πλατεία
88.000 τετραγωνικών μέτρων, η οποία θεωρείται η δεύτερη μεγαλύτερη
της Ευρώπης.Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή του Μέστρε
και τακτοποίηση στα δωμάτια μας. Διανυκτέρευση.
Βερόνα

23/12

Μιλάνο

3η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Μετα το πρωινο θα επισκεφθουμε την πανέμορφη Βενετία, που είναι
χτισμένη πάνω σε 119 νησιά, τα οποία περιτριγυρίζονται από γραφικά
κανάλια και ενώνονται με μικρές γέφυρες. Μια πόλη ρομαντική και
υπέροχη, μια πόλη μουσείο. Κανάλια και γεφυράκια, παλάτια, μουσεία
και αίθουσες τέχνης, μια ατμόσφαιρα τόσο υγρή και τόσο ρομαντική
ταυτόχρονα, τόσο όμορφη αλλά και τόσο σκοτεινή. Θα μεταβούμε στο
Τρονκέττο και με βαπορέτα θα φτάσουμε στην πλατεία Αγίου Μάρκου
με τον ομώνυμο επιβλητικό ναό. Θα δούμε το παλάτι των Δόγηδων, τον
πύργο του Ρολογιού των Μαυριτανών, την γέφυρα των στεναγμών και
την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.Το απογευμα αναχωρουμε
για τη Φλωρεντία, τη γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη που έχει
ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την
UNESCO. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
4η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Προγευμα και ξεκιναμε την περιήγησή μας στη πόλη της Φλωρεντίας
θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη
και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον
περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως
την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα
και αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ
βρίσκεται το Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της
πόλης, και η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών.
Συνεχίζουμε για την περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, την ξακουστή
και πολυφωτογραφημένη γέφυρα Πόντε Βέκιο με τα αμέτρητα
κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότερες
πλατείες της Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα
ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski. Χρόνος ελεύθερος για ψώνια στην
αγορά του Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή
κατοικία των Μεδίκων.
5η ημέρα: ΜΠΟΛΩΝΙΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινο και αναχωρηση για την Μπολωνια.Θα περιηγηθουμε στο κέντρο
της πόλης οπου δεσπόζουν δύο πύργοι : ο μεγαλύτερος είναι ο πύργος
των Asinelli (102 μέτρα ύψος) και ο μικρότερος των Garisenda (49
μέτρα ύψος). Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της που είναι
το μεγαλύτερο της Ευρώπης μετά της Βενετίας. Χρόνος ελεύθερος.
Μεταφορα στο αεροδρομιο για την πτηση της επιστροφης

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού
έως
12 ετών

Tιμή
Μονοκλ

Αερ. Εταιρία

RYANAIR
Μιλάνο: HOLIDAY INN ASSAGO 4*
Βενετία (Μέστρε): DELFINO 4*
Φλωρεντία: GH MEDITERRRANEO 4*

415

295

550

ΘΕΣ - MΙΛΑΝΟ 12.05 - 13.15
ΜΠΟΛΩΝΙΑ - ΘΕΣ 20.20 - 23.15
Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή (40 Χ20 Χ 25) &
1 αποσκευή 20κ/ 2 άτομα

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά. Σύνολο φόρων 145 ευρώ

Φλωρεντία

Ρώμη

Βατικανό

6

ΗΜΕΡΕΣ

ΡΩΜΗ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

21/12
& 23/12

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ - ROMA BY NIGHT
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την αιώνια πόλη, τη Ρώμη.Αφιξη και μετα την
παραλαβη των αποσκευων,μεταφορα στο ξενοδοχειο. Για την πρώτη βραδιά,θα εχουμε νυχτερινή
περιήγηση στη Ρώμη, για να την δουμε όπως της αξίζει με φωτισμούς και χρώματα που θα
μας μείνουν αξέχαστα. Θα διασχίσουμε τη Via Veneto με τα φημισμένα καφέ και ξενοδοχεία,
σύμβολο της dolce vita της Ιταλιας, θα περάσουμε από το μεγαλύτερο ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το
φωταγωγημένο Κολοσσαίο και τέλος θα κάνουμε στάση στην περιοχή Trastevere, μια από τις
πιο γραφικές και κοσμοπολίτικες γειτονιές της Ρώμης για ένα ποτό δίπλα στις όχθες του Τίβερη
ποταμού.
2η ημέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Μετα το πρωινο,θα ξεκινήσουμε αμέσως την πανοραμική ξενάγηση στην πόλη-σύμβολο που δεν
έπαψε ποτέ να γοητεύει κάθε επισκέπτη. Θα δούμε τη Βίλλα Μποργκέζε, το Αυρηλιανό τείχος,τη
στήλη του Τραϊανού, το περίφημο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο Ρωμαικό κτίσμα
του κόσμου, το λόφο του Καπιτωλίου, όπου θεμελιώθηκε η αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την
αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια, όπου δεσπόζει το μνημείο
του Βίκτορα Εμμανουήλ, το λόφο Παλατίνο και τον Τίβερη ποταμό με το νησί Τιβερίνα. Για τη
συνεχεια σας προτείνουμε να επισκεφθείτε υπαιθριες χριστουγεννιατικες αγορες.Μια από
αυτές είναι η χριστουγεννιάτικη αγορά στη θρυλική Piazza Navona. Η διασημότερη μπαρόκ
πλατεία της Ρώμης τα Χριστούγεννα μεταμορφώνεται στη μαγευτική Mercatino di Natale, ένα
πανέμορφο χριστουγεννιάτικο «καρναβάλι», γεμάτο παιχνίδια, χρώματα και μυρωδιές! Πάγκοι
με ψητά κάστανα, μαλλί της γριάς και χριστουγεννιάτικες λιχουδιές όλων των ειδών με τη
σφραγίδα εγγύησης της μοναδικής ιταλικής ζαχαροπλαστικής βρίσκουν τη θέση τους ανάμεσα
σε ζωηρούς στολισμούς και γιγάντιες φάτνες που αναπαριστούν σε φυσικό μέγεθος τη Θεία
γέννηση
3η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΣΤΙΝΑ
Πρόγευμα και μεταφορά στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού για μια μοναδική ξενάγηση. Τα
Μουσεία Βατικανού, είναι ένα συγκρότημα μερικών από των κορυφαίων μουσείων του κόσμου
με ετήσια επισκεψιμότητα άνω των 4,3 εκατ. τουριστών. Στην ξενάγησή μας θα θαυμάσουμε
αμέτρητους μοναδικούς θησαυρούς, όπως τον διάδρομο των κηροπηγίων, των τοιχοταπήτων, των
Γεωγραφικών χαρτών και θα καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με τις τοιχογραφίες του Μιχαήλ
Αγγέλου που θεωρούνται ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της παγκόσμιας ζωγραφικής.
Στη συνέχεια θα θαυμάσουμε τη μεγαλύτερη εκκλησία της Χριστιανοσύνης, το ναό του Αγίου
Πέτρου στο Βατικανό, όπου θα εντυπωσιαστούμε απο την αποκαθήλωση (Pieta) του Μιχαήλ
Αγγέλου και τα έργα τέχνης που φιλοξενούνται. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα
στην υπέροχη πόλη. Σας προτείνουμε να περπατήσετε στη Βίλλα Μποργκέζε (Villa Borghese), το
μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο της Ρώμης, αντίστοιχο με το Central Park της Νέας Υόρκης. Διαθέτει
λίμνη, ναούς, σιντριβάνια, ζωολογικό κήπο, αγάλματα και διάφορα μουσεία. Επιβάλλεται να
επισκεφτείτε τη Galleria Borghese, πινακοθήκη παγκοσμίου φήμης όσον αφορά τον αριθμό και
τη σημασία των γλυπτών του Bernini και των πινάκων του Caravaggio. Με 500.000 επισκέπτες
το χρόνο το καθιστούν από τα πιο σημαντικά μουσεία της Ιταλίας. Κοντά στο πάρκο βρίσκεται
η Πιάτσα ντι Σπάνια (Piazza di Spagna), όπου εκεί μπορείτε να κάνετε ένα διάλειμμα για έναν
εσπρέσσο στο γνωστό Cafe Greco που χρονολογείται από το 1760 ή γευθείτε το πασίγνωστο
tiramisu Pompi στο ομώνυμο ζαχαροπλαστείο.

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

ARCHIMEDE 4*
Kεντρικό

ΑNGLOAMERICANO 4*
Kεντρικό

EUROSTARS INTERNATIONAL 4*
Kεντρικό

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού
έως
12 ετών

Tιμή
Μονοκλ

395

299

525

4η ημέρα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (προαιρετική)
Σήμερα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε
την πόλη των Μεδίκων και της Αναγέννησης,
την Φλωρεντία μια πόλη που δεν χρειάζεται
πολλές συστάσεις.Θα δούμε την Πιάτσα Σαν
Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη
και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό
Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο
τρούλο του Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα
κατέβουμε ως την Πιάτσα ντε λα Σινιορία,
που στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα
και αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ του
Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το Παλάτσο
Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της
πόλης, και η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων
Φλωρεντίνων γλυπτών. Συνεχίζουμε για την
περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, την ξακουστή και
πολυφωτογραφημένη γέφυρα Πόντε Βέκιο με
τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα
Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότερες πλατείες
της Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική αψίδα
Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski. Χρόνος ελεύθερος για ψώνια στην αγορά του
Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, την
πολυτελή κατοικία των Μεδίκων.Επιστροφη στη
Ρώμη το βραδυ.
5η ημέρα: TIBΟΛΙ - ΒΙΛΛΑ ΕΣΤΕ - CASTEL
ROMANO
Σας προτείνουμε μια εκδρομή στο πανέμορφο
Τίβολι. Εκεί θα δούμε τους παγκοσμίως γνωστούς
κήπους και τη βίλλα του Καρδιναλίου Εστέ, που
χτίστηκαν το 16ο αιώνα και διαθέτουν 100 κρήνες.
Χρόνος ελεύθερος για φωτογραφίες. Επιστροφή
και επίσκεψη στο φημισμένο εμπορικό κέντρο
CASTEL ROMANO και χρόνος για αγορές. Το
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.
6η ημέρα: ΡΩΜΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα. Λιγος χρονος ελευθερος και
μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση
επιστροφής.

Αερ. Εταιρία

RYANAIR
21/12 ΘΕΣ - ΡΩΜΗ 15.00 - 15.40
26/12 ΡΩΜΗ - ΘΕΣ 14.15 - 17.00

469

325

675

545

369

819

23/12 ΘΕΣ - ΡΩΜΗ 16.10 - 16.50
28/12 ΡΩΜΗ - ΘΕΣ 11.50 - 14.35
Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή
(40 x 20 x 25) & 1 αποσκευή 20κ / 2άτομα

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά. Σύνολο φόρων 145 ευρώ
- Αν επιθυμείτε να μην συμμετέχετε στα προγράμματα εκδρομών – ξεναγήσεων η τιμή μειώνεται κατά 80 ευρώ ανά άτομο.

39

Ρώμη

Μιλάνο

7

ΗΜΕΡΕΣ

ΚΛΑΣΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑ

21/12

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ROMA BY NIGHT
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την αιώνια πόλη, τη Ρώμη.Αφιξη
και θα ξεκινήσουμε αμέσως την πανοραμική ξενάγηση στην πόλη-σύμβολο που
δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει κάθε επισκέπτη. Θα δούμε τη Βίλλα Μποργκέζε, το
Αυρηλιανό τείχος, την πιάτσα Μπαρμπερίνι, τη στήλη του Τραϊανού, το περίφημο
Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο Ρωμαικό κτίσμα του κόσμου, το
λόφο του Καπιτωλίου, όπου θεμελιώθηκε η αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την
αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια, όπου δεσπόζει
το μνημείο του Βίκτορα Εμμανουήλ, το λόφο Παλατίνο και τον Τίβερη ποταμό με
το νησί Τιβερίνα. Στη συνέχεια θα τακτοποιηθούμε στα δωμάτια. Για την πρώτη
σας βραδιά, σας προτείνουμε μια προαιρετική νυχτερινή περιήγηση στη Ρώμη,
για να την δείτε όπως της αξίζει με φωτισμούς και χρώματα που θα σας μείνουν
αξέχαστα. Θα διασχίσουμε τη Via Veneto με τα φημισμένα καφέ και ξενοδοχεία,
σύμβολο της dolce vita της Ιταλιας, την κρήνη του Τρίτωνα, θα ανέβουμε έναν
από τους 7 μυθικούς λόφους, τον Κυρινάλιο, όπου δεσπόζει το προεδρικό μέγαρο
και στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στην Piazza Venezia, το κέντρο της Ρώμης
με το μοναδικά φωτισμένο μνημείο ενώσεως της Ιταλίας. Θα περάσουμε από το
μεγαλύτερο ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το φωταγωγημένο Κολοσσαίο και τέλος θα
κάνουμε στάση στην περιοχή Trastevere, μια από τις πιο γραφικές και κοσμοπολίτικες
γειτονιές της Ρώμης για ένα ποτό δίπλα στις όχθες του Τίβερη ποταμού.
2η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΣΤΙΝΑ - VILLA
BORGHESE
Πρόγευμα και μεταφορά στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού για μια
μοναδική ξενάγηση. Τα Μουσεία Βατικανού, είναι ένα συγκρότημα μερικών από
των κορυφαίων μουσείων του κόσμου με ετήσια επισκεψιμότητα άνω των 4,3
εκατ. τουριστών. Διαθέτουν εκθέματα της μακραίωνης και τεράστιας συλλογής
της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, περιλαμβανομένων διάσημων αγαλμάτων
του αρχαίου κόσμου και αριστουργημάτων της Αναγέννησης και του σήμερα.
Στην ξενάγησή μας θα θαυμάσουμε αμέτρητους μοναδικούς θησαυρούς, όπως
τον διάδρομο των κηροπηγίων, των τοιχοταπήτων, των Γεωγραφικών χαρτών, τα
δωμάτια που έχει διακοσμήσει ο μεγάλος ζωγράφος Ραφαήλ και θα καταλήξουμε
στην Καπέλα Σιστίνα με τις τοιχογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου που θεωρούνται ένα
από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της παγκόσμιας ζωγραφικής. Στη συνέχεια
θα θαυμάσουμε τη μεγαλύτερη εκκλησία της Χριστιανοσύνης, το ναό του Αγίου
Πέτρου στο Βατικανό, όπου θα εντυπωσιαστούμε απο την αποκαθήλωση (Pieta)
του Μιχαήλ Αγγέλου και τα έργα τέχνης που φιλοξενούνται. Στη συνέχεια χρόνος
ελεύθερος για μια βόλτα στην υπέροχη πόλη. Σας προτείνουμε να περπατήσετε
στη Βίλλα Μποργκέζε (Villa Borghese), το μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο της Ρώμης,
αντίστοιχο με το Central Park της Νέας Υόρκης. Διαθέτει λίμνη, ναούς, σιντριβάνια,
ζωολογικό κήπο, αγάλματα και διάφορα μουσεία. Επιβάλλεται να επισκεφτείτε τη
Galleria Borghese, πινακοθήκη παγκοσμίου φήμης όσον αφορά τον αριθμό και τη
σημασία των γλυπτών του Bernini και των πινάκων του Caravaggio. Με 500.000
επισκέπτες το χρόνο το καθιστούν από τα πιο σημαντικά μουσεία της Ιταλίας.

4η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ (ΜΕΣΤΡΕ)
Προγευμα και ξεκιναμε την περιήγησή μας στη πόλη της
Φλωρεντίας θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο
του Αγίου Ιωάννη και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό Σάντα
Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι.
Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως την Πιάτσα ντε λα Σινιορία,
που στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα και αντίγραφο του
αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το
Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης,
και η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών.
Συνεχίζουμε με την ξακουστή και πολυφωτογραφημένη
γέφυρα Πόντε Βέκιο με τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, και
την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότερες πλατείες
της Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα
ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski. Έπειτα αναχώρηση για την
πόλη των Δόγηδων και των καναλιών την ρομαντική Βενετία
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή Μέστρε.
Διανυκτέρευση.
5η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ
Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην «πόλη των Δόγηδων»
και των καναλιών που είναι χτισμένη πάνω σε 119 νησιά τα
οποία περιτριγυρίζονται από γραφικά κανάλια και ενώνονται με
μικρές γέφυρες. Θα μεταβούμε στο Τρονκέττο και με βαπορέτα
θα φτάσουμε στην πλατεία Αγίου Μάρκου με τον ομώνυμο
επιβλητικό ναό. Θα δούμε το παλάτι των Δόγηδων, τον πύργο
του Ρολογιού των Μαυριτανών, την γέφυρα των στεναγμών
και την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Χρόνος
ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο.
6η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ - ΒΕΡΟΝΑ - ΣΙΡΜΙΟΝΕ - ΜΙΛΑΝΟ
Πρωινό και αναχωρούμε για τη ρομαντική Βερόνα τη πόλη
των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ για να θα θαυμάσουμε την
Ρωμαϊκή Αρένα, τις όμορφες πλατείες Ντέλε Έρμπε και Ντέι
Σινιόρι που περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά
κτίρια και βέβαια το αρχοντικό των Καπουλέτων με το θρυλικό
μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Στην συνέχεια αναχώρηση για το
όμορφο μεσαιωνικό Σιρμιόνε, κτισμένο στο νότιο άκρο της
λίμνης όπου και θα περπατήσουμε στο εσωτερικό του μέρος.
Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε το καπουτσίνο σας και
συνεχίζουμε για τη πρωτεύουσα της Λομβαρδίας το Μιλάνο.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος για να
γνωρίσετε μια από τις πιο μοδάτες πόλεις της Ιταλίας.

7η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ (ξενάγηση πόλης) - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
3η ημέρα: ΣΙΕΝΑ - ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε για την πανοραμική ξενάγηση της
Πρωινό και αναχωρηση για τη μεσαιωνική Σιένα. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πόλης όπου θα δούμε τον μεγαλύτερο γοτθικό κτίριο της Ιταλίας
πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό το Καθεδρικό Ναό Ντουόμο, την περίφημη σκεπαστή στοά
Δημαρχείο. Στην περιήγησή μας στα γραφικά καλντερίμια της πόλης θα θαυμάσουμε Γκαλλερία Βιτόριο Εμμανουέλε του Β’, το νεοκλασικό θέατρο
τα μεσαιωνικά αρχοντικά, τις εκκλησιές και τον Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην της Σκάλας του Μιλάνου και το μουσείο του. Στη συνέχεια είστε
Κοίμηση της Θεοτόκου, που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνης σε ελεύθεροι για μια πρώτη ματιά στις βιτρίνες των καταστημάτων
ολόκληρη την Ιταλία. Επόμενος σταθμός το “Μανχάταν του Μεσαίωνα”, η γραφική κατευθυνθείτε στο εμπορικό κέντρο της πόλης Galleria Vittoκωμόπολη San Gimignano. Ψηλοί αγέρωχοι πύργοι μας καλωσορίζουν από μακριά rio Emanuele II με τη γυάλινη οροφή, και συνεχεία κινηθείτε
δίνοντας στο Σαν Τζιμινιάνο μια παραμυθένια όψη. Η πόλη των όμορφων πύργων, βορειοανατολικά, προς τη Via Montenapoleone και τους
είναι μία από τις πιο καλοδιατηρημένες της Τοσκάνης. Στον ουρανό της υψώνονται γύρω δρόμους, εκεί όπου βρίσκονται τα ακριβά καταστήματα
οι εντυπωσιακοί πύργοι του 13ου αιώνα, από τους 76 που υπήρχαν, σήμερα σώζονται των μεγαλύτερων οίκων μόδας. Το μεσημέρι μεταφορά στο
οι 14. Αναχώρηση για τη Φλωρεντία, τη γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη αεροδρόμιο του Μιλάνου για τη πτήση της επιστροφής. Άφιξη
που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UN- στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
ESCO. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Τιμή
Τιμή σε
παιδιού
Tιμή
Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
δίκλινο,
Αερ. Εταιρία
έως
Μονοκλ
τρίκλινο
12 ετών

Ρώμη : EXCEL MONTEMARIO 4*

RYANAIR

Φλωρεντία : THE GATE 4*

ΘΕΣ - ΡΩΜΗ 15.00 - 15.40
ΜΙΛΑΝΟ - ΘΕΣ 18.05 - 21.10

Μέστρε : ALBATROS 4*
Μιλάνο : HOLIDAY INN ASSAGO 4*

535

399

695

Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή (40 x 20 x 25cm) ανα άτομο
& 1 αποσκευή 20Kg ανά 2 άτομα

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά. Σύνολο φόρων 145 ευρώ

Λισσαβώνα

Σίντρα

8

ΗΜΕΡΕΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ

22,23 &
29/12

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

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

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

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

3η ημέρα: ΠΟΡΤΟ
Μετά το πρωινό θα ξεναγηθούμε στην εντυπωσιακή πόλη που είναι
κτισμένη στις όχθες του ποταμού Douro και απλώνεται αρμονικά στους
λόφους διατηρώντας ακόμη και σήμερα την μεσαιωνική της άποψη.
Στην περιοχή Ριμπέϊρα, κατά μήκος του ποταμού, εκτείνονται οι παλιές
συνοικίες με τα πολλά παραδοσιακά καταστήματα και την ανοιχτή
αγορά που βρίσκεται στην αποβάθρα, από όπου παλαιότερα φόρτωναν
στις χαρακτηριστικές βάρκες το ομώνυμο κρασί. Στην άνω πόλη θα
περιηγηθούμε στην περιοχή του Καθεδρικού Ναού και το παλιό κτίριο
των σιδηροδρόμων. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το χρυσοποίκιλτο
ναό του Άγιου Φραγκίσκου και το Παλάτι Μπόλσα, όπου στεγάζεται
το Εμπορικό Επιμελητήριο και παλαιότερα το χρηματιστήριο. Τέλος
θα επισκεφθούμε κάποιο παλιό οινοποιείο της πόλης, όπου για πολλά
χρόνια ωριμάζει το περίφημο κρασί “ΠΟΡΤΟ” και θα έχουμε τη χαρά να
γευθούμε σε ειδικά κατασκευασμένο ποτήρι “calice” την υπέροχη γεύση
του και το πλούσιο άρωμα του. Διανυκτέρευση.
4η ημέρα: ΠΟΡΤΟ – ΜΠΡΑΓΚΑ – ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή στην επαρχία του
Μίνιου. Πρώτος σταθμός της διαδρομής μας θα είναι η Μπράγκα, όπου θα
θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό και το ιερό του Ιησού που παρουσιάζει
σημαντικά δείγματα στυλ Μπαρόκ. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε
το Γκιμαράες το λίκνο του Παρτογαλικού έθνους.που ήταν η πρώτη
πρωτεύουσα της Πορτογαλίας. Είναι η γενέτειρα πόλη της Πορτογαλικής
εθνικότητας καθώς και η πόλη στην οποία γεννήθηκε ο πρώτος βασιλιάς
της Πορτογαλίας ο « Αλφόνσο Α ». Θα δούμε το κάστρο της περιοχής και
το ιστορικό κέντρο, τα οποία αποτελούν μνημεία ιστορικής κληρονομιάς
της Ουνέσκο. Επιστροφή στο Πόρτο. Διανυκτέρευση.

7η ημέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ – ΣΙΝΤΡΑ – ΚΑΣΚΑΙΣ – ΕΣΤΟΡΙΛ – ΚΑΜΠΟ
ΝΤΑ ΡΟΚΑ – ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για μία ιδιαίτερα απολαυστική
εκδρομή στα περίχωρα της Λισσαβώνας, στη Σίντρα θερινή κατοικία
των βασιλέων, το Κασκάις που είναι ένα πολύ όμορφο ψαροχώρι , το
Εστορίλ το τουριστικό θέρετρο της Πορτογαλίας και το Cabo da Roca, το
δυτικότερο σημείο της Ευρωπαϊκής ηπείρου και της Πορτογαλίας στον
Ατλαντικό ωκεανό .Επιστροφή στη Λισσαβώνα όπου θα τελειώσουμε την
σημερινή μας εκδρομή στο Πάρκο των Εθνών που κατασκευάστηκε για
την Διεθνή Έκθεση EXPO 1998 απ’ όπου θα μπορούμε να θαυμάσουμε
μεταξύ άλλων και την γέφυρα VASCO DA GAMA. Στο ίδιο πάρκο υπάρχει
και το ενυδρείο της Λισσαβώνας OCEANARIO. Διανυκτέρευση.
8η ημέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Σήμερα είναι η τελευταία μέρα μας στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας.
Γεμάτοι αναμνήσεις πετάμε πίσω στην Ελλάδα. Άφιξη στην Αθήνα.

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Τιμή σε
Μονόκλ.

Αερ. Εταιρία
Ωράρια πτήσεων

HOTELS 4* & 5*

945

885

1255

AEGEAN AIRLINES

Σύνολο φόρων 145ε.
- Περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.

41

Σεβίλη

Μαδρίτη

8

22,23,29
& 30/12

ΜΑΔΡΙΤΗ - ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ
1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ – ΜΑΔΡΙΤΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την εντυπωσιακή
πρωτεύουσα της Ισπανίας. Χτισμένη σε υψόμετρο 650
μέτρων δεσπόζει στο κεντρικό οροπέδιο της Ιβηρικής
Χερσονήσου, στην Καστίλλη. Από το 1562 πρωτεύουσα της
χώρας με 4.000.000 πληθυσμό. Άφιξη και μεταφορά στο
ξενοδοχείο. Για το απόγευμα σας προτείνουμε προαιρετικά
να εκμεταλλευτείτε το ελεύθερο χρόνο γνωρίζοντας κάποια
απ’ τα πολλά ενδιαφέροντα σημεία της Μαδρίτης, (πέραν
όσων θα γνωρίσουμε στην προγραμματισμένη ξενάγηση
μας μαζί με τα Μουσεία της). Σε συνεργασία με τον αρχηγό
του γραφείου μας γνωρίστε τη Μαδρίτη των Βουρβόνων, τις
βόρειες συνοικίες της με το εντυπωσιακό στάδιο της Real,
το Santiago Bernabeu και την Puerta de Europa, την Plaza de Toros, την Αρένα της πόλης, την Plaza Colón με το
Αρχαιολογικό Μουσείο αλλά και τα κομψά καταστήματα του
Barrio de Salamanca, την πλατεία Ισπανίας με το γιγάντιο
γλυπτό του Μιγκέλ Ντε Θερβάντες, το περίφημο Αιγυπτιακό
μνημείο Debod, το πάρκο Retiro και μεταξύ άλλων πολλών
την ιστορικότερη πλατεία της πόλης, την Plaza Mayor.
2η ημέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ – ΓΡΑΝΑΔΑ
Μετά το πρωινό διασχίζοντας το οροπέδιο της θρυλικής La
Mancha όπου έζησε και έκανε τα ανδραγαθήματά του ο Δον
Κιχώτης θα καταλήξουμε στην ενδοχώρα της Ανδαλουσίας
και συγκεκριμένα στη Γρανάδα, χτισμένη στους πρόποδες
της Σιέρα Νεβάδα, της χιονισμένης οροσειράς. Το απόγευμα
θα επισκεφθούμε τον εντυπωσιακό λόφο της Αλάμπρα
(το κόκκινο κάστρο στην Αραβική γλώσσα). Η ακμή του
Σουλτανάτου της Γρανάδα σε όλο της το μεγαλείο, ένα
αριστούργημα ισλαμικής αρχιτεκτονικής του 14ου αιώνα με
αφάνταστη λεπτομέρεια στην διακόσμηση, με τα απίθανα
σιντριβάνια, με τις επικλήσεις στον Αλλάχ, στον παράδεισο
και τον αιώνιο έρωτα. Δίπλα στην Αλάμπρα θα βρούμε το
Χεναραλίφε με δέντρα, λουλούδια και νερά που θα μας
παρασύρουν σε ένα κόσμο στοχασμού, χαλάρωσης και
φαντασίας από την εποχή των Σουλτάνων, των Χαρεμιών,
του αισθησιασμού και των ευνούχων ….στη δύναμη των
Αράβων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα έχετε
την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την Θάμπρα Μόρα (Zambra mora) την αρχική τσιγγάνικη εκδοχή του χορού που στην
συνέχεια έδωσε την βάση για την γέννηση του Φλαμένκο,
στις σπηλιές του Σακρομόντε (Sacromonte)
3η ημέρα: ΓΡΑΝΑΔΑ – ΜΑΛΑΓΑ – ΣΕΒΙΛΛΗ
Μετά το πρωινό ξενάγηση στη Γρανάδα στην περιοχή του
Καθεδρικού ναού και την πλατεία Bib Rambla (της πλατείας
του εμπορίου). Αναχώρηση για την Μάλαγα, το πιο δυναμικό
αστικό κέντρο της Κόστα ντελ Σολ. Φθάνοντας στην Μάλαγα
αρχικά θα περιηγηθούμε στο ιστορικό της κέντρο όπου στην
συνέχεια θα έχετε την δυνατότητα στο ελεύθερο χρόνο σας
να επισκεφθείτε μνημεία όπως το Χιμπραλφάρο (Gibralfaro), που προσφέρει την καλύτερη θέα της παραθαλάσσιας
πόλης και το μουσουλμανικό κάστρο-παλάτι Αλκαθάμπα (Αlcazaba), το Ρωμαϊκό θέατρο του 1ου αι. π.Χ., τον Καθεδρικό
ναό, και το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Πικάσο. Επίσης βόλτα
στα στενά του ιστορικού κέντρου και ευκαιρία να δοκιμάσετε
κάποια από τα εδέσματα της ανδαλουσιανής κουζίνας και
ψώνια στον εμπορικό πεζόδρομο Λάριος (Marqués de Larios) ή και επίσκεψη σε κάποιο από τα σημαντικά μουσεία
όπως είναι το Μουσείο Πικάσο (Museo Picaso) ή το Κέντρο
Πομπιντού (Centre Pompidou Malaga) ή γνωστότερο ως
ο Κύβος (el Cubo) κάνοντας μια βόλτα στην Αποβάθρα 1
(Muelle 1) του λιμανιού της Μάλαγα. Άφιξη το απόγευμα στην
πρωτεύουσα της Ανδαλουσίας τη Σεβίλλη. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο.

ΗΜΕΡΕΣ

4η ημέρα: ΣΕΒΙΛΛΗ
Μετά το πρωινό ξεκινάει η ξενάγησή μας στην πόλη της όπερας όπου “έζησαν’’ η
Κάρμεν, ο Δον Ζουάν και ο Φίγκαρο, ο κουρέας της Σεβίλλης. Αρχίζοντας από το
Πάρκο της Μαρίας Λουίζα και την Πλατεία Αμερικής φτάνουμε στην εντυπωσιακή
και παραμυθένια Πλατεία Ισπανίας, όπου θα δούμε κτίρια αντιπροσωπευτικά των
ρυθμών αρχιτεκτονικής της πόλης. Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε στην πρώην
Εβραϊκή συνοικία με στενά σοκάκια και τυπικά “πάτιος’’. Σήμερα ονομάζεται Σάντα
Κρούθ και είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Ουνέσκο. Θα επισκεφτούμε
το κτιριακό συγκρότημα του Αλκαζάρ(οχυρωμένο παλάτι στην Αραβική γλώσσα),
όπου δεσπόζει το Αραβικό Παλάτι, κλασσικής αρχιτεκτονικής Μουδέχαρ με τα
εντυπωσιακά επίσημα σαλόνια, το μικρό χαρέμι και τους ιδιωτικούς χώρους των
Σουλτάνων. Στην ίδια περιοχή θα δούμε τον καθεδρικό ναό Χιράλδα με το μιναρέ–
καμπαναριό που είναι και η “επίσημη’’ φωτογραφία της Σεβίλλης. Εδώ βρίσκεται ο
τάφος του Κολόμβου, το χρυσοποίκιλτο κεντρικό παρεκκλήσι και σημαντικοί πίνακες
του μεγάλου Σεβιλιανού ζωγράφου του Μουρίλιο. Η Σεβίλλη όμως δεν είναι (μόνο)
αυτό. Στενά σοκάκια, μεσαιωνικά κτίρια, πανέμορφες πλατείες, νεραντζιές, μανόλιες
αιωνόβιες και ο Γουδαλκιβίρ όπου λουζόταν η αγάπη του Λόρκα…… η πόλη του
έρωτα. Και για το βράδυ ……φλαμένκο, στην πόλη που γεννήθηκε.
5η ημέρα: ΣΕΒΙΛΛΗ – ΚΟΡΔΟΒΑ – ΜΑΔΡΙΤΗ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την Μαδρίτη. Περνώντας τη Σιέρα Μορένα θα
καταλήξουμε στην πασίγνωστη Κορδούη των Ρωμαίων, την μετέπειτα Κορδούβα των
Αράβων, την σημερινή Κόρδοβα. Στη πάλαι ποτέ πρωτεύουσα του σημαντικότερου
χαλιφάτου της Δύσης θα περιπλανηθούμε στα γραφικά στενά της Εβραϊκής
συνοικίας με τα υπέροχα πάτιος που θα μας οδηγήσουν στο μεγαλύτερο Τζαμί
της Δύσης, την περίφημη Μεθκίτα. Πάνω από 800 κολώνες (πολλές εξ αυτών των
ελληνιστικών χρόνων ) κρατούν πάνω στις αψίδες τους ένα έργο τέχνης απαράμιλλης
ομορφιάς του 9ου και 10ου αιώνα.Εδώ έζησαν ο Αβερρόης, ο Μωχάμετ Αλ Γκαφέκι,
ο Μπεν Μαϊμόνιδες σημαντικότατοι λόγιοι Άραβες οι οποίοι μετέφρασαν σχεδόν
όλα τα αρχαία Ελληνικά συγγράμματα σε τοπικές γλώσσες. Το απόγευμα άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της Μαδρίτης.
6η ημέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ
Η πρωινή μας ξενάγηση θα μας αποκαλύψει ένα μικρό μέρος του πλούτου της
σημαντικότερης Πινακοθήκης στον κόσμο (ΠΡΑΔΟ). Τα πάνω από 10.000 έργα που
ανήκουν στην συλλογή του, προσφέρουν ένα μοναδικό ταξίδι στο Χρόνο και στο
Χρώμα. Θα απολαύσουμε τα αριστουργήματα των Ελ Γκρέκο, Βελάθκεθ, Γκόγια να
“στέκονται” δίπλα σε άλλους εξ’ ίσου σημαντικούς ζωγράφους. Στην συνέχεια θα
περπατήσουμε στα στενά δρομάκια του κέντρου της Μαδρίτης. Στο περίφημο Barrio de la letras, μιά απ’ τις πιο μποέμ συνοικίες όλης της Ευρώπης, όπου έζησαν
και δημιούργησαν πολλοί απ’ τους σπουδαίους ζωγράφους και λογοτέχνες της
Ισπανίας, όπως ο Lope de Vega, ο Cervantes και άλλοι. Η ξενάγησή μας θα τελειώσει
με το μεσαιωνικό κομμάτι της πόλης, στην Μαδρίτη των Αψβούργων. Το ελεύθερο
απόγευμα, σας προτείνουμε να το εκμεταλλευτείτε κάνοντας μια προαιρετική
εκδρομή στην Σεγκόβια, την πόλη της βασίλισσας Ισαμπέλας, την παλιά πρωτεύουσα
της Καστίλης.
7η ημέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ – ΤΟΛΕΔΟ
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για την “Πόλη των Τριών Πολιτισμών”, το Τολέδο,
μία πόλη με σπουδαία ιστορική, καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά. Θα
περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια της μεσαιωνικής πόλης και θα επισκεφθούμε
τον Καθεδρικό Ναό, ένα μοναδικό κτίσμα μεγάλων καλλιτεχνών και μείγμα πολλών
αρχιτεκτονικών στυλ, όπου θα δούμε πίνακες του El Greco, αμύθητης αξίας, όπως το
Expolio και τη συλλογή Αποστόλων. Στην συνέχεια, την εκκλησία του Santo Tomé, θα
θαυμάσουμε το αριστουργηματικό έργο του Ελ Γκρέκο “Η Ταφή του Κόμητα Οργκάθ”.
Στη συνέχεια, επίσκεψη σε ένα εργοστάσιο με ‘’Damasquinad’’, γνωστή Τολεδανική
τέχνη που προέρχεται απο την εποχή των Αράβων. Επιστροφή στην Μαδρίτη. Για
το απόγευμα σας προτείνουμε μια τελευταία βόλτα για ψώνια στην κομψότερη
συνοικία της πόλης το Μπάριο Ντε Σαλαμάνκα, ένα καφέ στην ατμοσφαιρική Πλάθα
Ντε Οριέντε με θέα το παλάτι ή απλώς περιπλανηθείτε στα στενά της παλιάς πόλης
καταλήγοντας στην εντυπωσιακή Πλάθα Μαγιόρ για μια ζεστή σοκολάτα.
8η ημέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και λίγος χρόνος ελεύθερος στη διάθεση σας. Μεταφορά
στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα.

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Τιμή σε
Μονόκλ.

Αερ. Εταιρία
Ωράρια πτήσεων

HOTELS 4*

775

715

995

AEGEAN AIRLINES

Σύνολο φόρων 215 ευρώ
Πρωινό μπουφέ καθημερινά 3 δείπνα στο σύνολο (2 στη Σεβίλλη και 1 στη Γρανάδα)

4&5

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

ΗΜΕΡΕΣ

23,26,27 / 12
& 2,3 /1

ρο
ώ
Δ Περιήγηση στο
Παλάτι της
Βουλής
& στο Παλάτι
της Άνοιξης,
όπου διέμενε
η οικογένεια
Τσαουσέσκου

2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη που αποκαλείται το Παρίσι των
Βαλκανίων. Θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από το παλάτι της Άνοιξης, το παλάτι που
διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου. Θα δούμε τη χλιδή που κυριαρχεί στα δωμάτια, στις
τραπεζαρίες και θα μας εντυπωσιάσει η πολυτέλεια. Θα συνεχίσουμε με το Μουσείο του
χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος του, καθώς και το παλάτι της βουλής, χτισμένο από
τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το δεύτερο σε μέγεθος δημόσιο κτίριο του κόσμου
μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης μας, θα θαυμάσουμε το Αντενέουμ,
το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας, τα ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας,
την Αψίδα του θριάμβου που είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισίου, το Ορθόδοξο
Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το μουσείο του Πυροσβέστη
και την στρατιωτική Ακαδημία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος για ξεκούραση.
3η ημέρα: ΣΙΝΑΪΑ - ΜΠΡΑΝ - ΜΠΡΑΣΟΦ (προαιρετική)
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα
του ποταμού Πράχωβα φτάνουμε στην Σινάϊα, το “μαργαριτάρι των Καρπαθίων”, όπου θα
επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, θερινή κατοικία του βασιλιά Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της
Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε καθοδόν το Μοναστήρι της Σινάϊα, το 1ο κτίριο που
κτίστηκε, και από το οποίο πήρε την ονομασία της η πόλη. Στη συνέχεια αναχωρούμε
για το Μπραν, όπου θα επισκεφτούμε τον περίφημο Πύργο Μπραν, γνωστό ως “Πύργο
του Δράκουλα”, ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρόυριο απέναντι στις
οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια σύντομη ξενάγηση στο Μπρασόφ, όπου θα
δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος
στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Επιστροφή στο Βουκουρέστι.

Ειδικά οργανωμένο Gala

4η ημέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Μετά το πρόγευμα η ημέρα είναι ελεύθερη στο κέντρο του Βουκουρεστίου. Μπορείτε να
επισκεφθείτε την Εθνική Πινακοθήκη ή να κάνετε (εφόσον ο καιρός το επιτρέπει) μια βόλτα
με το καραβάκι στο πάρκο Χερεστρόου, που βρίσκεται δίπλα στο μουσείο του χωριού. Θα
μας εντυπωσιάσει το μαγευτικό τοπίο και η καταπράσινη πεδιάδα. Ακόμη σας προτείνουμε
να επισκεφθείτε το ιστορικό εστιατόριο Caru Cu bere.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Στο πολυτελές ξενοδοχείο ATHENNE PALACE
HILTON 5*
με εορταστικό μπουφέ, 1 ποτήρι κρασί & μουσική
Τιμή ενήλικα: 40 ευρώ - Τιμή παιδιού: 20 ευρώ
Δηλώσεις συμμετοχής έως 17/12

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

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

Ημ.

4

Αναχ.

23/12
26/12
27/12
&
3/1

30/12

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού
έως 12 ετών

Tιμή
Μονοκλ

MINERVA 4*

Ημιδιατροφή

299

179

399

Πρωινό

295

179

395

Ημιδιατροφή

359

179

429

Πρωινό

319

179

419

Δώρο είσοδος στο Health Club

Ημιδιατροφή

379

209

479

MINERVA 4*

Ημιδιατροφή

319

179

409

Πρωινό

315

179

405

Ημιδιατροφή

375

179

445

Ημιδιατροφή

339

189

439

Πρωινό

329

185

455

Ημιδιατροφή

399

189

479

NOVOTEL CITY CENTER 4* plus
ATHENEE PALACE HILTON 5*

NOVOTEL CITY CENTER 4* plus
MINERVA 4*

5

23/12
26/12
&
2/1

29/12

NOVOTEL CITY CENTER 4* plus

Πρωινό

435

189

489

Δώρο είσοδος στο Health Club

Ημιδιατροφή

515

229

579

MINERVA 4*

Ημιδιατροφή

365

189

459

Πρωινό

359

185

479

Ημιδιατροφή

439

189

499

ATHENEE PALACE HILTON 5*

NOVOTEL CITY CENTER 4* plus

Σύνολο φορών 89 ευρώ
Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε σε πακέτο διακοπών η τιμή μειώνεται κατά 50 ευρω.
Στις πτήσεις περιλαμβάνεται 1 Αποσκευή έως 20kg και μία χειραποσκευή έως 10kg

Αερ. Εταιρία

ΤΑROM AIRLINES
ΘΕΣ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
15.05 - 16.40
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΘΕΣ
12.50 - 14.35

43

4

ΗΜΕΡΕΣ

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ...η Λευκή πόλη
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” και αναχώρηση για
την πρωτεύουσα της Σερβίας, το πανέμορφο Βελιγράδι. Άφιξη
μετά από μια ώρα πτήσης στο αεροδρόμιο. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με τη
Λευκή πόλη, όπως μεταφράζεται το Βελιγράδι. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΜΝΗΜΕΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΙΤΟ - ΒΡΑΔΙΝΗ ΒΟΛΤΑ ΣΤΗ SKADARLJIA
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην όμορφη
πρωτεύουσα της Σερβίας. Θα ξεκινήσουμε από το το σύμβολο
της παλιάς πόλης, το φρούριο Καλεμέγκνταν, που είναι χτισμένο
στη συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάββα και χτίστηκε
στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως οχύρωση για
την προστασία από τους εχθρούς, τον Πύργο Nebosja, που
ήταν η φυλακή και ο τόπος θανάτου του Ρήγα Φερραίου και θα
συνεχίσουμε με τις εκκλησίες Ruzica και Αγία Παρασκευή. Θα
δούμε την πλατεία Δημοκρατίας, το Εθνικό Θέατρο, το περίφημο
αρχοντικό της Πριγκίπισσας Ljubica, το ξενοδοχείο <Moscva>,
σήμα κατατεθέν της πόλης και φυσικά τον Άγιο Σάββα, τον
μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό των Βαλκανίων. Το εσωτερικό του
ναού είναι λίγο < ψυχρό>, αλλά θα ανακαλύψετε στις γωνιές
του, το παλιό ξυλόγλυπτο τέμπλο του ιερού του Αγίου Σάββα
και εκπληκτικά ψηφιδωτά της σερβικής αγιογραφίας. Θα δούμε
ακόμη, το Μνημειακό κέντρο του Τίτο αφιερωμένο στο μεγάλο
ηγέτη, το Δημαρχείο και το Κοινοβούλιο. Το απόγευμα χρόνος
ελεύθερος στην πόλη. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τον
μεγάλο πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, με καταστήματα
για φθηνές αλλά και ποιοτικές αγορές. Εναλλακτικά, μπορείτε
να επισκεφθείτε στο Νέο Βελιγράδι το μεγάλο εμπορικό κέντρο
Usche, όπου θα συναντήσετε όλες τις γνωστές ευρωπαικές
φίρμες. Το βράδυ σας προτείνουμε έξοδο στην μποέμ περιοχή
της πόλης, την περίφημη Skadarljia, μία από τις ομορφότερες
περιοχές, όπου η νυχτερινή ζωή διαρκεί μέχρι τις πρωινές ώρες
και θα βρείτε εστιατόρια, bars, clubs. H περιοχή θα σας θυμίσει
τα παλιά Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερη νότα στην
πλακόστρωτη περιοχή δίνουν οι πλανόδιοι μουσικοί, οι οποίοι
τραγουδούν παραδοσιακά σέρβικα τραγούδια.
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3η ημέρα: ΝΟΒΙΣΑΝΤ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ (80+80 χλμ) - STREMSI KARLOVSI - ΒΥ
ΝIGHT ZEMOYN
Πρόγευμα και αναχωρούμε προαιρετικά για την πόλη του Νόβισαντ, πρωτεύουσα
της Βοϊβοντίνα και 2η μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας. Αποτελεί οικονομικό κέντρο
και είναι ιδιαίτερα γνωστή για το πανεπιστήμιο της. Είναι χτισμένη στις όχθες του
Δούναβη και ιδρύθηκε για να εξυπηρετεί ως ενδιάμεση στάση στις εμπορικές
συναλλαγές. Στην περιήγησή μας θα δούμε το κάστρο Petrovaradin, με ωραία θέα
στον ποταμό Δούναβη, την πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό ναό, το Δημαρχείο
και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στον κεντρικό πεζόδρομο. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε την επαρχιακή πόλη Stremsi karlovsi, η οποία βρίσκεται μόλις 5
χλμ. από την πόλη και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την ιστορική έδρα του
Πατριαρχείου και τον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για ένα τόπο
με ιδιαίτερη πνευματική και πολιτιστική αξία δεδομένου ότι εκεί κυκλοφόρησε το
πρώτο λογοτεχνικό περιοδικό του κόσμου. Κατά την διάρκεια της επιστροφής μας
στο Βελιγράδι θα απολαύσουμε μια εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς διαδρομή. Για
το βράδυ και με το λεωφορείο μας θα πραγματοποιήσουμε μια παραδουνάβια
πανοραμική βόλτα στην περιοχή Ζέμουν, μια από τις πιο γραφικές περιοχές της
πόλης.
4η ημέρα ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά το πρωινό, αξιοποιήστε τον ελεύθερό σας χρόνο κάνοντας μια τελευταία
βόλτα στο κέντρο της πανέμορφης πόλης ή εναλλακτικά σας προτείνουμε να
απολαύσετε μια παραδουνάβια βόλτα, η οποία θα σας αποζημιώσει με αξέχαστες
εικόνες και αναμνήσεις. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.
Νόβισαντ

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού
έως 12 ετών

Tιμή
Μονοκλ

QUEENS ASTORIA / MR PRESIDENT 4*

299

175

385

Αερ. Εταιρία

AIR SERBIA
ΜΕRCURE EXCELSIOR 4* plus

329

185

419

METROPOL PALACE 5*

379

215

525

ΘΕΣ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 16.10 - 16.15
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΘΕΣ 13.15 - 15.25

Σύνολο φορών 105 ευρώ
Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται ημιδιατροφή
Στις πτήσεις περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή (40 X 23 X 25cm) ανά άτομο & μια αποσκευή έως 20kg ανά άτομο.
Αν επιθυμείτε να μην συμμετέχετε στα προγράμματα εκδρομών - ξεναγήσεων η τιμή μειώνεται κατά 45 ευρώ ανά άτομο.

Ιερουσαλήμ
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ
1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ - ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης στις 13.30, πτήση προς Αθήνα
στις 14.50 Άφιξη στις 15.40 στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Συνεχίζουμε με πτήση
της Aegean από την Αθήνα για το Τελ Αβίβ στις 17.00. Άφιξη στο Ισραήλ στις
19.00. Παραλαβή απόσκευών και επιβίβαση στο λεωφορείο μας, μεταφορά στο
ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση, δείπνο, διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ (ΝΕΟ ΓΡΗΓΟΡΙΑΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) / ΘΕΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΒΗΘΛΕΕΜ - ΌΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ - ΝΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Πρωινή μεταφορά στην Βασιλική της Γεννήσεως, στην Βηθλεέμ, και
παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας στο Σπήλαιο της Γεννήσεως του
Χριστού μας. Προσκύνημα και ξενάγηση στη μεγάλη Βασιλική του Ιουστινιανού
και στο σπήλαιο των σφαγιασθέντων από τον Ηρώδη νηπίων και στον τάφο
του Αγ. Ιερωνύμου. Μετάβαση στο Όρος των Ελαιών, όπου εκεί έγινε η πρώτη
εμφάνιση του Κυρίου μας μετά την Ανάστασή Του στους μαθητές (Μικρή
Γαλιλαία), καθώς και η Ανάληψή Του στους ουρανούς. Επίσης από το σημείο
“Πανόραμα”, θα θαυμάσουμε και θα ξεναγηθούμε αρχικά στην Παλιά Πόλη των
Ιεροσολύμων. Μετάβαση στον Ναό της Αναστάσεως του Χριστού μας. Ευλαβικό
προσκύνημα στον Πανάγιο Τάφο του Χριστού μας, στην Αποκαθήλωση, στον
Φριχτό Γολγοθά, στον Τόπο της Εύρεσης του Τιμίου Σταυρού, στο σημείο Μη
μου Άπτου, στο παρεκκλήσιο του Αγίου Λογγίνου, καθώς θα ξεναγηθούμε
και σε άλλα προσκυνήματα που βρίσκονται εντός του Ναού της Αναστάσεως.
Χρόνος ελεύθερος στην Παλιά Πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο,
διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΌΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ - ΤΕΙΧΟΣ ΔΑΚΡΥΩΝ - ΚΑΡΝΤΟ - ΣΙΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
Πρωινό και μετάβαση στην Πύλη των Αφρικανών για να επισκεφθούμε το Όρος
του Ναού, όπου εδώ και χιλιάδες χρόνια έχει τιμηθεί ως ιερός τόπος, από τον
Ιουδαϊσμό, τον Χριστιανισμό και το Ισλάμ. Ο σημερινός χώρος, που αποτελείται
από δύο τεμένη, είναι χτισμένος πάνω στον χώρο όπου διαδοχικά ήταν ο Ναός
του Σολωμώνα και του Ζοροβάβελ. Εδώ, ήταν όπου η Παναγία αφιερώθηκε για
δώδεκα έτη, όπου έγινε η περιτομή του Κυρίου, η διδασκαλία Του όταν ήταν
δωδεκαετής, η εκδίωξη των εμπόρων κ.α. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στο Τείχος
των Δακρύων, το εναπομείναν Δυτικό Τείχος από την δεύτερη ανέγερση του
Ναού. Στην συνέχεια, με τα πόδια, θα κάνουμε μία περιήγηση εντός της παλιάς
πόλεως των Ιεροσολύμων, όπου θα δούμε τα ερείπια ενός αρχαίου δρόμου
με κόγχες που ήταν αρχαία καταστήματα και υπάρχουν πρωτότυπες στήλες
που δείχνουν πως οι πάγκοι και τα καταστήματα θα έβλεπαν τις ρωμαϊκές
εποχές. Ο ρωμαϊκός κεντρικός δρόμος είναι σήμερα περίπου 2 - 3 μέτρα
κάτω από την επιφάνεια των δρόμων, αλλά είναι σε πολύ καλή κατάσταση,
όμορφα ανακατασκευασμένα με μικρά καταστήματα, παλιές ρωμαϊκές στήλες,
σε εξαιρετική θέση. Μετάβαση στο όρος Σιών, όπου εκεί πραγματοποιήθηκε
ο Μυστικός Δείπνος, η Ψηλάφηση του Θωμά καθώς, και η Επιφοίτηση του
Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής (Υπερώο). Εκεί υπάρχει
επίσης ο τάφος του Προφήτη και Βασιλιά Δαβίδ, και ο τόπος όπου κοιμήθηκε η
Παναγίας μας (σπίτι Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, σήμερα Ρωμαιοκαθολικός
Ναός), καθώς και η Πατριαρχική Σχολή. Μετάβαση, δια μέσω της αρμενικής
συνοικίας, στον χριστιανικό τομέα της παλιάς πόλης, που βρίσκεται πέριξ του
Ναού της Αναστάσεως. Συνάντηση με την Α.Θ.Μ. Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ.
Θεόφιλο στην έδρα του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Χρόνος
ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση.

ΗΜΕΡΕΣ
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4η ημέρα: ΓΑΛΙΛΑΙΑ - ΝΑΖΑΡΕΤ - ΚΑΝΑ - ΘΑΒΩΡ
Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε για την περιοχή της Γαλιλαίας.
Άφιξη στη Ναζαρέτ όπου θα προσκυνήσουμε τον Ναό του
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, μέσα στον οποίο βρίσκεται ο αρχαίος
Ναός που περιλαμβάνει το σημείο όπου ο Άγγελος ανήγγειλε
στην Παναγία μας το χαρμόσυνο γεγονός της εγκυμοσύνης Της.
Συνεχίζουμε για την διπλανή Κανά, όπου πραγματοποιήθηκε το
πρώτο θαύμα του Κυρίου, της «μετατροπής του ύδατος εις οίνον».
Ακολούθως, θα ανεβούμε με τοπικά ταξί στο Όρος Θαβώρ,
όπου έγινε η Μεταμόρφωση του Χριστού μας. Προαιρετική
προσκυνηματική βόλτα στη λίμνη και προαιρετικό γεύμα με
ψάρι της λίμνης Γενησαρέτ. Επίσκεψη στην Καπερναούμ, όπου
πραγματοποιήθηκαν τα περισσότερα των θαυμάτων του Κυρίου
μας και διέλευση από το Όρος των Μακαρισμών, όπου ο Χριστός
μας εκφώνησε την επί του Όρους Ομιλία και ευλόγησε τους 5
άρτους και τους 2 ιχθύες, με τα οποία έφαγαν και χόρτασαν 5.000
άτομα. Συνεχίζουμε την προσκυνηματική ημέρα μας με επίσκεψη
στην Ιερά Μονή των Αγίων Αποστόλων, στην προκυμαία, της
πόλης της Τιβεριάδος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και
διανυκτέρευση.

Ναζαρέτ

45

ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΟΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ - ΝΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ - ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΓΑΛΙΛΑΙΑ - ΝΑΖΑΡΕΤ - ΘΑΒΩΡ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΣ - ΤΕΙΧΟΣ ΔΑΚΡΥΩΝ - ΣΙΩΝ - ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ - ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ - ΙΕΡΙΧΩ
5η ημέρα: ΒΗΘΑΝΙΑ - ΙΕΡΙΧΩ - ΙΟΡΔΑΝΗΣ - ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την Βηθανία, όπου θα επισκεφθούμε
την γυναικεία Ιερά Μονή των Αγίων Λαζάρου, και των αδελφών
αυτού, Μάρθας και Μαρίας. Στη συνέχεια μετάβαση μέσω της
«σιδηράς συνοριακής πύλης», που χωρίζει την Ιεριχώ από την
κατεχόμενη περιοχή, στον Ιορδάνη ποταμό, στο πραγματικό σημείο
που βαπτίσθηκε ο Χριστός μας, από τον Τίμιο Πρόδρομο. Θα δούμε
την Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου παρά του Ιορδάνου ποταμού
η οποία ανακαινίζεται πλήρως εκ των φθορών. Θα τελεσθεί η
ακολουθία του Αγιασμού και θα αναγνωσθούν οι ευχές «του
αγιασμού των Φώτων». Όσοι εκ των προσκυνητών επιθυμούν
μπορούν να φορέσουν τον λευκό χιτώνα, για την «προαιρετικήσυμβολική βάπτιση των προσκυνητών» στον Ιορδάνη ποταμό,
ψάλλοντας το τροπάριο «εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε..».
Ακολούθως, αναχωρούμε για προσκύνημα στην Ιερά Μονή του
Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Στην Ιεριχώ θα επισκεφθούμε το
Σαραντάριο Όρος, όπου ο Χριστός μας έζησε σαράντα μέρες με
νηστεία και προσευχή 40 μέρες, προ της ενάρξεως του Σωτηρίου
Έργου Του (ανάβαση με τελεφερίκ 14€). Συνεχίζουμε στην Ιερά
Μονή του Προφήτου Ελισαίου, όπου η Συκομωρέα που ανέβηκε ο
Ζακχαίος. Συνεχίζουμε για την Νεκρά Θάλασσα, στο χαμηλότερο
σημείο της γης, όπου σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, εδώ
βρίσκονται καταποντισμένα τα Σόδομα και τα Γόμορρα. (είσοδος
10-15 ευρώ το άτομο, σύμφωνα με τους κανονισμούς που θα
ισχύουν). Όσοι δεν επιθυμούν να μεταβούν στην Νεκρά Θάλασσα,
θα μείνουν περίπου μία ώρα στην Ιερά Μονή του Αγ. Γερασίμου.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.
Πανάγιος Τάφος

Ιορδάνης ποταμός
6η ημέρα: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ - ΟΔΟΣ
ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ – ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ - ΛΗΔΑ - ΤΕΛ ΑΒΙΒ / ΓΙΑΦΑ
Πρωινό, προετοιμασία για αναχώρηση. Μετάβαση στο Ναό της Αναστάσεως
για την Κυριακάτικη Λειτουργία και ένα τελευταίο προσκύνημα στον Πανάγιο
και Ζωοδόχο Τάφο του Χριστού μας, στον Γολγοθά και στην Αποκαθήλωση.
Συνεχίζουμε για τα προσκυνήματα εντός της Παλαιάς Πόλεως, μεταβαίνοντας
στο Πραιτώριο, αφού διασχίσουμε την Οδό του Μαρτυρίου/ στάσεις του
Χριστού προ του Φρικτού Γολγοθά, στάση όπου ο Χριστός μας συνάντησε τις
γυναίκες των Ιεροσολύμων, Οίκος Αγ. Βερονίκης/Αγ. Μανδήλιο, τόπος όπου
ο Σίμων ο Κυρηναίος «κουβάλησε» τον Σταυρό στους ώμους του μέχρι τον
Γολγοθά, τόπος όπου η Παναγία μας συνάντησε τον Χριστό με τον Σταυρό
στους Ώμους Του, άφιξη στο Πραιτώριο, όπου η Φυλακή του Χριστού μας
και των Ληστών. Ακολουθούν το Λιθόστρωτο, η Προβατική Κολυμπήθρα
και ο Οίκος Ιωακείμ & Άννης (τόπος γεννήσεως της Παναγίας). Από την
πύλη των Λεόντων μετάβαση στη Γεθσημανή, όπου θα προσκυνήσουμε το
Θεομητορικό Μνήμα / Τάφος της Παναγίας μας. Στον κήπο της Γεθσημανής
θα επισκεφθούμε τον Τόπο της Προδοσίας από τον Ιούδα και τον Βράχο
της Αγωνίας προ της συλλήψεως εντός του Ναού των Εθνών. Προσκύνημα
στην Εκκλησία και στον Τόπο λιθοβολισμού του Πρωτομάρτυρα Στεφάνου.
Στο δρόμο προς το Τελ Αβίβ, θα μεταβούμε στο Μοναστηριακό συγκρότημα
του Αγίου Γεωργίου στην Λήδα και θα προσκυνήσουμε τον τάφο του
Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου. Συνεχίζουμε για μία
ωραία βόλτα στην Γιάφα και στο Τελ Αβίβ. Τελ Αβίβ - πτήση προς Αθήνα
- Θεσσαλονίκη. Στην συνέχεια θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο, όπου θα
αναχωρήσουμε για την επιστροφή μας στην Αθήνα. Έλεγχος και τυπικές
διαδικασίες αεροδρομίου. Πτήση στις 19.50- άφιξη στην Αθήνα στις 21.50 και
συνεχίζουμε για την Θεσσαλονίκη στις 23.15 με άφιξη στις 00.10 στην πόλη
του Θερμαϊκού.

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Τιμή σε δίκλινο,
τρίκλινο

Tιμή
Μονοκλ

Αερ. Εταιρία

Βηθλεέμ:
SHEPHERDS HOUSE 4*

690

835

AEGEAN AIRLINES

Περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων και ημιδιατροφή καθημερινά.
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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Νέα Υόρκη. Καλωσορίσατε στο “Μεγάλο Μήλο”! Η πρώτη
γνωριμία μας με την πόλη ξεκινά με τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το Μανχάταν. Η Νέα
Υόρκη αποτελείται από πέντε δήμους: Μανχάταν, Staten Island, Queens, Brooklyn και Bronx. Τα
νησιά συνδέονται με γέφυρες, σήραγγες και πορθμεία. Κάποια από αυτά θα τα διασχίσουμε για να
φθάσουμε στον προορισμό μας - την πόλη όπου ο κάθε ουρανοξύστης είναι κι ένα μοναδικό δείγμα
αρχιτεκτονικής. Οι περισσότερες λεωφόροι αριθμούνται από τα ανατολικά προς τα δυτικά (άρα
η First Avenue βρίσκεται ανατολικά της Second κοκ.). Η αρίθμηση των κτιρίων στις λεωφόρους
ξεκινάει από το νότιο άκρο της λεωφόρου και αυξάνεται προς τα βόρεια, ενώ η αρίθμηση των
οδών ξεκινάει από την Fifth Avenue και αυξάνεται τόσο προς τα ανατολικά, όσο και προς τα
δυτικά. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι μπορείς πολύ εύκολα να βρεις τον δρόμο σου. Οι δρόμοι είναι
αριθμημένοι - εκτός από το κέντρο του Μανχάταν - και η αρίθμηση αυξάνει καθώς πηγαίνεις βόρεια.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, που βρίσκεται στην “καρδιά” του Μανχάταν. Όσοι το επιθυμούν
(ανάλογα με την ώρα) μπορούν να βγουν για έναν πρώτο περίπατο στην πόλη, συνοδευόμενοι από
τον ξεναγό μας.
2η ημέρα: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ: ΒΟΡΕΙΟ ΜΑΝΧΑΤΑΝ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΤΕΧΝΗΣ
Αρχίζουμε σήμερα την ξενάγησή μας από την κυκλική πλατεία με το άγαλμα του Χριστόφορου
Κολόμβου και το Λίνκολν Σέντερ, ένα συγκρότημα κτιρίων που στεγάζουν καλλιτεχνικούς
οργανισμούς, όπως τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, τη ΜητροπολιτικήΌπερα και το φημισμένο
Σχολείο Τεχνών Julliard, όπου έχουν εμφανιστεί αμέτρητοι καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης,
μεταξύ τωνοποίων και η Ελληνίδα Μαρία Κάλλας. Ακριβώς δίπλα βρίσκεται η Νομική Σχολή του
Πανεπιστημίου Fordham, όπου έχουν φοιτήσειτα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης ιστορίας.
Συνεχίζουμε προς το Central Park, τον σημαντικότερο πνεύμονα πρασίνουτηςαμερικανικής
μεγαλούπολης, που θα σας δώσει την ευκαιρία να αποδράσετε σ’ έναν μικρό φυσικό παράδεισο με
τεχνητές λίμνες, περιποιημένους χώρους πικ νικ, παιδικές χαρές, γήπεδα αθλοπαιδιών και ζωολογικό
κήπο.Στη δυτική πλευρά του πάρκου βλέπουμε το επιβλητικό Αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής
Βικτωριανού τύπου κτίριο Ντακότα, σταπανάκριβα διαμερίσματα του οποίου κατοικούν καλλιτέχνες,
εφοπλιστές κ.ά. - εδώ διέμενε και το αδικοχαμένο “Σκαθάρι”, ΤζονΛένον. Στη συνέχεια βλέπουμε το
Πανεπιστήμιο Columbia - με δυο λόγια, τον μεγαλοπρεπέστερο “ναό” των ανθρωπιστικώνσπουδών
του κόσμου. Ό,τι έχει παραχθεί από την ανθρώπινη σκέψη ανά τους αιώνες για το πώς πρέπει
να ζει, να συμπεριφέρεται,να μορφώνεται, να διοικεί και να διοικείται μια κοινωνία, υπάρχει σε
αυτό το ιστορικό ίδρυμα ως επιστήμη και έρευνα. Όλα τα προπτυχιακά τμήματα και κυρίως αυτά
της ιστορίας, των πολιτικών επιστημών, της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας, είναι ιδιαιτέρως
αξιόλογα. Ειδικά για την ιστορία της τέχνης, πουθενά στον κόσμο δεν μπορεί να δοθεί πληρέστερη
εκπαίδευση. Συνεχίζουμε με το μνημείο του στρατηγού των Βορείων Ulysses Grant, που το 1868
εξελέγη Πρόεδρος των Η.Π.Α. με ποσοστό 52.7%, τον ποταμό Hudson και το Χάρλεμ με το περίφημο
Apollo Theatre. Η φυσιογνωμία της περιοχής που επί σειρά δεκαετιώναποτελούσε το μεγαλύτερο
γκέτο των μαύρων της Νέας Υόρκης, έχει αναμφίβολα αρχίσει να αλλάζει. Τα εξαθλιωμένα κτίρια,
μέσα στα οποία στοιβάζονταν πολύτεκνες οικογένειες, έχουν τα τελευταία χρόνια αρχίσει να
αντικαθίστανται από μοντέρνες κατασκευές,ενώ οι κάδοι με τα φλεγόμενα σκουπίδια γύρω από
τους οποίους συγκεντρώνονταν οι άποροι για να ζεσταθούν, έχουν από καιρόχαθεί. Το Χάρλεμ
αποτελεί πλέον προορισμό πολλών γκουρμέ καλοφαγάδων της αμερικανικής μεγαλούπολης,
καθώς παντού έχουναρχίσει να ξεφυτρώνουν εστιατόρια και καφέ. Συνεχίζουμε προς την ξακουστή
5η Λεωφόρο με το Μουσείο Guggenheim, το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, τον Πύργο Trump,
του πολυεκατομμυριούχου και σημερινού προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όλους τους
Ευρωπαϊκούς οίκους μόδας και πολλά λαμπερά κοσμηματοπωλεία, όπως Cartier, Bulgari κ.ά.
Ακολουθεί η ξενάγησή μας στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (Metropolitan Museum of Art,
γνωστό και ως “MΕΤ”) - ένα από ταμεγαλύτερα και σημαντικότερα μουσεία τέχνης στον κόσμο.
Ιδρύθηκε το 1872, οι συλλογές του περιλαμβάνουν περισσότερα απόδύο εκατομμύρια έργα τέχνης
με ξεχωριστούς τομείς Ελληνορωμαϊκής, Μεσαιωνικής, Ισλαμικής, Ασιατικής και σύγχρονης τέχνης,
καθώς και φωτογραφιών, μουσικών οργάνων ενδυμάτων, όπλων και πανοπλιών. Προχωρούμε
προς το Ροκφέλερ Σέντερ, ένα συγκρότημα 19 κτιρίων. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά
συγκροτήματα του είδους του στον κόσμο, με καταστήματα, εστιατόρια και στο κέντρο, σε έναν από
τους ουρανοξύστες, το Παρατηρητήριο με την εκπληκτική θέα, που ονομάζεται Top of the Rock.
Ολοκληρώνουμε την ξενάγησή μας στην Μπρόντγουεϊ, την “καρδιά” των θεάτρων. Η Μπρόντγουεϊ
είναι μια μεγάλη λεωφόρος που διατρέχει όλο το Μανχάταν και έχει δανείσει το όνομά της σε
πολλές θεαματικές μουσικές παραγωγές. Για το βράδυ ακολουθήστε τις προτάσεις του ξεναγού
σας.

ΗΜΕΡΕΣ
22/12
29/12

3η ημέρα: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ: ΝΟΤΙΟ ΜΑΝΧΑΤΑΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ, CHRISTMAS VILLAGE
Περιήγηση σε γνωστές γειτονιές του
Μανχάταν που έχουν το δικό τους χρώμα
και κουλτούρα, όπως το Γκρίνουιτς Βίλατζ
- μεταξύ Houston Street και Μπρόντγουεϊ και το Σόχο, τη γειτονιά του 19ου αιώνα που
είναι γεμάτη γκαλερί, μπουτίκ και εστιατόρια.
Φθάνουμε στην “Μικρή Ιταλία”, με πολλά
Ιταλικά εστιατόρια και καταστήματα, που θα
σας θυμίσει σκηνές από την ταινία “Ο Νονός”.
Προχωρούμε προς την Τσάιναταουν, μία από
τις μεγαλύτερες περιοχές Ασιατών που ζουν
εκτός Ασίας, διάσημη για τα οικονομικά
εστιατόρια, παντοπωλεία και καταστήματα
έθνικ ειδών δώρων. Συνεχίζοντας προς
το νότιο άκρο του Μανχάταν (Lower Manhattan), θα δούμε την πασίγνωστη Wall
Street, η οποία λειτουργεί ως καρδιά των
μεγάλων επιχειρήσεων και είναι η έδρα του
Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και του
Federal Hall. Ακόμα νοτιότερα βρίσκεται το
Μπάτερι Παρκ. Στο “Σημείο Μηδέν” ορθώνεται
σήμερα o ουρανοξύστης “One World Trade
Center”, το ψηλότερο κτίριο της Νέας
Υόρκης. Στον χώρο έχει επίσης ανεγερθεί το
συγκρότημα “National September 11th Memorial and Museum”, που περιλαμβάνει ένα
υπόγειο μουσείο και δύο πισίνες-μνημεία. Στο
υπόγειο μουσείο φιλοξενούνται εκθέματα
των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου, ενώ στο
σημείο όπου βρίσκονταν οι Δίδυμοι Πύργοι
έχουν κατασκευαστεί δύο πισίνες-δεξαμενές,
με χαραγμένα τα ονόματα των 2.983 θυμάτων
που σκοτώθηκαν την ημέρα εκείνη. Συνέχεια
στην προβλήτα South Street Seaport. Είναι
κυρίως εμπορική και οικονομική περιοχή,
αλλά περιλαμβάνει μερικά ωραία εστιατόρια
και μπιστρό. Στη συνέχεια Κρουαζιέρα,
όπου από το πλοιάριο θα θαυμάσουμε και
θα φωτογραφίσουμε τις αναπαλαιωμένες
προβλήτες, το ιστορικό Ellis Island - χώρο
υποδοχής των μεταναστών παλαιότερα - το
Άγαλμα της Ελευθερίας, καθώς και το Στέιτεν
Άιλαντ και το New Jersey. Από κάθε σημείο της
κρουαζιέρας θα απολαμβάνουμε μοναδική
θέα στο Μανχάταν. θα περάσουμε δίπλα
από το Governor’s Island και το Μπρούκλιν.
H σημερινή μας ξενάγηση ολοκληρώνεται
στο Christmas Village του πάρκου Bryant. Θα
περιπλανηθούμε στα μικρά χριστουγεννιάτικα
κιόσκια, δοκιμάζοντας εξαιρετικό φαγητό του
δρόμου, αγοράζοντας σουβενίρ της εποχής
και απολαμβάνοντας κάποιο μουσικό γεγονός.
Ο πιο ευχάριστος τρόπος να κλείσουμε τη
μέρα μας στην στολισμένη πόλη!
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4η ημέρα: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ: ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ - CHELSEA
MARKET, ΧΑΙ ΛΑΙΝ - HUDSON YARDS
Αναχωρούμε σήμερα για μια βόλτα στη μαγική Γέφυρα του Μπρούκλιν (Brooklyn). Είναι η πρώτη
κρεμαστή με χαλύβδινα καλώδιαγέφυρα στον κόσμο και συνδέει από το 1883 το Μανχάταν
με το Μπρούκλιν (η διαδρομή με τα πόδια διαρκεί περίπου 20 λεπτά).Εμβληματικό στοιχείο
της εικόνας, αλλά και της καθημερινότητας της Νέας Υόρκης. Περπατώντας, αγναντεύουμε
τη θέα και στομυαλό μας έρχονται αμέτρητες εικόνες από ταινίες και τηλεοπτικές σειρές με
φόντο τους ουρανοξύστες. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το υπέροχο Chelsea Market. Τα
κόκκινα τούβλα κυριαρχούν και αγκαλιάζουν ολόκληρο τον τεράστιοχώρο της στεγασμένης
αγοράς, οι industrial λεπτομέρειες, όπως οι σωλήνες, τα φουγάρα κλπ., κάνουν εμφανή την
παρουσία τους -γενικά προετοιμαστείτε για έναν δαιδαλώδη χώρο με δεκάδες διαφορετικές
επιλογές, εισόδους, εξόδους κλπ. Με πολύ απλά λόγια, είναι η “Μέκκα” των gourmand της
Νέας Υόρκης. Το Chelsea Market έχει καθιερωθεί ως το “Food Mall”, στο οποίο ωστόσο
υπάρχουν και αρκετές επιπλέον επιλογές για shopping και για καλλιτεχνικές δραστηριότητες.
Θα δούμε επίσης το Χάι Λάιν (The High Line), ένα μακρόστενο πάρκο εγκατεστημένο πάνω σε
εγκαταλελειμμένες υπερυψωμένες γραμμές τραίνου. Συνεχίζουμε με την καινούργια γειτονιά,
την Hudson Yards. Η Hudson Yards είναι η μεγαλύτερη ανάπτυξη ακινήτων από ιδιώτη στην
ιστορία των ΗΠΑ και η μεγαλύτερη ανάπτυξη ακινήτων στη Νέα Υόρκη μετά το Rockefeller Center. Στο κέντρο δεσπόζει το “Vessel”, ένα γιγαντιαίο κυψελοειδές γλυπτό πλέγμα
154 διασυνδεόμενων κλιμάκων και 80 “πλατύσκαλων”, που παραπέμπει σε έργα του Έσερ
και στο οποίο μπορεί ο επισκέπτης να ανέβει. Απλωμένη σε 14 στρέμματα, η Hudson Yards
περιλαμβάνει δεκάδες εμπορικά καταστήματα, κήπους, άλση, υπερπολυτελή καταστήματα,
εστιατόρια διασήμων σεφ κλπ.
5η ημέρα: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - WOODBURY COMMONS OUTLETS (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)
Σήμερα θα περάσουμε τη μέρα μας στο Woodbury Commons, έναν “παράδεισο”
καταστημάτων, μόλις 1,15΄ από το Μανχάταν. Το Woodbury Common Premium Outlets διαθέτει
πάνω από 220 μπουτίκ και καταστήματα, που προσφέρουν τη μεγαλύτερη συλλογή των
καλύτερων σχεδιαστών και εμπορικών σημάτων στον κόσμο, µε προσφορές που κυμαίνονται
από 20% έως και 70%. Μερικά από τα καταστήματα είναι: Adidas, Banana Republic Factory Store, Barneys New York Outlet, Burberry, Coach, Dolce & Gabbana, DKNY, Frette, Giorgio Armani, Gucci, Zegna, Max Mara, Neiman Marcus Last Call, Gap Outlet, Nike Factory
Store, Saks Fifth Avenue Off 5th, Polo Ralph Lauren Factory Store, Salvatore Ferragamo,
Tommy Hilfiger, Timberland, Versace. Επίσης, θα μπορέσετε να χαλαρώσετε σε μια ποικιλία
από εστιατόρια και καφέ. Εναλλακτικά, προτείνουμε βόλτα στην Tribeca και κυρίως στο Soho πολλοί ενδημούντες καλλιτέχνες, συγγραφείς και διανοούμενοι έχουν παραχωρήσει τη θέση
τους (και τις γκαλερί τους) στις μεγάλες φίρμες και στην πολυκοσμία. Το βράδυ το East, το
West και το Greenwich Village είναι από τις γειτονιές που καταγράφονται στους οδηγούς ως
must - ειδικά για τη νυχτερινή τους ζωή.
6η ημέρα: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΟΥΆΣΙΝΓΚΤΟΝ DC (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)
Για σήμερα σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στην Washington D.C., την πρωτεύουσα
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το επίθεμα D.C. προέρχεται από την φράση “District
of Columbia”, που σημαίνει Περιφέρεια της Κολούμπια - την ομοσπονδιακή περιφέρεια που
ταυτίζεται με την πόλη της Ουάσιγκτον. Η πόλη πήρε το όνομά της από τον Τζωρτζ Ουάσιγκτον,
τον πρώτο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η έδρα της κυβέρνησης των ΗΠΑ και εκεί
βρίσκονται ο Λευκός Οίκος, το Κογκρέσο και το Ανώτατο Δικαστήριο. Επίσης, εκεί βρίσκονται
172 πρεσβείες ξένων κρατών καθώς και τα κεντρικά γραφεία διεθνών οργανισμών, όπως η
Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κτισμένη στις όχθες του ποταμού
Πότομακ, μεταξύ των πολιτειών της Βιρτζίνια και του Μέριλαντ, η Ουάσιγκτον DC αποτελεί
από μόνη της μια πολιτεία της αμερικανικής επικράτειας (την πολιτεία Κολούμπια) και
είναι προικισμένη με μεγαλόπρεπα κτίρια, επιβλητικά μνημεία της ιστορίας των Ηνωμένων
Πολιτειών, πολυάριθμα πάρκα με δεντροστοιχίες, μουσεία, πλατείες και ευθυγραμμισμένες
λεωφόρους. Πέραν της ιστορικής της αξίας, είναι µία από τις ομορφότερες πόλεις των
ΗΠΑ. Καθαρός αέρας, επιβλητικά μνημεία, περιποιημένοι κήποι - µια τέλεια δομημένη
πόλη, η πρωτεύουσα του έθνους. Βλέπουμε το Καπιτώλιο, τον Λευκό Οίκο, το Κοιμητήριο
του Άρλινγκτον με τα μνήματα των Κένεντι, το Λίνκολν Μεμόριαλ και άλλα αξιοθέατα. Στο
κέντρο της πόλης υπάρχουν δείγματα αξιόλογης αρχιτεκτονικής, καθώς και η DuPont Circle, κάτι σαν την 5η Λεωφόρο του Μανχάταν. Όσοι προτιμήσετε να παραμείνετε στη Νέα
Υόρκη, επισκεφθείτε το υπέροχο μουσείο “Solomon R. Guggenheim”, που διαθέτει μια μόνιμη
συλλογή με περισσότερα από 6.000 έργα σύγχρονης τέχνης. Επίσης το “Museum of Modern Art” (MoMA) θεωρείται η “Μέκκα” της μοντέρνας τέχνης και φιλοξενεί μία από τις πιο
πλούσιες συλλογές έργων διάσημων καλλιτεχνών απ’ όλο το φάσμα της μοντέρνας τέχνης.
Άλλες προτάσεις περιλαμβάνουν την επιβλητική και μεγαλοπρεπή Δημόσια Βιβλιοθήκη της
Νέας Υόρκης και τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Grand Central που άνοιξε το 1913. Από τότε έγινε
σήμα κατατεθέν της πόλης και είναι αξιοσημείωτος ο ευρηματικός τρόπος που διαχωρίζεται
η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, των πεζών και των τραίνων. Το κτίριο έχει ατσάλινο σκελετό,
καλυμμένο με γρανίτη και μάρμαρο.

Αναχ.

7η ημέρα: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΒΟΣΤΟΝΗ
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)
Ημέρα ελεύθερη για όσους θέλουν να επισκεφθούν
μουσεία και διάφορα αξιοθέατα της πόλης ή να
συνδυάσουν βόλτες και ψώνια στην πλούσια
αγοράς της. Εμείς σας προτείνουμε μια ολοήμερη
εκδρομή σε μία από τις αρχαιότερες πόλεις των
ΗΠΑ: τη Βοστόνη. Η πόλη ιδρύθηκε το 1630 από
τους Άγγλους και αποτέλεσε τον τόπο όπου έλαβαν
χώρα πολλά σημαντικά γεγονότα της Αμερικανικής
Επανάστασης. Μετά την ανεξαρτησία από τη
Μεγάλη Βρετανία, η πόλη συνέχισε να αποτελεί
σημαντικό λιμάνι, καθώς και ένα παγκόσμιο
κέντρο για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Θα
επισκεφθούμε Πανεπιστήμια διεθνούς φήμης,
όπως το Harvard και το MIT, θα δούμε τον πύργο
Prudential και διάφορα Βικτωριανά κτίρια, θα
περάσουμε από το Symphony Hall, έδρα της
Συμφωνικής Ορχήστρας της Βοστόνης κλπ. Η
πόλη αυτή δεν χαρακτηρίζεται άδικα “The Walking
City”, αφού, συγκριτικά με τον υπόλοιπο κόσμο, η
μετακίνηση με τα πόδια αποτελεί συχνή επιλογή.
8η - 9η ημέρα: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΠΤΗΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Ημέρα ελεύθερη, καθώς η πτήση μας είναι το βράδυ.
Οι επιλογές σας πολλές. Σας προτείνουμε να κάνετε
βόλτες στις παρακάτω γειτονιές του Μανχάταν και
σε λιγότερο τουριστικά αξιοθέατα της πόλης: Το
Soho, με αυθεντικότητα και χαρακτήρα ως γειτονιά
με πολλά μαγαζιά και καφέ. Το West Village: η
γειτονιά αυτή με τους πλακόστρωτους δρόμους
και τα δέντρα έχει παραμείνει αλώβητη από τον
19ο αιώνα και παρ’ όλο που θα χρειαστείτε χάρτη
για να τη γυρίσετε, αξίζει τον κόπο, γιατί είναι από
τις λίγες περιοχές του Μανχάταν που ξεφεύγουν
από την καθιερωμένη δομή. Στα highlights της
περιοχής είναι το Jefferson Market Courthouse,
πρώην κέντρο πειθαρχίας όπου κάποτε κρατήθηκε
και η Mae West, τα μαγαζιά της Bleecker St και
Commerce St (του πιο όμορφου τετραγώνου της
Νέας Υόρκης), ενώ οι fan του Sex and the City
πρέπει να ξέρουν ότι η πρόσοψη του σπιτιού της
Carrie Bradshaw βρίσκεται στην πραγματικότητα
στο West Village, παρ’ όλο που η ίδια υποτίθεται
ότι μένει στην Upper East Side. Τη Δημόσια
Βιβλιοθήκη: Τι υπέροχο κτίριο! Ευρισκόμενη
μεταξύ 40ης και 42ης οδού, η New York Public Library είναι ένα από τα λιγότερο γνωστά αξιοθέατα.
Σίγουρα θα την έχετε δει σε κάποια ταινία (Ghostbusters, The Thomas Crown Affair, Spider-Man,
The Day After Tomorrow, Breakfast at Tiffany’s).
Ναι, δεν πρωταγωνιστεί τυχαία σε αυτές! Αξίζει!
Επίσης για κάτι πιο διαφορετικό … The Cloisters,
το οποίο υπάγεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο της
Νέας Υόρκης. Άνοιξε τις πύλες του για το κοινό
το 1938 και αποτελείται από πέντε μεσαιωνικά
μοναστήρια. Το μουσείο είναι αφοσιωμένο στην
τέχνη και την αρχιτεκτονική της Μεσαιωνικής
Ευρώπης με περίπου 2000 έργα τέχνης, τα οποία
χρονολογούνται από τον 12ο μέχρι τον 15ο αιώνα.
Οι κήποι που το περιβάλουν είναι ένα πραγματικό
καταφύγιο για να ξεφύγετε από τον θόρυβο της
πόλης. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για
την Ελλάδα, όπου φθάνουμε την επόμενη μέρα.

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή σε
τρίκλινο

Τιμή σε
τετράκλινο

Τιμή σε
μονόκλινο

NEW YORK MARRIOTT EASTSIDE 4* sup

1490

1360

1300

2280

MARIOTT MARQUIS TIMES SQUARE 4*sup

1590

1460

1400

2525

NEW YORK MARRIOTT EASTSIDE 4* sup

1490

1360

1300

2280

MARIOTT MARQUIS TIMES SQUARE 4*sup

1690

1460

1500

2625

22/12

29/12

Αερ. Εταιρία

EMIRATES
ΑΘΗΝΑ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
17.20 - 21.20
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ
23.55 - 16.05

Σύνολο φόρων 575 ευρώ
ΔΩΡΟ: Ξενάγηση στο Μανχάταν, κρουαζιέρα & επίσκεψη στο μουσείο Μετροπόλιταν με Ξενάγηση
Περιλαμβάνεται & το κόστος εισιτηρίων προς Αθήνα και το αντίστροφο

Πλατεία Αγίου Στέφανου - Βιέννη

Δημαρχείο

5

ΗΜΕΡΕΣ

ΜΕΛΩΔΙΚΗ ΒΙΕΝΝΗ
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ (625
χλμ.)
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας για σύνορα Ευζώνων.
Περνώντας περιφερειακά από τα Σκόπια, φτάνουμε στα σύνορα
της Σερβίας. Διέλευση των συνόρων και εισερχόμαστε στην Παλαιά
Σερβία. Άφιξη στην πρωτεύουσα, το Βελιγράδι. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουμε πανοραμική
περιήγηση στα φωταγωγημένα αξιοθέατα. Θα ξεκινήσουμε από το
φρούριο Καλεμέγκνταν χτισμένο στη συμβολή των ποταμών Δούναβη
και Σάββα, τον Πύργο Nebosja, που ήταν η φυλακή και ο τόπος θανάτου
του Ρήγα Φερραίου και θα συνεχίσουμε με τις εκκλησίες Ruzica και Αγία
Παρασκευή. Θα δούμε την πλατέια Δημοκρατίας, το Εθνικό Θέατρο,
το περίφημο αρχοντικό της Πριγκίπισσας Ljubica, τον Άγιο Σάββα τον
μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό των Βαλκανίων, το Μνημειακό κέντρο του
Τίτο αφιερωμένο στο μεγάλο ηγέτη, το Δημαρχείο και το Κοινοβούλιο.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΒΙΕΝΝΗ - ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο αναχωρούμε μέσω μιας ωραίας
διαδρομής και περιφερειακά της Βουδαπέστης, για τη Βιέννη. Άφιξη
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ ανακαλύψτε την εύθυμη
και διασκεδαστική πλευρά της Βιέννης γύρω από την κεντρική πλατεία
Αγίου Στεφάνου.
3η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό και ξεκινάμε την γνωριμία με την πόλη
του μπαρόκ και της μουσικής, με το συνοδό μας. Στην περιήγησή
μας βλέπουμε το Κούνστχαους ένα σύμπλεγμα κτιρίων αφαιρετικής
τεχνοτροπίας και το μπαρόκ ανακτορικό συγκρότημα Μπελβεντέρε του
πρίγκιπα Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα Πινακοθήκη με έργα τέχνης
καλλιτεχνών της νεότερης περιόδου και του κινήματος του Μοντερνισμού.
Συνεχίζουμε με την πλατεία Καρόλου όπου βρίσκεται ο Ναός του Αγίου
Καρόλου Βορρομαίου και το Μέγαρο του Συλλόγου των Φίλων της
Μουσικής και εισερχόμαστε στην περίφημη Ρίνγκστρασσε (δακτύλιος
του ιστορικού κέντρου). Εδώ θα δούμε την Κρατική Όπερα, το χειμερινό
αυτοκρατορικό ανακτορικό συγκρότημα της Χόφμπουργκ, τα δίδυμα
Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το τετράγωνο των
Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το άλλοτε Αυτοκρατορικό Θέατρο απέναντι
από το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, και τη Βοτίφκιρχε (εκκλησία του
Τάματος). Θα περπατήσουμε στην ιστορική ελληνική γειτονιά με τις
ελληνορθόδοξες εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου και της Αγίας Τριάδας
και διασχίζοντας πεζοί το ιστορικό κέντρο, με τον περίφημο καθεδρικό
ναό Αγίου Στεφάνου, θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Δημαρχείου
με την παραμυθένια Χριστουγεννιάτικη Αγορά. Υπάρχουν πολλές
Χριστουγεννιάτικες αγορές στην Αυστρία και ιδιαίτερα στη Βιέννη με
μεγαλύτερη αυτή στο Rathausplatz, Δοκιμάστε ένα από τα δημοφιλή
παραδοσιακά ζεστά ποτά «γκλιούβαϊν» ή «πουνς»» και γευθείτε ψητά
λουκάνικα, κάστανα ή κάϊζερσμάρεν από τα αυτοκρατορικά γλυκίσματα.
Στη συνέχεια μετάβαση και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

18,16 /12
& 6/1

1 διαδρομή οδικώς & 1 αεροπορικώς
Βελιγράδι - Άγιος Σάββας

4η ημέρα: ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΕΝΜΠΡOΥΝ - ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ - ΜΠΑΝΤΕΝ RATHAUSPLATZ - ICE SKATING
Πρωινό και αναχώρηση για ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της
Ευρώπης, το περίφημο ανάκτορο του Σενμπρούν, μνημείο παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Υπήρξε η θερινή κατοικία των
Αψβούργων από τα τέλη του 17ου αιώνα έως το 1918. Η λογοτεχνική
παράδοση θέλει το όλο ανακτορικό συγκρότημα να έχει 1441 δωμάτια
και 139 μαγειρεία. Δείτε τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, περπατήστε
στους μεγαλοπρεπείς κήπους και νιώστε πως είναι να ζει κάποιος ως
Αυτοκράτορας! Στη συνέχεια αναχώρηση για μια όμορφη εκδρομή
στα νοτιοδυτικά περίχωρα της Βιέννης, στο περίφημο Βιεννέζικο
Δάσος, πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες (Μπετόβεν, Μότσαρτ,
Στράους, Σιούμπερτ κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι του
Τιμίου Σταυρού και μετά θα περάσουμε από το Μάγιερλινγκ, με το
άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή
όσο και ρομαντική ιστορία της αυτοκτονίας του διαδόχου πρίγκιπα
Ροδόλφου και της βαρόνης Μαρίας Βετσέρα. Ακολουθεί η γραφική
λουτρόπολη Μπάντεν. Θα δούμε το ιδιαίτερα γνωστό κι εκτός της χώρας
καζίνο της πόλης που ξεχωρίζει με την αρχιτεκτονική του, το μνημείο
της πανώλης, το Δημαρχείο και τον «Οίκο της Ενάτης» το σπίτι, όπου ο
Μπετόβεν συνέθεσε την «Ωδή στη χαρά». Επιστροφή στη Βιέννη στην
κεντρική πλατεία Rathausplatz αυτή τη φορά για κάτι διαφορετικό. Το
χειμωνιάτικο σκηνικό είναι ιδανικό για ice skating! Σε ένα παραμυθένιο
σκηνικό, μαζί με άλλους λάτρεις του αθλήματος, μπορείτε να επιδοθείτε
σε φιγούρες, αλλά και τούμπες στον πάγο!
5η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ / ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελέυθερος για μια τελευταία βόλτα
στην πόλη. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.

Ξενοδοχείο

Βελιγράδι : B HOTELS 4*
Βιέννη : AT PYRAMIDA 4*

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Τιμή σε
Μονόκλ.

Αερ. Εταιρία
Ωράρια πτήσεων

195

95

310

ASTRA AIRLINES

Σύνολο φόρων 85 ευρώ
Περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά στα ξενοδοχεία και δώρο 1 δείπνο στο Βελιγράδι.

49

Βιέννη

Βουδαπέστη

Βουδαπέστη

5

ΗΜΕΡΕΣ

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ

18,26 /12
& 6/1

1 διαδρομή οδικώς & 1 αεροπορικώς
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (970χλμ.)
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας για
τα σύνορα. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις στην
διαδρομή φτάνουμε στην πανέμορφη πρωτεύουσα
της Ουγγαρίας, το μαργαριτάρι του Δούναβη, την
Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξεν/χείο, δείπνο και
διαν/ση.
2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - VAJDAHUNYAD CASTLE - DANUBE CRUISE
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και
αρχίζουμε την γνωριμία με την πόλη. Θα δούμε την
πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετιρίδας, το
Ζωολογικό κήπο, τα λουτρά Σετσενι, μόνιμο τσίρκο της
πόλης, τη λεωφόρο Αντράσυ με τα καλοδιατηρημένα
κτίρια, την Οπερα, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου
Στεφάνου, την ακαδημία τον επιστημών και θα
αφήσουμε το πνευματικό κέντρο της μεγαλοαστικής
τάξης της Πέστης, περνώντας στην βασιλική Βούδα
από τη Γέφυρα των Λεόντων, όπου βρίσκεται ο λόφος
των Ψαράδων. Στο κέντρο του λόφου με το Βασιλικό
ανάκτορο των Αψβούργων, πόλη-κάστρο από τον 17ο
αιώνα, βρίσκεται η πλατεία της Αγίας Τριάδας. Εκεί
δεσπόζει ο ναός της Θεοτόκου, γνωστός ως ναός του
Ματθία, που ιδρύθηκε το 1250. Θα έχουμε χρόνο να
απολαύσουμε ένα ζεστό κρασί ή έναν καφέ με υπέροχη
θέα στην Πέστη. Ακολουθεί επίσκεψη στον περίφημο
λόφο Γκέλερτ, με το φρούριο του αυστριακού στρατού
- σήμερα πολεμικό μουσείο. Στη συνέχεια θα πάμε σε
ένα ακόμα μοναδικό μέρος, το περίφημο Vajdahunyad
Castle, ένα από τα 10 πιο εντυπωσιακά κάστρα της
Ευρώπης! Χτισμένο το 1896, αποτελεί μια ανάδειξη της
αρχιτεκτονικής εξέλιξης της χώρας μέσα στους αιώνες.
Φιλοξενεί διάφορα φεστιβάλ, συναυλίες και εκθέσεις
και περιλαμβάνεται στο Top 10 χειμερινών προορισμών
Ευρώπης σύμφωνα με το Lonely Planet. Ιδιαίτερα
ρομαντικό βρίσκεται στο πάρκο της πόλης, στη λίμνη
που το καλοκαίρι γίνονται βαρκάδες και το χειμώνα
μετατρέπεται σε μια πελώρια πίστα πατινάζ από τα
μέσα Νοεμβρίου έως τα μέσα Φεβρουαρίου με χιλιάδες
επισκέπτες να απολαμβάνουν ένα μοναδικό τοπίο. Το
απόγευμα σας προτείνουμε να μας ακολουθήσετε σε
μια ρομαντική προαιρετική κρουαζιέρα στον Δούναβη.

Έστεργκομ
3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ
ΔΑΣΗ - ΒΙΕΝΝΗ (380χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στα περίφημα παραδουνάβια χώρια της
Ουγγαρίας, Στην εκδρομή μας κατά μήκος του Δούναβη θα κάνουμε στάση στην πρώτη
πρωτεύουσα τον Ούγγρων – το Έστεργκομ όπου θα θα επισκευθούμε τον καθεδρικό
ναό και την πινακοθήκη. Συνεχίζουμε για τα περίφημα Βιεννέζικα δάση, πηγή έμπνευσης
για πολλούς καλλιτέχνες (Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε
το Μάγιερλινγκ, όπου θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων,
γνωστό από τη θλιβερή όσο και ρομαντική ιστορία της αυτοκτονίας του διαδόχου
πρίγκιπα Ροδόλφου και της Μαρίας Βετσέρα. Έπειτα θα δούμε τη γνωστή λουτρόπολη
Μπάντεν, ιδιαίτερα γνωστή για το καζίνο και το σπίτι όπου ο Μπετόβεν συνέθεσε την
ενάτη συμφωνία, ωδή στη χαρά. Άφιξη στη Βιέννη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος
ελεύθρος, διαν/ση.
4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (60χλμ)
Πρωινό και ξενάγηση πόλης. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε, του Ευγενίου
της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το
λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου) όπου θα
δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής
Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο,
το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου
και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε το παλάτι του Σένμπρουν με τους υπέροχους
κήπους, θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην
ελληνική γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος στην μελωδική πόλη.
5η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας να απολαύσετε την υπέροχη πόλη. Μεταφορά στο
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.

Ξενοδοχείο

Βουδαπέστη : IBIS STYLES 3*
Βιέννη : AT PYRAMIDA 4*

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Τιμή σε
Μονόκλ.

Αερ. Εταιρία
Ωράρια πτήσεων

195

95

310

ASTRA AIRLINES

Σύνολο φόρων 85 ευρώ
- Περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.

Βουδαπέστη

Πράγα

Πράγα

6

ΗΜΕΡΕΣ

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΑΓΑ

17/12
& 6/1

1 διαδρομή οδικώς & 1 αεροπορικώς
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (970χλμ.)
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας για τα σύνορα. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις
στην διαδρομή φτάνουμε στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το μαργαριτάρι του
Δούναβη, την Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξεν/χείο, δείπνο και διαν/ση.
2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - VAJDAHUNYAD CASTLE - DANUBE CRUISE
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και αρχίζουμε την γνωριμία με την πόλη. Θα
δούμε την πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετιρίδας, το Ζωολογικό κήπο, τα λουτρά
Σετσενι, μόνιμο τσίρκο της πόλης, τη λεωφόρο Αντράσυ με τα καλοδιατηρημένα κτίρια, την
Οπερα, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, την ακαδημία τον επιστημών και θα αφήσουμε
το πνευματικό κέντρο της μεγαλοαστικής τάξης της Πέστης, περνώντας στην βασιλική Βούδα
από τη Γέφυρα των Λεόντων, όπου βρίσκεται ο λόφος των Ψαράδων. Στο κέντρο του λόφου
με το Βασιλικό ανάκτορο των Αψβούργων, πόλη-κάστρο από τον 17ο αιώνα, βρίσκεται η
πλατεία της Αγίας Τριάδας. Εκεί δεσπόζει ο ναός της Θεοτόκου, γνωστός ως ναός του Ματθία,
που ιδρύθηκε το 1250. Θα έχουμε χρόνο να απολαύσουμε ένα ζεστό κρασί ή έναν καφέ με
υπέροχη θέα στην Πέστη. Ακολουθεί επίσκεψη στον περίφημο λόφο Γκέλερτ, με το φρούριο
του αυστριακού στρατού - σήμερα πολεμικό μουσείο. Στη συνέχεια θα πάμε σε ένα ακόμα
μοναδικό μέρος, το περίφημο Vajdahunyad Castle, ένα από τα 10 πιο εντυπωσιακά κάστρα της
Ευρώπης! Χτισμένο το 1896, αποτελεί μια ανάδειξη της αρχιτεκτονικής εξέλιξης της χώρας μέσα
στους αιώνες. Φιλοξενεί διάφορα φεστιβάλ, συναυλίες και εκθέσεις και περιλαμβάνεται στο
Top 10 χειμερινών προορισμών Ευρώπης σύμφωνα με το Lonely Planet. Ιδιαίτερα ρομαντικό
βρίσκεται στο πάρκο της πόλης, στη λίμνη που το καλοκαίρι γίνονται βαρκάδες και το χειμώνα
μετατρέπεται σε μια πελώρια πίστα πατινάζ από τα μέσα Νοεμβρίου έως τα μέσα Φεβρουαρίου
με χιλιάδες επισκέπτες να απολαμβάνουν ένα μοναδικό τοπίο. Το απόγευμα σας προτείνουμε
να μας ακολουθήσετε σε μια ρομαντική προαιρετική κρουαζιέρα στον Δούναβη.
3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΑΓΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα στην πόλη και αναχώρηση
για την πρωτεύουσα της Τσέχικης Δημοκρατίας την γραφική Πράγα. Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Το βράδυ περπατήστε στην κοσμοπολίτικη πλατεία Wenceslas και καταλήξτε στην
πλατεία της παλιάς πόλης με το περίφημο αστρονομικό ρολόι. Διαν/ση.
4η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - PRAGUE BY NIGHT
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στη χρυσή πόλη των 100 πύργων. Θα ξεκινήσουμε με την
κοσμοπολίτικη πλατεία της παλιάς πόλης. Εδώ θα βρεθείτε αρκετές φορές και θα καταλάβετε
αμέσως τους λόγους! Θα δούμε στη βόλτα μας όμορφα κτίρια, παλιά παλάτια όπως αυτό του
Κίνσκι, την επιβλητική βασιλική εκκλησία της Παναγίας του Τιν, γνωστή για τους δύο πύργους
του Αδάμ και της Έυας και την εκκλησία του Αγ. Νικολάου. Θα θαυμάσουμε την Εβραϊκή
συνοικια με την παλια και τη νέα συναγωγη, το παλιό Δημαρχείο με το φημισμένο αστρονομικό
ρολόι, το νέο δημαρχείο και θα φτάσουμε στην περίφημη πέτρινη γέφυρα του Καρόλου του ΙV.
Στη συνέχεια θα δούμε τον Πύργο της Πυρίτιδας, την πλατεία Vaclav σημείο συνάντησης των
κατοίκων της Πράγας και το επιβλητικό κτίριο, το οποίο στεγάζει το μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
Λίγος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα ελάτε μαζί
μας σε μια ιδιαίτερη νυχτερινή περιήγηση στα φωταγωγημένα αξιοθέατα της πόλης, πριν τη
βραδινή σας βόλτα στο κέντρο. Θα ξεκινήσουμε με την περιοχή του Πανκρατς, περνώντας
από τη γέφυρα των αυτοκτονιών, βλέπουμε το “σπίτι που χορεύει” και τη μοναδική ορθόδοξη
εκκλησία των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Ανηφορίζουμε προς την καστρούπολη στην οποία
θα ξεναγηθούμε την επόμενη ημέρα, περνάμε τη γέφυρα του Τσεχ και καταλήγουμε στην
κεντρική πλατεία με το αστρονομικό ρολόι. Πλέον ο χρόνος είναι στη διάθεσή σας για να κάνετε
ότι επιθυμείτε. Ο συνοδός μας είναι εκεί για κάθε απαραίτητη πληροφορία.

Ξενοδοχείο

Βουδαπέστη : IBIS STYLES 3*
Πράγα : CLARION CONGRESS 4*

5η ημέρα: ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΑΓΙΟΣ ΒΙΤΟΣ
- ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΡΟΛΟΥ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ - ΜΑΥΡΟ ΘΕΑΤΡΟ
- GHOST TOUR
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση στην
Καστρούπολη (Hrantsani), την Ακρόπολη της
πόλης η οποία στεφανώνει τον λόφο της Mala
Strana. Θα δούμε το μοναστήρι Strahov, το Loretto,
το ανάκτορο Schwarzenberg, το παλιό ανάκτορο
των βασιλέων της Βοημίας μετέπειτα κατοικία
της Μαρίας Θηρεσίας σημερινό προεδρικό
μέγαρο. Θα δούμε επίσης τον Καθεδρικό Ναό του
Αγίου Βίτου και την εκκλησία του Αγ.Γεωργίου.
Κατηφοριζουμε προς την εκκλησία του Αγίου
Νικολάου και διασχίζουμε την περίφημη γεφυρα
του Καρόλου για να βγουμε στο αστρονομικο
ρολόι. Περάστε τον υπόλοιπο χρόνο στα γραφικά
σοκάκια ή ελάτε μαζί μας σε μια αξέχαστη
προαιρετική κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα,
ο οποίος μας ψιθυρίζει στο αυτί την ιστορία του
και εξιστορεί τα μυστικά των γραφικών γεφυρών
και κτιρίων που τον αγκαλιάζουν τόσα χρόνια.
Κατά την διάρκεια της κρουαζιέρας απολαύστε
γεύμα σε πλούσιο μπουφέ με κυρίως πιάτα, γλυκά,
φρούτα, τυριά και διάφορες νοστιμιές. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο για λίγη ξεκούραση.
Για την βραδινή σας έξοδο μπορείτε να επιλέξετε
προαιρετικά ανάμεσα στα εξής :
Μαύρο θέατρο
Παρακολουθήστε μια παράσταση στο φημισμένο
μαύρο θέατρο της Πράγας, όπου θα απολαύσετε
μια μοναδική τεχνική φιλοτέχνησης εικόνων που
αποδεικνύει ότι το όνειρο, το υπερφυσικό και η
μαγεία ξεπηδούν πολύ καλύτερα από το σκοτάδι.
Ghosts & Legends of the old town
Eπισκεφτείτε τον υπόγειο κόσμο της Πράγας,
ακολουθήστε τα βήματα των πνευμάτων, και
ακούστε τους μύθους καθώς θα περιηγείστε στα
υπόγεια του περίφημου ‘’Orloj’’ αστρονομικού
πύργου και του δημαρχείου της πόλης. Σημεία τα
οποία έγιναν και παγκοσμίως γνωστά μέσω της
σειράς ‘’most hunted live’’.
6η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση
επιστροφής.
Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί
και αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη.

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Τιμή σε
Μονόκλ.

Αερ. Εταιρία
Ωράρια πτήσεων

195

125

325

ASTRA AIRLINES

Σύνολο φόρων 85 ευρώ
- Περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι γενικοί όροι καθορίζουν τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και τις διαδικασίες άσκησής τους μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών δηλαδή του Γραφείου και των Πελατών.
Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τους μελετήσετε προσεκτικά.
- Στην περίπτωση που το Γραφείο είναι διοργανωτής, τότε είναι υπεύθυνο
για την ορθή εκτέλεση του συνόλου των προβλεπόμενων ταξιδιωτικών
υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο
12 του ΠΔ 7/2018, και υποχρεούται να παρέχει βοήθεια, αν ο ταξιδιώτης
αντιμετωπίσει πρόβλημα σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΠΔ 7/2018.
- Ο ταξιδιώτης οφείλει να κοινοποιεί οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης
την οποία διαπιστώνει κατά την εκτέλεση του πακέτου σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ΠΔ 7/2018.
- Σε περίπτωση που ανήλικοι, μη συνοδευόμενοι από γονέα ή άλλο
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, συμμετέχουν σε ταξιδιωτικό πακέτο βάσει
σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού που περιλαμβάνει παροχή καταλύματος,
το Γραφείο σας παρέχει πληροφορίες που επιτρέπουν την άμεση επαφή με
τον ανήλικο ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τον ανήλικο στον τόπο
παραμονής του ανηλίκου.
- Για οποιαδήποτε καταναλωτική διαφορά υπεύθυνος είναι ο Συνήγορος
του Καταναλωτή ως εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης των
καταναλωτικών διαφορών, αλλά και ως συμβουλευτικός θεσμός στο
πλευρό της πολιτείας για τη θεραπεία προβλημάτων που εμπίπτουν στις
αρμοδιότητές του.
ΕΓΓΡΑΦΗ –ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ:
Η δήλωση συμμετοχής γίνεται από τον συμμετέχοντα ή τον εκπρόσωπο
των συμμετεχόντων (ομαδικές εκδρομές φορέων, συλλόγων, ατόμων
κλπ). Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με
την πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής και δεν επιβεβαιώνονται από
το γραφείο μας με την αντίστοιχη γραπτή επιβεβαίωση , δεν ισχύουν
και δεν δεσμεύουν το γραφείο. Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε δήλωση
συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από την καταβολή προκαταβολής
ίσης με το 40 % της αξίας της εκδρομής, εκτός αν απαιτείται μεγαλύτερο
ποσό ή προεξόφληση. Ο υπογράφων συμμετέχων αναλαμβάνει πλήρη
ευθύνη έναντι του διοργανωτή για τα πρόσωπα για τα οποία δηλώνει
εκπρόσωπος, εφόσον αυτά δεν εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους από
την παρούσα σύμβαση. Αν ο συμμετέχων δήλωσε τη συμμετοχή του μέσω
άλλου τουριστικού γραφείου, όλες οι ενημερώσεις, αλλαγές, ακυρώσεις θα
γίνονται από το τουριστικό γραφείο που έχει γίνει η κράτηση, το οποίο
φέρει την αποκλειστική ευθύνη άμεσης ενημέρωσης του συμμετέχοντα
καθώς για την καταβολή προκαταβολής και εξόφλησης σε συγκεκριμένα
διαστήματα που αναφέρονται παρακάτω καθώς και για την παροχή των
ανάλογων νόμιμων παραστατικών. Η εξόφληση του υπόλοιπου τιμήματος
της αξίας του ταξιδιού πρέπει να έχει γίνει στο χρονικό διάστημα που
μεσολαβεί από την ημέρα κατάθεσης της προκαταβολής έως δεκαπέντε
(15 ) ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης. Σε αντίθετη περίπτωση
το Γραφείο δεν δεσμεύεται και δεν θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του
Πελάτη στην εκδρομή, ενώ η δοθείσα προκαταβολή καταπίπτει υπέρ του
Γ ραφείου ως αποζημίωση του. Εφόσον ο συμμετέχων προβεί σε εξόφληση
της εκδρομής του και έχοντας λάβει το ενημερωτικό που εκδίδει και του
παραδίδει ο διοργανωτής, πριν αναχωρήσει για αυτήν, τεκμαίρεται η άνευ
αξιώσεων αποδοχή εκ μέρους του των ενδεχόμενων αλλαγών σε σχέση με
το αρχικό πρόγραμμα. Εάν ο συμμετέχων για οποιονδήποτε λόγο ζητήσει
οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα ή έχει κάποια ιδιαίτερη επιθυμία,
αυτό πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως προς τον διοργανωτή κατά την
διαδικασία της κράτησης, ο οποίος δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για
την αποδοχή του αιτήματος. Αλλαγή προγράμματος ή ιδιαίτερη απαίτηση
του συμμετέχοντος δεσμεύει το γραφείο μόνον εφόσον έχει γίνει αποδεκτή
εγγράφως από το γραφείο. Δεσμεύσεις και υποσχέσεις πωλητή ή άλλου
τουριστικού γραφείου που ενδεχομένως παρεμβάλλεται δεν συνεπάγονται
δέσμευση του γραφείου μας και δε γεννούν αξίωση του συμμετέχοντος
έναντι αυτού. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, το γραφείο μας
θα εκδώσει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου φορολογικά παραστατικά,
τα οποία θα παραλαμβάνονται από τα γραφεία μας τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες των οικονομικών υπηρεσιών (από Δευτέρα έως και Παρασκευή
10:00-17:00).
1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Το γραφείο σχεδιάζει, ρυθμίζει και συντονίζει τις υπηρεσίες που αναφέρονται
στο πρόγραμμα που έχει δημοσιευθεί ή στο πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί
με τους πελάτες, έναντι ενός τιμήματος (τιμής). Η τιμή αυτή βασίζεται
στις υπηρεσίες που περιγράφονται, στην ισοτιμία ξένων νομισμάτων με
το Ευρώ και τις τιμές ναύλων, κομίστρων, φόρων και τελών που ισχύουν
κατά την σχεδίαση και την κοστολογική διαδικασία. Το γραφείο διατηρεί το
δικαίωμα αυξομείωσης των τιμών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα
σε περίπτωση μεταβολών του κόστους μεταφοράς, των καυσίμων και
αλλαγών των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Επίσης, το τουριστικό γραφείο
έχει το δικαίωνα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθμό
θέσεων, να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους
ακυρωτικών τελών.
2. ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:
Οι αεροπορικές εταιρίες είτε σε πτήσεις γραμμής είτε ναυλωμένες (charter)
επιφυλάσσονται πάντα του δικαιώματος να τροποποιήσουν τα δρομολόγια
και τους τύπους των αεροσκαφών, χωρίς καμία προειδοποίηση. Το
γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση, αλλαγή
προγράμματος πτήσης, αλλαγή τύπου αεροσκάφους ή και ακύρωση
της πτήσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας. Οι όροι που αναγράφονται
στο πίσω μέρος του αεροπορικού εισιτηρίου αποτελούν δεσμεύσεις
απευθείας μεταξύ της αεροπορικής εταιρίας και του συμμετέχοντα στην
εκδρομή. Κατά συνέπεια οι ταξιδιώτες δεν θα πρέπει να προγραμματίζουν
σημαντικές προσωπικές δραστηριότητες ή να συνδυάζουν άλλες
μετακινήσεις, τις η μέρες των αναχωρήσεων/αφίξεων. Σε καμία περίπτωση
το γραφείο δεν μπορεί να επιβληθεί στην αεροπορική εταιρία ώστε να
περιορίσει τους τυχόν ενδιάμεσους σταθμούς και χρόνο αναμονής για τις
ανταποκρίσεις. Το γραφείο μας στα πλαίσια του ενδιαφέροντός του για
τήρηση του προγράμματος της εκδρομής, δύναται να εξασφαλίσει στον
συμμετέχοντα μεταφορά με αεροπορική εταιρία άλλη από την αρχικά
αναγραφόμενη στο πρόγραμμα, αν παρουσιαστεί αδυναμία της αρχικά
επιλεγείσας εταιρίας να εκτελέσει προσηκόντως και χωρίς καθυστερήσεις
τη μεταφορά. Εκ της αλλαγής αυτής ο συμμετέχων δεν έχει καμία αξίωση,
υπό τον όρο ότι η τελικά επιλεγόμενη αεροπορική εταιρία θα πληροί τους
διεθνείς κανόνες ασφαλούς αεροπορικής μεταφοράς. Το γραφείο μας
δε συμμετέχει ούτε δύναται να επηρεάσει ή να παρέμβει στη διαδικασία
φόρτωσης και εν γένει διακίνησης των αποσκευών από αεροπορικές
εταιρίες και υπηρεσίες handling των διαφόρων αεροδρομίων. Ως εκ τούτου
δε φέρει έναντι του συμμετέχοντος καμία ευθύνη για ζημία, απώλεια ή
καθυστέρηση παράδοσης αποσκευής. Σε παρόμοιες περιπτώσεις οι αξιώσεις
του συμμετέχοντος στρέφονται απευθείας κατά της αεροπορικής εταιρίας
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της διεθνούς νομοθεσίας.

και εάν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Το γραφείο διατηρεί την αλλαγή
κάποιου ξενοδοχείου με άλλο ίδιας κατηγορίας. Φυσικά υποχρέωση του
γραφείου είναι να εξασφαλίζει ότι το εκάστοτε ξενοδοχείο είναι, βάσει της
άδειας λειτουργίας του, της κατηγορίας που αναγράφεται στο πρόγραμμα,
χωρίς να εγγυάται οποιοδήποτε ποιοτικό του χαρακτηριστικό. Τα τρίκλινα
δωμάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι. Το επιπλέον κρεβάτι
μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο.
Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων σε ξενοδοχεία το γραφείο
μας θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει το δωμάτιο με άλλο δωμάτιο
ξενοδοχείου ίδιας κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό με δωμάτιο
ξενοδοχείου χαμηλότερης κατηγορίας και θα επιστρέψει στον πελάτη τη
διαφορά που προέκυψε, χωρίς το γραφείο μας να φέρει ουδεμία περαιτέρω
ευθύνη ή υποχρέωση. Σύμφωνα με τους διεθνείς όρους τα δωμάτια των
ξενοδοχείων παραλαμβάνονται μετά τις 14 και παραδίδονται μέχρι τις 12
το μεσημέρι ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των ενοικίων.
Στις περιπτώσεις ημιδιατροφής (πρόγευμα και κυρίως γεύμα) η επιλογή
μεσημβρινού ή βραδινού γεύματος γίνεται ανάλογα με τ ο πρόγραμμα της
κάθε μέρας. Το γεύμα -δείπνο μπορεί να είναι εκτός ξενοδοχείου.
4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ:
το Γραφείο προσπαθεί να τηρήσει απαρέγκλιτα το πρόγραμμα του
οργανωμένου ταξιδιού σχεδιάζοντας κάθε λεπτομέρεια από πολύ πιο
νωρίς. Παρόλα αυτά υπάρχει το ενδεχόμενο της τροποποίησης του που
οφείλεται στο γεγονός της χρησιμοποίησης τρίτων ως προμηθευτών επί
των οποίων δεν έχει άμεσο έλεγχο όπως αεροπορικές και ναυτιλιακές
εταιρείες, ξενοδοχεία, μεταφορικές και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις οι
οποίοι είναι δυνατόν να μην ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Παρά
λοιπόν τον σαφή διαμεσολαβητικό του ρόλο του, το γραφείο καταβάλλει
κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί στις ανάγκες των Πελατών του,
δεν μπορεί όμως να θεωρηθεί υπεύθυνο για ανωμαλίες που δεν μπορεί
να προβλέψει ή να ελέγξει όπως: α) Για τυχόν μεταβολές ή τροποποιήσεις
που συμβούν πριν και κατά τα διάφορα στάδια του ταξιδιού προερχόμενες
από τις υπηρεσίες των αεροπορικών και μεταφορικών εταιρειών και
πρακτορείων (καθυστερήσεις, ακυρώσεις δρομολογίων, αλλαγές
τύπου αεροσκαφών, υπεράριθμες κρατήσεις, απώλειες αποσκευών
κλπ), β) Ατυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από
κλιματολογικές συνθήκες, αδυναμία προσαρμογής σε διαφορετικές
χρονικές ζώνες, υψόμετρο, επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς
συνθήκες καθαριότητας. γ) Μεταβολές οποιασδήποτε υπηρεσίας είτε του
προγράμματος ολόκληρου, οφειλόμενες σε “ανώτερη βία” (πόλεμος ή
απειλή πολέμου, θεομηνίες, τρομοκρατικές ενέργειες, απεργίες, πολιτική
αναταραχή κλπ. δ) Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών
αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων και οποιασδήποτε
συνέπειας από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη. Πριν την εκτέλεση
της εκδρομής το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το
πρόγραμμα της εκδρομής και να αναπροσαρμόσει την τιμή της. Στην
περίπτωση αυτή ο ταξιδιώτης μπορεί να ακυρώσει την συμμετοχή του και
να του επιστραφούν τα χρήματα που έχει προκαταβάλει, εφόσον αυτό
είναι εφικτό (ήτοι εφόσον δεν έχουν εξοφληθεί αεροπορικά εισιτήρια και
ξενοδοχείο) και εφόσον η τροποποίηση είναι ουσιώδης όπως πχ η αλλαγή
της ημέρας αναχώρησης ή επιστροφής. Το δικαίωμα αυτό δεν παρέχεται,
αν η αλλαγή του προγράμματος είναι μη ουσιώδης (π.χ. αλλαγή στην ημέρα
πραγματοποίησης προγραμματισμένης ξενάγησης, αλλαγή ξενοδοχείου σε
άλλο της αυτής κατηγορίας, ματαίωση μίας εκ των διαφόρων ξεναγήσεων,
αλλαγή της ώρας αεροπορικής αναχώρησης από το πρωί σε μεσημέρι
ή απόγευμα κ.ο.κ). Κατά την εκτέλεση της εκδρομής ο αρχηγός αυτής
διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο αυτής, εάν
κρίνει ότι αυτό είναι προς το συμφέρον των εκδρομέων και εξυπηρετεί την
καλύτερη εκτέλεση του γενικότερου προγράμματος. Όλα τα έκτατα έξοδα
(επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητό, μεταφορές κλπ) που προκύπτουν
από την τροποποίηση μέρους ή όλου του προγράμματος λόγω έκτατων
γεγονότων ή γεγονότων ανωτέρας βίας εκτός του ελέγχου του Γραφείου
επιβαρύνουν αποκλειστικά τους εκδρομείς. Η σειρά των περιηγήσεων
μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να παραληφθεί το παραμικρό. Πιθανή
αλλαγή των ωρών αναχωρήσεων των μεταφορικών μέσων από πρωί σε
μεσημέρι ή απόγευμα και αντίστροφα ή της ώρας επιβίβασης σε λεωφορείο
ο δικής εκδρομής, δεν θεωρείται αλλαγή προγράμματος. Στα μουσεία /
θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν κλειστά λόγω των
αργιών, δεν περιλαμβάνεται ξενάγηση ή επίσκεψη.
5. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ:
Το Γραφείο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εκδρομή λόγω μικρής
συμμετοχής. Η προθεσμία για την ειδοποίηση του Πελάτη είναι 20 ημέρες
πριν την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν
περισσότερο από έξι ημέρες, επτά ημέρες πριν από την έναρξη του
πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν μεταξύ δύο και έξι ημερών,
48 ώρες πριν από την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που
διαρκούν λιγότερο από δύο ημέρες. Ακύρωση της εκδρομής μπορεί να
γίνει και για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους που το Γραφείο κρίνει
σκόπιμους. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνει κάποια άλλη εκδρομή της
ίδιας τιμής και ποιότητας. Αν ο πελάτης δεν δεχθεί τότε επιστρέφεται
το ποσό που καταβλήθηκε. Ουδεμία άλλη απαίτηση αναγνωρίζεται ή
γίνεται αποδεκτή. Αν κατά τη διάρκεια της εκδρομής παρουσιαστούν
λόγοι οι οποίοι επιβάλλουν την άμεση διακοπή της (εμπόλεμη σύρραξη,
έκτακτα καιρικά φαινόμενα κ.ο.κ) η ευθύνη του γραφείου μας περιορίζεται
στον επαναπατρισμό του συμμετέχοντα με το πλέον πρόσφορο μέσο,
χωρίς την ανάληψη του κόστους που τυχόν θα προκύψει, η της ευθύνης
επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης.
6. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΡΟΜΕΑ:
Εάν ο συμμετέχων Πελάτης ή ο εκπρόσωπος της ομάδας Πελατών ή
οποιοσδήποτε συμμετέχων αποφασίσει να ακυρώσει την συμμετοχή
του πρέπει να δηλώσει αυτό εγγράφως. Η ακύρωση ισχύει από την μέρα
παραλαβής της εγγράφου ειδοποιήσεως. Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης
που ακυρώνει την συμμετοχή του επιβαρύνεται με τα ακόλουθα ποσά
ανάλογα με το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την λήψη του
εγγράφου της ακύρωσης μέχρι την ημερομηνία αναχώρησης, καθώς το
Γραφείο για την εξασφάλιση των απαραίτητων υπηρεσιών για την εκτέλεση
του έργου του προπληρώνει σημαντικά ποσά σε τρίτους (ξενοδοχεία,
αεροπορικές εταιρείες κλπ). Έτσι σε περίπτωση ακύρωσης: 1. έως 21 ημέρες
πριν την αναχώρηση παρακρατείται ποσό 30 ευρώ κατά άτομο από την
δοθείσα προκαταβολή για τα πραγματοποιηθέντα έξοδα της εταιρίας
προς εξυπηρέτηση των (προκρατήσεις, αλληλογραφία κλπ) 2. Μετά
το παραπάνω χρονικό διάστημα και μέχρι και μέχρι 14 ημέρες πριν την
αναχώρηση ο συμμετέχων υποχρεούται να καταβάλει το 40% της αξίας

3. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:
Η κατηγορία των ξενοδοχείων που τυχόν αναφέρονται στο πρόγραμμα
είναι σύμφωνη με τον τουριστικό οργανισμό της χώρας στην οποία
ανήκουν. Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο διεθνές κριτήριο για την κατάταξη
αυτή, είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ τους τα διάφορα ξενοδοχεία έστω
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της εκδρομής 3. από 13 έως 8 ημέρες πριν την αναχώρηση ο συμμετέχων
υποχρεούται να καταβάλει το 60% της αξίας της εκδρομής 4. Αν η
ακύρωση πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα πριν την αναχώρηση
παρακρατείται το 100 % της αξίας της εκδρομής, οποιοσδήποτε και αν
είναι ο λόγος (υγείας, εκτάκτων επαγγελματικών υποχρεώσεων κ.α.) 7.
Στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως ναυλωμένων δρομολογίων (charter) και ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος ακύρωσης πριν την
αναχώρηση, παρακρατείται όλη η αξία της εκδρομής (100%). Στην
περίπτωση χρησιμοποιήσεως αεροπορικών εταιρειών σε πακέτο εκδρομής
ή πακέτο διακοπών, όπου απαιτείται η άμεση έκδοση του αεροπορικού
εισιτηρίου, ή στην περίπτωση του ξενοδοχείου απαιτείται η προεξόφληση
και η έκδοση voucher, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος ακύρωσης
πριν την αναχώρηση της εκδρομής, παρακρατείται ολόκληρη η αξία
του αεροπορικού εισιτηρίου και του ξενοδοχείου καθώς αυτό εκδίδεται
τη στιγμή της κράτησης και δεν είναι δυνατόν να ακυρωθεί από τις
αεροπορικές εταιρίες ή από το ξενοδοχείο. Οι επιστροφές των εν λόγω
ποσών στον ταξιδιώτη πραγματοποιούνται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και
σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός 14 ημερών μετά την καταγγελία
της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού. Για τις κρουαζιέρες η ακόμη και
για κάποια ακόμη ταξίδια (πχ Ρωσία, Αμερική , Άγιοι Τόποι , κλπ) που
πολλές φορές τα ονομάζουμε μακρινά η εξωτικά όπως και για ατομικά
μεμονωμένα ταξίδι α συνήθως ισχύουν διαφορετικού όροι ακύρωσης
σύμφωνα με τους όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών εταιριών
καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου.
Επίσης σε περιόδους εκθέσεων , αθλητικών η καλλιτεχνικών γεγονότων
οι χρονικές περίοδοι συνήθως είναι αρκετά μεγαλύτερες και τα ποσοστά
παρακρατήσεων υψηλότερα από τα προαναφερόμενα Στην περίπτωση
που ένα από τα δύο άτομα που έχουν επιλέξει να διαμείνουν ή διαμένουν
σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, θα καταβάλει τα ανάλογα
ακυρωτικά τέλη. Εφ’ όσον τα παραπάνω ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται με
το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, το άτομο που θα ταξιδέψει
τελικά, θα πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου του, καθώς θα διαμείνει
αναγκαστικά σε μονόκλινο.
7.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ: Το γραφείο μας, παρέχει όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες, όσον αφορά στα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που
απαιτούνται για κάθε ταξίδι και προορισμό και την έκδοσή ή/και θεώρησή
τους, αλλά κάθε εκδρομέας είναι υπεύθυνος για την ισχύ, την εγκυρότητα,
την εξασφάλιση και την φύλαξη όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων που
είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στην εκδρομή, (διαβατήριο, θεωρήσεις,
πιστοποιητικά, άδειες, βίζα κλπ), και καμιά ευθύνη δε φέρει το γραφείο. Όπως
επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η ισχύς της visa η είναι μικρότερη
από τη διάρκεια του ταξιδιού (ήτοι δεν συμπίπτουν οι ημερομηνίες) ή σε
περίπτωση που ζευγάρι ταξιδιωτών έχουν διαφορετική υπηκοότητα μεταξύ
τους, εκτός Schengen η αν το διαβατήριο έχει μικρότερη χρονική ισχύ
από αυτήν που απαιτεί η κάθε χώρα. Επίσης υπηρεσιακές ταυτότητες
(αστυνομία, στρατός κλπ) δεν λογίζονται ως ταξιδιωτικά έγγραφα και θα
πρέπει ο εκδρομέας σε συνεννόηση με την υπηρεσία του η τις αρμόδιες
αρχές να επιβεβαιώσει την ισχύ τους γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις το
γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαγόρευση εξόδου από την
χώρα. Ενήλικες που ταξιδεύουν με ανήλικα παιδιά θα πρέπει να έχουν
φροντίσει για τα απαραίτητα έγγραφα όπως εξουσιοδοτήσεις κλπ γιατί
και σε αυτές τις περιπτώσεις το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν
απαγόρευση εξόδου από την χώρα. Επίσης το γραφείο μας δεν φέρει
ευθύνη σε περίπτωση που οι αρχές δεν επιτρέψουν την έξοδο ή είσοδο
σε κάποιον εκδρομέα είτε λόγω μη υποβολής ειλικρινούς δηλώσεως είτε
λόγω απαγορεύσεως ή περιορισμών επιβληθέντων στο πρόσωπό του, τότε
ο εκδρομέας δεν δικαιούται επιστροφής οιουδήποτε χρηματικού ποσού που
κατέβαλε προς το γραφείο. Η προμήθεια συναλλάγματος (αγορά, γνήσιο
της δήλωσης, γνήσιο της υπογραφής κ.λ.π.) είναι επίσης αποκλειστική
ευθύνη του συμμετέχοντος. Βασική υποχρέωση των εκδρομέων είναι η
έγκαιρη προσέλευσή των στους ορισμένους κατά το πρόγραμμα τόπους
και χρόνους. Σε περίπτωση καθυστέρησης του εκδρομέα και μη έγκαιρης
προσέλευσης του στον καθορισμένο τόπο ή χρόνο για την εκτέλεση
του προ γράμματος (όπως ξεναγήσεις, μεταφορές, πτήσεις, γεύματα)
ο αρχηγός έχει το δικαίωμα ν’ αποχωρήσει, με συνέπεια ο εκδρομέας
να χάσει την εκδήλωση χωρίς να δικαιούται οιαδήποτε αποζημίωσης
ή επιστροφής χρημάτων. Στην περίπτωση αυτή ο εκδρομέας πρέπει
να επανασυνδεθεί με το γκρουπ με δικά του έξοδα. Οποιοσδήποτε
συμμετέχων μπορεί να εκχωρήσει έγκυρα την συμμετοχή του σε άλλον
αφού ενημερώσει το γραφείο τουλάχιστον 5 εργάσιμες μέρες πριν την
αναχώρηση, στις περιπτώσεις όπου αυτό είναι εφικτό (δεν είναι εφικτό στις
αεροπορικές πτήσεις της γραμμής). Ο εκχωρών και ο εκδοχέας ευθύνονται
αλληλέγγυα για τις τυχόν χρηματικές οφειλές καθώς και για τα πρόσθετα
έξοδα αυτής της εκχώρησης (επιβαρύνσεις λόγω αλλαγής ονόματος και
αεροπορικού ναύλου, τηλεπικοινωνιακές δαπάνες κλπ). Επίσης ο εκδοχέας
με την αποδοχή της συμμετοχής του δηλώνει ότι έλαβε γνώση και συναινεί
με τους όρους συμμετοχής.
8. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ:
Το γραφείο έχει σχεδιάσει και επιθυμεί την πλήρη, σύμφωνα με το
πρόγραμμα, παροχή των υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί με τους
Πελάτες. Σε περίπτωση υπάρξεως προβλημάτων κατά την διάρκεια της
εκδρομής ο πελάτης έχει δικαίωμα να διατυπώσει εγγράφως τα παράπονά
του εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία επιστροφής. Απαιτήσεις για
σωματικές βλάβες που προκύπτουν από τ ην μη εκτέλεση ή την πλημμελή
εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου τα ξιδιού, περιορίζονται
σύμφωνα με τις περί ευθύνης διατάξεις των διεθνών συμβάσεων, οι οποίες
δεσμεύουν την Ελλάδα και διέπουν τις εν λόγω παροχές.1. Αεροπορική
μεταφορά: Σύμβαση Βαρσοβίας 1912 2. Θαλάσσια μεταφορά: Σύμβαση
Βέρνης 1974 3. Οδική μεταφορά: Νομοθεσία Ε.Ε. 4. Ξενοδοχειακή διαμονή:
Σύμβαση Παρισίων 1962. Όσον αφορά στις λοιπές ζημιές (εκτός σωματικών
βλαβών) που προκύπτουν από την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση
παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, η αποζημίωση περιορίζεται στην
επιστροφή της αξίας τ ης παροχής που δεν παρεσχέθη. Η αξίωση του
συμμετέχοντος για τυχόν αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης συνεπεία
μη εκτέλεσης η πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης εξ υπαιτιότητας του
διοργανωτή ή τρίτων παρόχων για τους οποίους αυτός ευθύνεται, δεν
δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 15% της κατ’ άτομο βασικής
τιμής της εκδρομής προ φόρων. Ο περιορισμός αυτός ρητά συμφωνείται
από τους συμβαλλόμενους στα πλαίσια του άρθρου 5 παρ. 2δ π.δ. για τυχόν
νομική διεκδίκηση των απαιτήσεων καθορίζονται τα Ελληνικά Δικαστήρια
και ειδικότερα τα Δικαστήρια της έδρας του Γραφείου στην Θεσσαλονίκη
9.ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:
Το Γραφείο σε εφαρμογή του Π.Δ. 7/2018 έχει ασφαλισθεί για τους
κινδύνους που αφορούν στην εκτέλεση της ταξιδιωτικής σύμβασης και τον
επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε περίπτωση πτώχευσης. Η ασφαλιστική
εταιρεία και τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αναφέρονται στο
έντυπο της ταξιδιωτικής σύμβασης. Συνιστούμε όμως στους ταξιδιώτες
να ζητήσουν από τους ασφαλιστικούς συμβούλους την προσωρινή
ασφαλιστική τους κάλυψη για ασθένεια ή ατύχημα κατά την διάρκεια του
ταξιδιού η οποία είναι προαιρετική. Θα θέλαμε να σας επιβεβαιώσουμε
ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων (τηλέφωνα, email κλπ)
που μας έχετε δώσει οικιοθελώς στο πλαίσιο της συνεργασίας μας είναι
πολύ σημαντική για εμάς και τα δεδομένα σας διατηρούνται με απόλυτη
ασφάλεια και εμπιστευτικότητα, τηρώντας πάντοτε τις σχετικές διατάξεις
και σε πλήρη συμμόρφωση με τον νέο Κανονισμό GDPR.

