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Το ταξίδι αρχίζει εδώ
Xριστούγεννα • Πρωτοχρονια • Θεοφανεια



Αεροπορικές εκδρομές στην Ευρώπη και το Ντουμπάι

8-9) ντουμπάι & Άμπου ντάμπι 6, 7, 8 ημέρες

10) Άμστερνταμ ‘’Like A Local’’ 6 ημέρες

11) Λονδίνο ‘’Like A Local’’ 6 ημέρες

12-13) Παρίσι ‘’Like A Local’’ 5, 6 ημέρες

14-15) Παρίσι Family 5, 6 ημέρες

16) Παρίσι «Πόλη του φωτός» 5, 6 ημέρες

17) τα ξενοδοχεία μας στο Παρίσι

18-19) Βιέννη ‘’Like A Local’’ 4, 5 ημέρες

20-21) Βιέννη Family 4, 5 ημέρες

22) αυτοκρατορική Βιέννη 4, 5 ημέρες

23) Βιέννη Δυναστεία των αψβούργων 4, 5 ημέρες

24) Βιέννη City break 3 ημέρες

25) Bιέννη – Βουδαπέστη 5 ημέρες

26) Βουδαπέστη – Βιέννη – Πράγα 8 ημέρες

27) Κάστρα Βαυαρίας – αυστρία 5 ημέρες

28) τα ξενοδοχεία μας στη Βιέννη

29) χριστουγεννιάτικες αγορές της Βιέννης

30-31) Πράγα ‘’Like A Local’’ 4, 5 ημέρες

32) Πράγα αλχημιστές & Κάστρα 4, 5 ημέρες

33) Πράγα – Βιέννη 5 ημέρες

34) τα ξενοδοχεία μας στην Πράγα

35) Η Πράγα τις γιορτές

36) Βουδαπέστη το Καμάρι του Δούναβη 4, 5 ημέρες

37) Μόσχα – αγία Πετρούπολη 8 ημέρες

38) Μοναδική ελβετία 5, 6 ημέρες

39) Πανόραμα ελβετίας 5, 6 ημέρες

40) ελβετία των Άλπεων 5, 6 ημέρες

41) στρασβούργο – χωριά αλσατίας 5, 6 ημέρες

42-43) οδικο-αεροπορικές εκδρομές – Special Offers

Μακρινά & Εξωτικά ταξίδια

45) νέα ύόρκη 8, 9, 10 ημέρες

46) χριστούγεννα στο Μπαλί 10 ημέρες

47) Μπαλί & σιγκαπούρη 11 ημέρες

48) σιγκαπούρη 8 ημέρες

49) Πούκετ – σιγκαπούρη 11 ημέρες

50) Βest of Cuba 9, 10 ημέρες

51) γενικοί όροι συμμετοχής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ειδική προσφορά 
για Parking στο Αεροδρόμιο Μακεδονία 

4 ημ. ................................................................12€
5 ημ. ................................................................15€ 
6 ημ. ................................................................18€ 
7 ημ. ................................................................21€
8 ημ. ................................................................24€
9 ημ. ................................................................27€
10 ημ. ..............................................................30€
11 ημ. ..............................................................31€
12 ημ. ..............................................................32€

• Βρίσκεται στην «αυλή» του αεροδρομίου: επι της τελικής ευθείας 
για το κτίριο του αεροδρομίου 800 μέτρα πριν.
• Λειτουργεί 24 ώρες / 7 ήμερες την εβδομάδα
• Δωρεάν μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, με δικά του 
αυτοκίνητα - σε 2 μόλις λεπτά
• ασφάλης φύλαξη του αυτοκινήτου, κάμερες και προσωπικό επι 
24ώρου
• extra υπηρεσίες: πλύσιμο, κέρωμα, γυάλισμα, quick service και 
αλλαγή ελαστικών
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Για πολλούς το ταξίδι μπορεί να σημαίνει να 
πιέσουν τον εαυτό τους έτσι ώστε να δούνε 
όσα περισσότερα αξιοθέατα μπορέσουν. Για 
άλλους πάλι μπορεί να σημαίνει ότι θα έχουν 
την ευκαιρία να δοκιμάσουν street food για 
πρώτη φορά σε μια πόλη του εξωτερικού. Σε 
κάθε περίπτωση, το ταξίδι για τον καθένα είναι 
προσωπική υπόθεσή και, μέσω αυτού, μπορούμε 
να γνωρίσουμε νέες εμπειρίες, να δούμε 
διαφορετικά πράγματα και στο τέλος όλη αυτή η 
εμπειρία να μας αφήσει μια γλυκιά ανάμνηση.
Σημασία έχει ως ταξιδιώτης να είσαι 
ανοιχτόμυαλος, να είσαι περίεργος, να είσαι 
ατρόμητος και να τολμάς.

Να είσαι ανοιχτόμυαλος
Ταξιδεύουμε για να μάθουμε, για να δούμε, για 
να νιώσουμε και όχι για να επιβεβαιώσουμε 
αυτά που πιθανολογούμε ότι ξέρουμε. Όντας 
ανοιχτόμυαλος καταφέρνεις να αμφισβητήσεις 
τα πιστεύω σου, έτσι καταφέρνεις να 
αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις και 
αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο και, που ξέρεις, 
πιθανόν να εμπνεύσεις κι άλλους να κάνουν το 
ίδιο.

Να είσαι περίεργος
Τι εμπιστεύεσαι περισσότερο; Μια on line κριτική 
ή την προσωπική επαφή; Ένας τεράστιος όγκος 
πληροφοριών μας κατακλύζει σήμερα με το 
πάτημα ενός κουμπιού και πλέον είναι πολύ 
εύκολο να ξεχάσεις ότι τις καλύτερες εμπειρίες 
τις αποκτάς όταν τις ζεις από κοντά. Μερικές 
φορές ο καλύτερος ξεναγός είναι το ένστικτο 
σου. Να έχεις περιέργεια για να δημιουργήσεις 
τη δική σου ιστορία.

Να είσαι ατρόμητος
Λίγο πριν το ταξίδι, νιώθεις το αίσθημα της 
προσμονής, του ενθουσιασμού μα και του 
φόβου. Κατευθύνεσαι προς το άγνωστο. Αυτό 
κάποιους τους ενθουσιάζει άλλους πάλι τους 
τρομάζει, όποιο από τα δύο κι αν νιώθεις είναι 
φυσικό γιατί κάνεις κάτι διαφορετικό από τα 
συνηθισμένα, κάτι που σε βγάζει από την com-
fort zone σου. Μη φοβηθείς να γνωρίσεις το 
άγνωστο. ΑΞΙΖΕΙ! 

Να τολμάς
Άκου το ένστικτο σου. Άκου τη φωνή μέσα 
σου. Δοκίμασε τα όρια σου και ξεπέρασέ τα. 
Μόνο έτσι θα καταφέρεις να ανακαλύψεις 
καινούργιους κόσμους και να αποκτήσεις 
αναμνήσεις που θα χαραχθούν όχι μόνο στο 
μυαλό σου αλλά και στην ψυχή σου. Μπορεί 
να σου φαίνεται απίθανο να κάνεις safari με 
ελέφαντες στη Σρι Λάνκα ή να παρατηρείς 
φάλαινες στην Ισλανδία, είναι εύκολο όμως 
αρκεί να το πιστέψεις και να το τολμήσεις.
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Γιατί να 
ταξιδέψετε 
μαζί μας;
Μοναδικές εμπειρίες
Οι εμπειρίες που περιλαμβάνονται στα ταξίδια μας καθώς και 
οι προαιρετικές δραστηριότητες σημαίνουν ότι δεν υπάρχει 
ποτέ μια βαρετή στιγμή στο ταξίδι σας. Φροντίζουμε έτσι ώστε 
κάθε ταξίδι που κάνετε μαζί μας να γίνει ταξίδι ζωής.

Mini groups experience
Ένα μικρό σε μέγεθος group μπορεί να εξασφαλίσει σε μεγάλο 
βαθμό την προσωπική εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη. Το group 
κινείται υπό τις οδηγίες του Ιnsider και είναι πιο συμπαγές και 
ευέλικτο. Με λίγα λόγια γινόμαστε όλοι μια όμορφη παρέα, 
που σκοπό έχει να περάσει όσο το δυνατόν ομορφότερα στο 
ταξίδι.

Πάθος και εξειδίκευση
Με 20 χρόνια εμπειρίας στην τουριστική βιομηχανία της χώρας 
μας, με μια παθιασμένη ομάδα για να παρέχει την καλύτερη 
δυνατή προσωπική εξυπηρέτηση, είμαστε εδώ για να κάνουμε 
το ταξίδι σας μια αξέχαστη εμπειρία ζωής.

Ελευθερία για εξερεύνηση
Καταλαβαίνουμε ότι ο κάθε ταξιδιώτης είναι διαφορετικός 
για αυτό και στα ταξίδια που σχεδιάζουμε υπάρχει ελεύθερος 
χρόνος για να εξερευνήσετε μόνοι σας τον προορισμό και να 
ανακαλύψετε μέσα σας το πάθος του εξερευνητή.

Δεν έχουμε κρυφές χρεώσεις
Δεν έχουμε κρυφές χρεώσεις στα ταξίδια μας. Ένα ταξίδι μια 
τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι  τελικές και περιλαμβάνουν τους 
φόρους αεροδρομίων. Σε όλα τα ταξίδια μας αναγράφεται 
επίσης το κόστος των προαιρετικών υπηρεσιών.

Δημιουργούμε δεσμούς
Δημιουργούμε μοναδικά ταξίδια τα οποία θα χαραχτούν 
στη μνήμη σας για μια ζωή. Στα ταξίδια αυτά δεν είστε 
μόνοι. Γνωρίζετε κι άλλους ανθρώπους που έχουν τα ίδια 
ενδιαφέροντα με εσάς. Λόγω και του μικρού μεγέθους των 
groups μας, δημιουργούνται δεσμοί που μένουν για μια ζωή.
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O Santa προτείνει
Ευρώπη & Ντουμπάι 2019

Ντουμπάι & Άμπου Ντάμπι 
Μοναδική κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, πλήθος 
rich and famous αλλά και εκατομμύρια κοινοί 
θνητοί που επιθυμούν να αισθανθούν για λίγο 

VIP συρρέουν σε αυτή τη «Disneyland» για 
μεγάλους.
ΣΕΛ 8-9

Παρίσι με διαμονή στη Disney 
Ταξίδι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για οικογένειες, 

γεγονός που δίνει την ευκαιρία να γνωρίσετε 
εσείς και τα παιδιά σας νέους φίλους και να 
δημιουργηθούν σχέσεις που θα κρατήσουν 

στον χρόνο μέσα από αυτό το ταξίδι.
ΣΕΛ 14-15

Λονδίνο Like A Local 
Η πόλη είναι στολισμένη ήδη από τον Νοέμβριο, 

κάθε πλατεία και πάρκο γεμίζει με δραστηριότητες 
και εκδηλώσεις και δεν υπάρχει περίπτωση να 

βαρεθείς ούτε λεπτό.
ΣΕΛ 11

Βιέννη Family 
Ταξίδι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για οικογένειες 
στην πόλη της μουσικής, με αμέτρητες 

δραστηριότητες για τους μικρούς αλλά και τους 
μεγάλους μας φίλους στις καλύτερες τιμές της 

αγοράς.
ΣΕΛ 20-21

Άμστερνταμ Like A Local 
Η ατμόσφαιρα εμπλουτίζεται με 

χριστουγεννιάτικη διάθεση, αυθεντικό 
χειμωνιάτικο κρύο και «ανοιχτούς» ανθρώπους 
με χοντρά κασκόλ και ποδήλατα – οξύμωρος 
συνδυασμός – που όμως δείχνει λογικότατος 

στην πρωτεύουσα του biking.
ΣΕΛ 10

Ελβετία των Άλπεων 
Τα χιονισμένα τοπία, οι στολισμένες πόλεις 

και οι πανέμορφες χριστουγεννιάτικες 
αγορές, δημιουργούν ένα κλίμα που μοιάζει 

κυριολεκτικά σα να ξεπήδησε από τις σελίδες 
κάποιου παραμυθιού.

ΣΕΛ 40

Πράγα Like A Local
Τα κουτσά στρατιωτάκια, οι μαριονέτες με τα 

σπασμένα σχοινιά, οι σπασμένες κούκλες και τα 
λειψά playmobil διορθώνονται και είναι πάλι 
έτοιμα να πληγωθούν από το παιχνίδι. Η πόλη 
αυτές τις ημέρες μοιάζει μαγική. Σα να μπορεί 

να καταφέρει τα πάντα.  
ΣΕΛ 30-31

Στρασβούργο – Αλσατία
Κάποιες πόλεις ξεκινούν ως τουριστικοί μύθοι. 
Το Στρασβούργο προχωρά ένα βήμα παραπέρα 

και γίνεται… παραμύθι. Καλώς ήρθατε 
στην πρωτεύουσα της χριστουγεννιάτικης 

ατμόσφαιρας.
ΣΕΛ 41

Βιέννη Like A Local 
Η Βιέννη, η πρωτεύουσα της Αυστρίας, είναι η 

πόλη που θα σε μαγέψει αυτά τα Χριστούγεννα! 
Εκεί θα ζήσεις το παραμύθι των Χριστουγέννων… 

με μπόλικη χρυσόσκονη, μαγεία, ρομαντική 
μουσική και απίθανες λιχουδιές.

ΣΕΛ 18-19
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Ντουμπάι & Άμπου Ντάμπι
Κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, χλιδή, πολυτέλεια & έρημος

Εγγυημένες αναχωρήσεις από Αθήνα & Θεσσαλονίκη με πτήσεις

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ΔΕΚ & 02, 03 ΙΑΝ 6, 7, 8 ημέρες

1η ημέρα: Πτήση για το Ντουμπάι 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το 
Ντουμπάι μέσω ενδιάμεσου σταθμού.  Διανυκτέρευση 
εν πτήσει. 

2η ημέρα: Ντουμπάι -ξενάγηση πόλης 
Άφιξη στο Ντουμπάι. Μετά τις απαραίτητες 
διατυπώσεις και την παραλαβή των αποσκευών μας, 
συνάντηση με τον τοπικό μας αντιπρόσωπο. Κατά 
τη διάρκεια της μεταφοράς σας στο ξενοδοχείο, θα 
λάβετε τις αρχικές βασικές πληροφορίες για την 
περιοχή και τις καθημερινές σας δραστηριότητες. 
Άφιξη στο ξενοδοχείο έπειτα ξεκινάμε για την πρωινή 
ξενάγηση στο κοσμοπολίτικο Ντουμπάι. Διασχίζοντας 
τη διάσημη λεωφόρο Ζαέντ με τους πανύψηλους 
ουρανοξύστες, θα θαυμάσουμε τον μεγαλοπρεπή 
πύργο Μπουρτζ Χαλίφα ή Μπουρτζ Ντουμπάι, 
που είναι και το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο. Θα 
κατευθυνθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης 
και την παραδοσιακή συνοικία Μπαστακία. Εκεί θα 
επισκεφθούμε το παλιό φρούριο του Ντουμπάι, 
όπου στεγάζεται σήμερα το μουσείο της πόλης. 
Θα περάσουμε στην απέναντι πλευρά της παλιάς 
πόλης, την περιοχή Ντέιρα, διασχίζοντας το κανάλι 
Ντουμπάι Κρικ με τις παραδοσιακές βάρκες.  Η περιοχή 
φημίζεται για τις σουκ ή αγορές των μπαχαρικών 

και του χρυσού. Στη συνέχεια, κατευθυνόμαστε στην 
παραλιακή περιοχή της Τζουμέιρα, όπου θα έχουμε 
την ευκαιρία να φωτογραφίσουμε ένα από τα σύμβολα 
του Ντουμπάι, το περίφημο 7* ξενοδοχείο Μπουρζ αλ 
Αράμπ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση 
στο δωμάτιο. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο για να 
ξεκουραστείτε στο ξενοδοχείο σας ή να επιδοθείτε 
σε ατελείωτο shopping. Προτείνουμε να κάνετε μία 
απογευματινή βόλτα στο Ντουμπάι Downtown, όπου 
θα απολαύσετε το υπερθέαμα των συντριβανιών Dubai 
Fountains και θα περιπλανηθείτε στο πολυκατάστημα 
Dubai Mall με το ενυδρείο του. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Χρόνος ελεύθερος για shopping και 
απογευματινό σαφάρι στην έρημο με 4x4 & 
βεδουίνικη βραδιά & ΒΒQ δείπνο
Πρωινό και προτείνουμε να επισκεφθείτε το Mall of 
Emirates , με το χιονοδρομικό κέντρο της πόλης για 
συνέχεια του shopping. Το απόγευμα μας περιμένει 
περιπέτεια στην Αραβική έρημο. Μέσω μιας όμορφης 
διαδρομής θα κατευθυνθούμε έξω από την πολύβουη 
πόλη, με κατεύθυνση τα σύνορα με το Ομάν, όπου 
το τοπίο αρχίζει να παίρνει ένα καστανό  χρώμα από 
τους αμμόλοφους της ερήμου. Συγκέντρωση με όλα 
τα άλλα τζιπ για αναμνηστική φωτογραφία, πριν το 
ξεκίνημα μιας διαφορετικής δραστηριότητας, που 

θα σας κάνει να νιώσετε σαν να κάνετε σερφινγκ σε 
κύματα. Ακολουθεί στάση σε εκτροφείο καμήλων και 
ενώ ο ήλιος έχει ήδη αρχίσει να δύει και να παίζει με 
τα χρώματα της άμμου, μας δίνεται η ευκαιρία για 
υπέροχες φωτογραφίες με φόντο το ηλιοβασίλεμα 
στην έρημο. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε σε 
βεδουίνικες τέντες, όπου θα γευθούμε αραβικά 
εδέσματα και θα παρακολουθήσουμε παραδοσιακούς 
χορούς. Έξω από τις τέντες θα μπορέσουμε επίσης να 
κάνουμε βόλτα με καμήλες, καθώς και σερφινγκ με 
ιστιοσανίδα στην άμμο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Ντουμπάι - Ολοήμερη εκδρομή στο 
Άμπου Ντάμπι και στο Yas Island με γεύμα 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα των 
Αραβικών Εμιράτων, το Άμπου Ντάμπι. Η πρώτη 
στάση της διαδρομής μας θα είναι στο περίφημο 
θεματικό πάρκο της Φεράρι, στο νησί Γιαζ, δίπλα από 
τις εγκαταστάσεις της Formula 1. Συνεχίζουμε για το 
κέντρο της πόλης, διασχίζοντας την κοσμοπολίτικη 
παραλιακή λεωφόρο Corniche. Θα θαυμάσουμε 
από τη μαρίνα του Άμπου Ντάμπι, το 7* ξενοδοχείο 
Emirates Palace, υπόδειγμα πολυτελούς αραβικής 
αρχιτεκτονικής και το White Palace, τη νέα κατοικία 
της βασιλικής οικογένειας. Στάση για φαγητό και 

ΔΩΡΟ για τους πελάτες που θα διαμείνουν στο ξενοδοχείο
HILTON AL HABTOOR CITY 5* εισιτήρια κόστους 75€ ανά άτομο για 
την παρακολούθηση του μουσικοχορευτικού υπερθεάματος LA PERLE 

*Δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις 26, 27, 30 Δεκεμβρίου

Ζητήστε μας 
το ειδικό 
έντυπο για
το Ντουμπάι

Με επίσημο 
ελληνοφωνο ξεναγό

MINI
GROUPS
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Δεν περιλαμβάνονται
• Έξοδα προσωπικής φύσεως
• Οτιδήποτε προαιρετικό η προτεινόμενο
• Προαιρετικές εκδρομές η δραστηριότητες
• Δημοτικός φόρος διαμονής (πληρωτέος τοπικά, 
περίπου 3 € σε 3* ξενοδοχείο, 4 € σε 4* ξενοδοχείο, 
5 € σε 5* ξενοδοχείο ανά δωμάτιο/διανυκτέρευση)

Γενικές Σημειώσεις
• Τα Ελληνικά διαβατήρια ΔΕΝ χρειάζονται βίζα κατά 
την άφιξη στα Η.Α.Ε.
• Τα διαβατήρια θα πρέπει να έχουν ισχύ για 
τουλάχιστον 6 μήνες ακόμη από την άφιξη στον 
προορισμό 
• Παρακαλούμε ελέγξτε προσεκτικά τα ταξιδιωτικά 
σας έγγραφα, το γραφείο μας δε φέρει ευθύνη για τα 
προσωπικά σας έγγραφα
• Η βεδουίνικη βραδιά περιλαμβάνει: βόλτα με τις 
καμήλες στην έρημο, τσάι καλωσορίσματος, δείπνο 
BBQ, oriental χορούς
• Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στο σαφάρι σε παιδιά 
ηλικίας κάτω των 6 ετών, σε ενήλικες άνω των 65 
ετών και σε εγκύους

Στην αναχώρηση με την Gulf Air στις 23/12 
6ημ/5διαν το πρόγραμμα πραγματοποιείται ως 
εξής:

23/12 Πτήση για το Ντουμπάι – μεταφορά στο 
ξενοδοχείο
24/12 Ντουμπάι (ξενάγηση πόλης)  
25/12 Χρόνος ελεύθερος για Shopping & 
Απογευματινό Σαφάρι στην έρημο με 4x4 & βεδουίνικη 
βραδιά & ΒΒQ Δείπνο
26/12 Ντουμπάι - Ολοήμερη εκδρομή στο Άμπου 
Ντάμπι και στο Yas Island με γεύμα
27/12 Ντουμπάι (Ημέρα ελεύθερη για βόλτες και 
shopping)
28/12 Ντουμπάι – Πτήση επιστροφής  

Σε όλες τις αναχωρήσεις με την Emirates 
6ημ/5διαν το πρόγραμμα πραγματοποιείται ως 
εξής:

1η ημ: Πτήση για το Ντουμπάι – μεταφορά στο 
ξενοδοχείο
2η ημ:  Ντουμπάι (ξενάγηση πόλης)  
3η ημ:  Χρόνος ελεύθερος για Shopping & 
Απογευματινό Σαφάρι στην έρημο με 4x4 & βεδουίνικη 
βραδιά & ΒΒQ Δείπνο
4η ημ:  Ντουμπάι - Ολοήμερη εκδρομή στο Άμπου 
Ντάμπι και στο Yas Island με γεύμα
5η ημ: Ντουμπάι (Ημέρα ελεύθερη για βόλτες και 
shopping)
6η ημ: Ντουμπάι – Πτήση επιστροφής  

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων

ακολουθεί η επίσκεψη του Μεγάλου Λευκού Τζαμιού, 
κατασκευασμένου από μάρμαρο και χρυσό. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας στο Ντουμπάι αργά το απόγευμα. 
Υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο.

5η ημέρα: Ντουμπάι (Ημέρα ελεύθερη για βόλτες 
και shopping)
Πρωινό και ελεύθερη ημέρα για χαλάρωση στη 
θάλασσα με βόλτα στη μαρίνα του Ντουμπάι και το The 
Walk. Για τον απογευματινό σας καφέ ή δείπνο, σας 
προτείνουμε το υπέροχο ξενοδοχειακό συγκρότημα 
Μαντινάτ Τζουμέιρα, για να απολαύσετε την όμορφη 
θέα στα κανάλια του και να φωτογραφίσετε το 
Μπουρζ αλ Αράμπ, πίνοντας το ποτό σας σε ένα από 
τα πολυάριθμα μαγαζάκια και εστιατόρια. Αξίζει να 

περιπλανηθείτε στο ομώνυμο σουκ, ένα μικρό παζάρι 
με παραδοσιακά αραβικά ενθύμια και να δοκιμάσετε 
ένα ναργιλέ ή Sisha, όπως είναι γνωστό. 

6η ημέρα: Ντουμπάι (Ημέρα ελεύθερη για βόλτες 
και shopping) 
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες 
σας αγορές στα πολυάριθμα πολυκαταστήματα. 
Εναλλακτικά σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το 
υδάτινο πάρκο Αquaventure του Atlantis the Palm ή το 
θεματικό πάρκο IMG. 

7η ημέρα: Ντουμπάι – Πτήση επιστροφής 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής μας.

Περιλαμβάνονται
• Aεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος 
καυσίμων 370€ 
• Μία αποσκευή 30kg και μία χειραποσκευή 
8kg ανά άτομο για τις πτήσεις της Turkish & 
Emirates
• Μία αποσκευή 20kg και μία χειραποσκευή 
8kg ανά άτομο για τις πτήσεις της Gulf Air & 
Oman Air
• Μεταφορές από το αεροδρόμιο του 
Ντουμπάι στο ξενοδοχείο της επιλογής σας 
• Διαμονή στο Ντουμπάι σε ξενοδοχείο της 
επιλογής σας 
• Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο σας 
• Ξενάγηση μισής ημέρας στο Ντουμπάι με 
επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό
• Ολοήμερη εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι με 
γεύμα & με επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό
• Σαφάρι στην έρημο με 4x4 και βεδουίνικη 
βραδιά με μπάρμπεκιου δείπνο & με επίσημο 
ελληνόφωνο ξεναγό
• Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων 
• 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & υπηρεσίες 
τοπικού αντιπροσώπου 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
• Φ.Π.Α 
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Άμστερνταμ
Like a Local παρέα με τον Insider

Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 
με απευθείας πτήσεις

24 ΔΕΚ 6 ημέρες

Περιλαμβάνονται 
• Aεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι 
καυσίμων 145€.
• Μία αποσκευή 15kg ανά 2 άτομα και μία 
χειραποσκευή 10 kg ανά άτομο.
• Μεταφορές από το αεροδρόμιο του 
Άμστερνταμ στο ξενοδοχείο και αντίστροφα.
• Διαμονή για 5 διανυκτερεύσεις στο 
ξενοδοχείο NOVOTEL AMSTERDAM CITY 4*
• Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο σας.
• Πανοραμική ξενάγηση του Άμστερνταμ από 
τον Insider.
• Επίσκεψη στο Royal Coster Diamonds με 
τα τοπικά μέσα μεταφοράς.
• Εκδρομή στο ψαροχώρι Volendam και 
στους μύλους του Zaanse Schans στα 
περίχωρα του Άμστερνταμ.
• Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν όπου 
αναφέρεται στο παρακάτω πρόγραμμα.
• Συνοδεία του group και ξεναγήσεις 
περιηγήσεις από τον Insider, ο οποίος θα 
βρίσκεται με το group καθ’όλη τη διάρκεια 
της εκδρομής.
• Ασφάλιση αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.

Δεν Περιλαμβάνονται
• Είσοδοι σε μουσεία, πάρκα &  αρχαιολογικούς 
χώρους κτλ.
• Προαιρετικές εκδρομές και οτιδήποτε αναφέρεται 
ως προαιρετικό η προτεινόμενο.
Κρουαζιέρα στα κανάλια του Άμστερνταμ 14€ το 
άτομο.
• Προαιρετική εκδρομή στο Ρότερνταμ , το Ντέλφτ 
και τη Χάγη 75€ το άτομο.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
• Εισιτήρια τοπικών μέσων μεταφοράς για όπου 
απαιτείται από το πρόγραμμα (τραμ)

1η ημέρα: Πτήση για Άμστερνταμ – Πρώτη 
γνωριμία με την πόλη
Συγκέντρωση στo αεροδρόμιο και απευθείας πτήση 
με την Transavia για το πανέμορφο Άμστερνταμ, 
τη “Βενετία του Βορρά”. Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια και πρώτη 
γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα: Άμστερνταμ (Ξενάγηση πόλης) – 
Απογευματινή βόλτα στις ‘’κρυφές’’ γωνιές του 
Ιστορικού κέντρου του Άμστερνταμ – Κρουαζιέρα 
στα Κανάλια του Άμστερνταμ
Πρωινό και ξενάγηση στην πόλη, που είναι χτισμένη 
στις εκβολές του ποταμού Άμστελ και περιβάλλεται 
από δεκάδες κανάλια, γέφυρες και μεσαιωνικές 
κατοικίες. Ο παραδοσιακός “Μύλος του Rembrandt” 
στις όχθες του ποταμού Άμστελ, το εντυπωσιακό 
Στάδιο Αρένα, η Heineken, η πανύψηλη Δυτική 
Εκκλησία, το μοναδικό παλάτι του Βασιλιά, ο 
κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός είναι μερικά 
από τα πολλά αξιοθέατα μιας πόλης που “επιπλέει” 
στη θάλασσα. Το απόγευμα θα απολαύσουμε έναν 
περίπατο (με τα τοπικά μέσα μεταφοράς) στα στενά 
σοκάκια της περίφημης συνοικίας “Tα Κόκκινα 
Φανάρια” και στην περιοχή γύρω από την Πλατεία 
Dam, παρέα με τον Insider. Στη συνέχεια και για 
όσους το επιθυμούν, προαιρετικά, θα ακολουθήσει 
μια πολύ όμορφη κρουαζιέρα στα Κανάλια της πόλης 
του Άμστερνταμ. 

3η ημέρα: Επίσκεψη στα Royal Coster Dia-
monds – Rijksmuseum, Van Gogh Museum – 
Απογευματινή εκδρομή στο ψαροχώρι Voledam 
και στους Μύλους του Zaanse Schans
Mετά το πρωινό μας θα επισκεφτούμε (με τα 
τοπικά μέσα μεταφοράς) τα περίφημα Royal 
Coster Diamonds με την ιστορία 175 ετών στη 
χειροποίητη επεξεργασία διαμαντιών, όπου θα 
δούμε τη διαδικασία κοπής των διαμαντιών. Στη 
συνέχεια θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για επίσκεψη 
σε κάποια μουσεία της πόλης. Μην παραλείψετε 
να επισκεφθείτε τα φημισμένα μουσεία Βαν Γκογκ 
(Van Gogh), με τη μεγαλύτερη συλλογή πινάκων 
του Ολλανδού ζωγράφου Βαν Γκογκ αλλά και 
άλλων σύγχρονών του καλλιτεχνών, καθώς και 
Rijks (Ρικσμουζέουμ) - το καλύτερο μουσείο του 
Άμστερνταμ και ένα από τα καλύτερα του κόσμου, 
στο οποίο εκτίθενται ως επί το πλείστον φημισμένοι 
πίνακες του ολλανδικού χρυσού αιώνα, όπως των 

Ρεμπράντ, Βερμεέρ, Φρανς Χαλς και άλλων μεγάλων 
ζωγράφων. To απόγευμα θα αναχωρήσουμε για 
την εκδρομή μας στα παραδοσιακά χωριά Zaanse 
Schans με τους θρυλικούς ανεμόμυλους, όπως και 
στο γραφικό λιμανάκι του Volendam. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.

4η ημέρα: Ελεύθερη ημέρα στη διάθεση σας στο 
Άμστερνταμ
H ημέρα είναι στη διάθεση σας να την 
εκμεταλλευτείτε όπως εσείς θέλετε. Εμείς σας 
προτείνουμε να επισκεφθείτε το μουσείο Ons’ 
Lieve Heer op Solder, ένα υπέροχο σπίτι του 17ου 
αιώνα που βρίσκεται στην συνοικία των Κόκκινων 
Φαναριών όπου στους τελευταίους του ορόφους 
βρίσκεται μια σπάνια τέλεια διατηρημένη κρυφή 
καθολική εκκλησία. Μια ακόμη επιλογή αποτελεί το 
Heineken experience για να ανακαλύψετε με τον 
πιο μοντέρνο και ιδιαίτερο τρόπο τα μυστικά της 
διάσημης αυτής τοπικής μπύρας.
 
5η ημέρα:  Grand Holland Tour ( Ρότερνταμ, 
Ντέλφτ, Χάγη)
Πρωινό και ελεύθερη ημέρα στη διάθεση σας. 
Για όσους το επιθυμούν προαιρετικά μπορούν να 
συμμετέχουν στην εκδρομή μας για το Ρότερνταμ, το 
Ντέλφτ και τη Χάγη. Αναχώρηση για το μεγαλύτερο 
εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης και το δεύτερο 
παγκοσμίως, το Ρότερνταμ. Θα θαυμάσουμε 
τους τεράστιους ουρανοξύστες, τα μοντέρνα και 
ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας οικοδομήματα και 
τις εντυπωσιακές γέφυρες Willem και Erasmus. Στη 
συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς τη μεσαιωνική 
πόλη Ντελφτ, που αποτελεί την πρώτη πρωτεύουσα 
του Ολλανδικού κράτους, μια πόλη με πανέμορφο 
ιστορικό κέντρο και μεγαλόπρεπους βασιλικούς 
ναούς. Σε μικρή απόσταση βρίσκεται η Χάγη, έδρα 
του Διεθνούς Δικαστηρίου και του Ολλανδικού 
Κοινοβουλίου, με το περίφημο “Παλάτι της Ειρήνης” 
και κτίρια μοναδικής αξίας, που στεγάζουν Υπουργεία 
και Πρεσβείες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

6η ημέρα:  Άμστερνταμ - Πτήση επιστροφής.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής μας.

Σημείωση :
Η ροή του προγράμματος είναι ενδεικτική και ενδέχεται 
να αλλάξει για καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος.

Ένα ταξίδι… μια τιμή!
Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν
τους φόρους αεροδρομίων

Mini Groups Tailor Made εμπειρία Κρυφές Γωνιές
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Ένα ταξίδι… μια τιμή!
Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν
τους φόρους αεροδρομίων

Λονδίνο
Like a Local παρέα με τον Insider

Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη
με απευθείας πτήσεις

23 ΔΕΚ 6 ημέρες

1η ημέρα: Πτήση για Λονδίνο – Πρώτη γνωριμία 
με την πόλη & London by Night
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για 
την πρωτεύουσα της Αγγλίας. Άφιξη στο Λονδίνο. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια. Για το βράδυ, σας 
προτείνουμε να μας ακολουθήσετε στη νυχτερινή 
περιήγηση στα φωταγωγημένα αξιοθέατα της 
πόλης (London by Night Tour) . 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 Waterloo με την 
υπέροχη θέα, θα μεταφερθούμε στο Μανχάταν του 
Λονδίνου, το περίφημο σύμπλεγμα ουρανοξυστών 
του City του Λονδίνου, θα απολαύσουμε τα ψηλότερα 
κτίρια της πόλης, στολισμένα για τη εορταστική 
περίοδο. Επιστροφή και περιήγηση στο Piccadilly και 
στο Soho και στάση στο περίφημο Covent Garden, 
σκηνικό βγαλμένo από την Αλίκη στη Xώρα των 
Θαυμάτων, όπου σε μια βικτωριανή παμπ μπορείτε 
να απολαύσετε το ποτό σας σε μια κλασική βρετανική 
βραδιά, στην καρδιά της αγγλικής πρωτεύουσας.

2η ημέρα: Λονδίνο - ξενάγηση πόλης 
Παίρνουμε το πρωινό στο ξενοδοχείο και στην 
γνωριμία μας με το Λονδίνο θα ξεκινήσουμε από 
το φημισμένο Κensington, το Knightsbridge και τα 
περίφημα Harrods. Συνεχίζουμε διασχίζοντας το 
πολυσύχναστο σταυροδρόμι της Ευρώπης, το Hyde 
Park Corner και περνώντας από το παλάτι Bucking-
ham, το Αββαείο του Ουέστμινστερ και την πλατεία 
των κοινοβουλίων, με τον περίφημο ωρολόγιο πύργο, 
το Big Ben, θα απολαύσουμε την αριστοκρατική και 
επιβλητική υπόσταση της Βρετανικής πρωτεύουσας. Το 
London Eye, το City του Λονδίνου, οι ουρανοξύστες της 
ανατολικής πλευράς, με το υψηλότερο κατασκεύασμα 
της Δυτικής Ευρώπης, το Shard of Glass, θα 
μαγνητίσουν τα βλέμματά μας. Για τη συνέχεια, μια 
ακόμη πλευρά του μεσαιωνικού αλλά και βικτωριανού 
Λονδίνου, ο περίφημος Πύργος του Λονδίνου και 
οι γέφυρες Tower Bridge και London Bridge θα 
αποτελέσουν τον επόμενο σταθμό μας. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. 
Το βράδυ μπορείτε να πιείτε μια μπύρα 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 το 
Harrods. Για την συνέχεια μπορείτε να απολαύσετε ένα 

κοκτέιλ 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, 
στην Walton street στο Chelsea.

3η ημέρα: Εκδρομή στην Οξφόρδη & Στράτφορντ 
απόν Ειβόν
Σήμερα ακολουθήστε μας στην προαιρετική ολοήμερη 
εκδρομή, σε μια γνωριμία με τις κοντινές στο Λονδίνο 
κομητείες. Αφού διασχίσουμε την κομητεία του 
Μπάκιγχαμσαιρ, πρώτος μας σταθμός θα είναι η 
Οξφόρδη, πασίγνωστη πανεπιστημιούπολη, θεμέλιο 
της Αγγλοσαξονικής εκπαίδευσης και σκέψης. Θα 
επισκεφθούμε κολλέγια όπως το Balliol, που από 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, θα 
φτάσουμε στο πανέμορφο και γραφικό Στράτφορντ 
απον Ειβον, χτισμένο στις όχθες του Avon, την πόλη 
που γεννήθηκε ο θεατροφιλόσοφος Σαίξπηρ. 
Οι γραφικές οχθες της ποταμού τα βικτωριανά 
σοκάκια, τα ξυλόγλυπτα σπίτια που χρονολογούνται 
από τον 16ο αιώνα, η εκκλησία της Αγιας Τριαδας 
όπου έχει ταφεί ο Σαίξπηρ, θα αποτελέσουν σημεία 
αναφοράς της επίσκεψης 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.

4η ημέρα: Λονδίνο - Ελεύθερη ημέρα για 
επισκέψεις σε πάρκα και μουσεία

Πρωινό και έχετε όλη την ημέρα στη διάθεσή σας 
να γνωρίσετε καλύτερα τα πάρκα του κεντρικού 
Λονδίνου, το Χάιντ Παρκ με τη λίμνη Σέρπανταιν 
και τη χριστουγεννιάτικη «Winter Wonderland» που 
θα μαγέψει μικρούς και μεγάλους, τους κήπους του 
Κένσινγκτον με τα ομώνυμα ανάκτορα, το Ρίτζεντ 
Παρκ με το ζωολογικό του κήπο, το Σέιντ Τζέιμς 
Παρκ με τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και το Γκρην 
Παρκ που πάντα προσφέρονται για μια πρωτότυπη 
βόλτα. Μπορείτε πάλι να διαθέσετε το χρόνο σας σε 
επισκέψεις περίφημων Λονδρέζικων μουσείων όπως 
το μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ένα από τα καλύτερα 
και φημισμένα του κόσμου και να αφιερώσετε και λίγο 
χρόνο στο μουσείο εικαστικών τεχνών της Βικτωρίας 
και Αλβέρτου που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Εξίσου 
σημαντικό θεωρείται και το μουσείο επιστημών που 
συναρπάζει κάθε μικρό και μεγάλο επισκέπτη και 
βέβαια το περίφημο μουσείο των κέρινων ομοιωμάτων 
της Μαντάμ Τυσσώ - το καλύτερο στο είδος του, «για 
να γνωρίσετε από κοντά» μεγάλες προσωπικότητες 

Περιλαμβάνονται 
• Aεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι 
καυσίμων 145€
• Μία αποσκευή 15kg ανά 2 άτομα και μία 
χειραποσκευή 10 kg ανά άτομο
• Μεταφορές από το αεροδρόμιο του 
Λονδίνου στο ξενοδοχείο και αντίστροφα
• Διαμονή για 5 διανυκτερεύσεις στο 
ξενοδοχείο HOLIDAY INN KENSINGTON 
HIGH STREET 4*
• Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο σας
• Πανοραμική ξενάγηση του Λονδίνου από 
τον INSIDER
• Επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο
• Εκδρομή στην πόλη και στον Πύργο του 
Γουίνδσορ
• Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν όπου 
αναφέρεται στο παρακάτω πρόγραμμα
• Συνοδεία του group και ξεναγήσεις 
περιηγήσεις από τον Insider, ο οποίος θα 
βρίσκεται με το group καθ’όλη τη διάρκεια 
της εκδρομής
• Ασφάλιση αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.

Δεν Περιλαμβάνονται 
• Είσοδοι σε μουσεία, πάρκα & αρχαιολογικούς 
χώρους κτλ.
• Προαιρετικές εκδρομές και οτιδήποτε αναφέρεται 
ως προαιρετικό η προτεινόμενο.
• Προαιρετικός νυχτερινός γύρος πόλης ( London 
by night ) £ 40 ενήλικας, £ 20 παιδί
• Προαιρετική εκδρομή στην Οξφόρδη & 
Στράτφορντ απόν Έιβον £ 70 ενήλικας, £ 40 παιδί
• Δημοτικοί φόροι πληρωτέοι απευθείας
στη reception του ξενοδοχείου

της ιστορίας, της πολιτικής, της showbiz και του 
αθλητισμού. 

5η ημέρα: Επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο και 
εκδρομή στο Γουίνδσορ.
Μετά το πρωινό μας θα επισκεφθούμε τα γλυπτά του 
Παρθενώνα στο Βρετανικό μουσείο, την περίφημη 
συλλογή των ελληνικών αρχαιοτήτων, στο τρίτο 
σημαντικότερο μουσείο παγκοσμίως. Στη συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε για την επίσκεψη μας στο Βασιλικό 
Γουίνδσορ, για να γνωρίσουμε τη μόνιμη κατοικία, 
τα τελευταία 860 χρόνια, της Βασιλικής οικογένειας. 
Σε απόσταση μόνο μιας ώρας από το Λονδίνο θα 
σας μεταφέρουμε στην αγαπημένη από τις επίσημες 
βασιλικές κατοικίες, αυτή του κάστρου του Windsor. Θα 
χαθούμε στους ατέλειωτους διαδρόμους
του μεγαλύτερου σε χρήση κάστρου παλατιού στον 
κόσμο. Οι αίθουσες με τις πορσελάνες, η αίθουσα των 
δείπνων του Waterloo, του ιπποτικού τάγματος του 
Order of Garter, οι αίθουσες υποδοχής του Βασιλιά και 
της Βασίλισσας, ο διάδρομος του Αγίου Γεωργίου, είναι 
μόνο μερικά από τα σημεία που θα επισκεφθούμε.

6η ημέρα : Λονδίνο - Πτήση επιστροφής.
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
της επιστροφής μας.

Σημείωση :
Η ροή του προγράμματος είναι ενδεικτική και ενδέχεται 
να αλλάξει για καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος.
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Παρίσι
Like a Local παρέα με τον Insider

Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 
με απευθείας πτήσεις

20, 24, 28 ΔΕΚ 5, 6 ημέρες

1η ημέρα: Πτήση για Παρίσι (περιήγηση πόλης) - 
Μουσείο Λούβρου - Paris By night tour 
Η στιγμή του ταξιδιού έφτασε. Με την άφιξή μας 
θα μας υποδεχθεί η Insider μας και θα ξεκινήσουμε 
την πανοραμική ξενάγηση της πόλης. Θα 
ξεκινήσουμε από τον ομφαλό της πόλης, όπου θα 
επισκεφθούμε την Παναγία των Παρισίων, ένα από 
τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα της γοτθικής 
αρχιτεκτονικής με τα περίφημα βιτρώ, το μεγαλύτερο 
εκκλησιαστικό όργανο της Γαλλίας και τη μοναδική 
Παναγία της Αποκαθήλωσης. Θα συνεχίσουμε 
με το ιστορικό πανεπιστήμιο της Σορβόννης για 
να φθάσουμε στο Πάνθεον, σημείο ταφής των 
επιφανέστερων Γάλλων, όπως ο Βίκτωρ Ουγκώ, 
ο Εμίλ Ζολά και το ζεύγος Κιουρί. Ακολούθως, θα 
θαυμάσουμε τους κήπους, αγαπημένο σημείο των 
καλλιτεχνών και τα ανάκτορα του Λουξεμβούργου, 
χτισμένα στα πρότυπα της ιταλικής αναγέννησης, 
όπου στεγάζεται η Γερουσία της Γαλλίας. Έπειτα 
θα οδηγηθούμε στη γειτονιά Σαιν Ζερμαίν με τα 
δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό και ντε Φλορ, αλλά 
και το ναό του Αγίου Γερμανού. Στη συνέχεια, θα 
περάσουμε από το μουσείο Ορσέ με την πλουσιότερη 
συλλογή έργων της περιόδου του Ιμπρεσιονισμού, 

την πανέμορφη γέφυρα του Αλεξάνδρου Γ’, 
σύμβολο της γαλλορωσικής φιλίας, το Μέγαρο 
των Απομάχων, τον τάφο του Ναπολέοντα Α’ για 
να ολοκληρώσουμε την πορεία μας στη νότια όχθη 
του Σηκουάνα με το σήμα κατατεθέν της πόλης, τον 
Πύργο του Άιφελ, τον οποίο θα αποθανατίσουμε από 
το Τροκαντερό. Συνεχίζοντας τη ξενάγησή μας στη 
βόρεια πλέον όχθη του ποταμού θα θαυμάσουμε την 
Πλατεία του Αστέρα, όπου κυριαρχεί η μεγαλύτερη 
σε όγκο Αψίδα θριάμβου στον κόσμο και αποτελεί 
αφετηρία της πολυτραγουδισμένης λεωφόρου των 
Ηλυσίων Πεδίων. Στη Πλατεία Ομονοίας θα δούμε 
το Γαλλικό Κοινοβούλιο, τον οβελίσκο του Λούξορ, 
τις μπαρόκ Φοντάνες του Μπερνίνι, τους κήπους του 
Κεραμικού και τον Πορτοκαλεώνα. Προσεγγίζοντας 
το εμπορικό κέντρο της πόλης θα περάσουμε από το 
Ναό της Αγίας Μαγδαληνής και την Όπερα Γκαρνιέ, 
Εθνική Ακαδημία της Μουσικής και τη Πλατεία 
Βαντόμ έχοντας πάρει μόνο μια μικρή γεύση της 
απερίγραπτης ομορφιάς της Πόλης του Φωτός. Στη 
συνέχεια, θα μεταφερθούμε στο Λούβρο, όπου και θα 
ξεναγηθούμε στο πιο λαμπρό μουσείο του κόσμου. 
Εκεί μαζί με τα άλλα εκθέματα, μας περιμένουν οι 
τρεις Βασίλισσες του παλατιού, η Αφροδίτη της 

Μήλου, η Νίκη της Σαμοθράκης και η αινιγματική 
Τζοκόντα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. Για 
το απόγευμα, όσοι επιθυμούν προαιρετικά, μπορούν 
να συμμετέχουν στο Paris By Night Τour για να 
θαυμάσουμε τη μοναδική πόλη, φωταγωγημένη. 
Μεταξύ άλλων, θα δούμε το στολισμένο Δημαρχείο 
της πόλης, την φωταγωγημένη λεωφόρο των 
Ηλυσίων Πεδίων και φυσικά τον μοναδικό Πύργο 
του Άιφελ , όπου από το Τροκαντερό θα έχουμε 
τη δυνατότητα να τον φωτογραφίσουμε, καθώς 
εκατομμύρια φωτάκια λαμπυρίζουν επάνω του. Στη 
συνέχεια, θα ακολουθήσει ανάβαση στο ψηλότερο 
φυσικό σημείο της πόλης, τον λόφο της Μονμάρτης, 
όπου κυριαρχεί η βασιλική Σακρ Κερ, η πλατεία των 
υπαίθριων ζωγράφων και η οικία του Σαλβατόρ 
Νταλί, γνωρίζοντας ένα μέρος της νυχτερινής ζωής 
της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.

2η ημέρα:  Paris Landmarks Walking Tour - 
Κρουζιέρα στο Σηκουάνα 
(Πύργος Άιφελ, Τροκαντερό , Κρουαζιέρα στο 
Σηκουάνα,  Πεδίο του Άρεως,  Ηotel Des Invalides, Al-

Η φιλοσοφία μας είναι απλή. Ένα μικρό σε μέγεθος group μπορεί 
να εξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό την προσωπική εξυπηρέτηση του 
ταξιδιώτη. Tα εορταστικά groups μας στo Παρίσι, θα αποτελούνται από 
maximum 20 συμμετέχοντες. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε την 
προσωπική εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη. 
Επίσης αποφεύγουμε τυχόν άσκοπες αναμονές στα check-in των 
ξενοδοχείων η στα αξιοθέατα, γιατί το group κινείται υπό τις οδηγίες 
του Ιnsider και είναι πιο συμπαγές και ευέλικτο. Με λίγα λόγια 
γινόμαστε όλοι μια όμορφη παρέα, που σκοπό έχει να περάσει όσο το 
δυνατόν ομορφότερα στο ταξίδι. Ελάτε κι εσείς στην παρέα μας και σας 
υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ζήσετε μια 
μοναδική αξέχαστη εμπειρία.

Mini Groups Tailor Made εμπειρία Κρυφές Γωνιές
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Δεν Περιλαμβάνονται 
• Είσοδοι σε μουσεία, πάρκα & αρχαιολογικούς 
χώρους κτλ.
• Προαιρετικές εκδρομές και οτιδήποτε αναφέρεται 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
• Δημοτικοί φόροι πληρωτέοι απευθείας
στη reception του ξενοδοχείου

exander Bridge, Place Concorde, Avenue De Champs 
Elysees, Arc De Triomphe)
Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε 
σε βάθος τα κυριότερα αξιοθέατα του Παρισιού. Ο 
καλύτερος τρόπος να δεις μια πόλη, είναι να την 
περπατήσεις και να χρησιμοποιήσεις τα μέσα μαζικής 
μεταφοράς για να καταλάβεις από πρώτο χέρι την 
ατμόσφαιρα και την ιδιοσυγκρασία της πόλης. Αυτό 
θα κάνουμε σήμερα με τη βοήθεια και καθοδήγηση 
της Insider. Θα πάρουμε το metro και θα κατεβούμε 
στο Τροκαντερό, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 
θαυμάσουμε το σύμβολο της πόλης, τον ξακουστό 
Πύργο του Άιφελ (Tour Eiffel). Στη συνέχεια, θα 
απολαύσουμε μια μαγευτική κρουαζιέρα στον 
Σηκουάνα, όπου θα δούμε τα κυριότερα αξιοθέατα 
της πόλης και θα ανακαλύψουμε τη μυστηριακή 
ατμόσφαιρά της, μέσα από τον Σηκουάνα. Θα 
επιβιβαστούμε από την προβλήτα μπροστά στον 
Πύργο του Άιφελ και μετά την μονόωρη κρουαζιέρα 
μας και αφού αποβιβαστούμε στην ίδια προβλήτα, 
θα επισκεφθούμε το Πεδίο του Άρεως (Champs 
De Mars), το οποίο βρίσκεται μπροστά στο Πύργο 
του Άιφελ. Διασχίζοντας το Πεδίο του Άρεως θα 
φθάσουμε στο Μέγαρο των Απομάχων (Hotel Des 
Invalides), όπου στο χρυσό Τρούλο του βρίσκεται 
η σορός του Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Συνεχίζουμε 
βόρεια και φθάνουμε στην υπέροχη Γέφυρα του 
Αλεξάνδρου του ΙΙΙ (Ponte Alexandre III), πριν 
καταλήξουμε στην Πλατεία Ομονοίας (Place Con-
corde) με τον Αιγυπτιακό Οβελίσκο του Λούξορ στο 
κέντρο της πλατείας. Κλείνουμε την υπέροχη βόλτα 
μας, ακούγοντας από τη Insider ιστορίες θρύλους για 
τη Γαλλική Πρωτεύουσα, περπατώντας στη διάσημη 
Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων (Avenue De Champs 
Elysses). Καταλήγουμε στην Πλατεία του Αστεριού και 
στη δεσπόζουσα Αψίδα του Θριάμβου στο κέντρο της.

3η ημέρα: Εκδρομή στο μαγικό βασίλειο της 
Disneyland
Σήμερα η Insider θα μας μεταφέρει στο μαγικό κόσμο 
της Disneyland, εκεί που όλοι, μικροί και μεγάλοι, θα 
νιώσουμε και πάλι παιδιά. Σε ένα Μαγικό Βασίλειο 
κάπου ανάμεσα στα αστέρια και στις ευχές που 
γίνονται πραγματικότητα. Εκεί όπου οι ήρωες της 
Disney ζουν ευτυχισμένα, ένα παραμύθι χωρίς τέλος. 
Απολαύστε τη Fantasyland, το Space Mountain 
Mission 2, το Big Thunder Mountain, τους Πειρατές 
της Καραϊβικής, το Buzz Lightyear Laser Blast και 
πολλές άλλες μοναδικές ατραξιόν. Συναντήστε από 
κοντά τους ήρωες της Disney, ξεφαντώστε σαν μικρά 
παιδιά σε όλες τις ατραξιόν του πάρκου, αγοράστε 
τα σουβενίρ σας και δώρα για τους φίλους σας στην 

Ελλάδα. Ελευθερώστε το μικρό παιδί που κρύβετε 
μέσα σας, απολαμβάνοντας τα χρώματα και τις 
φιγούρες που μας μεγάλωσαν. Ζήστε για λίγο στην 
εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα 
φαράγγια, επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με τους 
θησαυρούς και τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε σε ένα 
από τα 29 εστιατόρια και επισκεφθείτε τον μαγικό 
κόσμο της Ωραίας Κοιμωμένης, της Χιονάτης και των 
7 νάνων, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν. Ταξιδέψτε 
στο Visionarium, με τον Ιούλιο Βερν, ριψοκινδυνέψτε 
ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων 
στο STAR TOUR. Σίγουρα αυτή η εμπειρία θα σας 
μεταφέρει σε άλλη εποχή και θα μείνει χαραγμένη 
παντοτινά στο μυαλό σας. Αργά το απόγευμα θα 
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας στο Παρίσι.

4η ημέρα: Παρίσι - Νορμανδία
Σήμερα η ημέρα είναι ελεύθερη στη διάθεσή σας 
για να ανακαλύψετε κι άλλες γωνιές του Παρισιού. 
Για όσους το επιθυμούν, προαιρετικά, μπορούν 
να συμμετέχουν στην εκδρομή μας στην υπέροχη 
Νορμανδία. Πρώτος μας σταθμός η παραμυθένια 
Ντoβίλ, παλιό αριστοκρατικό θέρετρο, όπου σώζονται 
εξαίσια σπίτια. Περπατήστε στα γραφικά σοκάκια 
της πόλης και επισκεφθείτε τη σκεπαστή αγορά 
της Ντοβίλ, όπου κανείς μπορεί να βρει τοπικά 
προϊόντα. Τέλος, σας συνιστούμε μια φωτογραφία 
στη διάσημη παραλία της πόλης, όπου έχουν γυριστεί 
πολλές γαλλικές και διεθνείς ταινίες. Στην συνέχεια, 
επιβίβαση στο πούλμαν και διασχίζοντας την Τρουβίλ, 
αγαπημένη πόλη των ιμπρεσιονιστών, θα πάρουμε 
την Cote Fleurie, μέσα από μια καταπράσινη διαδρομή 
και θα φθάσουμε στο παλιό ψαράδικό χωριό των 
Βίκινγκς, την Honfleur. Χρόνος ελεύθερος για αγορές, 
φαγητό και καφέ. Επιστροφή στο Παρίσι. 

5η ημέρα: Seine Rive Gauche (Αριστερή όχθη 
Σηκουάνα) walking tour
Παριζιάνικο metro, Saint Germain, Quartier Latin, Ile 
De La Cite, Notre Dame, Les Marais
Σήμερα θα νιώσουμε σαν Παριζιάνοι. Θα κινηθούμε 
με το metro του Παρισιού, ένα δαιδαλώδες δίκτυο 
με περισσότερες από 14 γραμμές και θα δούμε την 
καθημερινότητα των Παριζιάνων. Η Insider μας, θα 
μας οδηγήσει στην αριστερή όχθη του Σηκουάνα (Rive 
Gauche) για να εξερευνήσουμε σε βάθος τα αξιοθέατα 
της αριστερής όχθης, του νησιού Ile De La Cite και 
της ζωντανής περιοχής Les Marais. Ξεκινάμε από 
την αριστοκρατική περιοχή Saint – Germain, η οποία 
είναι το κέντρο της πολιτιστικής ζωής του Παρισιού, η 
περιοχή στην οποία πολλοί φιλόσοφοι, συγγραφείς, 
καλλιτέχνες και πολιτικοί πολλών εποχών εργάζονταν 

και ζούσαν εδώ, παρασυρμένοι από τη δημιουργική 
ενέργεια της περιοχής. Θα περπατήσουμε στα 
μεσαιωνικά δρομάκια της περιοχή και θα δούμε 
κρυμμένα μυστικά όπως δεν τα έχει δει κανείς. Θα 
θαυμάσουμε την παλαιότερη εκκλησία του Παρισιού, 
τη Saint- Germain-des-Pres και θα ακούσουμε από 
την Insider μας την ιστορία της σύλληψης της ιδέας 
για το άνοιγμα του παλαιότερου καφέ του Παρισιού, 
τo Le Procope. Θα ερωτευτούμε σίγουρα την Rue 
Saint Andres Des Arts, ένα μεσαιωνικό δρόμο 
όπου έζησαν ποιητές, ζητιάνοι μέχρι και βασιλείς. 
Συνεχίζουμε για το μοναδικό Quartier Latin, τη 
διάσημη Συνοικία των Λατίνων με τους παλιούς 
δρόμους. Δαιδαλώδη δρομάκια, αμέτρητες μπιστρό 
και καφετέριες συνθέτουν ένα μοναδικό μποέμ 
σύνολο. 
Η γειτονιά αυτή φιλοξένησε τους μεγαλύτερους 
διανοούμενους της εποχής, οι οποίοι απολάμβαναν 
τον καφέ τους στα διάσημα μαγαζιά της περιοχής. Θα 
δούμε μεταξύ άλλων το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, 
μεγάλο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Γαλλίας, την Con-
ciergerie, τη βίαιη φυλακή όπου κρατήθηκε η Μαρία 
Αντουανέτα πριν την εκτέλεσή της, την εκκλησία 
St. Etienne du Mont, η οποία φυλάει τον τάφο της 
Αγίας Γενεβιέβης, της πολιούχου της πόλης του 
Παρισιού και θα καταλήξουμε στην Place St. Michel 
στην καρδιά του Quartier Latin, όπου θα έχουμε 
την ευκαιρία να γευματίσουμε και να αγοράσουμε 
σουβενίρ. Στη συνέχεια, περνάμε στο νησί Ile De La 
Cite, όπου θα θαυμάσουμε την Παναγία των Παρισίων 
– Notre Dame και θα μάθουμε ιστορικά στοιχεία για 
αυτήν και στο τέλος θα καταλήξουμε στην Πλατεία 
των Βοσγίων (Place Des Vosges) την εκπληκτική 
πλατεία στην καρδιά της όμορφης συνοικίας Les 
Marais, όπου θα δούμε το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ, 
το Μουσείο Καρναβαλέ και θα απολαύσουμε τον 
τρόπο διασκέδασης της νεολαίας του Παρισιού. 
Στη συνέχεια η «παρέα» θα πάρει το metro και θα 
επιστρέψει στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα: Παρίσι - Πτήση επιστροφής
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μαγεμένοι από τις 
υπέροχες εμπειρίες που ζήσαμε στην πόλη του 
Φωτός, παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. 
Μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο απ’ όπου θα 
πάρουμε την πτήση της επιστροφής μας.

Σημείωσεις: 
Στην 5η ημερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 4η 
ημέρα του προγράμματος
Η ροή του προγράμματος είναι ενδεικτική και ενδέχεται 
να αλλάξει για καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος

Περιλαμβάνονται 
• Aεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων 160€
• Μία αποσκευή 20kg ανά άτομο και μία 
χειραποσκευή 8kg ανά άτομο
• Μεταφορές από το αεροδρόμιο του 
Παρισιού στο ξενοδοχείο και αντίστροφα
• Διαμονή για 4 ή 5 διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχείο της επιλογής σας
• Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο σας
• Συνοδεία του group και ξεναγήσεις 
περιηγήσεις από τον Insider, ο οποίος θα 
βρίσκεται με το group καθ’όλη τη διάρκεια 
της εκδρομής
• Μικρό σε μέγεθος group (maximum 
20 συμμετέχοντες) το οποίο εξασφαλίζει 
προσωπική εξυπηρέτηση
• Ασφάλιση αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων
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Παρίσι Family
με διαμονή στη Disneyland

Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 
με απευθείας πτήσεις

20, 24, 28 ΔΕΚ 5, 6 ημέρες

1η ημέρα: Πτήση για Παρίσι - Disneyland
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Παρίσι. 
Άφιξη και αναχώρηση για τον μαγικό κόσμο των 
παιχνιδιών, τα πάρκα της Disneyland. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο της περιοχής και στη συνέχεια θα 
έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τα μοναδικά 
πάρκα της DISNEYLAND. (Στην αναχώρηση 28/12 
λόγω ώρας άφιξης έχουμε μόνο τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο)

2η ημέρα: Disneyland
Ελεύθερη ημέρα στα μοναδικά πάρκα της Disne-
yland. Το Disneyland Park που εγκαινιάστηκε το 
1992, διαθέτει 4 μαγικούς «κόσμους», τη Χώρα της 
Φαντασίας, τη Χώρα της Ανακάλυψης, τη Χώρα της 
Περιπέτειας και τη Χώρα των Συνόρων, όλα γεμάτα 
διασκεδαστικά θεάματα! Το δεύτερο πάρκο Walt 
Disney Studios εγκαινιάστηκε το 2002 και προφέρει 
θεάματα σχετικά με τις κινηματογραφικές ταινίες. 
Τα 2 αυτά πάρκα δημιουργήθηκαν σ’ ένα απέραντο 
χώρο με λίμνες, δάση και κανάλια, σε λιγότερο από 
μια ώρα από το Παρίσι. Εντυπωσιακές παρελάσεις, 
παραμυθένια παλάτια και ολοζώντανες φιγούρες του 
Ντίσνεϊ σας μεταφέρουν στον κόσμο της φαντασίας. 
Ταξιδέψτε με τους Πειρατές της Καραϊβικής ή τον 
Ιντιάνα Τζόουνς στη Χώρα της Περιπέτειας, χαθείτε 
στο άπειρο μ’ ένα διαστημόπλοιο στο Βουνό του 
Διαστήματος. Ανεβείτε στα άλογα του Καρουζέλ του 
Λάνσελοτ, συναντήστε τον Πινόκιο, τον Ντάμπο το 
ελεφαντάκι, τη Χιονάτη και τους εφτά νάνους στη 
Χώρα της Φαντασίας. Για κάτι πιο ενδιαφέρον για 
τους μεγαλύτερους, προτείνουμε τα θεάματα μέσα 
στη Χώρα της Ανακάλυψης. Πάρα πολλά τα καφέ, τα 
εστιατόρια και τα σινεμά για να γευματίσετε και να 
περάσετε το βράδυ σας.  

3η ημέρα: Disneyland - Παρίσι
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Συνεχίστε σήμερα 
την περιπλάνηση στη μαγική Ντίσνεϋλαντ 

απολαμβάνοντας τα θεάματα και τα παιχνίδια που 
δεν προλάβατε την προηγουμένη. Δείτε το πιο 
καινούργιο Πάρκο, το Walt Disney Studios, όπου 
μεταξύ άλλων θα ανεβείτε στο θεαματικό σταθμό 
του Διαστήματος, στο ταχύτατο τρένο Rock & 
Roller Coaster, κ.ά. Αγοράστε αναμνηστικά δώρα, 
γευματίστε σ’ ένα από τα πολλά καφέ-εστιατόρια και 
πιτσαρίες και το βράδυ αποχαιρετήστε τη χώρα του 
παραμυθιού και της φαντασίας στην παραδοσιακή 
Αμερικάνικη ντίσκο «Hurricane». To απόγευμα 
μεταφορά στο Παρίσι και διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Παρίσι (περιήγηση πόλης) – Μουσειο 
Λουβρου - Κρουζιέρα Σηκουάνα - Paris By night 
tour 
Πρωινό και στη συνέχεια θα γνωρίσουμε την πόλη. 
Θα ξεκινήσουμε από την Παναγία των Παρισίων, το 
ιστορικό πανεπιστήμιο της Σορβόννης, το Πάνθεον. 
Θα θαυμάσουμε τα ανάκτορα του Λουξεμβούργου 
και θα οδηγηθούμε στη γειτονιά Σαιν Ζερμαίν με 
τα δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό και ντε Φλορ, αλλά 
και τον ναό του Αγίου Γερμανού. Θα περάσουμε 
από το μουσείο Ορσέ, το Μέγαρο των Απομάχων, 
τον τάφο του Ναπολέοντα Α’, κατευθυνόμενοι στον 
Πύργο του Άιφελ. Θα δούμε ακόμα την Αψίδα του 
θριάμβου, το Γαλλικό Κοινοβούλιο, τον οβελίσκο 
του Λούξορ, τις μπαρόκ Φοντάνες του Μπερνίνι, 
τους κήπους του Κεραμικού. Θα περάσουμε από 
τον ναό της Αγίας Μαγδαληνής και την Όπερα 
Γκαρνιέ, την Εθνική Ακαδημία της Μουσικής και την 
Πλατεία Βαντόμ. Στη συνέχεια, θα μεταφερθούμε 
στο Λούβρο, όπου και θα ξεναγηθούμε. Για το 
απόγευμα προαιρετική συμμετοχή στο Paris By 
Night Τour για να θαυμάσουμε φωταγωγημένο το 
Παρίσι. Θα απολαύσουμε μια μαγευτική κρουαζιέρα 
στον Σηκουάνα, θα δούμε τα κυριότερα αξιοθέατα 
και θα ανακαλύψουμε τη βραδινή ατμόσφαιρα 
της εορταστικής πόλης. Ανάβαση στον λόφο της 
Μονμάρτης για να δούμε ένα τμήμα της πόλης που 

δεν κοιμάται ποτέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα: Παρίσι - Πύργος Άιφελ - Aquarium De 
Paris 
Πρωινό και για όσους το επιθυμούν προαιρετικά 
θα αναχωρήσουμε για το σύμβολο της πόλης του 
Παρισιού, τον μοναδικό Πύργο Άιφελ. Χρόνος 
ελεύθερος για να ανεβούμε στον πύργο και για 
βόλτα στο Πεδίο του Άρεως (Champs De Mars). Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε το μοναδικό Aquari-
um του Παρισιού. Ανακαλύψτε με τα παιδιά σας 
τον θαυμαστό κόσμο του βυθού. Στην καρδιά του 
Παρισιού, στους κήπους του Trocadero, ακριβώς 
απέναντι από τον Πύργο του Άιφελ, το Aquarium 
de Paris φιλοξενεί 43 ενυδρεία με περισσότερα 
από 10.000 ψάρια, συμπεριλαμβανομένων 25 
καρχαριών. Στα συν η πισίνα αφής, τα δύο σινεμά, 
τα ποικίλα θεάματα και οι εκδηλώσεις ενημερωτικού 
χαρακτήρα. Στη συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
(Η δραστηριότητα πραγματοποιείται με τα ΜΜΜ του 
Παρισιού)

6η ημέρα: Παρίσι - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας - 
Πτήση επιστροφής
Πρωινό και για όσους το επιθυμούν προαιρετικά 
αναχώρηση για το μοναδικό Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας του Παρισιού. Χιλιάδες εκθέματα ζώων, 
μέσα σε αυτό το μουσείο τα οποία θα ενθουσιάσουν 
μικρούς και μεγάλους, αλλά σίγουρα αυτό που 
κόβει την ανάσα είναι οι Δεινόσαυροι. Στη συνέχεια, 
αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Παρισιού για την 
πτήση της επιστροφής μας.

Σημειώσεις: 
Στην 5ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 5η 
ημέρα του προγράμματος
Η ροή του προγράμματος είναι ενδεικτική και 
ενδέχεται να αλλάξει για καλύτερη εκτέλεση του 
προγράμματος

Ειδικές
τιμές

για οικογένειες
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Δεν Περιλαμβάνονται 
• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
• Προαιρετικές εκδρομές ή δραστηριότητες, που 
δεν αναφέρονται στο καθημερινό πρόγραμμα
• Είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων
• Δημοτικοί φόροι πληρωτέοι απευθείας
στη reception του ξενοδοχείου

Περιλαμβάνονται 
• Aεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος 
καυσίμων 160€
• Μία αποσκευή 20kg και μία χειραποσκευή 
8kg ανά άτομο
• 2 διανυκτερεύσεις στη Disneyland και 2 ή 3 
στο Παρίσι σε ξενοδοχείο της επιλογής σας
• Πρωινό καθημερινά στα ξενοδοχεία σας
• Όλες τις μεταφορές και εκδρομές έτσι όπως 
αναφέρονται στο πρόγραμμα με πολυτελές 
λεωφορείο
• Ξεναγήσεις – περιηγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα
• Έμπειρος αρχηγός – συνοδός του γραφείου 
μας καθ’όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Έντυπο υλικό
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
• ΦΠΑ
• Εισιτήρια στα πάρκα της Disneyland για 3 
ημέρες στις αναχωρήσεις 20, 24/12 και για 2 
ημέρες στην αναχώρηση 28/12

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων
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Παρίσι
Πόλη του Φωτός

1η ημέρα: Πτήση για Παρίσι (περιήγηση πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση με 
απευθείας πτήση για τη γαλλική πρωτεύουσα. Άφιξη 
και γνωριμία με την πόλη. Θα ξεκινήσουμε από την 
Παναγία των Παρισίων, το ιστορικό πανεπιστήμιο 
της Σορβόννης, το Πάνθεον. Θα θαυμάσουμε τα 
ανάκτορα του Λουξεμβούργου, τον Άγιο Σουλπίκιο 
και θα οδηγηθούμε στη γειτονιά Σαιν Ζερμαίν με τα 
δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό και ντε  Φλορ, αλλά και 
το ναό του Αγίου Γερμανού. Θα περάσουμε από το 
μουσείο Ορσέ, το Μέγαρο των Απομάχων, τον τάφο 
του Ναπολέοντα Α’, κατευθυνόμενοι στον Πύργο του 
Άιφελ. Θα δούμε ακόμα την Αψίδα του θριάμβου, το 
Γαλλικό Κοινοβούλιο, τον οβελίσκο του Λούξορ, τις 
μπαρόκ Φοντάνες του Μπερνίνι, τους κήπους του 
Κεραμικού. Θα περάσουμε από τον ναό της Αγίας 
Μαγδαληνής και την Όπερα Γκαρνιέ, την Εθνική 
Ακαδημία της Μουσικής και την Πλατεία Βαντόμ. Στη 
συνέχεια, θα μεταφερθούμε για τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για να δοκιμάσετε την 
περίφημη γαλλική κουζίνα.

2η ημέρα: Παρίσι - Πλατεία Βαστίλης - Συνοικία 
Μαραί - Συνοικία Λατίνων - Μουσείο Λούβρου 
Πρωινό στο ξενοδοχείο, στη συνέχεια θα γνωρίσουμε 
την πλατεία της Βαστίλης, σύμβολο της αυθαιρεσίας 
και της καταπίεσης. Θα περιπλανηθούμε στην 
πανέμορφη συνοικία Μαραί και θα καταλήξουμε 
στη συνοικία των Λατίνων. Ακολουθεί ξενάγηση στο 
μοναδικό μουσείο του Λούβρου. Για το απόγευμα 
προαιρετική συμμετοχή στο Paris By Night Τour 
για να θαυμάσουμε φωταγωγημένο το Παρίσι. 
Θα απολαύσουμε μια μαγευτική κρουαζιέρα στον 
Σηκουάνα, θα δούμε τα κυριότερα αξιοθέατα 
και θα ανακαλύψουμε τη βραδινή ατμόσφαιρα 
της εορταστικής πόλης. Ανάβαση στον λόφο της 
Μονμάρτης για να δούμε ένα τμήμα της πόλης που 
δεν κοιμάται ποτέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: Παρίσι - Ημερήσια εκδρομή στη
Disneyland
Πρόγευμα και θα αναχωρήσουμε για τη Disneyland. 
Ζήστε για λίγο στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα 
ποταμόπλοια και τα φαράγγια, επισκεφθείτε το νησί 
των πειρατών με τους θησαυρούς. Επισκεφθείτε τον 
μαγικό κόσμο της Ωραίας Κοιμωμένης, της Χιονάτης 
και των 7 νάνων, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν. 
Ταξιδέψτε στο Visionarium με τον Ιούλιο Βερν, 

ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και 
διαστημοπλοίων στο Star Tour. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο Παρίσι. Για το βράδυ προτείνουμε 
προαιρετική διασκέδαση σε ένα από τα διεθνούς 
φήμης καμπαρέ Λίντο ή Μουλέν Ρουζ.

4η ημέρα: Παρίσι - Νορμανδία 
Πρόγευμα και αναχώρηση για προαιρετική ημερήσια 
εκδρομή στη Νορμανδία. Πρώτος σταθμός η 
παραμυθένια πόλη της Ντοβίλ και στη συνέχεια η 
Τρουβίλ, δύο από τα πιο γνωστά παραθεριστικά 
θέρετρα στη Μάγχη. Συνεχίζοντας, μέσα από  μια 
πανέμορφη διαδρομή, θα φθάσουμε στο παλιό 
ψαράδικο χωριό των Βίκινγκς, την Ονφλέρ. Χρόνος 
ελεύθερος για αγορές, φαγητό και καφέ. Επιστροφή 
στο Παρίσι.

5η ημέρα: Παρίσι (Ελεύθερη ημέρα)
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Κάντε ένα μοναδικό 
περίπατο στη πλατεία της Βαστίλης, όπου δεσπόζει 
η Νέα Όπερα, στην πλατεία των Βοσγίων και στο 
σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ και σίγουρα στην πιο 
funky περιοχή του Παρισιού, το Μαραί, με τις πιο 
ψαγμένες μπουτίκ, με το μουσείο της ιστορίας της 
πόλης Carnavalet, αλλά και το μουσείο μοντέρνας 
τέχνης Πομπιντού. Στο τέλος της βόλτας μπορείτε 
να συνεχίσετε με έναν περίπατο στην κομψή και 
εμπορική οδό Rivoli και να απολαύσετε το διάσημο 
Mont Blanc του Cafe Angelina, που αποτελεί 
κορυφαία διεύθυνση της πόλης από το 1903.

6η ημέρα: Παρίσι - πτήση επιστροφής
Πρωινό και απολαύστε την ελεύθερη ημέρα σας 
στο Παρίσι. Επισκεφθείτε το μουσείο Πικάσο, το 
μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της πόλης, Φόρουμ 
ντες Αλ, τον Άγιο Ευστάθιο και τη Βασιλική πλατεία. 
Προτείνουμε να γευματίσετε στο εστιατόριο Κονγκ 
ή στο παραδοσιακό εστιατόριο λε Μπουκρές. 
Συνιστούμε επίσης να κινηθείτε στην περιοχή της 
Όπερας, με τα πολυκαταστήματα Γκαλερί λα Φαγέτ 
και Πρεντάμπ. Μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση 
επιστροφής.

Σημειώσεις: 
Στην 5ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 5η 
ημέρα του προγράμματος
Η ροή του προγράμματος είναι ενδεικτική και ενδέχεται 
να αλλάξει για καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος

Δεν Περιλαμβάνονται
• Είσοδοι σε μουσεία, πάρκα & αρχαιολογικούς 
χώρους κτλ.
• Προαιρετικές εκδρομές και οτιδήποτε αναφέρεται 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
• Δημοτικοί φόροι πληρωτέοι απευθείας
στη reception του ξενοδοχείου

Περιλαμβάνονται 
• Aεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων 160€
• Μία αποσκευή 20kg ανά άτομο και μία 
χειραποσκευή 8kg ανά άτομο
• Μεταφορές από το αεροδρόμιο του 
Παρισιού στο ξενοδοχείο και αντίστροφα
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα με πολυτελή πούλμαν
• Διαμονή για 4 ή 5 διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχείο της επιλογής σας
• Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο σας
• Έμπειρος αρχηγός συνοδός καθ’όλη τη 
διάρκεια του ταξιδιού
• Ασφάλιση αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.

Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη
με απευθείας πτήσεις

20, 24, 28 ΔΕΚ & 02 ΙΑΝ 5, 6 ημέρες

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων
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Tα ξενοδοχεία μας στο Παρίσι

Median Paris Congress 3*

Το Median Paris Congrès βρίσκεται στα βόρεια του 
Παρισιού, κοντά στο Συνεδριακό Κέντρο Le Palais 
des Congrès. Απέχει 650μ. από το σταθμό Porte 
de Clichy του τρένου RER (γραμμή C) και του μετρό 
(γραμμή 13), που παρέχουν απευθείας πρόσβαση 
στον Πύργο του Άιφελ και στα Ηλύσια Πεδία.

ibis Paris 17 Clichy-Batignolles 
(ex Berthier) 3*

Το ibis Paris Berthier 17ème βρίσκεται στην περιοχή 
Batignolles του Παρισιού, μόλις 300μ. από τον σταθμό 
Brochant του μετρό (γραμμή 13).  Όλα τα δωμάτια 
του ibis Paris Berthier 17ème διαθέτουν επιφάνεια 
εργασίας, δορυφορική τηλεόραση και ιδιωτικό μπάνιο 
με μπανιέρα ή ντους. Το πολυκατάστημα Galeries 
Lafayettes και το Palais des Congres είναι προσβάσιμα 
σε μόλις 20 λεπτά με το μετρό.

Best Western Ronceray 
Opéra 3*

Το Best Western Ronceray Opéra βρίσκεται 
σε κεντρική τοποθεσία, κοντά στην Όπερα 
Garnier και σε κοντινή απόσταση με τα πόδια 
από το χωριό της Μονμάρτρης. Το ξενοδοχείο 
προσφέρει δωμάτια με θέα στην εκκλησία Sacre 
Coeur και δωρεάν Wi-Fi πρόσβαση στο internet.

Crowne Plaza Paris 
République 4* sup.

Το 4 αστέρων Crowne Plaza Paris République 
στεγάζεται σε ένα κτήριο του 19ου αιώνα με 
εντυπωσιακή πρόσοψη, στην πλατεία Place de la 
République. Οι μονάδες είναι ευρύχωρες και έχουν 
μοντέρνο στυλ. Όλα τα δωμάτια και οι σουίτες 
περιλαμβάνουν σύγχρονο ιδιωτικό μπάνιο και 
τηλεόραση επίπεδης οθόνης.

Holiday Inn Paris Opéra Grands 
Boulevards 4*

Το Holiday Inn Paris Opéra Grands Boulevards 
βρίσκεται στο 9ο διαμέρισμα του Παρισιού, δίπλα στο 
σταθμό Grands Boulevards του μετρό και σε απόσταση 
10 λεπτών με τα πόδια από την Όπερα Garnier και 
το πολυκατάστημα Galeries Lafayette. Προσφέρει 
κλιματιζόμενα καταλύματα με δορυφορική τηλεόραση 
και ηχομόνωση.Τα δωμάτια σε αυτό το Holiday Inn 
διαθέτουν ντιζάιν διακόσμηση και ιδιωτικό μπάνιο. 

Novotel Paris Est 4*

Το Novotel Paris Est είναι ένα μοντέρνο ξενοδοχείο 
που βρίσκεται στο Bagnolet, μόλις 5 λεπτά με 
τα πόδια από το σταθμό Gallieni του μετρό. 
Τα ευρύχωρα δωμάτια διαθέτουν ηχομόνωση, 
τηλεόραση επίπεδης οθόνης και δωρεάν WiFi. Κάθε 
ιδιωτικό μπάνιο είναι εξοπλισμένο με μπανιέρα ή 
ντους και δωρεάν προϊόντα περιποίησης. Η στάση 
του τραμ που εκτελεί δρομολόγια σε όλο το Παρίσι, 
απέχει 10 λεπτά με τα πόδια.

Holiday Inn Paris - 
Porte De Clichy 4* (Family)

Αυτό το 4 αστέρων Holiday Inn βρίσκεται στο 
βόρειο τμήμα του Παρισιού, σε απόσταση μόλις 
500μ. από τον σταθμό Porte de Clichy του μετρό. 
Όλα τα δωμάτια στο Holiday Inn Paris - Porte De 
Clichy διαθέτουν τηλεόραση επίπεδης οθόνης με 
δορυφορικά και αθλητικά κανάλια beIN.

Mercure Gare Montparnasse 4*

Το ξενοδοχείο Mercure βρίσκεται στο 14ο 
Διαμέρισμα του Παρισιού, σε απόσταση μόλις 150μ. 
από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Montparnasse. Στον 
ίδιο δρόμο θα βρείτε πολλά εστιατόρια και θέατρα.  
Όλα τα δωμάτια του Mercure Paris Gare Montpar-
nasse είναι ευρύχωρα και φωτεινά. Οι σταθμοί Gaité 
και Edgar Quinet του μετρό απέχουν 180μ. από το 
ξενοδοχείο. 
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Βιέννη
Like a Local παρέα με τον Insider

Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη
με απευθείας πτήσεις

18, 22, 23, 26, 27, 29 ΔΕΚ & 02 ΙΑΝ 4, 5 ημέρες

1η ημέρα: Πτήση για Βιέννη (ξενάγηση πόλης) – 
Απογευματινή βόλτα στις «κρυφές» γωνιές του 
ιστορικού κέντρου – Παρακολούθηση Κονσέρτου 
έργων των Στράους και Μότσαρτ
Έφτασε η στιγμή που περιμένατε. Η μοναδική στιγμή 
για την απόδρασή σας, η μοναδική ώρα του ταξιδιού. 
Θα πετάξουμε με απευθείας πτήση για το αεροδρόμιο 
της Βιέννης. Με την άφιξή μας θα κάνουμε την 
ξενάγησή μας στην πρωτεύουσα της Αυστρίας. Ο 
Insider μας είναι εδώ για να μεταδώσει σε όλη την 
παρέα τις γνώσεις του γύρω από την Εορταστική 
Βιέννη. Θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο 
του Pινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά 
αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, θα 
περάσουμε από τα χειμερινά ανάκτορα Χόφμπουργκ, 
την Όπερα, το Τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη 
του Φραγκίσκου Iωσήφ, το νεοκλασικό Kοινοβούλιο, 
το Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, το παλιό Ανακτορικό 
Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία του 
Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε, την εκπληκτική εκκλησία 
του Αγίου Καρόλου. Έπειτα, θα μεταφερθούμε στο 
ξενοδοχείο για την παραλαβή των δωματίων. Χρόνος 

για ξεκούραση. Το απόγευμα θα πραγματοποιήσουμε 
μια περιπατητική ξενάγηση όπου θα εξερευνήσουμε 
κρυφές γωνιές του ιστορικού κέντρου διάρκειας 
περίπου μιάμισης ώρας. Θα δούμε την περίφημη 
Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην πλατεία του 
Δημαρχείου, το καφέ Λάντμαν, στέκι του πατέρα 
της ψυχανάλυσης Σίγκμουντ Φρόυντ, την πλατεία 
των Σκωτσέζων, το Freyung το περίφημο πασάζο 
που οδηγεί στο μοναδικό καφέ Τσεντράλ, στέκι 
της Αυστριακής διανόησης του 19ου Αιώνα, 
θα περάσουμε από το πανέμορφο σοκάκι της 
Νάγκλεργκάσσε και θα καταλήξουμε στο Γκράμπεν 
και την Κολμαρκτ, εκεί όπου βρίσκεται ένα από 
τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της πόλης το 
θρυλικό Demmel. Η Βιέννη, πόλη της κλασικής 
μουσικής μας προσφέρει την μοναδική ευκαιρία 
το βράδυ, για όσους το επιθυμούν προαιρετικά, να 
παρακολουθήσουμε ένα κοντσέρτο με επιλογή των 
πιο γνωστών έργων των Στράους και Μότσαρτ. 

2η ημέρα: Ανακαλύπτουμε τα κρυμμένα μυστικά 
της Βιέννης 

Μετά το πρωινό μας παρέα με τον Insider θα 
δούμε τα καλά κρυμμένα μυστικά της Βιέννης. Θα 
περπατήσουμε σε ιστορικά, μεσαιωνικά μονοπάτια 
στην ιστορική συνοικία, γύρω από το Φραγκισκάνικο 
Μοναστήρι, θα δούμε ρομαντικές διαδρομές και 
πανέμορφα αίθρια γύρω από την Ελληνική συνοικία, 
όσο ο Insider μας εξιστορεί απίστευτους θρύλους 
για την πόλη της Βιέννης. Θα έχουμε χρόνο να 
απολαύσουμε τον καφέ και το κέικ μας σε ένα 
βιεννέζικο καφέ και να κάνουμε βόλτα στις υπέροχες 
χριστουγεννιάτικες αγορές της πόλης.

3η ημέρα: Vienna Christmas Markets Walking 
Tour – Περιπατητική εορταστική ξενάγηση – 
Παρακολούθηση Χριστουγεννιάτικης Λειτουργίας 
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου
Πρωινό ξύπνημα και μετά το πρωινό μας, θα 
απολαύσουμε την πραγματική εορταστική ατμόσφαιρα 
της πόλης. Νιώστε την εορταστική μαγεία κατά 
τη διάρκεια του tour, παρέα με τον Insider και 
τους συνταξιδιώτες σας. Αναπνεύστε τη μοναδική 
ατμόσφαιρα της πόλης και τα spicy αρώματα 

Η φιλοσοφία μας είναι απλή. Ένα μικρό σε μέγεθος group μπορεί 
να εξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό την προσωπική εξυπηρέτηση του 
ταξιδιώτη. Tα εορταστικά groups μας στη Βιέννη, θα αποτελούνται από 
maximum 20 συμμετέχοντες. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε την 
προσωπική εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη. 
Επίσης αποφεύγουμε τυχόν άσκοπες αναμονές στα check-in των 
ξενοδοχείων η στα αξιοθέατα, γιατί το group κινείται υπό τις οδηγίες 
του Ιnsider και είναι πιο συμπαγές και ευέλικτο. Με λίγα λόγια 
γινόμαστε όλοι μια όμορφη παρέα, που σκοπό έχει να περάσει όσο το 
δυνατόν ομορφότερα στο ταξίδι. Ελάτε κι εσείς στην παρέα μας και σας 
υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ζήσετε μια 
μοναδική αξέχαστη εμπειρία.

Mini Groups Tailor Made εμπειρία Κρυφές Γωνιές
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Δεν Περιλαμβάνονται
• Είσοδοι σε μουσεία, πάρκα & αρχαιολογικούς 
χώρους κτλ.
• Προαιρετικές εκδρομές και οτιδήποτε αναφέρεται 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
• Δημοτικοί φόροι πληρωτέοι απευθείας
στη reception του ξενοδοχείου

από τις μελόπιτες, καθώς περπατάτε μέσα από 
τις παραδοσιακές βιεννέζικες χριστουγεννιάτικες 
αγορές. Ακούστε ιστορίες από τον Insider σας για τις 
αυστριακές χριστουγεννιάτικες παραδόσεις και αρπάξτε 
την ευκαιρία καθοδόν να αγοράσετε ένα σνάκ ή ένα 
ποτήρι παραδοσιακό ζεστό punch. Θαυμάστε την 
όμορφη αρχιτεκτονική της πόλης κατά τη διάρκεια των 
στάσεων, στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου 
και το Αυτοκρατορικό Παλάτι, και ολοκληρώστε την 
εορταστική ξενάγησή σας με μια κούπα ζεστό κρασί. 
Ο Insider σας, θα εμφυσήσει σε όλη την παρέα τη 
μοναδική εορταστική ατμόσφαιρα της Βιέννης, με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. *Το βράδυ θα ζήσουμε 
όλοι μαζί παρέα μια συγκλονιστική εμπειρία με την 
παρακολούθηση της χριστουγεννιάτικης λειτουργίας 
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, μια εμπειρία 
που σίγουρα θα μας μείνει αξέχαστη. (*Ισχύει για την 
αναχώρηση 22/12)

4η ημέρα: Ημερήσια εκδρομή στην περιοχή 
Σαλτσκάμεργκουτ (Salzkammergut) και 
στην γενέτειρα του Μότσαρτ το εκπληκτικό 

Σάλτσμπουργκ (προαιρετική εκδρομή)

Σήμερα έχετε ελεύθερη ημέρα για να θαυμάσετε και 
από μόνοι σας τις ομορφιές της πόλης. Για όσους 
επιθυμούν προαιρετικά, μπορούν να συμμετέχουν 
στην εκδρομή μας στην περιοχή του Salzkammergut 
και στη γενέτειρα του Μότσαρτ, το Σάλτσμπουργκ. 
Στη διαδρομή μας για τη γενέτειρα του Μότσαρτ, 
εξοικειωθείτε με το όμορφο τοπίο της περιοχής 
του Salzkammergut, με τα όμορφα βουνά και 
τις αμέτρητες λίμνες, εκεί όπου ο Αυτοκράτορας 
Φραγκίσκος Ιωσήφ και η οικογένεια του, συνήθιζαν 
να περνούν τις διακοπές τους. Περνώντας τη 
λίμνη Fuschl και τη λίμνη Wolfgang φτάνουμε στο 
Σάλτσμπουργκ. 
Πάντα με τη συνοδεία του Insider μας θα 
περπατήσουμε στην παλιά πόλη του Σάλτσμπουργκ 
και θα δούμε τα κυριότερα αξιοθέατα της παλιάς 
έδρας της Επισκοπής. Θα θαυμάσουμε μεταξύ άλλων 
τον Καθεδρικό Ναό, το Αββαείο του Αγίου Πέτρου, 
τόπος ταφής της αδερφής του Μότσαρτ της Νan-
nerl. Φυσικά είμαστε στη γενέτειρα του Μότσαρτ και 

δεν γίνεται να μη δούμε το σπίτι όπου γεννήθηκε ο 
μεγάλος μουσουργός στην Getreidegasse. Το Edel-
weiss-Song από την ταινία SOUND OF MUSIC θα σας 
έρθει στη μνήμη καθώς θα περνάμε από τη λιμνούλα 
και τους κήπους του Ανακτόρου Μιραμπέλ, από όπου 
θα έχουμε μοναδική θεά στο φρούριο Hohensalzburg 
της πόλης. 
Μετά την ξενάγηση μας στο εκπληκτικό 
Σάλτσμπουργκ, ο Insider θα μας δώσει ελεύθερο 
χρόνο για τις αγορές μας και στη συνέχεια θα 
πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής για τη Βιέννη.

5η ημέρα: Ελεύθερος χρόνος – Πτήση 
επιστροφής
Τελευταίες στιγμές του ταξιδιού μας όπου θα 
έχουμε ελεύθερο χρόνο για τις τελευταίες βόλτες 
και αγορές στην πόλη. Στη συνέχεια, θα μεταβούμε 
στο αεροδρόμιο της Βιέννης για την πτήση της 
επιστροφής μας.

*Στο 4ήμερο πρόγραμμα ενώνονται η 2η με την 3η 
ημέρα και δεν παραλείπεται τίποτα

Περιλαμβάνονται 
• Aεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση 
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 
145€
• Μία αποσκευή 20kg ανά άτομο και μία 
χειραποσκευή 8kg ανά άτομο
• Μεταφορές από το αεροδρόμιο της Βιέννης 
στο ξενοδοχείο και αντίστροφα
• Διαμονή για 3 ή 4 διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχείο της επιλογής σας
• Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο σας
• Πανοραμική ξενάγηση της Βιέννης
• Απογευματινή περιπατητική ξενάγηση (walk-
ing tour) στις «κρυφές γωνιές» του ιστορικού 
κέντρου
• Vienna Christmas Walking Tour (εορταστική 
περιπατητική ξενάγηση)  
• Παρακολούθηση χριστουγεννιάτικης 
λειτουργίας στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Στεφάνου (*Ισχύει για την αναχώρηση 22/12)
• Ανακάλυψη των κρυμμένων μυστικών της 
Βιέννης, με μια υπέροχη περιπατητική ξενάγηση 
σε σημεία όπου καμία άλλη ξενάγηση δεν τα 
περιλαμβάνει
• Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν όπου 
αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα
• Εισιτήρια τοπικών μέσων μεταφοράς όπου 
απαιτείται (τραμ, μετρό, λεωφορείο)
• Συνοδεία του group και ξεναγήσεις-
περιηγήσεις από τον Insider, ο οποίος θα 
βρίσκεται με το group καθ’όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής
• Μικρό σε μέγεθος group (maximum 
20 συμμετέχοντες) το οποίο εξασφαλίζει 
προσωπική εξυπηρέτηση
• Ασφάλιση αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων
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Βιέννη Family
Μοναδικές οικογενειακές στιγμές

Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 
με απευθείας πτήσεις

18, 22, 23, 26, 27, 29 ΔΕΚ & 02 ΙΑΝ 4, 5 ημέρες

1η ημέρα: Πτήση για Βιέννη (Ξενάγηση πόλης) – 
Απογευματινή βόλτα στις «κρυφές γωνιές» του 
ιστορικού κέντρου – Christmas Markets Walking 
Tour  
Έφτασε η στιγμή που περιμένατε. Η μοναδική 
στιγμή για την απόδρασή σας, η μοναδική ώρα 
του ταξιδιού. Θα πετάξουμε με απευθείας πτήση 
για το αεροδρόμιο της Βιέννης. Με την άφιξή μας 
θα κάνουμε την ξενάγησή μας στην πρωτεύουσα 
της Αυστρίας. Ο Insider μας είναι εδώ για να 
μεταδώσει σε όλη την παρέα τις γνώσεις του γύρω 
από την Εορταστική Βιέννη. Θα περιηγηθούμε στην 
περίφημη λεωφόρο του Pινγκ, όπου θα θαυμάσουμε 
πανοραμικά τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της 
Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, θα περάσουμε 
από τα χειμερινά ανάκτορα Χόφμπουργκ, την 
Όπερα, το Τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη του 
Φραγκίσκου Iωσήφ, το νεοκλασικό Κοινοβούλιο, το 
Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, το παλιό Ανακτορικό 
Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του 
Τάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε, την εκπληκτική εκκλησία 
του Αγίου Καρόλου. Έπειτα, θα μεταφερθούμε στο 
ξενοδοχείο για την παραλαβή των δωματίων. Χρόνος 
για ξεκούραση. Το απόγευμα θα πραγματοποιήσουμε 

μια περιπατητική ξενάγηση, όπου θα εξερευνήσουμε 
κρυφές γωνιές του ιστορικού κέντρου διάρκειας 
περίπου μιάμισης ώρας. Θα δούμε την περίφημη 
χριστουγεννιάτικη αγορά στην πλατεία του 
Δημαρχείου, το καφέ Λάντμαν, στέκι του πατέρα 
της ψυχανάλυσης Σίγκμουντ Φρόυντ, την πλατεία 
των Σκωτσέζων, το Freyung το περίφημο πασάζο 
που οδηγεί στο μοναδικό καφέ Τσεντράλ, στέκι 
της Αυστριακής διανόησης του 19ου αιώνα, 
θα περάσουμε από το πανέμορφο σοκάκι της 
Νάγκλεργκάσσε και θα καταλήξουμε στο Γκράμπεν 
και την Κολμαρκτ εκεί όπου βρίσκεται ένα από τα 
καλύτερα ζαχαροπλαστεία της πόλης, το θρυλικό 
Demmel. 
Η Βιέννη, πόλη της κλασικής μουσικής μας 
προσφέρει τη μοναδική ευκαιρία το βράδυ, 
για όσους το επιθυμούν προαιρετικά, να 
παρακολουθήσουμε ένα κοντσέρτο με επιλογή των 
πιο γνωστών έργων των Στράους και Μότσαρτ. 

2η ημέρα: Ισπανική Σχολή Ιππασίας - Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας – Σπίτι της Μουσικής 
Μετά το πρωινό μας θα επισκεφθούμε την Ισπανική 
Σχολή Ιππασίας, η οποία είναι μια παραδοσιακή 

σχολή ιππασίας μιας εξαιρετικής ράτσας αλόγων, 
των λευκών Lipizzaner. Η σχολή έχει γίνει 
τουριστικό αξιοθέατο καθώς προσφέρει παραστάσεις 
για το κοινό και επίσης επιτρέπει και δημόσια 
προβολή κάποιων από τις προπονήσεις. Η ίδρυση 
της σχολής ανάγεται στην εποχή της Αυστριακής 
αυτοκρατορίας, πιο συγκεκριμένα το 1572. Το όνομα 
«ισπανική σχολή» προέκυψε καθώς ο «παππούς» 
της ράτσας Lipizzaner, που χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά από την σχολή, ήταν από την Ισπανία. 
Σίγουρα κάτι διαφορετικό από τα τετριμμένα 
τουριστικά αξιοθέατα. Τα 400 χρόνια εμπειρίας της 
σχολής εγγυώνται μια αξέχαστη εμπειρία για μικρούς 
και μεγάλους (περιλαμβάνεται η είσοδος για όλη 
την οικογένεια). Στη συνέχεια, θα επισκεφθούμε το 
μοναδικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Βιέννης. 
Πανομοιότυπο εξωτερικά με αυτό της Ιστορίας 
της Τέχνης και δίπλα σε αυτό, καθώς τα χωρίζει η 
πλατεία της Μαρίας Θηρεσίας, άνοιξε τις πύλες του 
το 1889 και είναι και αυτό εκ των πλέον σημαντικών 
στο είδος του. Οι συλλογές που φιλοξενούνται 
στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας διαθέτουν μεγάλη 
θεματική ποικιλία καθώς περιλαμβάνουν ορυκτά, 
γεωλογικά, ζωολογικά και ανθρωπολογικά εκθέματα. 

Ειδικές
τιμές

για οικογένειες

ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ & ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΣΤΑ ΘΕΑΜΑΤΑ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΠΑΡΚΑ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
(Αξία εισόδων που περιλαμβάνονται: 210€ για τριμελή και 260€ για τετραμελή οικογένεια)
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Δεν Περιλαμβάνονται 
• Προαιρετικές εκδρομές και οτιδήποτε αναφέρεται 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
• Δημοτικοί φόροι πληρωτέοι απευθείας
στη reception του ξενοδοχείου

Περιλαμβάνονται 
• Aεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 
145€
• Μία αποσκευή 20kg ανά άτομο και μία 
χειραποσκευή 8kg ανά άτομο
• Μεταφορές από το αεροδρόμιο της Βιέννης 
στο ξενοδοχείο και αντίστροφα
• Διαμονή για 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 
της επιλογής σας
• Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο σας
• Πανοραμική ξενάγηση της Βιέννης
Απογευματινή περιπατητική ξενάγηση (walk-
ing tour) στις «κρυφές γωνιές» του ιστορικού 
κέντρου
• Vienna Christmas Walking Tour (εορταστική 
περιπατητική ξενάγηση) 
• Συνοδεία του group από το INSIDER o οποίος 
θα είναι μαζί σας καθ’όλη τη διάρκεια του 
ταξιδιού
• Εισιτήρια εισόδου στο Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας της Βιέννης αξίας 20€ ανά οικογένεια
• Εισιτήρια εισόδου για την παρακολούθηση 
των διάσημων αλόγων Lipizzaner στην 
Ισπανική Σχολή Ιππασίας αξίας 40€ ανά 
οικογένεια
• Εισιτήρια εισόδου στο Σπίτι της Μουσικής 
αξίας 35€ ανά οικογένεια
• Εισιτήρια εισόδου στο Παιδικό Μουσείο στο 
Ανάκτορο Σένμπρουν, στον Ζωολογικό Κήπο 
και τον Λαβύρινθο αξίας 40€ ανά οικογένεια
• Εισιτήρια εισόδου στο 5D Cinema Μagic Vien-
na History Tour αξίας 60€ ανά οικογένεια
• Εισιτήρια εισόδου στο Ice Skating στο 
Δημαρχείο της Βιέννης αξίας 20€ ανά 
οικογένεια
• Μεταφορά στο Εκπτωτικό Χωριό Outlet Parn-
dorf για να μοναδικές αγορές για τους γονείς
• Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν όπου 
αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα
Ασφάλιση αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων

Στο τμήμα παλαιοντολογίας φυσικά θα έχετε την 
ευκαιρία να δείτε από κοντά σκελετούς δεινοσαύρων, 
ενώ οι μικροί σε ηλικία επισκέπτες θα λατρέψουν 
τις αίθουσες ζωολογίας που βρίσκονται στον πρώτο 
όροφο. Μεγάλο ενδιαφέρον επίσης συγκεντρώνουν 
τα αντικείμενα από την Εποχή του Χαλκού και τα 
προϊστορικά δημιουργήματα του ανθρώπου, καθώς 
και οι αίθουσες που επιδεικνύουν την εξέλιξη τους 
είδους μας (περιλαμβάνεται η είσοδος για όλη την 
οικογένεια). Στη συνέχεια, θα έχουμε την ευκαιρία 
να επισκεφθούμε το Σπίτι της Μουσικής, όπου θα 
κάνουμε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι. Παρατηρήστε 
με τα παιδιά σας, τους μεγάλους δημιουργούς, δείτε 
τους κατά τη διάρκεια της σύνθεσης των μεγάλων 
έργων τους. Δείτε μερικούς από τους σημερινούς 
διάσημους μουσικούς δημιουργούς και δώστε 
την ευκαιρία στα παιδιά σας να ανακαλύψουν τον 
υπέροχο κόσμος της μουσικής (περιλαμβάνεται 
η είσοδος για όλη την οικογένεια). Στη συνέχεια, 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ απολαύστε 
τον ελεύθερο χρόνο στο κέντρο της Βιέννης στην 
εκκλησία του Αγίου Στεφάνου.

3η ημέρα: Παιδικό Μουσείο στο Ανάκτορο 
Σένμπρουν – Ζωολογικός  Κήπος – Λαβύρινθος 
Πρωινό και μεταφερόμαστε σε άλλη εποχή καθώς 
επισκεπτόμαστε το Ανάκτορο Σένμπρουν και το 
Παιδικό Μουσείο του, όπου οι μικροί μας φίλοι 
θα έχουν την ευκαιρία να ντυθούν πρίγκιπες και 
πριγκίπισσες και να παίξουν με παιχνίδια, τα οποία 
έπαιζαν τα παιδιά της Δυναστείας των Αψβούργων. 
Στη συνέχεια, επισκεπτόμαστε τον παλαιότερο 

ζωολογικό κήπο του κόσμου. Ο ζωολογικός κήπος 
της Βιέννης, Tiergarten Schönbrunn, δίπλα στο 
διάσημο παλάτι του Schönbrunn, φτιάχτηκε το 1752 
και είναι ο παλαιότερος ζωολογικός κήπος στον 
κόσμο. Ο κήπος φιλοξενεί περισσότερα από 500 
είδη ζώων, μερικά πολύ σπάνια και υπό εξαφάνιση. 
Μια επίσκεψη στο ζωολογικό κήπο της Βιέννης είναι 
μια περιήγηση στο συναρπαστικό κόσμο των ζώων 
από κάθε ήπειρο. Στη συνέχεια, επισκεπτόμαστε 
τον Maze (Λαβύρινθο) όπου τα παιδιά μπορούν να 
παίξουν και να ζήσουν χαλαρές στιγμές παρέα με 
τους καινούργιους τους φίλους (περιλαμβάνεται η 
είσοδος για όλη την οικογένεια). 

4η ημέρα: Magic Vienna History Tour (5D cine-
ma) – Πάρκο Prater – Ice Skating στο Δημαρχείο
Μετά το πρωινό θα απολαύσουμε ένα ταξίδι στην 
ιστορία της Βιέννης μέσα από μια μοναδική προβολή 
5D Cinema. Θα δούμε τη Βιέννη της Τουρκικής 
Εισβολής, την πανούκλα που είχε απλωθεί στην 
πόλη και πολλά άλλα ιστορικά στοιχεία για την πόλη, 
μέσα από αυτή την υπέροχη μοναδική εμπειρία 5 
διαστάσεων (περιλαμβάνεται η είσοδος για όλη την 
οικογένεια). 
Στη συνέχεια, θα επισκεφθούμε το μοναδικό Πάρκο 
Prater, σύμβολο της πόλης της Βιέννης όπου θα 
έχουμε την ευκαιρία να ανέβουμε στη διάσημη 
Ρόδα (οι καμπίνες είναι κλειστές) και να περάσουμε 
όμορφες ξέγνοιαστες οικογενειακές στιγμές 
(περιλαμβάνεται η είσοδος για όλη την οικογένεια). 
Στη συνέχεια, μεταφορά 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 (περιλαμβάνεται η 
είσοδος για όλη την οικογένεια)! Το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα: Αποχαιρετιστήριο πρωινό – Απονομή 
αναμνηστικών στα παιδιά – Εκπτωτικό χωριό 
Outlet Parndorf για αγορές – Πτήση επιστροφής 
Μετά το πρωινό μας θα απονείμουμε αναμνηστικά 
στα παιδιά για τη συμμετοχή τους σε αυτό το 
μοναδικό ταξίδι. 
Οι μικροί μας φίλοι θα ανανεώσουν το ραντεβού 
τους για το επόμενο μοναδικό ταξίδι. Τελευταίες 
στιγμές στη Βιέννη και δεν γίνεται χωρίς να 
επισκεφθείτε το μοναδικό εκπτωτικό χωριό 
Outlet Parndorf για τις αγορές σας. Αφού 
δώσαμε στα παιδιά μια μοναδική εμπειρία ζωής 
στη χριστουγεννιάτικη Βιέννη, ήρθε ή ώρα να 
αφιερώσουμε λίγο χρόνο και για τους μεγάλους μας 
φίλους. 
Μετά τον ελεύθερο χρόνο και τις αγορές, θα 
μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Βιέννης για να 
πάρουμε την πτήση της επιστροφής μας.

Σημειώσεις: 
Στην 5η ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 4η 
ημέρα του προγράμματος
Η ροή του προγράμματος είναι ενδεικτική και 
ενδέχεται να αλλάξει για καλύτερη εκτέλεση του 
προγράμματος
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Αυτοκρατορική Βιέννη
Όπως στα παραμύθια

Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη
με απευθείας πτήσεις

23 ΔΕΚ 5 ημέρες

1η ημέρα:  Πτήση για Μπρατισλάβα - Βιέννη 
(περιήγηση πόλης) - Επίσκεψη στο Σένμπρουν
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για 
Μπρατισλάβα. Άφιξη και θα ξεκινήσουμε τη βόλτα 
μας. Θα δούμε την περίφημη Ρινγκστράσσε και με 
κυκλική πορεία θα γνωρίσουμε τα σημαντικότερα 
κτίρια του ιστορικού κέντρου: το Μουσείο 
Εφαρμοσμένων Τεχνών, το Δημοτικό Πάρκο, το 
Ιμπέριαλ, την Κρατική Όπερα, την Ακαδημία Καλών 
τεχνών, τα Χειμερινά Ανάκτορα, την πλατεία Μαρίας 
Θηρεσίας, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το 
Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Εκκλησία του Τάματος, 
την πλατεία Σουηδίας. Θα περιηγηθούμε στα γραφικά 
σοκάκια της πάλαι ποτέ Ελληνικής Παροικίας, θα 
περάσουμε από τους δύο Ελληνορθόδοξους Ναούς, 
το Μνημείο του Ρήγα Φεραίου και θα καταλήξουμε 
στον περίφημο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. 
Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούμε στο Μπελβεντέρε 
και θα ολοκληρώσουμε τη βόλτα μας με επίσκεψη 
στο περίφημο Σένμπρουν. Το απόγευμα προτείνουμε 
πεζή βόλτα στο ιστορικό κέντρο περίπου μιάμισης 
ώρας. Θα δούμε την περίφημη Χριστουγεννιάτικη 
Αγορά στην πλατεία του Δημαρχείου, το καφέ 
Λάντμαν, την πλατεία των Σκωτσέζων, το μοναδικό 
καφέ Τσεντράλ και θα καταλήξουμε στο Γκράμπεν 
και την Κόλμαρκτ με ένα από τα καλύτερα 
ζαχαροπλαστεία της πόλης, το θρυλικό Demmel.

2η ημέρα: Βιέννη - Βιεννέζικο δάσος - 
Μάγιερλινγκ - Μπάντεν 
Πρωινό και εκδρομή στο Βιεννέζικο Δάσος. Διαδοχικά 
θα επισκεφθούμε το Λίχτενστάινμπουργκ, έναν από 
τους πιο καλοδιατηρημένους μεσαιωνικούς πύργους 
της Ευρώπης και το καθολικό Μοναστήρι του Τιμίου 
Σταυρού (Χάιλιγκενκρόιτς), το πρώην κυνηγετικό 
περίπτερο του Μάγιερλινγκ, γνωστό από τη θλιβερή 
ιστορία του διαδόχου του θρόνου Ροδόλφου με 

τη Μαρία Βετσέρα. Διαμέσου μιας πανέμορφης 
διαδρομής, θα καταλήξουμε στο Μπάντεν, μια από τις 
πιο διάσημες λουτροπόλεις της Κεντρικής Ευρώπης. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: Βιέννη - Σάλτσμπουργκ
Πρωινό και προαιρετική εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ. 
Στη μοναδικής ομορφιάς διαδρομή θα απολαύσουμε 
τις Αυστριακές Λίμνες Mondsee, Wolfgang-
see, Fuschl am See και θα κάνουμε στάση στο 
παραμυθένιο χωριουδάκι Ζανκτ Γκίλγκεν. Άφιξη στο 
Σάλτσμπουργκ, όπου θα θαυμάσουμε, μεταξύ άλλων, 
τους κήπους του Ανακτόρου Μιραμπέλ, το σπίτι της 
γέννησης του Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν, την κατοικία 
του Αμαντέους Μότσαρτ, το Δημαρχείο, τη πλατεία 
της παλιάς αγοράς, την Εκκλησία του Πανεπιστημίου, 
το μοναστηριακό συγκρότημα του Αγίου Πέτρου, τον 
Καθεδρικό Ναό Ντομ, το Γκλόκενσπιλ και το κάστρο 
Χόχενσαλτσμπουργκ με το περίφημο τελεφερίκ. Αργά 
το απόγευμα επιστροφή στη Βιέννη.

4η ημέρα: Βιέννη (Ελεύθερη ημέρα)
Πρωινό και μέρα ελεύθερη για βόλτα και αγορές. 
Απολαύστε έναν καφέ ή μία μηλόπιτα apfel strudel 
σε ένα από τα παραδοσιακά βιεννέζικα café με μποέμ 
ατμόσφαιρα ή μπορείτε να κάνετε τα ψώνια σας στο 
περίφημο golden quarter.

5η ημέρα: Βιέννη - Μπρατισλάβα - Πτήση 
επιστροφής
Πρωινό και μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση 
της επιστροφής.

Σημειώσεις: 
 Η ροή του προγράμματος είναι ενδεικτική και 
ενδέχεται να αλλάξει για καλύτερη εκτέλεση του 
προγράμματος

Δεν Περιλαμβάνονται 
• Είσοδοι σε μουσεία, πάρκα & αρχαιολογικούς 
χώρους κτλ.
• Προαιρετικές εκδρομές και οτιδήποτε αναφέρεται 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
• Δημοτικοί φόροι πληρωτέοι απευθείας
στη reception του ξενοδοχείου

Περιλαμβάνονται 
• Aεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων 145€
• Μία αποσκευή 20kg ανά άτομο και μία 
χειραποσκευή 8kg ανά άτομο
• Μεταφορές από το αεροδρόμιο στο 
ξενοδοχείο και αντίστροφα
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα με πολυτελή πούλμαν
• Διαμονή για 4 διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχείο της επιλογής σας
• Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο σας
• Έμπειρος αρχηγός συνοδός καθ’όλη τη 
διάρκεια του ταξιδιού
• Ασφάλιση αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων
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Βιέννη
Δυναστεία των Αψβούργων

Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 
& Αθήνα με απευθείας πτήσεις

18, 22, 26, 27, 29, 30 ΔΕΚ & 02 ΙΑΝ 4, 5 ημέρες

1η ημέρα: Πτήση για Βιέννη  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βιέννη. 
Άφιξη και πρώτη γνωριμία με την αυτοκρατορική 
πόλη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε 
τα σημαντικότερα σημεία της πόλης. Μετάβαση στο 
ξενοδοχείο. Τακτοποίηση.

2η ημέρα: Βιέννη (περιήγηση πόλης) - Επίσκεψη 
στο Σένμπρουν 
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας. Θα 
δούμε την περίφημη Ρινγκστράσσε και με κυκλική 
πορεία θα γνωρίσουμε τα σημαντικότερα κτίρια του 
ιστορικού κέντρου: το Μουσείο Εφαρμοσμένων 
Τεχνών, το Δημοτικό Πάρκο, το Ιμπέριαλ, την 
Κρατική Όπερα, την Ακαδημία Καλών τεχνών, τα 
Χειμερινά Ανάκτορα, την πλατεία Μαρίας Θηρεσίας, 
το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Αυτοκρατορικό 
Θέατρο, την Εκκλησία του Τάματος, την πλατεία 
Σουηδίας. Θα περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια 
της πάλαι ποτέ Ελληνικής Παροικίας, θα περάσουμε 
από τους δύο Ελληνορθόδοξους Ναούς, το Μνημείο 
του Ρήγα Φεραίου και θα καταλήξουμε στον 
περίφημο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Στη 
συνέχεια, θα κατευθυνθούμε στο Μπελβεντέρε και 
θα ολοκληρώσουμε τη βόλτα μας με επίσκεψη στο 
περίφημο Σένμπρουν. Το απόγευμα προτείνουμε 
πεζή βόλτα στο ιστορικό κέντρο περίπου μιάμισης 
ώρας. Θα δούμε την περίφημη Χριστουγεννιάτικη 
Αγορά στην πλατεία του Δημαρχείου, το καφέ 
Λάντμαν, την πλατεία των Σκωτσέζων, το μοναδικό 
καφέ Τσεντράλ και θα καταλήξουμε στο Γκράμπεν 
και την Κόλμαρκτ με ένα από τα καλύτερα 
ζαχαροπλαστεία της πόλης, το θρυλικό Demmel.

3η ημέρα: Βιέννη - Βιεννέζικο δάσος - 
Μάγιερλινγκ - Μπάντεν
Πρωινό και εκδρομή στο Βιεννέζικο Δάσος. 
Διαδοχικά θα επισκεφθούμε το Λίχτενστάινμπουργκ, 
έναν από τους πιο καλοδιατηρημένους μεσαιωνικούς 
πύργους της Ευρώπης και το καθολικό Μοναστήρι 

του Τιμίου Σταυρού (Χαϊλιγκενκρόιτς), το πρώην 
κυνηγετικό περίπτερο του Μάγιερλινγκ, γνωστό 
από τη θλιβερή ιστορία του διαδόχου του θρόνου 
Ροδόλφου με τη Μαρία Βετσέρα. Διαμέσου μιας 
πανέμορφης διαδρομής θα καταλήξουμε στο 
Μπάντεν, μια από τις πιο διάσημες λουτροπόλεις της 
Κεντρικής Ευρώπης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: Βιέννη - Σάλτσμπουργκ
Πρωινό και προαιρετική εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ. 
Στη μοναδικής ομορφιάς διαδρομή θα απολαύσουμε 
τις Αυστριακές Λίμνες Mondsee, Wolfgang-
see, Fuschl am See και θα κάνουμε στάση στο 
παραμυθένιο χωριουδάκι Ζανκτ Γκίλγκεν. Άφιξη στο 
Σάλτσμπουργκ, όπου θα θαυμάσουμε, μεταξύ άλλων, 
τους κήπους του Ανακτόρου Μιραμπέλ, το σπίτι της 
γέννησης του Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν, την κατοικία 
του Αμαντέους Μότσαρτ, το Δημαρχείο, τη πλατεία 
της παλιάς αγοράς, την Εκκλησία του Πανεπιστημίου, 
το μοναστηριακό συγκρότημα του Αγίου Πέτρου, τον 
Καθεδρικό Ναό Ντομ, το Κλόκενσπιλ και το κάστρο 
Χόχενσαλτσμπουργκ με το περίφημο τελεφερίκ. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Βιέννη.

5η ημέρα: Βιέννη - Πτήση επιστροφής
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
της επιστροφής.

Σημειώσεις: 
*Η αναχώρηση 26/12 έχει πτήση προς Βιέννη και 
επιστροφή από Μπρατισλάβα
**Η αναχώρηση 18/12 έχει πτήση προς Μπρατισλάβα 
και επιστροφή από Βιέννη 

Σημειώσεις: 
Στην 4ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 3η 
ημέρα του προγράμματος
Η ροή του προγράμματος είναι ενδεικτική και 
ενδέχεται να αλλάξει για καλύτερη εκτέλεση του 
προγράμματος

Δεν Περιλαμβάνονται 
• Είσοδοι σε μουσεία, πάρκα & αρχαιολογικούς 
χώρους κτλ.
• Προαιρετικές εκδρομές και οτιδήποτε αναφέρεται 
ως προαιρετικό η προτεινόμενο
• Δημοτικοί φόροι πληρωτέοι απευθείας
στη reception του ξενοδοχείου

Περιλαμβάνονται
• Aεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων 145€
• Μία αποσκευή 20kg ανά άτομο και μία 
χειραποσκευή 8kg ανά άτομο
• Μεταφορές από το αεροδρόμιο στο 
ξενοδοχείο και αντίστροφα
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα με πολυτελή πούλμαν
• Διαμονή για 3 ή 4 διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχείο της επιλογής σας
• Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο σας
• Έμπειρος αρχηγός συνοδός καθ’όλη τη 
διάρκεια του ταξιδιού
• Ασφάλιση αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων
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Βιέννη
City Break

Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη
με απευθείας πτήσεις

27 ΔΕΚ 3 ημέρες

1η ημέρα: Πτήση για Μπρατισλάβα - Βιέννη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για 
Μπρατισλάβα. Άφιξη και μεταφορά στη Βιέννη. 
Πρώτη γνωριμία με την αυτοκρατορική πόλη, 
όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τα 
σημαντικότερα σημεία της πόλης. Μετάβαση στο 
ξενοδοχείο. Τακτοποίηση.

2η ημέρα: Βιέννη (περιήγηση πόλης) - Επίσκεψη 
στο Σενμπρουν
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας. Θα 
δούμε την περίφημη Ρινγκστράσσε και με κυκλική 
πορεία θα γνωρίσουμε τα σημαντικότερα κτίρια του 

ιστορικού κέντρου: το Μουσείο Εφαρμοσμένων 
Τεχνών, το Δημοτικό Πάρκο, το Ιμπέριαλ, την 
Κρατική Όπερα, την Ακαδημία Καλών τεχνών, τα 
Χειμερινά Ανάκτορα, την πλατεία Μαρίας Θηρεσίας, 
το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Αυτοκρατορικό 
Θέατρο, την Εκκλησία του Τάματος, την πλατεία 
Σουηδίας. 
Θα περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια της πάλαι 
ποτέ Ελληνικής Παροικίας, θα περάσουμε από 
τους δύο Ελληνορθόδοξους Ναούς, το Μνημείο 
του Ρήγα Φεραίου και θα καταλήξουμε στον 
περίφημο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Στη 
συνέχεια, θα κατευθυνθούμε στο Μπελβεντέρε και 

θα ολοκληρώσουμε τη βόλτα μας με επίσκεψη στο 
περίφημο Σένμπρουν. Το απόγευμα προτείνουμε 
πεζή βόλτα στο ιστορικό κέντρο περίπου μιάμισης 
ώρας. Θα δούμε την περίφημη χριστουγεννιάτικη 
αγορά στην πλατεία του Δημαρχείου, το καφέ 
Λάντμαν, την πλατεία των Σκωτσέζων, το μοναδικό 
καφέ Τσεντράλ και θα καταλήξουμε στο Γκράμπεν 
και την Κόλμαρκτ με ένα από τα καλύτερα 
ζαχαροπλαστεία της πόλης, το θρυλικό Demmel.

3η ημέρα: Βιέννη - Πτήση επιστροφής
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
της επιστροφής

Δεν Περιλαμβάνονται 
• Είσοδοι σε μουσεία, πάρκα & αρχαιολογικούς 
χώρους κτλ.
• Προαιρετικές εκδρομές και οτιδήποτε αναφέρεται 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
• Δημοτικοί φόροι πληρωτέοι απευθείας
στη reception του ξενοδοχείου

Περιλαμβάνονται 
• Aεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων 145€
• Μία αποσκευή 20kg ανά άτομο και μία 
χειραποσκευή 8kg ανά άτομο
• Μεταφορές από το αεροδρόμιο στο 
ξενοδοχείο και αντίστροφα
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα με πολυτελή πούλμαν
• Διαμονή για 2 διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχείο της επιλογής σας
• Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο σας
• Έμπειρος αρχηγός συνοδός καθ’όλη τη 
διάρκεια του ταξιδιού
• Ασφάλιση αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων
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Βιέννη & Βουδαπέστη
Βαλς & θερμές πηγές

18, 23, 26 ΔΕΚ & 02 ΙΑΝ 5 ημέρες

Δεν Περιλαμβάνονται 
• Είσοδοι σε μουσεία, πάρκα & αρχαιολογικούς 
χώρους κτλ.
• Προαιρετικές εκδρομές και οτιδήποτε αναφέρεται 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
• Δημοτικοί φόροι πληρωτέοι απευθείας
στη reception του ξενοδοχείου

Περιλαμβάνονται 
• Aεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων 145€
• Μία αποσκευή 20kg ανά άτομο και μία 
χειραποσκευή 8kg ανά άτομο
• Μεταφορές από το αεροδρόμιο στο 
ξενοδοχείο και αντίστροφα.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα με πολυτελή πούλμαν
• Διαμονή για 4 διανυκτερεύσεις σε 
επιλεγμένα ξενοδοχεία
• Διατροφή ανάλογα με την προτίμησή σας
• Έμπειρος αρχηγός συνοδός καθ’όλη τη 
διάρκεια του ταξιδιού
• Ασφάλιση αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.

Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη
με απευθείας πτήσεις

1η ημέρα: Πτήση για Μπρατισλάβα - 
Παραδουνάβια Χωριά - Βουδαπέστη 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για 
Μπρατισλάβα. Άφιξη και αναχώρηση για τα 
πανέμορφα χωριά κατά μήκος του Δούναβη. Πρώτος 
μας σταθμός η παλιά πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, 
το Έστεργκομ. Επίσκεψη στην εκκλησία του Αγ. 
Στεφάνου και στον εκκλησιαστικό θησαυρό των 
Ούγγρων. Στη συνέχεια, θα επισκεφθούμε τον Άγιο 
Ανδρέα με την απαράμιλλη μεσαιωνική ατμόσφαιρα. 
Μεταφορά στη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα: Βουδαπέστη (περιήγηση πόλης) - 
Προαιρετική κρουαζιέρα στο Δούναβη
Πρωινό και ξεκινάμε τη περιήγησή μας στην πόλη. 
Θα δούμε τη μνημειώδη πλατεία των Ηρώων, το 
ιδιαίτερο κάστρο Βαϊνταχουνιάντ, το επιβλητικό 
κτίριο του Κοινοβουλίου, τον Καθεδρικό ναό του 
Αγίου Στεφάνου, την Όπερα, τον ιστορικό ναό του 
Αγ. Ματία, τον πύργο των Ψαράδων. Στη συνέχεια, 
μετάβαση στον λόφο Γκέλλερτ, απ’ όπου θα 
θαυμάσουμε την πανοραμική θέα της Βούδας και της 
Πέστης με τον Δούναβη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Για το βράδυ προτείνουμε κρουαζιέρα στον Δούναβη 
για να δείτε φωταγωγημένη την πόλη.

3η ημέρα: Βουδαπέστη - Βιέννη
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για βόλτα στη πόλη. 
Μεταφορά στη Βιέννη. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

4η ημέρα: Βιέννη (περιήγηση πόλης) - Επίσκεψη 
στο Σένμπρουν 
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας, όπου θα 
δούμε την περίφημη Ρινγκστράσσε και με κυκλική 
πορεία θα γνωρίσουμε τα σημαντικότερα κτίρια του 

ιστορικού κέντρου: το Μουσείο Εφαρμοσμένων 
Τεχνών, το Δημοτικό Πάρκο, το Ιμπέριαλ, την Κρατική 
Όπερα, την Ακαδημία Καλών τεχνών, τα Χειμερινά 
Ανάκτορα, την πλατεία Μαρίας Θηρεσίας με το 
Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, 
το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Αυτοκρατορικό 
Θέατρο, την Εκκλησία του Τάματος, την πλατεία 
Σουηδίας. Θα περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια 
της πάλαι ποτέ Ελληνικής Παροικίας, θα περάσουμε 
από τους δύο Ελληνορθόδοξους Ναούς, το Μνημείο 
του Ρήγα Φεραίου και θα καταλήξουμε στον 
περίφημο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Στη 
συνέχεια, θα κατευθυνθούμε στο Μπελβεντέρε και 
θα ολοκληρώσουμε με την επίσκεψη στο περίφημο 
Σένμπρουν. 
Το απόγευμα προτείνουμε πεζή βόλτα στο ιστορικό 
κέντρο περίπου μιάμισης ώρας. Θα δούμε την 
περίφημη Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην πλατεία 
του Δημαρχείου, το καφέ Λάντμαν, την πλατεία των 
Σκωτσέζων, το μοναδικό καφέ Τσεντράλ και θα 
καταλήξουμε στο Γκράμπεν και την Κόλμαρκτ με 
ένα από τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της πόλης, το 
θρυλικό Demmel. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα: Βιέννη - Μπρατισλάβα - Πτήση 
επιστροφής
Πρωινό και αναχώρηση για τη Μπρατισλάβα για την 
πτήση της επιστροφής.

Σημειώσεις:
Η αναχώρηση 26/12 έχει πτήση προς Βιέννη και 
αναχώρηση από Μπρατισλάβα (το πρόγραμμα 
εκτελείται αντίστροφα)
Η αναχώρηση 02/01 έχει πτήση από/προς Βιέννη (το 
πρόγραμμα εκτελείται αντίστροφα)
Η ροή του προγράμματος είναι ενδεικτική και ενδέχεται 
να αλλάξει για καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων
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Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων

Βουδαπέστη – Βιέννη – Πράγα
Χρυσές Πρωτεύουσες Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη

με απευθείας πτήσεις

30 ΔΕΚ 8 ημέρες

1η ημέρα: Πτήση για Μπρατισλάβα - 
Παραδουνάβια Χωριά - Βουδαπέστη 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για και 
σήμερα θα γνωρίσουμε τα πανέμορφα χωριά 
κατά μήκος του Δούναβη. Πρώτος μας σταθμός η 
παλιά πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το Έστεργκομ. 
Επίσκεψη στην εκκλησία του Αγ. Στεφάνου και στον 
εκκλησιαστικό θησαυρό των Ούγγρων. Στη συνέχεια, 
θα επισκεφθούμε τον Άγιο Ανδρέα με την απαράμιλλη 
μεσαιωνική ατμόσφαιρα. Αναχώρηση για την Πράγα. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: Βουδαπέστη (περιήγηση πόλης) - 
Προαιρετική κρουαζιέρα στο Δούναβη 
Πρωινό και ξεκινάμε τη περιήγησή μας στην πόλη. 
Θα δούμε τη μνημειώδη πλατεία των Ηρώων, το 
ιδιαίτερο κάστρο Βαϊνταχουνιάντ, το επιβλητικό κτίριο 
του Κοινοβουλίου, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου 
Στεφάνου, την Όπερα, τον ιστορικό ναό του Αγ. Ματία, 
τον πύργο των Ψαράδων. Στη συνέχεια, μετάβαση 
στον λόφο Γκέλλερτ, απ’ όπου θα θαυμάσουμε την 
πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης με τον 
Δούναβη. Για το βράδυ προτείνουμε κρουαζιέρα στον 
Δούναβη για να δείτε φωταγωγημένη την πόλη.

3η ημέρα: House of Terror - Ζωολογικός Κήπος - 
Παγοδρόμιο - Λουτρά Σέτσενι 
Πρωινό και θα επισκεφθούμε το μουσείο τρόμου 
(House of Terror). Tο «Σπίτι του Τρόμου» είναι ένα 
μουσείο αφιερωμένο «στα θύματα του τρόμου», στους 
άνδρες και στις γυναίκες που βασανίστηκαν «κατά 
τη διάρκεια της ναζιστικής και της κομμουνιστικής 
δικτατορίας». Στη συνέχεια, θα επισκεφθούμε τοv 
παλαιότερο ζωολογικό κήπο στην Ουγγαρία. Ακριβώς 
απέναντι είναι στημένο το υπαίθριο παγοδρόμιο 
για τους λάτρεις του είδους, όπως επίσης και τα 
περίφημα Λουτρά Σέτσενι, ένα από τα μεγαλύτερα 
συγκροτήματα spa όλης της Ευρώπης. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Για το βράδυ προτείνουμε διασκέδαση 
στα περίφημα τσιγγάνικα βιολιά της Ουγγαρίας.

4η ημέρα: Βουδαπέστη - Βιέννη - Πρώτη 
γνωριμία με την πόλη 
Πρωινό και αναχώρηση για την Βιέννη. Άφιξη 
και πρώτη γνωριμία με την αυτοκρατορική πόλη, 
όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τα 
σημαντικότερα σημεία της πόλης.

5η ημέρα: Βιέννη (περιήγηση πόλης) - Επίσκεψη 
στο Σένμπρουν 
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε την βόλτα μας. Θα 
δούμε την περίφημη Ρινγκστράσσε και με κυκλική 
πορεία θα γνωρίσουμε τα σημαντικότερα κτίρια του 
ιστορικού κέντρου: το Μουσείο Εφαρμοσμένων 
Τεχνών, το Δημοτικό Πάρκο, το Ιμπέριαλ, την Κρατική 
Όπερα, την Ακαδημία Καλών τεχνών, τα Χειμερινά 
Ανάκτορα, την πλατεία Μαρίας Θηρεσίας, με το 
Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, 
το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Αυτοκρατορικό 
Θέατρο, την Εκκλησία του Τάματος, την πλατεία 
Σουηδίας. Θα περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια 
της πάλαι ποτέ Ελληνικής Παροικίας, θα περάσουμε 
από τους δύο Ελληνορθόδοξους Ναούς, το Μνημείο 
του Ρήγα Φεραίου και θα καταλήξουμε στον 
περίφημο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Στη 
συνέχεια, θα κατευθυνθούμε στο Μπελβεντέρε και 
θα ολοκληρώσουμε με την επίσκεψη στο περίφημο 
Σένμπρουν. 
Το απόγευμα προτείνουμε πεζή βόλτα στο ιστορικό 
κέντρο περίπου μιάμισης ώρας. Θα δούμε την 
περίφημη Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην πλατεία 
του Δημαρχείου, το καφέ Λάντμαν, την πλατεία των 
Σκωτσέζων, το μοναδικό καφέ Τσεντράλ και θα 

καταλήξουμε στο Γκράμπεν και την Κόλμαρκτ με 
ένα από τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της πόλης το 
θρυλικό Demmel. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα: Βιέννη - Πράγα 
Πρωινό και αναχώρηση για την Πράγα. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

7η ημέρα: Πράγα (περιήγηση πόλης) - 
Καστρούπολη 
Πρωινό και ξεκινάμε να γνωρίσουμε την παλιά πόλη 
της Πράγας. Θα δούμε την πλατεία, το μεσαιωνικό 
Δημαρχείο με το αστρονομικό ρολόι, το ναό της 
Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή συνοικία, το γοτθικό 
Πύργο της πυρίτιδας, το Πανεπιστήμιο του Καρόλου, 
το Θέατρο Νόστιτς, την πλατεία Βενσεσλάβ, την 
Εθνική βιβλιοθήκη, το Μέγαρο φιλαρμονικής και θα 
περπατήσουμε στην πέτρινη γέφυρα του Καρόλου, 
στολισμένη με 30 αγάλματα αγίων. Στη συνέχεια, θα 
επισκεφθούμε την Καστρούπολη και το Κάστρο. Θα 
δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, το παλάτι Τσέρνιν, το 
Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, την Αρχιεπισκοπή, 
το Προεδρικό μέγαρο, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου 
Βίτου, το ναό του Αγίου Νικολάου. Στο τέλος, θα 
επιβιβαστούμε από την όχθη της «Μικρής πλευράς» 
σε καραβάκι για μια 2ωρη κρουαζιέρα με γεύμα 
(προαιρετικά). Το απόγευμα θα απολαύσουμε μια 
πεζή βόλτα στο κέντρο της πόλης, ξεκινώντας με 
ένα ποτήρι ζεστού κρασιού στη χριστουγεννιάτικα 
στολισμένη πλατεία της παλιάς πόλης. Θα 
επισκεφθούμε τη γραφική πλατεία ψαραγοράς, 
το μουσείο σοκολάτας, τη πλατεία φρουταγοράς, 
το Θέατρο Σταβόβσκε και τη γοτθική έδρα του 
πανεπιστημίου του Καρόλου. Συνεχίζουμε προς την 
μπυραρία «The Pub» με την καλύτερη μπύρα της 
Τσεχίας, την Pilsner Urquell. Θα καταλήξουμε στην 
πλέον κλασική καφετέρια της Πράγας «Louvre» με 
πλούσιο μενού τοπικής και διεθνούς κουζίνας. Για το 
βράδυ προτείνουμε μια παράσταση του ξακουστού 
Μαύρου Θεάτρου.

8η ημέρα: Πράγα - Πτήση επιστροφής
Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την 
πτήση της επιστροφής.

Σημειώσεις:
Η ροή του προγράμματος είναι ενδεικτική και ενδέχεται 
να αλλάξει για καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος

Δεν Περιλαμβάνονται 
• Είσοδοι σε μουσεία, πάρκα & αρχαιολογικούς 
χώρους κτλ.
• Προαιρετικές εκδρομές και οτιδήποτε αναφέρεται 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
• Δημοτικοί φόροι πληρωτέοι απευθείας
στη reception του ξενοδοχείου

Περιλαμβάνονται 
• Aεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 
145€
• Μία αποσκευή 20kg ανά άτομο και μία 
χειραποσκευή 8kg ανά άτομο
• Μεταφορές από το αεροδρόμιο στο 
ξενοδοχείο και αντίστροφα
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα με πολυτελή πούλμαν
• Διαμονή για 7 διανυκτερεύσεις σε 
επιλεγμένα ξενοδοχεία
• Διατροφή ανάλογα με την προτίμησή σας
• Έμπειρος αρχηγός συνοδός καθ’όλη τη 
διάρκεια του ταξιδιού
Ασφάλιση αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.
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Κάστρα Βαυαρίας – Αυστρία
Βαλς & Γιορτινό παραμύθι

02 ΙΑΝ 5 ημέρες

Δεν Περιλαμβάνονται 
• Είσοδοι σε μουσεία, πάρκα & αρχαιολογικούς 
χώρους κτλ.
• Προαιρετικές εκδρομές και οτιδήποτε αναφέρεται 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
• Δημοτικοί φόροι πληρωτέοι απευθείας
στη reception του ξενοδοχείου

Περιλαμβάνονται
• Aεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων 145€
• Μία αποσκευή 20kg ανά άτομο και μία 
χειραποσκευή 8kg ανά άτομο
• Μεταφορές από το αεροδρόμιο στο 
ξενοδοχείο και αντίστροφα
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα με πολυτελή πούλμαν
• Διαμονή για 4 διανυκτερεύσεις σε 
επιλεγμένα ξενοδοχεία
• Διατροφή ανάλογα με την προτίμησή σας
• Έμπειρος αρχηγός συνοδός καθ’όλη τη 
διάρκεια του ταξιδιού
• Ασφάλιση αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.

Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη
με απευθείας πτήσεις

1η ημέρα: Πτήση για Ζυρίχη - Σαφχάουζεν - 
Καταρράκτες Ρήνου - Μόναχο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας 
πτήση για τη Ζυρίχη. Άφιξη και άμεση αναχώρηση 
προς το Σαφχάουζεν (σύνορα Ελβετίας-Γερμανίας) 
για να απολαύσουμε τους πιο εντυπωσιακούς σε 
όγκο νερού καταρράκτες της Ευρώπης. Χρόνος 
ελεύθερος για να απολαύσουμε το τοπίο, στη 
συνέχεια αναχώρηση για το Μόναχο. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για τη πρώτη 
γνωριμία με τη Βαυαρική πρωτεύουσα. 

2η ημέρα: Μόναχο - Κάστρο Νόισβανστάιν  
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο θα αναχωρήσουμε 
για το παραμυθένιο κάστρο Νόισβανστάιν, το 
πιο φημισμένο επίτευγμα του Βαυαρού βασιλιά 
Λουδοβίκου Β’. Το κάστρο δεσπόζει στο μέσο 
ενός επιβλητικού τοπίου σε υψόμετρο 965 μ. και 
καθηλώνει με την πολυτέλεια και τη μεγαλοπρέπεια 
των εσωτερικών του χώρων. Χρόνος ελεύθερος για 
επίσκεψη στο κάστρο εφόσον οι καιρικές συνθήκες 
το επιτρέπουν. Έπιστροφή στο Μόναχο, όπου θα 
απολαύσουμε μια πεζή περιήγηση στο ιστορικό 
κέντρο του Μονάχου. Η καρδιά της πόλης είναι η 
Μάριενπλατς που στολίζεται με το νέο και το ιστορικό 
δημαρχείο, όπως και με την εκκλησία Peterskirche, 
την πιο παλιά εκκλησία του ιστορικού κέντρου, 
ενώ λίγο πιο πέρα βρίσκεται φυσικά η εκκλησία 
Frauenkirche με τους πράσινους κρανοφόρους 
πύργους της. Αποτελεί το έμβλημα της πόλης, όχι 
μόνο οπτικά αλλά και ακουστικά: η κωδωνοκρουσία 
της είναι ένας μοναδικός, ενθουσιώδης, διάχυτος 
ήχος. Θα δούμε ακόμη πολλά ιστορικά μπαρόκ κτίρια 
ενώ στη διαδρομή μας μπορούμε να δοκιμάσουμε 
και το παραδοσιακό γλυκό ζεστό κρασί. Για το 
βράδυ προτείνουμε να επισκεφθείτε κάποια από 
τις φημισμένες τοπικές μπυραρίες που σερβίρουν 
εξαίσια μπύρα και γευστικά πιάτα συνοδεία μουσικής 
από ντόπιους μουσικούς με παραδοσιακές φορεσιές.

3η ημέρα: Μόναχο - Σάλτσμπουργκ - Βιέννη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το 
Σάλτσμπουργκ. Η περιήγησή μας θα ξεκινήσει από 
την παλιά πόλη του Σάλτσμπουργκ, όπου θα δούμε 
το παλάτι Μιραμπέλ με τους υπέροχους κήπους 
του, τον επιβλητικό Καθεδρικό ναό, την μικρή 

όπερα, το σπίτι-μουσείο του Μότσαρτ και φυσικά 
την οδό Γκετράιντε-γκάσσε, με τα καλοδιατηρημένα 
αρχοντικά, και τέλος τον Πύργο Γκλόκενσπιλ με τις 
35 καμπάνες. Αναχώρηση για την πρωτεύουσα της 
Αυστρίας, την αριστοκρατική Βιέννη. Άφιξη αργά το 
απόγευμα, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας. Χρόνος στη διάθεσή σας για μία πρώτη γνωριμία 
με την πόλη. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Βιέννη (περιήγηση πόλης)
Μετά το πρόγευμα θα ξεκινήσουμε την βόλτα μας 
όπου Θα δούμε την περίφημη Ρινγκστράσσει,  με 
κυκλική πορεία θα γνωρίσουμε τα σημαντικότερα 
κτίρια του ιστορικού κέντρου: το Μουσείο 
Εφαρμοσμένων Τεχνών, το Δημοτικό Πάρκο, το 
Ιμπέριαλ, την Κρατική Όπερα, την Ακαδημία Καλών 
τεχνών, τα Χειμερινά Ανάκτορα, την πλατεία Μαρίας 
Θηρεσίας, με το Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης και 
Φυσικής Ιστορίας, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το 
Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Εκκλησία του Τάματος, 
την πλατεία Σουηδίας. Θα περιηγηθούμε στα γραφικά 
σοκάκια της πάλαι ποτέ Ελληνικής Παροικίας, θα 
περάσουμε από τους δύο Ελληνορθόδοξους Ναούς, 
το Μνημείο του Ρήγα Φεραίου και θα καταλήξουμε 
στον περίφημο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. 
Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούμε στο περίφημο 
Σένμπρουν, το θερινό ανάκτορο των Αψβούργων 
όπου και θα ξεναγηθούμε. Χρόνος ελεύθερος 
στους κήπους και στη χριστουγεννιάτικη αγορά του 
παλατιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

5η ημέρα: Βιέννη - Βιενέζικο Δάσος - 
Μάγιερλινγκ - Μπάντεν - Πτήση επιστροφής  
Πρωινό και εκδρομή στο βιεννέζικο δάσος. Διαδοχικά 
θα επισκεφθούμε το Λίχτενσταινμπουργκ και το 
Χαιλίγκενκροιτς, το πρώην κυνηγετικό περίπτερο 
του Μάγιερλινγκ, γνωστό από τη θλιβερή ιστορία 
του διαδόχου του θρόνου Ροδόλφου με τη Μαρία 
Βετσέρα. Διαμέσου μιας πανέμορφης διαδρομής θα 
καταλήξουμε στο Μπάντεν, μια από τις πιο διάσημες 
λουτροπόλεις της Κεντρικής Ευρώπης. Μεταφορά 
στο αεροδρόμιο της Βιέννης και πτήση επιστροφής.

Σημειώσεις:
Η ροή του προγράμματος είναι ενδεικτική και ενδέχεται 
να αλλάξει για καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων
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Tα ξενοδοχεία μας στη Βιέννη

Austria Trend Ananas 4* 

Το Austria Trend Hotel Ananas Wien απέχει μόλις 
20μ. από τον σταθμό Pilgramgasse της γραμμής U4 
του μετρό, με το οποίο μπορείτε να φτάσετε σε 5 
λεπτά στην Κρατική Όπερα στο κέντρο της Βιέννης. 
Τα δωμάτια του Hotel Ananas Wien συνδυάζουν 
διακοσμητικά στοιχεία ροκοκό αισθητικής με 
σύγχρονες ανέσεις. 

Austria Trend Savoyen 4*sup. 

Το Austria Trend Hotel Savoyen Vienna βρίσκεται 
δίπλα στο ανάκτορο Belvedere με τη διάσημη 
συλλογή από πίνακες των Klimt και Schiele. Όλα τα 
δωμάτια του Hotel Savoyen Vienna έχουν επιφάνεια 
τουλάχιστον 32μ², ενώ περιλαμβάνουν αυτόνομο 
κλιματισμό και θυρίδα ασφαλείας μεγέθους φορητού 
υπολογιστή. 

Renaissance Wien Hotel 4* sup.

Το κομψό Renaissance Wien ανακαινίστηκε και 
ανασχεδιάστηκε πλήρως το 2015. Παρέχεται δωρεάν 
WiFi σε όλους τους χώρους του κτιρίου ενώ ο 
σταθμός Meidlinger Hauptstraße του μετρό (γραμμή 
U4) απέχει μόλις 100 μέτρα. Τα κομψά δωμάτια 
και σουίτες διαθέτουν πολυτελή κλινοσκεπάσματα, 
μπάνιο με ντους.

Hilton Vienna 5*

Το Hilton Vienna βρίσκεται στο κέντρο της Βιέννης, 
δίπλα στο πάρκο της πόλης και απέναντι από τον 
σταθμό Wien-Mitte/Landstraße του μετρό και 
το τρένο για το αεροδρόμιο (CAT), το οποίο σας 
συνδέει με το αεροδρόμιο της Βιέννης σε 16 λεπτά. 
Προσφέρονται δωρεάν WiFi στους κοινόχρηστους 
χώρους, καθώς και δωρεάν χρήση υπολογιστών Ap-
ple και PC με εκτυπωτή στο λόμπι. Το Vienna Hilton 
σερβίρει καθημερινά πλούσιο μπουφέ πρωινού.

Intercontinental Wien 5*

Στην καρδιά της Βιέννης, το InterContinental Wien 
βλέπει στο πάρκο Stadtpark και βρίσκεται σε κοντινή 
απόσταση από όλα τα αξιοθέατα της πόλης. Απέχει 
λίγα μόλις βήματα από τον σταθμό Stadtpark του 
μετρό. Όλα τα δωμάτια στο Wien Intercontinen-
tal διαθέτουν υπερσύγχρονη τεχνολογία, όπως 
τηλεόραση επίπεδης οθόνης, internet υψηλής 
ταχύτητας και ψηφιακή τηλεόραση. Υπάρχουν 11 
όροφοι μη καπνιστών.

Arcotel Kaiserwasser 
Superior 4* (Family Hotel)

Το Arcotel Kaiserwasser Superior είναι κατάλυμα 
4 αστέρων και βρίσκεται ακριβώς απέναντι από 
την έδρα των Ηνωμένων Εθνών της Βιέννης και 
το Αυστριακό Κέντρο Βιέννης, δίπλα στη λίμνη 
Kaiserwasser με την προβλήτα. Ο σταθμός Kaiser-
mühlen του υπόγειου σιδηροδρόμου είναι μόλις 
100μ. μακριά και παρέχει συνδέσεις με το κέντρο 
της πόλης σε 10 λεπτά. Υπάρχει δωρεάν WiFi σε όλα 
τα δωμάτια. Τα δωμάτια του Arcotel Kaiserwasser 
Superior προσφέρουν θέα στον σύγχρονο ορίζοντα 
του Donau City ή στο χώρο αναψυχής Kaiserwasser. 

Roomz Vienna Prater 4* 
(Family Hotel)

Το Roomz Vienna Prater άνοιξε πρόσφατα τον 
Ιούνιο του 2018 και βρίσκεται σε μια ιδανική 
τοποθεσία κοντά στο κέντρο της πόλης και στο 
πάρκο αναψυχής Prater της Βιέννης με την 
τεράστια ρόδα του λούνα παρκ, ενώ παρέχει 
εξαιρετικές συγκοινωνιακές συνδέσεις. Αυτό το 
νέο αστικό ξενοδοχείο προσφέρει δωρεάν WiFi και 
γυμναστήριο. Τα δωμάτια του Roomz Vienna Prater 
διαθέτουν επιφάνεια εργασίας, τηλεόραση επίπεδης 
οθόνης, ιδιωτικό μπάνιο και κλιματισμό. Ορισμένα 
έχουν μπαλκόνι. Όλα περιλαμβάνουν ντουλάπα.

Best Western Plus Amedia Wien 4* 
(Family Hotel)

Το μοντέρνο, 4 αστέρων Best Western Plus 
Amedia Hotel Wien βρίσκεται στη ζωντανή 
επιχειρηματική περιοχή του 3ου διαμερίσματος 
της Βιέννης, μόλις 4 στάσεις μακριά με το μετρό 
από το κέντρο της πόλης. 
Προσφέρει κομψά δωμάτια, σάουνα, ατμόλουτρο 
και δωρεάν WiFi υψηλής ταχύτητας. Ο σταθμός 
Kardinal-Nagl-Platz του μετρό απέχει 700 
μέτρα. 
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Χριστουγεννιάτικες αγορές της Βιέννης
Από τα μέσα Νοεμβρίου, οι ομορφότερες πλατείες της Βιέννης μεταμορφώνονται σε μαγικές Χριστουγεννιάτικες αγορές.
Ζήστε τη μοναδική ατμόσφαιρα της πόλης σε μία από τις υπέροχες αγορές.

Tourist-Info Vienna
Albertinaplatz/Maysedergasse 1010 Vienna
Καθημερινά από 9.00 π.μ. - 19.00 μ.μ.
Περισσότερες πληροφορίες για την πόλη και τις δραστηριότητες: www.wien.info

Vienna Christmas World 
on Rathausplatz

15 Νοεμβρίου – 26 Δεκεμβρίου 2019
ΚΥ-ΠΕ 10:00 π.μ. - 21:30 μ.μ., 
ΠΑ-ΣΑ 10:00 π.μ. - 22:00 μ.μ.
24 ΔΕΚ 10:00 π.μ. - 18:00 μ.μ.
25 & 26 ΔΕΚ 11:00 π.μ. - 21:30 μ.μ.

Ice skating μέχρι 6 ΙΑΝ 2020: 
καθημερινά 10:00 π.μ. - 22:00 μ.μ.
24 ΔΕΚ 10:00 π.μ. - 18:00 μ.μ.
31 ΔΕΚ Κλειστά 

Rathausplatz, 1010 Vienna 
wienerweihnachtstraum.at

Christmas Village 
on Maria-Theresien-Platz

20 Νοεμβρίου – 26 Δεκεμβρίου 2019
ΚΥ-ΠΕ 11:00 π.μ. - 21:00 μ.μ., 
ΠΑ-ΣΑ 11:00 π.μ. - 22:00 μ.μ.
24 ΔΕΚ 11:00 π.μ. - 16:00 μ.μ.
25 & 26 ΔΕΚ 11:00 π.μ. - 19:00 μ.μ.

New Year’s Village 27 – 06 Ιανουαρίου 2020
11:00 π.μ. - 19:00 μ.μ., 
31 ΔΕΚ 11:00 π.μ. - 18:00 μ.μ.

Maria-Theresien-Platz, 1010 Vienna  
weihnachtsdorf.at

Christmas Village 
at Belvedere Palace

22 Νοεμβρίου – 31 Δεκεμβρίου 2019
ΔΕ-ΠΑ 11:00 π.μ. - 21:00 π.μ., 
ΣΑ-ΚΥ 10:00 π.μ. - 21:00 π.μ.
24 ΔΕΚ 11:00 π.μ. - 16:00 μ.μ.
25 - 30 ΔΕΚ 11:00 π.μ. - 19:00 μ.μ.
31 ΔΕΚ 11:00 π.μ. - 18:00 μ.μ.

Prinz-Eugen-Strasse 27, 1030 Vienna 
weihnachtsdorf.at

Christmas Market & New Year’s 
Market Schloss Schönbrunn

23 Νοεμβρίου – 26 Δεκεμβρίου 2019
Καθημερινά από 10:00 π.μ. - 21:00 μ.μ.
24 ΔΕΚ 10:00 π.μ. - 16:00 μ.μ.., 
25 & 26 ΔΕΚ 10:00 π.μ. - 18:00 μ.μ.

New Year’s Market 
27 ΔΕΚ 2019 – 05 ΙΑΝ 2020
Καθημερινά από 10:00 π.μ. - 18:00 μ.μ. 

Schönbrunn Palace, 1130 Vienna
weihnachtsmarkt.co.at

Winter Market 
on Riesenradplatz

16 Νοεμβρίου 2019 – 06 Ιανουαρίου 2020
ΔΕ-ΠΑ 12:00 π.μ. - 22:00 μ.μ.
ΣΑ-ΚΥ. 11:00 π.μ. - 22:00 μ.μ.
24 ΔΕΚ 10:00 π.μ. - 17:00 μ.μ.
31 ΔΕΚ 11:00 π.μ. - 14:00 μ.μ.

Riesenradplatz, 1020 Vienna 
wintermarkt.at/wintermarkt

Imperial and Royal 
Christmas Market

15 Νοεμβρίου 2019 – 26 Δεκεμβρίου 2019
Καθημερινά από 10.00 π.μ. - 20.00 μ.μ.
24 ΔΕΚ, 10.00 π.μ. - 17.00 μ.μ.

Michaelerplatz, 1010 Vienna 
kuk-weihnachtsmarkt.at

Christmas Market 
on Stephansplatz

15 Νοεμβρίου – 26 Δεκεμβρίου 2019
Καθημερινά από 11:00 π.μ. - 21:00 μ.μ.
24 ΔΕΚ 11:00 π.μ. - 16:00 μ.μ.,
25 & 26 ΔΕΚ 11:00 π.μ. - 19:00 μ.μ.

Stephansplatz/towards Churhausgasse, 1010 Vienna
weihnachtsdorf.at

Advent pleasure market 
at the Opera House

15 Νοεμβρίου – 31 Δεκεμβρίου 2019
Καθημερινά από 11:00 π.μ. - 21:00 μ.μ.
24 ΔΕΚ Κλειστά, 31 ΔΕΚ 11:00 π.μ. - 14:00 μ.μ.

Mahlerstrasse 6, 1010 Vienna 
adventgenussmarkt.at



30

Πράγα
Like a Local παρέα με τoν Insider

Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη
με απευθείας πτήσεις

18, 22, 26, 29 ΔΕΚ & 02 ΙΑΝ 4, 5 ημέρες

1η ημέρα: Πτήση για Πράγα – Ξενάγηση στην 
Καστρούπολη 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση 
για την Πράγα. Με την άφιξη κιόλας ξεκινάμε την 
περιήγησή μας στη «χρυσή πόλη», την πρωτεύουσα 
της Τσεχίας. Σήμερα θα δούμε, ανάμεσα σε άλλα, 
το ανάκτορο Σβάρτσενμπεργκ και το Ανάκτορο της 
Αρχιεπισκοπής. Θα καταλήξουμε στο Κάστρο, όπου 
θα επισκεφτούμε τον εντυπωσιακό γοτθικό Καθεδρικό 
ναό του Αγ. Βίτου, το Παλιό Βασιλικό Παλάτι, τη 
ρομανική βασιλική του Αγ. Γεωργίου και το Δρομάκι 
των Αλχημιστών. Θα ακολουθήσει γεύμα σε τοπικό 
εστιατόριο. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος 
για ξεκούραση. Προαιρετικά προτείνουμε να 
διασκεδάσετε στην μεσαιωνική βραδιά, όπως 
διασκέδασαν εκείνες τις εποχές… ή ακούστε τζαζ σε 

ένα από τα πολλά τζαζ κλαμπ της πόλης.

2η ημέρα: Ξενάγηση στην Παλιά Πόλη & τη Νέα 
Πόλη της Πράγας
Πρόγευμα και ξεκινάμε για τη δεύτερη φάση 
της γνωριμίας μας με την ιστορική Πράγα. Θα 
ξεκινήσουμε από το λεγόμενο «Μικρό μέρος» (Μάλα 
Στράνα), μία από τις πέντε ιστορικές συνοικίες της 
Πράγας, με την εκκλησία του Αγ. Νικολάου, το 
νησί Κάμπα με το καναλάκι «του διαβόλου». Θα 
διασχίσουμε την περίφημη μεσαιωνική Γέφυρα 
του Καρόλου με τα 30 αγάλματα. Συνεχίζοντας θα 
καταλήξουμε στην Παλιά Πόλη. Πλατεία της Παλιάς 
Πόλης με το γνωστό Αστρονομικό Ρολόι να μαγνητίζει 
τα βλέμματα χιλιάδων επισκεπτών… Μεταξύ άλλων, 
θα δούμε το άγαλμα του Γιαν Χους που δεσπόζει 
στην πλατεία, την επιβλητική Παναγία του Τυν και 

τις ιππήλατες άμαξες να πηγαινοέρχονται σε ένα 
παραμυθένιο σκηνικό. Και φυσικά η θρυλική Πλατεία 
του Βάτσλαβ, όπου έγιναν πολλά ιστορικά γεγονότα. 
Το απόγευμα ελεύθερο στη διάθεση των εκδρομέων.

3η ημέρα: Ελεύθερη μέρα – Προαιρετική εκδρομή 
στο Διαμάντι της Βοημικής Επαρχίας, το Τσέσκυ 
Κρούμλοβ
Προαιρετικά μπορείτε να εμπλουτίσετε την παραμονή 
σας στην Τσεχία με μια επιπλέον δυνατή εμπειρία: 
μια ολοήμερη εκδρομή στο «διαμάντι» της βοημικής 
επαρχίας, το μεσαιωνικό/αναγεννησιακό Τσέσκυ 
Κρούμλοβ. Χτισμένη ανάμεσα στους μαιάνδρους 
του ποταμού Μολδάβα, η γραφική πόλη με τα 
στενά σοκάκια, τα εξαιρετικά διατηρητέα κτίρια, 
τα γεφύρια και το δεύτερο μεγαλύτερο κάστρο 
της χώρας (μετά την Πράγα), δεν μπήκε άδικα στη 

Η φιλοσοφία μας είναι απλή. Ένα μικρό σε μέγεθος group μπορεί 
να εξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό την προσωπική εξυπηρέτηση του 
ταξιδιώτη. Tα εορταστικά groups μας στην Πράγα, θα αποτελούνται από 
maximum 20 συμμετέχοντες. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε την 
προσωπική εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη. 
Επίσης αποφεύγουμε τυχόν άσκοπες αναμονές στα check-in των 
ξενοδοχείων η στα αξιοθέατα, γιατί το group κινείται υπό τις οδηγίες 
του Ιnsider και είναι πιο συμπαγές και ευέλικτο. Με λίγα λόγια, 
γινόμαστε όλοι μια όμορφη παρέα, που σκοπό έχει να περάσει όσο το 
δυνατόν ομορφότερα στο ταξίδι. Ελάτε κι εσείς στην παρέα μας και σας 
υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ζήσετε μια 
μοναδική αξέχαστη εμπειρία.

Mini Groups Tailor Made εμπειρία Κρυφές Γωνιές
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Δεν Περιλαμβάνονται 
• Είσοδοι σε μουσεία, πάρκα & αρχαιολογικούς 
χώρους κ.τ.λ.
• Προαιρετικές εκδρομές και οτιδήποτε αναφέρεται 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
• Δημοτικοί φόροι πληρωτέοι απευθείας
στη reception του ξενοδοχείου

λίστα των μνημείων της UNESCO. Θα ξεναγηθούμε 
στην πόλη, θα γνωρίσουμε όλες τις γωνιές της, θα 
δούμε ανάμεσα στ’ άλλα τον Σκεπαστό Διάδρομο, 
το παλιό Ζυθοποιείο (σήμερα Κέντρο Έγκον Σίλε), 
τον Αγ. Βίτο για να καταλήξουμε στο πραγματικά 
παραμυθένιο Κάστρο με τη μυστηριώδη ιστορία. 
Αφού περιηγηθούμε σε όλα τα προαύλια του, θα 
απολαύσουμε μια μοναδική θέα πάνω στη πόλη! 
Στον ελεύθερο χρόνο προτείνουμε πέστροφα σε μια 
από τις γραφικές ψαροταβέρνες, ξύλινα παιχνίδια 
και ένα πέρασμα από το κατάστημα Kohinoor με τα 
πασίγνωστα μολύβια… Επιστροφή στην Πράγα. Το 
βράδυ ελεύθερο στη διάθεσή σας.

4η ημέρα: Ημερήσια εκδρομή στο Κάρλοβυ 
Βάρυ & στο Ζυθοποιείο Κρουσόβιτσε – 
Παρακολούθηση Μαύρου Θεάτρου της Πράγας
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την προγραμματισμένη 
μας εκδρομή στην αριστοκρατική λουτρόπολη 
του Κάρλοβυ Βάρυ. Μετά από μια όμορφη 
διαδρομή δύο περίπου ωρών και διασχίζοντας 
τμήματα των Βοημικών δασών, θα καταλήξουμε 
στην περίφημη λουτρόπολη. Η πρώτη μας στάση 

θα γίνει στο ζυθοποιείο Κρουσοβιτσε, όπου θα 
παρακολουθήσουμε στο αυθεντικό περιβάλλον 
του ζυθοποιείου, πως παράγεται η τσέχικη μπύρα. 
Χτισμένο στις όχθες του μικρού ποταμού Τέπλα 
και κρυμμένο σε μια καταπράσινη (ίσως και 
κατάλευκη…) κοιλάδα της περιοχής, το Κάρλοβυ 
Βάρυ εντυπωσιάζει με την αρχιτεκτονική του όψη, 
τα μοναδικά κτίρια της εποχής του αρτ-νουβό, 
τις περίφημες «κολονάντες» (περιστύλια) – που 
στεγάζουν τις θερμές ιαματικές πηγές και τον 
θερμοπίδακα. 
Αγαπημένη πόλη στους αριστοκρατικούς και 
καλλιτεχνικούς κύκλους όλης της Ευρώπης εδώ 
και τρεις αιώνες με επιφανείς «θαμώνες», από τους 
Γκαίτε και Σίλερ, μέχρι τον Μπετόβεν και τον Τσάρο 
της Ρωσίας. Αφού περιηγηθούμε στα αξιοθέατα της 
πόλης, θα ακολουθήσει ελεύθερος χρόνος και γεύμα 
σε τοπικό εστιατόριο. Μετά το γεύμα αναχωρούμε 
για την Πράγα. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε μια 
από τις τρεις καλύτερες παραστάσεις του μαύρου 
θεάτρου. 

5η ημέρα: Μουσείο Αλχημείας – Ρομαντική 

Κρουαζιέρα στο Μολδάβα – Πτήση επιστροφής
Μετά το πρόγευμα θα επισκεφτούμε το ιδιαίτερο 
Μουσείο της Αλχημείας – εδώ βρέθηκαν τα 
μυστικά εργαστήρια αλχημιστών από την εποχή 
του αυτοκράτορα Ροδόλφου Β’, με τρεις μυστικούς 
διαδρόμους που οδηγούσαν στην Πλατεία της 
Παλιάς Πόλης, στο Κάστρο της Πράγας, αλλά ακόμη 
και έξω από τα τείχη της Παλιάς Πόλης ως έξοδος 
διαφυγής! Μετά την επίσκεψη του μουσείου θα 
αποχαιρετήσουμε την πόλη των εκατό πύργων με μια 
ρομαντική μονόωρη κρουαζιέρα, απολαύοντας έναν 
καφέ. 
Το μεσημέρι μετάβαση στο αεροδρόμιο της Πράγας. 
Με την πεποίθηση ότι αποκομίσαμε τις καλύτερες 
εντυπώσεις για την πόλη και με την αίσθηση μιας 
όμορφης εκδρομής επιβιβαζόμαστε στην πτήση της 
επιστροφής.  

Σημειώσεις: 
Στην 4ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 3η ημέρα 
του προγράμματος
Η ροή του προγράμματος είναι ενδεικτική και ενδέχεται 
να αλλάξει για καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος

Περιλαμβάνονται
• Aεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων 145€
• Μία αποσκευή 20kg ανά άτομο και μία 
χειραποσκευή 8kg ανά άτομο
• Μεταφορές από το αεροδρόμιο της Πράγας 
στο ξενοδοχείο και αντίστροφα
• Διαμονή για 3 ή 4 διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχείο της επιλογής σας
• Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο σας
2 γεύματα
• Ξενάγηση στην Καστρούπολη της Πράγας
• Ξενάγηση στην Παλιά & τη Νέα πόλη της 
Πράγας
• Ημερήσια εκδρομή στο Κάρλοβι Βάρι και 
στο ζυθοποιείο Κρουσόβιτσε
• Εισιτήρια για παρακολούθηση του Μαύρου 
Θεάτρου της Πράγας
• Ρομαντική μονόωρη κρουαζιέρα με καφέ 
στον Μολδάβα
• Επίσκεψη στο μοναδικό Μουσείο 
Αλχημείας
• Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν 
• Συνοδεία του group και ξεναγήσεις 
περιηγήσεις από τον Insider, ο οποίος θα 
βρίσκεται με το group καθ’όλη τη διάρκεια 
της εκδρομής
• Μικρό σε μέγεθος group (maximum 
20 συμμετέχοντες) το οποίο εξασφαλίζει 
προσωπική εξυπηρέτηση
• Ασφάλιση αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων
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Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων

Πράγα
Αλχημιστές & Κάστρα

Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη & Αθήνα 
με απευθείας πτήσεις

18, 22, 26, 29 ΔΕΚ & 02 ΙΑΝ 4, 5 ημέρες

1η ημέρα: Πτήση για Πράγα (περιήγηση πόλης)
Άφιξη στην Πράγα και πρώτη γνωριμία με τη «χρυσή 
πόλη». Η Πράγα, γνωστή και ως «η πόλη των 100 
πύργων», δεν καταστράφηκε σχεδόν καθόλου 
από πολέμους και βομβαρδισμούς, γι’ αυτό και 
διατηρεί  τα ιστορικά της κτίρια σχεδόν ανέπαφα από 
το μεσαίωνα. Στην περιήγησή μας, θα δούμε από 
κοντά γιατί η Πράγα θεωρείται από πολλούς ως η 
ομορφότερη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Ανάμεσα 
στα πιο φημισμένα αξιοθέατα της πόλης ανήκει 
το μεγαλύτερο κατοικήσιμο κάστρο στον κόσμο, 
το επιβλητικό κάστρο της Πράγας, η πλατεία της 
Παλιάς πόλης με το Αστρονομικό Ρολόι και φυσικά 
η πέτρινη γέφυρα του Καρόλου. Η ξενάγησή μας θα 
αρχίσει από την Πλατεία Δημοκρατίας με το Αρτ-
Νουβό Δημοτικό Μέγαρο και τον γοτθικό Πύργο της 
πυρίτιδας. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούμε προς τη 
φημισμένη πλατεία του Αγίου Βάτσλαβ με το Εθνικό 
Μουσείο και μια σειρά από σημαντικά ιστορικά κτίρια. 
Καθ΄ οδόν προς την πλατεία της Παλιάς Πόλης θα 
συναντήσουμε το επιβλητικό Θέατρο των Τάξεων, 
όπου για πρώτη φορά παρουσίασε ο Μότσαρτ την 
όπερά του, Don Giovanni. Στην πλατεία της παλιάς 
πόλης θα θαυμάσουμε το περίφημο Αστρονομικό 
Ρολόι της Πράγας, τον ναό της Παναγίας Τυν με τους 
πύργους του Αδάμ και της Εύας, τον ναό του Αγίου 
Νικολάου και το ιστορικό μεσαιωνικό δημαρχείο. 
Ελεύθερος χρόνος για φαγητό και για να απολαύσετε 
την χριστουγεννιάτικη αγορά στην πλατεία, πίνοντας 
έναν καφέ ή ένα ποτήρι ζεστό κρασί! Στη συνέχεια, 
συναντιόμαστε για να περπατήσουμε προς το 
λεωφορείο μας, διασχίζοντας την ακριβότερη οδό 

της Πράγας, την οδό Παρισίων. Στη διαδρομή μας 
περνάμε μέσα από την γνωστή εβραϊκή συνοικία όπου 
θα δούμε την Παλιά-Νέα συναγωγή. Κατευθυνόμαστε 
προς το ξενοδοχείο μας για εγκατάσταση και 
ξεκούραση. 

2η ημέρα: Πράγα - Περιήγηση Καστρούπολης - 
Προαιρετική κρουαζιέρα στο Μολδάβα - Μαύρο 
θέατρο
Μετά το πρωινό, μεταφερόμαστε στην περίφημη 
καστρούπολη της Πράγας. Ξεκινάμε στο μοναδικό 
μοναστήρι του Στράχοφ και συνεχίζουμε την ξενάγησή 
μας προς το κάστρο της Πράγας. Στη διαδρομή μας 
θα δούμε το παλάτι Τσέρνιν, το φημισμένο Λορέτο, 
το παλάτι Σβάρτσενμπεργκ, την Αρχιεπισκοπή, το 
κάστρο της Πράγας και έδρα του προέδρου της 
Τσεχικής Δημοκρατίας, τον γοτθικό καθεδρικό ναό 
του Αγίου Βίτου και τον ναό του Αγίου Γεωργίου. Στη 
συνέχεια, θα κατηφορίσουμε προς την μικρή πόλη, 
τη γραφική «Mala Strana», και την περίφημη γέφυρα 
του Καρόλου με τα 30 αγάλματα αγίων, την οποία θα 
περάσουμε για να καταλήξουμε στην Παλιά Πόλη. 
Θα δούμε τον επιβλητικό μπαρόκ ναό του Αγίου 
Νικολάου, το Κλεμεντίνουμ, το ναό του Σωτήρος 
και το ναό του Αγίου Φραγκίσκου. Προαιρετικά σας 
προτείνουμε μια δίωρη ρομαντική βόλτα με φαγητό 
σε ποταμόπλοιο πάνω στον ποταμό που περνάει μέσα 
από την Πράγα, τον Μολδάβα. Ελεύθερος χρόνος 
για φαγητό και ψώνια. Το απόγευμα, επιβίβαση στο 
λεωφορείο και επιστροφή στα ξενοδοχεία. Για το 
βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια 
υπέροχη παράσταση του φαντασμαγορικού Μαύρου 
θεάτρου της Πράγας. 

3η ημέρα: Πράγα - Δρέσδη (προαιρετικά)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο, στη συνέχεια αναχωρούμε 
για την ολοήμερη εκδρομή στην ιστορική πρωτεύουσα 
της Σαξονίας, την αποκαλούμενη και «Φλωρεντία 
του βορρά» λόγω της αναγεννησιακής της αύρας, 
του πολιτισμού και των μνημείων της, χτισμένη στις 
όχθες του Έλβα. Καταστράφηκε ολοσχερώς από 
τους βομβαρδισμούς του Β’ Παγκόσμιου πόλεμου 
και τα τελευταία χρόνια επιστρέφει στην παλιά της 
μορφή, χάρη στο ενδιαφέρον των κατοίκων της που 
επιθυμούν να διατηρήσουν την πόλη όπως ήταν 
στο παρελθόν. Μερικά από τα εντυπωσιακότερα 
σημεία ενδιαφέροντος είναι η όπερα Semperoper, 
το περίφημο Zwinger, το ανάκτορο της Δρέσδης, 
η εκκλησία Frauenkirche και ο περίφημος τοίχος 

μήκους 102 μέτρων, όπου βρίσκονται απεικονισμένοι 
οι άρχοντες της δυναστείας Βετίν. Επιστροφή στην 
Πράγα. 

4η ημέρα: Πράγα - Κάστρο Chyse - Ζυθποιείο - 
Κάρλοβυ Βάρυ  
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για ολοήμερη εκδρομή 
στη λουτρόπολη του Καρόλου, το Κάρλοβυ Βάρυ. 
Μερικά χιλιόμετρα πριν από την πόλη του Κάρλοβυ 
Βάρυ θα επισκεφθούμε ένα από τα ομορφότερα 
νεογοτθικά κάστρα της Βοημίας, το κάστρο CHY-
SE. Η πανέμορφη αρχιτεκτονική και η μαγευτική 
ατμόσφαιρα της περιοχής αποτέλεσαν πηγή 
έμπνευσης για έναν από τους σημαντικότερους 
Τσέχους συγγραφείς, του Κάρελ Τσάπεκ, 
παγκόσμια γνωστός για τα έργα του «Τα ρομπότ» 
(R.U.R) και «Υπόθεση Μακρόπουλος». Δίπλα στο 
κάστρο λειτουργεί ζυθοποιείο όπου μπορούμε να 
δοκιμάσουμε ή να αγοράσουμε εκπληκτικές μπύρες, 
που παρασκευάζονται σύμφωνα με αυθεντικές, παλιές 
τσέχικες συνταγές. Στη συνέχεια, αναχωρούμε για τη 
λουτρόπολη του Κάρλοβυ Βάρυ. Χτισμένο κατά μήκος 
του ποταμού Τέπλα, αποτέλεσε αγαπημένο προορισμό 
προσωπικοτήτων όπως ο Μεγάλος Πέτρος, η Μαρία 
Θηρεσία, ο Γκαίτε, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ. 
H πανέμορφη λουτρόπολη θα μας εντυπωσιάσει με τη 
φύση και τα υπέροχα κτίριά της, τα οποία συνθέτουν 
μια μοναδική εικόνα. Η περιήγησή μας είναι πεζή και 
διαρκεί περίπου μία ώρα, όπου μεταξύ άλλων θα 
θαυμάσουμε το θέατρο της πόλης, τα αυτοκρατορικά 
λουτρά, τις στοές και τα περιστύλια διαφόρων 
αρχιτεκτονικών ρυθμών τα οποία στεγάζουν τις 
θεραπευτικές πηγές και τον εντυπωσιακό φυσικό 
θερμοπίδακα. Στη συνέχεια, θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο για φαγητό και ψώνια. Το απόγευμα 
αναχωρούμε για την Πράγα.

5η ημέρα: Πράγα - Πτήση επιστροφής
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας, ελεύθερος χρόνος και 
στην συνέχεια επιβίβαση στο λεωφορείο μας  και 
μετάβαση στο αεροδρόμιο της Πράγας. Έλεγχος 
εισιτηρίων και αναχώρηση για την πτήση επιστροφή 
μας. 

Σημειώσεις: 
Στην 4ήμερη εκδρομή διαμορφώνεται έτσι το 
πρόγραμμα έτσι ώστε να μη παραλειφθεί τίποτα
Η ροή του προγράμματος είναι ενδεικτική και ενδέχεται 
να αλλάξει για καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος

Περιλαμβάνονται 
• Aεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων 145€
• Μία αποσκευή 20kg ανά άτομο και μία 
χειραποσκευή 8kg ανά άτομο
• Μεταφορές από το αεροδρόμιο στο 
ξενοδοχείο και αντίστροφα
• Διαμονή για 3 ή 4 διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχείο της επιλογής σας
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα με πολυτελή πούλμαν
• Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο σας
• Έμπειρος αρχηγός συνοδός καθ’όλη τη 
διάρκεια του ταξιδιού
• Ασφάλιση αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.

Δεν Περιλαμβάνονται 
• Είσοδοι σε μουσεία, πάρκα & αρχαιολογικούς 
χώρους κτλ.
• Προαιρετικές εκδρομές και οτιδήποτε αναφέρεται 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
• Δημοτικοί φόροι πληρωτέοι απευθείας
στη reception του ξενοδοχείου
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Πράγα - Βιέννη
Αυτοκρατορικές Πρωτεύουσες

Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη
με απευθείας πτήσεις

23, 26 ΔΕΚ 5 ημέρες

1η ημέρα: Πτήση για Μπρατισλάβα-Πράγα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για 
Μπρατισλάβα. Άφιξη και αναχώρηση για την 
Πράγα.

2η ημέρα: Πράγα (περιήγηση πόλης) - 
Καστρούπολη - Προαιρετική κρουαζιέρα στο 
Μολδάβα 
Πρωινό και ξεκινάμε να γνωρίσουμε την παλιά 
πόλη της Πράγας. Θα δούμε την πλατεία της 
παλιάς πόλης, το μεσαιωνικό Δημαρχείο με το 
αστρονομικό ρολόι, το ναό της Παναγίας Τυν, την 
Εβραϊκή συνοικία, το γοτθικό Πύργο της πυρίτιδας, 
το Πανεπιστήμιο του Καρόλου, το Θέατρο Νόστιτς, 
την πλατεία Βενσεσλάβ, την Εθνική βιβλιοθήκη, το 
Μέγαρο φιλαρμονικής και θα περπατήσουμε στην 
πέτρινη γέφυρα του Καρόλου, στολισμένη με 30 
αγάλματα αγίων. 
Στη συνέχεια, θα επισκεφθούμε την Καστρούπολη 
και το Κάστρο. Θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, 
το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι 
Σβαρτσενβέργκ, την Αρχιεπισκοπή, το Προεδρικό 
μέγαρο, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου, το ναό 
του Αγίου Νικολάου. Στο τέλος, θα επιβιβαστούμε 
από την όχθη της «Μικρής πλευράς» σε καραβάκι 
για μια 2ωρη κρουαζιέρα με γεύμα (προαιρετικά).

3η ημέρα: Πράγα - Βιέννη
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για τελευταίες 
βόλτες στη πόλη. Μπορείτε να γευτείτε το γνωστό 
γλύκισμα trdelnik ή να απολαύσετε μια μπύρα σε 
μία από τις παραδοσιακές μπυραρίες της πόλης. 
Στη συνέχεια, μεταφορά στη Βιέννη.

4η ημέρα: Βιέννη (περιήγηση πόλης) - 
Επίσκεψη Σενμπρουν
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στη 
πόλη. Θα δούμε την περίφημη Ρινγκστράσσε και με 

κυκλική πορεία θα γνωρίσουμε τα σημαντικότερα 
κτίρια του ιστορικού κέντρου: το Μουσείο 
Εφαρμοσμένων Τεχνών, το Δημοτικό Πάρκο, το 
Ιμπέριαλ, την Κρατική Όπερα, την Ακαδημία Καλών 
τεχνών, τα Χειμερινά Ανάκτορα, την πλατεία Μαρίας 
Θηρεσίας με το Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης και 
Φυσικής Ιστορίας, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, 
το Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Εκκλησία του 
Τάματος, την πλατεία Σουηδίας. 

Θα περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια της πάλαι 
ποτέ Ελληνικής Παροικίας, θα περάσουμε από 
τους δύο Ελληνορθόδοξους Ναούς, το Μνημείο 
του Ρήγα Φεραίου και θα καταλήξουμε στον 
περίφημο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Στη 
συνέχεια, θα κατευθυνθούμε στο Μπελβεντέρε και 
θα ολοκληρώσουμε με την επίσκεψη στο περίφημο 
Σένμπρουν. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το 
απόγευμα προτείνουμε πεζή βόλτα στο ιστορικό 
κέντρο περίπου μιάμισης ώρας. Θα δούμε την 
περίφημη Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην πλατεία 
του Δημαρχείου, το καφέ Λάντμαν, την πλατεία των 
Σκωτσέζων, το μοναδικό καφέ Τσεντράλ και θα 
καταλήξουμε στο Γκράμπεν και την Κόλμαρκτ με 
ένα από τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της πόλης, 
το θρυλικό Demmel. 

5η ημέρα: Βιέννη - Μπρατισλάβα - Πτήση 
επιστροφής
Πρωινό και αναχώρηση για την Μπρατισλάβα για 
την πτήση της επιστροφής.

Σημειώσεις: 
Η αναχώρηση 26/12 έχει αναχώρηση για Πράγα και 
επιστροφή από Μπρατισλάβα.
Η ροή του προγράμματος είναι ενδεικτική και 
ενδέχεται να αλλάξει για καλύτερη εκτέλεση του 
προγράμματος

Περιλαμβάνονται 
• Aεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων 145€
• Μία αποσκευή 20kg ανά άτομο και μία 
χειραποσκευή 8kg ανά άτομο
• Μεταφορές από το αεροδρόμιο στο 
ξενοδοχείο και αντίστροφα
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα με πολυτελή πούλμαν
• Διαμονή για 4 διανυκτερεύσεις σε 
επιλεγμένα ξενοδοχεία
• Διατροφή ανάλογα με την προτίμηση σας
• Έμπειρος αρχηγός συνοδός καθ’όλη τη 
διάρκεια του ταξιδιού
• Ασφάλιση αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.

Δεν Περιλαμβάνονται 
• Είσοδοι σε μουσεία, πάρκα & αρχαιολογικούς 
χώρους κτλ.
• Προαιρετικές εκδρομές και οτιδήποτε αναφέρεται 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
• Δημοτικοί φόροι πληρωτέοι απευθείας
στη reception του ξενοδοχείου

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων
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Τα ξενοδοχεία μας στην Πράγα

Clarion Congress Prague 4*

Το Clarion Congress Hotel Prague βρίσκεται δίπλα 
στο σταθμό Vysocanska του μετρό και στεγάζει ένα 
εμπορικό κέντρο. Όλα τα δωμάτια περιλαμβάνουν 
δωρεάν ενσύρματο internet και WiFi. Διαθέτουν 
κλιματισμό και ιδιωτικό μπάνιο. Απέχει 10 λεπτά 
με το μετρό από το κέντρο και μόλις 5 λεπτά με τα 
πόδια από το γήπεδο O2 Arena. 

Ιbis Praha Old Town 3*

To Ibis Praha Old Town βρίσκεται στην καρδιά της 
Πράγας,μόλις 100μ. από την παλιά πόλη. Η κεντρική 
εμπορική οδός Na Porici βρίσκεται λίγα βήματα μακριά. 
Όλα τα δωμάτια του Ibis Praha διαθέτουν κλιματισμό, 
ντους και τουαλέτα.Η Πλατεία της Παλιάς Πόλης, η 
Πλατεία Wenceslas και η Εβραϊκή Συνοικία βρίσκονται 
σε απόσταση 500μ. από το Ibis Praha Old Town.

Botanique 4* (ex Jurys Inn) 

Το Botanique βρίσκεται απέναντι από το σταθμό 
Florenc του μετρό, σε απόσταση 15 λεπτών με 
τα πόδια από την πλατεία της παλιάς πόλης της 
Πράγας και 5 λεπτών με το μετρό από την πλατεία 
Wenceslas. Προσφέρει δωρεάν WiFi, γυμναστήριο 
στις εγκαταστάσεις και υπηρεσία ενοικίασης 
ποδηλάτων.

Century Old Town 4*

Το Hotel Century Old Town Prague στεγάζεται σε 
ένα νεομπαρόκ κτίριο του 19ου αιώνα στην καρδιά 
της Πράγας, μόλις 400μ. μακριά από την Πλατεία 
της Παλιάς Πόλης και το Αστρονομικό Ρολόι. 
Όλα τα κλιματιζόμενα δωμάτια διαθέτουν ιδιωτικό 
μπάνιο, δορυφορική τηλεόραση και στεγνωτήρα 
μαλλιών.

Grandior 5*

Το Grandior Hotel Prague είναι ένα ντιζάιν 
ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης. Προσφέρει 
εστιατόριο και ευρύχωρα δωμάτια με δωρεάν WiFi, 
πολύ κοντά στις δημόσιες συγκοινωνίες. Διαθέτει 
κέντρο σπα και σάουνα με επιπλέον χρέωση. 
Το Grandior Hotel Prague απέχει 2χλμ. από τη 
Γέφυρα του Καρόλου, 1,2χλμ. από την πλατεία της 
Παλιάς Πόλης με το Αστρονομικό Ρολόι και 1,3χλμ. 
από την πλατεία Wenceslas.

Novotel Praha Wenceslas Square 
4* (Family hotel)

Το Novotel Praha Wenceslas Square βρίσκεται στην 
καρδιά της Πράγας, σε απόσταση 100μ. από τον 
κόμβο I.P. Pavlova των δημόσιων συγκοινωνιών. 
Η πλατεία Wenceslas είναι προσβάσιμη σε μόλις 
5 λεπτά με τα πόδια.Όλα τα δωμάτια διαθέτουν 
ιδιωτικό μπάνιο, κλιματισμό, παροχές για τσάι/καφέ 
και καναπέ-κρεβάτι. Το κέντρο σπα του Novotel 
περιλαμβάνει μεγάλη εσωτερική πισίνα, γυμναστήριο 
και σάουνα.

Majestic Plaza 4*

Το κομψό Majestic Plaza βρίσκεται στην καρδιά της 
Πράγας, σε απόσταση μόλις 300μ. από τη διάσημη 
Πλατεία Wenceslas. 
Διαθέτει δωρεάν WiFi στους κοινόχρηστους χώρους, 
ενώ όλα τα δωμάτια μη καπνιζόντων περιλαμβάνουν 
δωρεάν παροχές για καφέ και τσάι.

Myo Wenceslas 4*

Το κατάλυμα προσφέρει δωρεάν WiFi και απέχει 
2 λεπτά με τα πόδια από το Εθνικό Μουσείο της 
Πράγας και 4 λεπτά με τα πόδια από την πλατεία 
Wenceslas. Βρίσκεται 13 λεπτά μακριά με τα πόδια 
από το Αστρονομικό Ρολόι της Πράγας. Οι μονάδες 
περιλαμβάνουν τηλεόραση επίπεδης οθόνης με 
δορυφορικά κανάλια, ψυγείο, βραστήρα, μπιντέ, 
δωρεάν προϊόντα περιποίησης και επιφάνεια 
εργασίας.
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Η Πράγα τις Γιορτές

Τσέχικο γυαλί και κρύσταλλα
Οι Τσέχοι γνώριζαν το γυαλί ήδη από τον 9ο αιώνα. 
Στα μέσα του 13ου αιώνα υπήρχαν στην χώρα αρκετά 
υαλουργεία. Η τεχνική του κρυστάλλου αναπτύχθηκε 
στην Τσεχία στα τέλη του 17ου αιώνα. Ήταν 
εξαιρετικής ποιότητας και ξεπέρασε και το Murano της 
Βενετίας. Στην αγορά θα βρείτε διάφορες ποιότητες 
κρυστάλλου και γυαλικών, χειροποίητα ή βιομηχανικά. 
Τα καταστήματα με σουβενίρ κατακλύζονται δυστυχώς 
από φτηνιάρικα κρυσταλλάκια... Φημισμένα και 
ποιοτικά είναι τα κρύσταλλα της Βοημίας (Bohemi-
an Crystal). Πολύ γνωστό και ένα από τα καλύτερα 
του κόσμου είναι το «υαλικό των βασιλιάδων» του 
εργοστασίου Moser. Φιλοτεχνείται στη λουτρόπολη 
του Karlovy Vary από το 1857. Η τιμή του βέβαια είναι 
αντίστοιχη της ποιότητας του.

Μαριονέτες
Το κουκλοθέατρο εξελίχθηκε την εποχή του μπαρόκ 
ειδικά στην Ιταλία, τη Γαλλία και την Αγγλία. Από τον 
17ο αιώνα όμως διαδόθηκε τόσο στην κεντρική όσο 
και στην ανατολική Ευρώπη. Οι Τσέχοι καλλιτέχνες 
ανήκουν από τότε στην κορυφή αυτής της τέχνης. 
Υπάρχουν διάφορες μαριονέτες, χειροποίητες και μη, 
ξύλινες ή από άλλα υλικά, για παιδιά και συλλέκτες. 
Δημοφιλής είναι η «κακιά μάγισσα», οι Τσέχοι 
πιστεύουν ότι φέρνει γούρι στο σπίτι. Είναι πασιφανές 
βέβαια, ότι τα τελευταία χρόνια στα τουριστικά μαγαζιά 
κυριαρχούν οι φθηνές αλλά κακής αισθητικής και 
ποιότητας “κινέζικες” κούκλες... Οι καλές μαριονέτες 
ξεχωρίζουν στα ποιοτικά καταστήματα: από την όψη 
και την τιμή τους.

Τσέχικα μολύβια και γραφικά
Από τότε που ο Josef Hardtmuth ξεκίνησε να 
κατασκευάζει στη Βιέννη αρχικά, αλλά από το 1848 
και στο Ceske Budejovice της Νότιας Βοημίας, τα 
περίφημα μολύβια του από πηλό και γραφίτη, τα 
μέχρι τότε ακριβά μολύβια, εξαπλώθηκαν σε όλη την 
Ευρώπη και έγιναν αντικείμενο καθημερινής χρήσης. 
Η εταιρία Kohinoor-Hardtmuth, εξακολουθεί μέχρι 
και σήμερα να παράγει στην ίδια περιοχή, μολύβια 
και άλλα γραφικά είδη εξαιρετικής ποιότητας αλλά 
και αισθητικής! Μια κασετίνα από ποιοτικά μολύβια 
ή ένα σετ μπογιές για παιδιά, σίγουρα είναι ένα πολύ 
ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό δώρο ή αναμνηστικό, που 
μπορεί να φέρει κανείς μαζί του από την Τσεχία!

Ξύλινα παιχνίδια
Το ξύλινο παιδικό παιχνίδι αποτελεί άλλη μια 
μεγάλη παράδοση στη χώρα μας. Υπάρχουν ειδικά 

καταστήματα που πουλάνε βιομηχανοποιημένα, 
αλλά και χειροποίητα ξύλινα παιχνίδια. Παιδαγωγικά, 
έξυπνα, χαριτωμένα, ευφάνταστα, εντυπωσιακά, 
διασκεδαστικά ή απλά διακοσμητικά, θα τα βρείτε στις 
υπαίθριες αγορές και τα παιχνιδάδικα.

Πορσελάνη
Είναι γνωστό ότι η παραγωγή της πορσελάνης άρχισε 
τον 7ο αιώνα στην Κίνα. Στην Ευρώπη εξελίχθηκε 
στο Meisen στις αρχές του 18ου αιώνα, ενώ το 
1792 άρχισε και η παραγωγή της στην Τσεχία. Η 
παραδοσιακή πορσελάνη είναι σε σχήμα κρεμμυδιού, 
μπλε χρώμα σε άσπρο φόντο. Στην Τσεχία παράγεται 
και η μοναδική ροζ πορσελάνη.

Γκραβούρες
Καλής ποιότητας πίνακες ζωγραφικής πωλούνται 
στις γκαλερί. Αλλά και στη Γέφυρα του Καρόλου, το 
Χρυσό σοκάκι του Κάστρου της Πράγας, την μόνιμη 
υπαίθρια αγορά της οδού Havelska και αλλού, θα 
βρείτε τους πλανόδιους μικροπωλητές που πουλούν 
συνήθως ακουαρέλες και πίνακες, είτε αυθεντικούς, 
είτε σε μεταξοτυπίες ή άλλες ανατυπώσεις. Όπως και 
να ‘χει, είναι σίγουρα ένα πολύ ιδιαίτερο αναμνηστικό 
ανάμεσα στα πολλά (και κιτσάτα) σουβενίρ. 

Πράγα, η πόλη των σιδηρουργών
Η μυρωδιά του κάρβουνου θα σας οδηγήσει σίγουρα. 
Θα τους δείτε συχνά στις πλατείες να κτυπούν τα 
πυρακτωμένα σίδερα πάνω στην αμόνια. Να δίνουν 
μορφή στα μέταλλα με τον αρχέγονο τρόπο. Τα 
εργαστήριά τους συνήθως σε κάποιο στενάκι στον 
λαβύρινθο της Παλιάς Πόλης. Τα τεχνουργήματά τους, 
από χρηστικά αντικείμενα μέχρι μικρά και μεγάλα έργα 
τέχνης μπορεί να είναι μια ιδιαίτερη αγορά.

Κοσμήματα από τους Τσέχικους 
ημιπολύτιμους λίθους Γρανάτη και 
Μολδαβίτη
Μια από τις πλέον ιδιαίτερες αγορές που μπορεί να 
συναντήσει κανείς στη Τσεχία, είναι κοσμήματα από 
Μολδαβίτη και Γρανάτη. Στη χώρα υπάρχουν τα 
μοναδικά κοιτάσματα του Μολδαβίτη (Vltavin) αλλά 
και του τσέχικου γρανάτη (Cesky granat). Πρόκειται 
για ημιπολύτιμους λίθους.Ο μολδαβίτης έχει πράσινο 
χρώμα. Τα κοσμήματα με αυτή την πέτρα έχουν 
ιδιαίτερη αξία για τους συλλέκτες! Δεν είναι τυχαίο 
ότι  η βασίλισσα Ελισάβετ της Αγγλίας κατέχει ένα 
τέτοιο κόσμημα.  Στη συλλογή της υπάρχει και ένα σετ 
με τσέχικους γρανάτες στο βαθύ κόκκινο χρώμα του 

αίματος! Μόνο ένα εργοστάσιο της Τσεχίας παράγει 
παραδοσιακά κοσμήματα από γρανάτη και το δέσιμό 
τους είναι ειδικό. Δυστυχώς στην αγορά εμφανίζονται 
και πολλές απομιμήσεις.

“SHOPPING”
Για να είμαστε ειλικρινείς: Η Πράγα δεν είναι η 
κοιτίδα του shopping, όπως το Μιλάνο, το Παρίσι ή το 
Λονδίνο. Ωστόσο οι αγορές της, τα πολυκαταστήματα 
και τα εμπορικά της κέντρα δεν θα απογοητεύσουν 
ούτε τους πιο απαιτητικούς της κατανάλωσης. Από 
τη χλιδάτη εμπορική οδό των Παρισίων (Parizska), 
στον κύριο εμπορικό πεζόδρομο Na prikope, μέχρι 
και τα μοντέρνα εμπορικά κέντρα, μπορείτε να βρείτε 
επώνυμα είδη (Louis Vuitton, Gucci, Cartier, Diesel, 
Replay), αλλά και πιο οικονομικές casual μάρκες (Ben-
etton, Zara, Mango, Kenvelo, H&M, New Yorker).
Τα εμπορικά κέντρα συνήθως ανοίγουν καθημερινά 
στις 9:00 και κλείνουν στις 21:00, ενώ τα 
πολυκαταστήματα ανοίγουν συνήθως καθημερινά στις 
9:00 και κλείνουν στις 20:00, εκτός Σαββατοκύριακου 
που ανοίγουν στις 10:00 και κλείνουν στις 18:00.

Palladium
Το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο (200 καταστήματα) 
στο ιστορικό κέντρο της πόλης, κοντά στην Πύλη της 
Πυρίτιδας (Namesti Republiky 1, γραμμή Β του μετρό, 
στάση Namesti Republiky).

Palac Flora
Συμπαθητικό εμπορικό κέντρο στο «Κολωνάκι» της 
Πράγας (οδός Vinohradska 151, γραμμή  Α του μετρό, 
στάση Flora).

Novy Smichov
Ευχάριστο εμπορικό κέντρο στη ζωντανή σύγχρονη 
συνοικία Andel (οδός Plzenska 8, γραμμή Β του μετρό, 
στάση Andel).

My
Πολυκατάστημα στο ιστορικό κέντρο (οδός Narodni 
trida 26, γραμμή Β του μετρό, στάση Narodni trida).

Kotva
Πολυκατάστημα στο ιστορικό κέντρο, κοντά στην Πύλη 
της Πυρίτιδας (Namesti Republiky 8, γραμμή Β του 
μετρό, στάση Namesti Republiky).

Christmas Market 
at Old Town Square

30 Νοεμβρίου 2019 – 06 Ιανουαρίου 2020
Καθημερινά από 10.00 π.μ. - 23.59 μ.μ..

Old Town Square (Staroměstské náměstí),  Praha 1 
trhypraha.cz/en

Christmas Market 
at Wenceslas Square

30 Νοεμβρίου 2019 – 06 Ιανουαρίου 2020
Καθημερινά από 10.00 π.μ. - 23.59 μ.μ..

Václavské náměstí, Praha 1 - Nové Město, 110 00
trhypraha.cz/en

Christmas Market 
at Republiky Square

01 – 30 Δεκεμβρίου 2019
Καθημερινά από 10.00 π.μ. - 23.59 μ.μ..

Náměstí Republiky, Praha 1 - Staré Město / Nové Město
trhypraha.cz/en

Αγορές
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Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων

Βουδαπέστη
Το Καμάρι του Δούναβη

23, 27, 30 ΔΕΚ 4, 5 ημέρες

1η ημέρα: Πτήση για Μπρατισλάβα – Βιέννη 
περιήγηση πόλης – Βουδαπέστη   
Άφιξη στο αεροδρόμιο της Μπρατισλάβας, επιβίβαση 
στο λεωφορείο μας και αναχώρηση για τη Βιέννη, 
όπου θα ακολουθήσει η γνωριμία με την αυστριακή 
πρωτεύουσα. Θα περιηγηθούμε στην περίφημη 
λεωφόρο του Pινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα πιο 
σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό 
Πάρκο. Θα περάσουμε από τα χειμερινά ανάκτορα 
Hofburg, την Όπερα, το Τετράγωνο των Mουσείων, 
την πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το νεοκλασικό 
Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, το παλιό 
Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία 
του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε, την εκπληκτική 
εκκλησία του Αγίου Καρόλου. Χρόνος ελεύθερος 
και στη συνέχεια αναχώρηση για τη Βουδαπέστη. 
Τακτοποίηση στα ξενοδοχεία μας.

2η ημέρα: Βουδαπέστη – Περιήγηση πόλης – 
Προαιρετική Κρουαζιέρα στον Δούναβη  
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγησή μας από τη 
μνημειώδη πλατεία των Ηρώων με το μνημείο 
της Χιλιετηρίδας όπου θα γνωρίσουμε την ιστορία 
της χώρας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον 
καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, τη λεωφόρο της 
Δημοκρατίας με την Όπερα και τα καλοδιατηρημένα 
κτίρια, το ογκώδες Μπαρόκ Κοινοβούλιο και τις 
γέφυρες που ενώνουν τη Βούδα με την Πέστη. Στη 
συνέχεια, σας προτείνουμε κρουαζιέρα στον Δούναβη 
για να θαυμάσετε από μια άλλη οπτική γωνία τα 
μεγαλοπρεπή κτίρια του Κοινοβουλίου και του Πύργου 
των Ψαράδων. 

3η ημέρα: Βουδαπέστη (περιήγηση Βούδα) 
Πρόγευμα και αμέσως μετά θα περάσουμε στη Βούδα, 
όπου θα θαυμάσουμε το Κάστρο, το άγαλμα της 
Ελευθερίας, την Εθνική Πινακοθήκη, τον πύργο των 
Ψαράδων και τον ιστορικό ναό του Matthias (όπου 
στέφονταν οι Ούγγροι βασιλιάδες). Στη συνέχεια 
μετάβαση στο λόφο Gellert, από όπου θα θαυμάσουμε 
την πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης με τον 
Δούναβη. Το υπόλοιπο της ημέρας στη διάθεσή σας, 
για να κάνετε τη βόλτα σας στην περίφημη Vaci Utca 
και να πιείτε τον καφέ σας στα φημισμένα καφέ Ger-
baeud & New York. To βράδυ προαιρετική διασκέδαση 
σε εστιατόριο με τσιγγάνικα βιολιά.

4η ημέρα: Προαιρετική εκδρομή στα 
Παραδουνάβια Χωριά 
Πρόγευμα και για σήμερα σας προτείνουμε μία 
εκδρομή στα Παραδουνάβια Χωριά. Αναχώρηση για 
το Szentendre (Άγιος Ανδρέας), ένα παραδοσιακό 
χωριό της Ουγγαρίας. Θα επισκεφτούμε το μουσείο 
κεραμικής τέχνης της γλύπτριας Kovacs Margit και 
την ορθόδοξη εκκλησία του 1752. Περιπλανηθείτε 
στο χωριό των Καλλιτεχνών και των Καλών Τεχνών, 
όπως χαρακτηριστικά αποκαλείται ο Άγιος Ανδρέας, 
όπου μπορείτε να αγοράσετε κρύσταλλα, πορσελάνες 
και πολλά αναμνηστικά δώρα. Συνεχίζουμε για το 
Visegrad, το επόμενο χωριό πάνω στον Δούναβη. Θα 
θαυμάσουμε και θα περιηγηθούμε στα δύο τεράστια 
κάστρα, χτισμένα από τον Βασιλιά Bella IV για την 
προστασία της περιοχής από τους Μογγόλους. Στη 
συνέχεια, θα επισκεφθούμε το Βασιλικό Παλάτι 
χτισμένο από τον Βασιλιά Λουδοβίκο Α’. Τέλος, θα 
σταματήσουμε στο χωριό Esztergom, όπου θα δούμε 
τα πολυάριθμα αξιοθέατα, ανάμεσα στα οποία είναι: 
η Βασιλική, το Κάστρο και ο Καθεδρικός Ναός του 
Ezstergom, και η υπέροχη θέα του Δούναβη από το 
κάστρο, ιδανική για φωτογραφίες. 

5η ημέρα: Βουδαπέστη – Μπρατισλάβα – Πτήση 
επιστροφής  
Πρόγευμα και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της 
Μπρατισλάβας. Μετά από ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη 
στο διεθνές αεροδρόμιο της Σλοβακίας και επιβίβαση 
στο αεροπλάνο για την απευθείας πτήση επιστροφής 
μας στη Θεσσαλονίκη.

Σημειώσεις: 
Στην 4ήμερη εκδρομή το πρόγραμμα πραγματοποιείται 
ως εξής:
1η ημέρα Πτήση για Μπρατισλάβα – Παραδουνάβια 
Χωριά – Βουδαπέστη   
2η ημέρα Βουδαπέστη – Περιήγηση πόλης – 
Προαιρετική Κρουαζιέρα στον Δούναβη   
3η ημέρα Βουδαπέστη (ελεύθερη ημέρα)  
4η ημέρα Βουδαπέστη – Μπρατισλάβα – Πτήση 
επιστροφής

Η ροή του προγράμματος είναι ενδεικτική και 
ενδέχεται να αλλάξει για καλύτερη εκτέλεση του 
προγράμματος

Περιλαμβάνονται
• Aεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων (145 €)
• Μία αποσκευή 20kg ανά άτομο και μία 
χειραποσκευή 8kg ανά άτομο
• Μεταφορές από το αεροδρόμιο στο 
ξενοδοχείο και αντίστροφα
• Διαμονή για 3 ή 4 διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχείο της επιλογής σας
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα με πολυτελή πούλμαν
• Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο σας
• Έμπειρος αρχηγός συνοδός καθ’όλη τη 
διάρκεια του ταξιδιού
• Ασφάλιση αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.

Δεν Περιλαμβάνονται 
• Είσοδοι σε μουσεία, πάρκα &  αρχαιολογικούς 
χώρους κτλ.
• Προαιρετικές εκδρομές και οτιδήποτε αναφέρεται 
ως προαιρετικό η προτεινόμενο
• Δημοτικοί φόροι πληρωτέοι απευθείας
στη reception του ξενοδοχείου

Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη
με απευθείας πτήσεις
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Μόσχα 
& Αγία Πετρούπολη Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη & Αθήνα 

με απευθείας πτήσεις

20, 22, 27, 29 ΔΕΚ 8 ημέρες

Συνοπτικό πρόγραμμα 
Ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα

1η ημέρα: Πτήση για Μόσχα. Πρώτη γνωριμία, 
βραδινή βόλτα στο ιστορικό κέντρο της πόλης

2η ημέρα: Ξενάγηση-περιήγηση της πόλης, Ναός 
του Σωτήρος Χριστού, Γέφυρα του Πατριάρχη, 
Κόκκινη Πλατεία, ξενάγηση σε ένα από τα μουσεία: ή 
α) του «Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου 1941-1945» 
ή β) στο μουσείο «Πανόραμα του Μποροντινό του 
1812», πεζόδρομος Στάρι Αρμπάτ 

3η ημέρα:  Κρεμλίνο, Πλατεία των Ναών του 
Κρεμλίνου, μουσείο «Παλάτι Πανοπλιών» 
- «Armoury» (Oruzheynaya Palata) - τμήμα 
θησαυροφυλακίου, δώρο «Μουσείο Κοσμοναυτικής-
Αστροναυτικής», Μοσχοβίτικο Μετρό

4η ημέρα: Μόσχα-Αγία Πετρούπολη. Πρώτη 
γνωριμία, βραδινή βόλτα στο ιστορικό κέντρο της

5η ημέρα: Ξενάγηση-περιήγηση της πόλης, Φρούριο 
και Ναός των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, δώρο 
Ναός-Μουσείο του «Σωτήρα στο Χυμένο Αίμα» - της 
Αναστάσεως του Χριστού

6η ημέρα: Ξενάγηση στο Μουσείο Ερμιτάζ

7η ημέρα:  Νησί Κότλιν - Κρονστάνδη, Θαλάσσιος 
Καθεδρικός Ναός του Αγίου Νικολάου, επίσκεψη 
σε μια από τις θερινές κατοικίες: ή Πετροντβορέτς 
(Πέτερχοφ) - Κάτω Πάρκο και Μεγάλο Παλάτι  
ή Τσάρσκογιε Σελό (Πούσκιν), παλάτι 
της Αικατερίνης Ά

8η ημέρα: Αγία Πετρούπολη – Πτήση επιστροφής

Σημειώσεις:
• Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι 
ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα 
πραγματοποιηθούν

Δεν Περιλαμβάνονται 
• Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα  
ή αναγράφεται ως προαιρετικό
• Κόστος/επιβάρυνση έκδοσης βίζας για 
διαβατήρια άλλων χωρών (εκτός Ελλάδος)

Περιλαμβάνονται 
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* με ημιδιατροφή 
(πρωινά & δείπνα βάσει προγράμματος)
• Aεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση 
• Εισιτήρια ημερήσιου τρένου οικονομικής 
θέσης ή αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής 
θέσης για μετάβαση ΜΟΣΧΑ-ΑΓΙΑ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων
• Φόροι τοπικοί
• Για κατόχους ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ: 
• Βίζα Ρωσίας & ασφάλεια του προξενείου 
(ιατροφαρμακευτική κάλυψη για επείγοντα 
περιστατικά για άτομα έως 75 ετών, για 
μεγαλύτερες ηλικίες ενημερωθείτε από το 
πρακτορείο)
• Για κατόχους ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ: 
• Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης, Ταξιδιωτική 
Ασφάλεια (καλύπτει άτομα έως 75 ετών)
• Μεταφορές στους προορισμούς βάσει 
προγράμματος
• Ελληνόφωνες ξεναγήσεις από 
τοπικούς επαγγελματίες ξεναγούς βάσει 
προγράμματος
• Τέλη εισόδων σε μουσεία & χώρους 
επισκέψεων και ξεναγήσεων βάσει 
προγράμματος
• Ελληνόφωνος συνοδός στη διάρκεια του 
ταξιδιού 
• Δώρα βάσει προγράμματος

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων
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Μοναδική Ελβετία
Αλπική Πανδαισία

Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη με 
απευθείας πτήσεις

24, 28 ΔΕΚ & 02 ΙΑΝ 5, 6 ημέρες

1η ημέρα: Πτήση για Ζυρίχη (περιήγηση πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για 
Ζυρίχη. Άφιξη και θα δούμε τη Γοτθική Εκκλησία 
Φραουμίνστερ, την εκκλησία του Αγίου Πέτρου, 
το Δημαρχείο, την Όπερα και το μοντέρνο κτίριο 
Λε Κουρμουζιέ. Στη συνέχεια τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος.

2η ημέρα: Ζυρίχη - Σαφχάουζεν - Καταρράκτες 
Ρήνου - Σαιντ Γκάλεν - Λίμνη Κωστάντζα
Πρωινό και αναχώρηση για τους καταρράκτες του 
Ρήνου, τους πιο εντυπωσιακούς σε όγκο νερού 
καταρράκτες της Ευρώπης. Στη συνέχεια επίσκεψη 
στην πανέμορφη λίμνη Κωστάντζας όπου θα 
επισκεφθούμε το Σαιντ Γκάλεν με τα πανέμορφα σπίτια 
του 17ου και 18ου αιώνα, την εκκλησία του Αγίου 
Λαυρεντίου, την πλατεία Μάρκπλατς. Επιστροφή στη 
Ζυρίχη.

3η ημέρα: Ζυρίχη - Βέρνη - Ιντερλάκεν - 
Λουκέρνη  
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βέρνη, χτισμένη στην 
καμπή του ποταμού Άαρ. Στην περιήγηση της πόλης 
θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βικεντίου, 
το Κυβερνητικό Μέγαρο και το Δημαρχείο. Λίγος 
χρόνος ελεύθερος στα γραφικά στενά του ιστορικού 
κέντρου. Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Ιντερλάκεν. 
Θα περπατήσουμε στη λεωφόρο Χέεβεκ με τις 
καρυδιές και τις ινδικές καστανιές. Έπειτα, θα δούμε  
τη Λουκέρνη με την ξύλινη σκεπαστή μεσαιωνική 
γέφυρα Καπελμπρίκε που απεικονίζει την ιστορία της 
πόλης σε 120 πίνακες ζωγραφισμένους σε ξύλο, το 
παλιό Δημαρχείο και το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο. 
Επιστροφή στη Ζυρίχη.

4η ημέρα: Ζυρίχη - Χούρ (Αλπικό Τρένο) 
Πρόγευμα και νωρίς το πρωί θα μεταφερθούμε στον 
σταθμό του τρένου στο Chur για να επιβιβαστούμε 
στον τοπικό Αλπικό Σιδηρόδρομο (δεν περιλαμβάνεται 

το εισιτήριο του τρένου κόστους περίπου 70€). 
Ο συρμός αυτός περνά από γκρεμούς, χαράδρες, 
πάλλευκες χιονισμένες πλαγιές και μεγαλοπρεπή 
γεφύρια, ώσπου μας φέρνει στο λαμπερό διαμάντι 
Σαιν Μόριτς, ένα ακόμα διάσημο θέρετρο χειμερινών 
διακοπών, που θεωρείται το πιο «in» χιονοδρομικό 
κέντρο της Ευρώπης. Η ηλιοφάνεια στην περιοχή 
διαρκεί 322 ημέρες τον χρόνο, αυτό όμως δεν 
εμποδίζει τη μικρή και κομψή αυτή πόλη- χωριό να 
είναι ντυμένη στα λευκά για πάρα πολλές ημέρες. 
Το Σαιν Μόριτς δεν απέκτησε τυχαία το όνομα 
«κορυφή του κόσμου». Γιατί μπορεί να μην είναι η 
πιο υψηλή κορυφή της γης, είναι όμως σίγουρα η πιο 
κοσμαγάπητη, χάρη στην υπέροχη φύση των Άλπειων 
που την αγκαλιάζει. Χρόνος ελεύθερος στο μαγευτικό 
Σαιντ Μόριτς και στη συνέχεια πάλι με το τρένο θα 
συνεχίσουμε για το διάσημο Αλπικό θέρετρο του 
Νταβός το «μαγικό βουνό» του Τόμας Μαν, φημισμένο 
για τα συνέδρια υψηλών προσκεκλημένων και τον 
ακριβό χειμερινό τουρισμό. Επιστροφή στη Ζυρίχη.

5η ημέρα: Ζυρίχη - Βασιλεία - Πτήση επιστροφής
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στη διάθεσή σας. Στη 
συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βασιλείας για 
την πτήση της επιστροφής μας.

Σημειώσεις:
Η ροή του προγράμματος είναι ενδεικτική και ενδέχεται 
να αλλάξει για καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος
Το 6ήμερο πρόγραμμα στις 28/12 πραγματοποιείται 
ως εξής: 
1η ημέρα: Πτήση για Βασιλεία (Περιήγηση πόλης) – 
Ζυρίχη
2η ημέρα: Ζυρίχη (περιήγηση πόλης)  
3η ημέρα: Ζυρίχη – Σαφχάουζεν – Καταρράκτες Ρήνου 
– Σαιντ Γκάλεν – Λίμνη Κωνστάντζα
4η ημέρα: Ζυρίχη – Βέρνη – Ιντερλάκεν – Λουκέρνη 
5η ημέρα: Ζυρίχη – Χουρ – Αλπικό Τρένο
6η ημέρα: Λουκέρνη – Ζυρίχη – Πτήση επιστροφής

Δεν Περιλαμβάνονται 
• Είσοδοι σε μουσεία, πάρκα & αρχαιολογικούς 
χώρους κτλ.
• Προαιρετικές εκδρομές και οτιδήποτε αναφέρεται 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων πληρωτέοι στην 
reception του ξενοδοχείου

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων

Περιλαμβάνονται 
• Aεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 
160€
• Μία αποσκευή 20kg ανά άτομο και μία 
χειραποσκευή 8kg ανά άτομο
• Μεταφορές από το αεροδρόμιο στο 
ξενοδοχείο και αντίστροφα
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα με πολυτελή πούλμαν
• Διαμονή για 4 ή 5  διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχείο της επιλογής σας
• Πρωινό καθημερινά
• Έμπειρος αρχηγός συνοδός καθ’όλη τη 
διάρκεια του ταξιδιού
• Ασφάλιση αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.
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Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων

Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη με 
απευθείας πτήσεις

Πανόραμα Ελβετίας
Αλπικό Τρένο & Καταρράκτες Ρήνου

24, 28 ΔΕΚ & 02 ΙΑΝ 5, 6 ημέρες

1η ημέρα: Πτήση για Ζυρίχη - Λουκέρνη - 
Ιντερλάκεν - Λωζάνη   
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ζυρίχη. 
Άφιξη και μεταφορά στη Λουκέρνη με τις χρωματιστές 
προσόψεις των σπιτιών, τα πλακόστρωτα δρομάκια 
και την ξύλινη σκεπαστή μεσαιωνική γέφυρα 
Καπελμπρίκε, που απεικονίζει την ιστορία της πόλης 
σε 120 πίνακες ζωγραφισμένους σε ξύλο, το παλιό 
Δημαρχείο και το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο. 
Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Ιντερλάκεν. Θα 
περπατήσουμε στη λεωφόρο Χέεβεκ με τις καρυδιές 
και τις ινδικές καστανιές και θα θαυμάσουμε τις 
μοναδικές ομορφιές της πόλης. Νωρίς το απόγευμα 
άφιξη στη Λωζάνη. Στην πανοραμική περιήγησή 
μας θα δούμε τον Γοτθικό Καθεδρικό Ναό του 13ου 
αιώνα, το Κάστρο Σεν Μερ, το Δημαρχείο και το Ναό 
του Αγίου Φραγκίσκου. Μεταφορά, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.

2η ημέρα: Λωζάνη - Γενεύη - Αννεσύ   
Πρωινό και αναχώρηση για τη Γενεύη με το διάσημο 
και ψηλότερο συντριβάνι της Ευρώπης, το Jet D’ eau. 
Στην ξενάγησή μας θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του 
Αγίου Πέτρου, την οικία Ταβέλ που λειτουργεί σαν 
Μουσείο και το Παλάτι των Εθνών. Χρόνος ελεύθερος 
στη Γενεύη και στη συνέχεια θα κάνουμε μια μοναδική 
εκδρομή στη «Βενετία της Γαλλίας», το μοναδικό 
Αννεσύ, που έχει λάβει το προσωνύμιο «Βενετία της 
Γαλλίας». Το ιστορικό μνημείο Palais de l’ile, που 
δεσπόζει στο κέντρο της, χτισμένο μέσα στο νερό, 
αποτελεί το σήμα κατατεθέν της πόλης. Επιστροφή 
στη Λωζάνη.

3η ημέρα: Λωζάνη - Βέρνη - Ζυρίχη - Σαφχάουζεν 
- Καταρράκτες Ρήνου
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βέρνη. Στην 
πανοραμική περιήγηση της πόλης θα δούμε τον 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βικεντίου, το Κυβερνητικό 
Μέγαρο και το επιβλητικό κτίριο που στεγάζει 
το Δημαρχείο. Λίγος χρόνος ελεύθερος για να 
περιπλανηθείτε στα γραφικά στενά του ιστορικού 
κέντρου. Αναχώρηση για τη Ζυρίχη, όπου θα 
δούμε τη Γοτθική Εκκλησία του 13ου αιώνα 
Φραουμίνστερ με τα περίφημα βιτρό, την εκκλησία 
του Αγίου Πέτρου, το Δημαρχείο, την Όπερα και 
το μοντέρνο κτίριο Λε Κουρμουζιέ. Στη συνέχεια, 
αναχώρηση για τους καταρράκτες του Ρήνου, τους 

πιο εντυπωσιακούς σε όγκο νερού καταρράκτες της 
Ευρώπης. Τέλος, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στη 
Ζυρίχη.

4η ημέρα: Ζυρίχη - Χούρ (Αλπικό Τρένο)   
Πρόγευμα και νωρίς το πρωί θα μεταφερθούμε 
στον σταθμό του τρένου στο Chur για να 
επιβιβαστούμε στον τοπικό Αλπικό Σιδηρόδρομο 
(δεν περιλαμβάνεται το εισιτήριο του τρένου 
κόστους περίπου 70€). Ο συρμός αυτός περνά από 
γκρεμούς, χαράδρες, πάλλευκες χιονισμένες πλαγιές 
και μεγαλοπρεπή γεφύρια, ώσπου μας φέρνει στο 
λαμπερό διαμάντι Σαιν Μόριτς, ένα ακόμα διάσημο 
θέρετρο χειμερινών διακοπών, που θεωρείται το πιο 
«in» χιονοδρομικό κέντρο της Ευρώπης. Η ηλιοφάνεια 
στην περιοχή διαρκεί 322 ημέρες τον χρόνο, αυτό 
όμως δεν εμποδίζει τη μικρή και κομψή αυτή πόλη-
χωριό να είναι ντυμένη στα λευκά για πάρα πολλές 
ημέρες. Το Σαιν Μόριτς δεν απέκτησε τυχαία το όνομα 
«κορυφή του κόσμου». Γιατί μπορεί να μην είναι η 
πιο υψηλή κορυφή της γης, είναι όμως σίγουρα η πιο 
κοσμαγάπητη, χάρη στην υπέροχη φύση των Άλπειων 
που την αγκαλιάζει. Χρόνος ελεύθερος στο μαγευτικό 
Σαιντ Μόριτς και στη συνέχεια πάλι με το τρένο θα 
συνεχίσουμε για το διάσημο Αλπικό θέρετρο του 
Νταβός το «μαγικό βουνό» του Τόμας Μαν, φημισμένο 
για τα συνέδρια υψηλών προσκεκλημένων και τον 
ακριβό χειμερινό τουρισμό. Επιστροφή στη Ζυρίχη.

5η ημέρα: Ζυρίχη - Βασιλεία - Πτήση επιστροφής
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στη διάθεσή σας. Στη 
συνέχεια, μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βασιλείας 
για την πτήση της επιστροφής μας.

Σημειώσεις:
Η ροή του προγράμματος είναι ενδεικτική και ενδέχεται 
να αλλάξει για καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος
Το 6ήμερο πρόγραμμα στις 28/12 πραγματοποιείται 
ως εξής: 
1η ημέρα: Πτήση για Βασιλεία (Περιήγηση πόλης) – 
Βέρνη - Λωζάνη
2η ημέρα: Λωζάνη – Αννεσύ – Γενεύη 
3η ημέρα: Λωζάνη – Ιντερλάκεν – Λουκέρνη – Ζυρίχη
4η ημέρα: Ζυρίχη (περιήγηση πόλης) – Σαφχάουζεν – 
Καταρράκτες Ρήνου
5η ημέρα: Ζυρίχη – Χουρ – Αλπικό Τρένο
6η ημέρα: Ζυρίχη – Πτήση επιστροφής

Δεν Περιλαμβάνονται 
• Είσοδοι σε μουσεία, πάρκα & αρχαιολογικούς 
χώρους κτλ.
• Προαιρετικές εκδρομές και οτιδήποτε αναφέρεται 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων πληρωτέα στη 
reception του ξενοδοχείου

Περιλαμβάνονται 
• Aεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 
160€
• Μία αποσκευή 20kg ανά άτομο και μία 
χειραποσκευή 8kg ανά άτομο
• Μεταφορές από το αεροδρόμιο στο 
ξενοδοχείο και αντίστροφα
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα με πολυτελή πούλμαν
• Διαμονή για 4 ή 5  διανυκτερεύσεις σε 
επιλεγμένα ξενοδοχεία
• Πρωινό καθημερινά
• Έμπειρος αρχηγός συνοδός καθ’όλη τη 
διάρκεια του ταξιδιού
• Ασφάλιση αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.
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Ελβετία των Άλπεων
Με διαμονή στην εκπληκτική Λουκέρνη

Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 
με απευθείας πτήσεις

24, 28 ΔΕΚ & 02 ΙΑΝ 5, 6 ημέρες

1η ημέρα: Πτήση για Ζυρίχη - Σαφχάουζεν - 
Καταρράκτες Ρήνου - Λουκέρνη 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για 
Ζυρίχη. Άφιξη και αναχώρηση για την περιήγηση 
στη Ζυρίχη, κατά τη διάρκεια της  οποίας  θα  δούμε  
μεταξύ  άλλων  τη  διεθνούς  φήμης  λεωφόρο  με 
τις μεγάλες τράπεζες και τα μοντέρνα καταστήματα, 
τη Μπανχοφστράσσε, τον Καθεδρικό Ναό, τον 
ναό Φράουμυνστερ με τα βιτρώ του Σαγκάλ, το 
Δημαρχείο, την εκκλησία του Αγίου Πέτρου με 
τον μεγαλύτερο δίσκο ρολογιού στην Ευρώπη 
(με διάμετρο 8,7 μ!), την πλατεία Μυνστερχόφεν, 
με τα διακοσμημένα σπίτια των συντεχνιών και το 
Λίντερχοφ. Στη συνέχεια, θα εξορμήσουμε προς το 
Σαφχάουζεν (σύνορα Ελβετίας-Γερμανίας) για να 
απολαύσουμε τους πιο εντυπωσιακούς σε όγκο νερού 
καταρράκτες της Ευρώπης. Χρόνος ελεύθερος για 
να απολαύσουμε το τοπίο, στη συνέχεια αναχώρηση 
για την πιο γραφική Ελβετική πόλη την παραμυθένια 
Λουκέρνη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος 
ελεύθερος για τη πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η ημέρα: Λουκέρνη (περιήγηση πόλης) - Όρος 
Πιλάτους
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια θα 
γνωρίσουμε την πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις 
των σπιτιών, τα πλακόστρωτα δρομάκια και τις μικρές 
πλατείες με τα σιντριβάνια. Σπουδαίο αξιοθέατο 
της Λουκέρνης είναι η ξύλινη σκεπαστή μεσαιωνική 
γέφυρα Καπελμπρίκε που απεικονίζει την ιστορία της 
πόλης σε 120 πίνακες ζωγραφισμένους σε ξύλο, το 
παλιό Δημαρχείο και το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο 
δίνουν στην πόλη μια παραμυθένια  χροιά. Ελεύθερος 
χρόνος στην πανέμορφη πόλη. Για όσους αντέχουν τις 
έντονες προκλήσεις και φυσικά… τα ύψη, προτείνουμε 
να απολαύσουν μια απίστευτη θέα προς τη λίμνη 
της Λουκέρνης και τα γύρω βουνά από τη κορυφή 
του όρους Πιλάτους το οποίο είναι επισκέψιμο μέσω 
τελεφερίκ ή μέσω του πιο απότομου οδοντωτού 
σιδηρόδρομου στον κόσμο, ο οποίος κατασκευάστηκε 
το 1898 και λειτουργεί στις ίδιες γραμμές! Απολαύστε 
την εκπληκτική θέα προς τη λίμνη της Λουκέρνης και 
τα γύρω βουνά των Ελβετικών  Άλπεων, που σου 
κόβει την ανάσα. Χρόνος για καφέ και φωτογραφίες. 
Επιστροφή στη Λουκέρνη το απόγευμα.

3η ημέρα: Λουκέρνη - Χούρ (Αλπικό Τρένο)  
Πρόγευμα και νωρίς  το  πρωί  θα  μεταφερθούμε  
στον  σταθμό  του τρένου στο Chur για να 
επιβιβαστούμε στον τοπικό Αλπικό Σιδηρόδρομο 
(δεν περιλαμβάνεται το εισιτήριο του τρένου 
κόστους περίπου 70€). Ο συρμός αυτός περνά από 
γκρεμούς, χαράδρες, πάλλευκες χιονισμένες πλαγιές 
και μεγαλοπρεπή γεφύρια, ώσπου μας φέρνει στο 
λαμπερό διαμάντι Σαιν Μόριτς, ένα ακόμα διάσημο 

θέρετρο χειμερινών διακοπών, που θεωρείται το πιο 
«in» χιονοδρομικό κέντρο της Ευρώπης. Η ηλιοφάνεια 
στην περιοχή διαρκεί 322 ημέρες τον χρόνο, αυτό 
όμως δεν εμποδίζει τη μικρή και κομψή αυτή πόλη- 
χωριό να είναι ντυμένη στα λευκά για πάρα πολλές 
ημέρες. Το Σαιν Μόριτς δεν απέκτησε τυχαία το όνομα 
«κορυφή του κόσμου». Γιατί μπορεί να μην είναι η 
πιο υψηλή κορυφή της γης, είναι όμως σίγουρα η πιο 
κοσμαγάπητη, χάρη στην υπέροχη φύση των Άλπειων 
που την αγκαλιάζει. Χρόνος ελεύθερος στο μαγευτικό 
Σαιντ Μόριτς και στη συνέχεια πάλι με το τρένο θα 
συνεχίσουμε για το διάσημο Αλπικό θέρετρο του 
Νταβός το «μαγικό βουνό» του Τόμας Μαν, φημισμένο 
για τα συνέδρια υψηλών προσκεκλημένων και τον 
ακριβό χειμερινό τουρισμό. Επιστροφή στη Λουκέρνη.

4η ημέρα: Λουκέρνη - Ιντερλάκεν - Βέρνη
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για 
το κοσμοπολίτικο θέρετρο Ιντερλάκεν, χτισμένο 
στη συμβολή δύο λιμνών. Ανθοστόλιστα πάρκα, 
επιβλητικά ξενοδοχεία και ολόγυρα οι πανύψηλες 
βουνοκορφές του Jungfraujof. Συνεχίζουμε 
διασχίζοντας την πανέμορφη ελβετική ύπαιθρο για 
να φτάσουμε στη Βέρνη. Η πόλη είναι χτισμένη 
σε μια απόκρημνη καμπή του ποταμού Άαρ, με 
χαρακτηριστική αρχιτεκτονική του 16ου αιώνα, με 
φόντο τις μεγαλειώδεις Άλπεις. Στην περιήγησή μας 
θα δούμε τον καθεδρικό ναό του Αγ. Βικεντίου, την 
κεντρική αρτηρία Μάρκτγκάσε πλαισιωμένη από 
ψηφιδωτές στοές, τον περίφημο πύργο των Ρολογιών 
κ.α. χρόνος ελεύθερος για να γνωρίσουμε μια από τις 
ομορφότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Επιστροφή 
στη Λουκέρνη.

5η ημέρα: Λουκέρνη - Βασιλεία - Πτήση 
επιστροφής
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για 
τις τελευταίες βόλτες στη Λουκέρνη. Στη συνέχεια, 
αναχώρηση με προορισμό το αεροδρόμιο της 
Βασιλείας για την πτήση της επιστροφής μας.
 
Σημειώσεις:
Η ροή του προγράμματος είναι ενδεικτική και ενδέχεται 
να αλλάξει για καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος
Το 6ήμερο πρόγραμμα στις 28/12 πραγματοποιείται ως 
εξής : 
1η ημέρα: Πτήση για Βασιλεία (περιήγηση πόλης) – 
Λουκέρνη
2η ημέρα: Λουκέρνη (περιήγηση πόλης) – Όρος 
Πιλάτους
3η ημέρα: Λουκέρνη – Σαφχάουζεν – Καταρράκτες 
Ρήνου 
4η ημέρα: Λουκέρνη – Χουρ – Αλπικό Τρένο 
5η ημέρα: Λουκέρνη (ελεύθερη ημέρα)
6η ημέρα  Λουκέρνη – Ζυρίχη – Πτήση επιστροφής

Περιλαμβάνονται 
• Aεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων 160€
• Μία αποσκευή 20kg ανά άτομο και μία 
χειραποσκευή 8kg ανά άτομο
• Μεταφορές από το αεροδρόμιο στο 
ξενοδοχείο και αντίστροφα
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα με πολυτελή πούλμαν
• Διαμονή για 4 ή 5  διανυκτερεύσεις σε 
επιλεγμένο ξενοδοχείο
Πρωινό καθημερινά
• Έμπειρος αρχηγός συνοδός καθ’όλη τη 
διάρκεια του ταξιδιού
• Ασφάλιση αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.

Δεν Περιλαμβάνονται 
• Είσοδοι σε μουσεία, πάρκα & αρχαιολογικούς 
χώρους κτλ.
• Προαιρετικές εκδρομές και οτιδήποτε αναφέρεται 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων πληρωτέοι στην 
reception του ξενοδοχείου

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων
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Στρασβούργο & Χωριά Αλσατίας
Η πρωτεύουσα των Χριστουγέννων

1η ημέρα: Πτήση για Ζυρίχη - Στρασβούργο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ζυρίχη. 
Άφιξη και περιήγηση πόλης. 
Θα δούμε τη Γοτθική Εκκλησία Φραουμίνστερ, την 
εκκλησία του Αγίου Πέτρου, το Δημαρχείο, την Όπερα 
και το μοντέρνο κτίριο Λε Κουρμουζιέ. Στη συνέχεια 
αναχωρούμε για το Στρασβούργο. Άφιξη, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: Στρασβούργο (Περιήγηση πόλης)
Πρωινό και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην 
παλιά πόλη «Μικρή Γαλλία», όπου δεσπόζει ο 
καθεδρικός ναός της Παναγίας. Στην πλατεία Σατό 
δίπλα στον καθεδρικό, βρίσκεται ο πύργος των Ροάν, 
που σήμερα στεγάζει το μουσείο Καλών Τεχνών, το 
μουσείο Διακοσμητικών Τεχνών και Αρχαιολογίας. 
Για το μεσημέρι προτείνουμε κρουαζιέρα στα κανάλια 
της πόλης. Για το βράδυ προτείνουμε βόλτα στους 
πεζόδρομους και δείπνο στα εξαιρετικά αλσατικά 
εστιατόρια.

3η ημέρα: Στρασβούργο - Κολμάρ - Φράιμπουργκ 
Πρωινό και αναχώρηση για το Κολμάρ, που φημίζεται 
για τα κρασιά του. Θα περιηγηθούμε στο ιστορικό του 
κέντρο. Θα δούμε το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό 
και τις μικρές πανέμορφες πλατείες με τις υπαίθριες 
αγορές. Ελεύθερος χρόνος στο πιο όμορφο σημείο 
της παλαιάς πόλης, τη «Μικρή Βενετία», με τα κανάλια, 
τις περίτεχνες γέφυρες, τα αριστοκρατικά καφέ και 
εστιατόρια. 
Επόμενος προορισμός το Φράιμπουργκ, στον Μέλανα 
Δρυμό. Θα περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο της 
πόλης με τον εντυπωσιακό Καθεδρικό Ναό. Θα δούμε 
το ιστορικό Κάουφχαους, που θυμίζει πως η πόλη 
στο παρελθόν υπήρξε σημαντικό εμπορικό κέντρο 
και την Πλατεία του Δημαρχείου. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο Στρασβούργο.

4η ημέρα: Στρασβούργο - Χαϊδελβέργη - Μπάντεν 
Μπάντεν
Πρωινό και αναχώρηση για τη Χαϊδελβέργη. Στη 
διαδρομή μας θα συναντήσουμε το Μπάντεν Μπάντεν, 
φημισμένη λουτρόπολη. Θα έχουμε την ευκαιρία να 
επισκεφθούμε εξωτερικά τα λουτρά Καρακάλλα και 
θα περπατήσουμε στη Λιχτεντάλερ Αλέ, στις όχθες 
του ποταμού. Άφιξη στη Χαϊδελβέργη. Περιήγηση 
στην παραμυθένια πόλη, χτισμένη στις όχθες του 
ποταμού Νέκαρ. Στην περιήγησή μας θα δούμε τις 
πλατείες Κommarkt, Μarktplats και την πλατεία 
του Πανεπιστημίου, όπου το carousel σας περιμένει 
για να σας ταξιδέψει στο χρόνο. Χρόνος ελεύθερος. 
Επιστροφή στο Στρασβούργο.

5η ημέρα: Στρασβούργο - Βασιλεία - Πτήση 
επιστροφής
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βασιλεία. Άφιξη και 
περιήγηση στην πόλη που αποτελεί τόπο διεξαγωγής 
της σημαντικότερης αγοραπωλησίας έργων τέχνης 
του κόσμου κάθε Ιούνιο και φιλοξενεί τον υπέροχο 
καθεδρικό ναό Μούνστερ. Αναχώρηση για το 
αεροδρόμιο της Βασιλείας και πτήση επιστροφής.

Σημειώσεις:
Η ροή του προγράμματος είναι ενδεικτική και ενδέχεται 
να αλλάξει για καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος
Το 6ήμερο πρόγραμμα στις 28/12 πραγματοποιείται ως 
εξής  
1η ημέρα: Πτήση για Βασιλεία (περιήγηση πόλης) – 
Στρασβούργο
2η ημέρα: Στρασβούργο (περιήγηση πόλης)
3η ημέρα: Στρασβούργο – Κολμάρ – Φράιμπουργκ 
4η ημέρα: Στρασβούργο – Μπάντεν Μπάντεν – 
Χαϊδελβέργη
5η ημέρα: Στρασβούργο (ελεύθερη ημέρα)
6η ημέρα: Στρασβούργο – Ζυρίχη – Πτήση επιστροφής

Δεν Περιλαμβάνονται 
• Είσοδοι σε μουσεία, πάρκα & αρχαιολογικούς 
χώρους κτλ.
• Προαιρετικές εκδρομές και οτιδήποτε αναφέρεται 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων πληρωτέοι στην 
reception του ξενοδοχείου

Περιλαμβάνονται 
• Aεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων 160€
• Μία αποσκευή 20kg ανά άτομο και μία 
χειραποσκευή 8kg ανά άτομο
• Μεταφορές από το αεροδρόμιο στο 
ξενοδοχείο και αντίστροφα
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα με πολυτελή πούλμαν
• Διαμονή για 4 διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχείο της επιλογής σας
• Πρωινό καθημερινά
• Έμπειρος αρχηγός συνοδός καθ’όλη τη 
διάρκεια του ταξιδιού
• Ασφάλιση αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.

Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 
με απευθείας πτήσεις

24, 28 ΔΕΚ & 02 ΙΑΝ 5, 6 ημέρες

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων
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Special Offers
Μια διαδρομή οδικώς και μια αεροπορικώς ή το αντίστροφο

ΔΩΡΟ ΤΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 
με απευθείας πτήσεις

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σημειώσεις:
Η ροή του προγράμματος είναι ενδεικτική και ενδέχεται να αλλάξει για καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος

Δεν Περιλαμβάνονται 
• Είσοδοι σε μουσεία, πάρκα & αρχαιολογικούς 
χώρους κτλ.
• Προαιρετικές εκδρομές και οτιδήποτε αναφέρεται 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων πληρωτέα στη 
reception του ξενοδοχείου

Πράγα – Βιέννη – Βουδαπέστη 
Αναχώρηση αεροπορικώς – επιστροφή οδικώς

Αναχωρήσεις: 26/ΔΕΚ  5 ημέρες

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΑ (περιήγηση πόλης)
2η ημέρα: ΠΡΑΓΑ – ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ – 
ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ
3η ημέρα: ΠΡΑΓΑ – ΒΙΕΝΝΗ  (περιήγηση πόλης) – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
4η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (περιήγηση πόλης) 
5η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΔΙΚΩΣ

Βουδαπέστη – Βιέννη – Πράγα
Αναχώρηση οδικώς – επιστροφή αεροπορικώς

Αναχωρήσεις: 18/ΔΕΚ & 02/ΙΑΝ 5 ημέρες

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΟΔΙΚΩΣ
2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (περιήγηση πόλης) 
3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΒΙΕΝΝΗ (περιήγηση πόλης) – ΠΡΑΓΑ
4η ημέρα: ΠΡΑΓΑ (περιήγηση πόλης)
5η ημέρα: ΠΡΑΓΑ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Περιλαμβάνονται 
• Αεροπορικά εισιτήρια μιας διαδρομής 
σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων  
• Μία αποσκευή 20kg ανά άτομο και μία 
χειραποσκευή 8kg ανά άτομο
• Μεταφορές από το αεροδρόμιο στο 
ξενοδοχείο ή αντίστροφα
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα με πολυτελή πούλμαν
• Διαμονή για τις αντίστοιχες 
διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία
• Διατροφή ανάλογα με την επιλογή σας
• Έμπειρος αρχηγός συνοδός καθ’όλη τη 
διάρκεια του ταξιδιού
• Ασφάλιση αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.
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Special Offers
Μια διαδρομή οδικώς και μια αεροπορικώς ή το αντίστροφο

ΔΩΡΟ ΤΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 
με απευθείας πτήσεις

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σημειώσεις:
Η ροή του προγράμματος είναι ενδεικτική και ενδέχεται να αλλάξει για καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος

Δεν Περιλαμβάνονται 
• Είσοδοι σε μουσεία, πάρκα & αρχαιολογικούς 
χώρους κτλ.
• Προαιρετικές εκδρομές και οτιδήποτε αναφέρεται 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων πληρωτέα στη 
reception του ξενοδοχείου

Βουδαπέστη – Βιέννη
Αναχώρηση οδικώς – επιστροφή αεροπορικώς

Αναχωρήσεις: 18, 19/ΔΕΚ & 02/ΙΑΝ  4, 5 ημέρες

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΟΔΙΚΩΣ
2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (περιήγηση πόλης) 
3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ – ΒΙΕΝΝΗ 
4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ (περιήγηση πόλης) 
5η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
*στο 4ήμερο πρόγραμμα συγχωνεύονται η 3η και 4η μέρα

Πανόραμα Ελβετίας
Αναχώρηση οδικώς – επιστροφή αεροπορικώς

Αναχωρήσεις: 23/ΔΕΚ  7 ημέρες

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΕΝ ΠΛΩ ΓΙΑ ΑΝΚΟΝΑ
2η ημέρα: ΑΝΚΟΝΑ - ΚΟΜΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
3η ημέρα: ΚΟΜΟ – ΛΟΥΓΚΑΝΟ – ΜΟΝΤΡΕ – ΛΩΖΑΝΗ 
4η ημέρα: ΛΩΖΑΝΗ – ΓΕΝΕΥΗ
5η ημέρα : ΛΩΖΑΝΗ – ΒΕΡΝΗ – ΛΟΥΚΕΡΝΗ – ΖΥΡΙΧΗ 
6η  ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ – ΧΟΥΡ – ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ (προαιρετικά)
7η  ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ –  ΒΑΣΙΛΕΙΑ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Περιλαμβάνονται 
• Αεροπορικά εισιτήρια μιας διαδρομής 
σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων  
• Μία αποσκευή 20kg ανά άτομο και μία 
χειραποσκευή 8kg ανά άτομο
• Μεταφορές από το αεροδρόμιο στο 
ξενοδοχείο ή αντίστροφα
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα με πολυτελή πούλμαν
• Διαμονή για τις αντίστοιχες 
διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία
• Διατροφή ανάλογα με την επιλογή σας
• Έμπειρος αρχηγός συνοδός καθ’όλη τη 
διάρκεια του ταξιδιού
• Ασφάλιση αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.
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Ο Santa προτείνει
Μακρινοί Προορισμοί 2019 - 2020 

Μπαλί, Ινδονησία 
Ένα παραμύθι που αρμενίζει στον Ινδικό Ωκεανό, 

το Μπαλί δεν κουράζεται χρόνια τώρα να σας 
κατακτά και να αφήνεται να το κατακτήσετε με 

χίλιους τρόπους. 
ΣΕΛ 46

Κούβα, Καραϊβική 
Η Κούβα είναι ο ήχος των τυμπάνων, ο ψίθυρος 
των βιολιών. Είναι μια αρχαία μείξη φυλών και 
διαφορετικών πολιτισμών. Η κουλτούρα και η 

ιστορία της διαποτίζει κάθε γωνιά της.
ΣΕΛ 50

Νέα Υόρκη & Η.Π.Α.
Από τον Ατλαντικό έως τον Ειρηνικό Ωκεανό, 

οι Η.Π.Α προσφέρουν ανεπανάληπτα τοπία και 
κοσμοπολίτικες πόλεις. Η Νέα Υόρκη με τα χίλια 
πρόσωπα που έδωσε το όνομά της στο όνειρο 

και την υπερβολή σας περιμένει.
ΣΕΛ 45

Ντουμπάι & Αμπού Ντάμπι 
Καλωσορίσατε στην πόλη των αντιθέσεων. Μια 
πόλη όπου η παράδοση συναντά την ανάπτυξη, 

μια πόλη όπου η ανατολή συναντά τη δύση, 
γοητευτικά και μυστηριακά, προσδίδοντας έναν 

χαρακτήρα μοναδικό.
ΣΕΛ 8-9

Πούκετ
Η φύση είναι γενναιόδωρη στο μεγαλύτερο 
και πιο κοσμοπολίτικο νησί της Ταϊλάνδης, 

που αποκαλείται «το μαργαριτάρι του νότου». 
Μοναδικές παραλίες με λευκή άμμο και 

κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά, ακτές με 
πανύψηλους φοίνικες και τροπική βλάστηση.

ΣΕΛ 49

Σιγκαπούρη 
  Εδώ, οι μοντέρνες λεωφόροι συνυπάρχουν 

με την αυθεντική τροπική βλάστηση, 
οι υπερσύγχρονοι ουρανοξύστες με τις 

παραδοσιακές ξύλινες κατοικίες, οι ινδουιστικοί 
ναοί με τα μοντέρνα εμπορικά κέντρα, οι 

πολύχρωμες έθνικ συνοικίες με τα hi-tech 
τεχνητά πάρκα και το clubbing με το feng shui. 

ΣΕΛ 48

Ζητήστε μας 
το ειδικό 
έντυπο για
τις Μαλδίβες
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Νέα Υόρκη
Στολισμένη Μητρόπολη

Εγγυημένες αναχωρήσεις από Αθήνα & Θεσσαλονίκη με πτήσεις

20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 ΔΕΚ& 02 ΙΑΝ 8, 9 & 10 ημέρες

Περιλαμβάνονται
• Aεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος 
καυσίμων, πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα 
(ESTA) και έξοδα αίτησης, Ειδική ατομική 
ταξιδιωτική ασφάλιση: 495€ συνολικά
• 2 αποσκευές δωρεάν (Emirates μόνο)
• Διαμονή στο New York Marriott Eastside 
4* ή Marriott Marquis Times Square 4*sup 
(χωρίς πρωινό)
• Ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν
• Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν
• ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση 
αγάλματος Ελευθερίας, Νησί Ellis κλπ.
• Βόλτα στο Chelsea Market, στη γέφυρα 
του Μπρούκλιν και στο Hudson Yards
• ΔΩΡΟ: Επίσκεψη στο μουσείο 
Μετροπόλιταν με ξενάγηση!
• Christmas Village στο Πάρκο Bryant
• Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/
ξενοδοχείο στην Αμερική
• Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός
• 10% έκπτωση στα πολυκαταστήματα 
Macy’s
• Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ’ άτομο 
στο ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης
• Ταξιδιωτικά έντυπα
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης

1η ημέρα: Πτήση για Νέα Υόρκη
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. 
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: Νέα Υόρκη, ξενάγηση: Βόρειο 
Μανχάταν, Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης
Αρχίζουμε σήμερα την ξενάγησή μας από την 
κυκλική πλατεία με το άγαλμα του Χριστόφορου 
Κολόμβου και το Λίνκολν Σέντερ. Ακριβώς δίπλα 
βρίσκεται η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Ford-
ham, όπου έχουν φοιτήσει τα μεγαλύτερα ονόματα 
της σύγχρονης ιστορίας. Συνεχίζουμε προς το Cen-
tral Park. Στη συνέχεια, βλέπουμε το Πανεπιστήμιο 
Columbia. 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. 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». Για το βράδυ 
ακολουθήστε τις προτάσεις του ξεναγού σας.

3η ημέρα: Νέα Υόρκη, συνέχεια ξενάγησης: 
Νότιο Μανχάταν, κρουαζιέρα, Christmas Village
Περιήγηση σε γνωστές γειτονιές του Μανχάταν που 
έχουν το δικό τους χρώμα και κουλτούρα, όπως 
το Γκρίνουιτς  και το Σόχο. Προχωρούμε προς την 
Τσάιναταουν, μία από τις μεγαλύτερες περιοχές 
Ασιατών που ζουν εκτός Ασίας. Συνεχίζοντας προς 
το νότιο άκρο του Μανχάταν (Lower Manhattan), θα 
δούμε την πασίγνωστη Wall Street. Ακόμα νοτιότερα 
βρίσκεται το Μπάτερι Παρκ. Στο «Σημείο Μηδέν» 
ορθώνεται σήμερα o ουρανοξύστης «One World 
Trade Center», το ψηλότερο κτίριο της Νέας Υόρκης. 
Συνέχεια στην προβλήτα South Street Seaport. 
H σημερινή μας ξενάγηση ολοκληρώνεται με μια 
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. H σημερινή μας ξενάγηση ολοκληρώνεται 
στο  Christmas Village του πάρκου Bryant. 

4η ημέρα: Νέα Υόρκη, συνέχεια ξενάγησης: 
Γέφυρα του Μπρούκλιν, Chelsea Market, Χάι 
Λάιν, Hudson Yards

Αναχωρούμε σήμερα για μια βόλτα στη μαγική 
Γέφυρα του Μπρούκλιν (Brooklyn). Στη συνέχεια, 
θα επισκεφθούμε το υπέροχο Chelsea Market. 
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 «Ves-
sel», 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. 

5η ημέρα: Νέα Υόρκη, Woodbury Commons Out-
lets (προαιρετικό)
Σήμερα θα περάσουμε την ημέρα μας στο Wood-
bury 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%.  

6η ημέρα: Νέα Υόρκη - Ουάσινγκτον DC 
(προαιρετικό)
Για σήμερα σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή 
στη Washington D.C., την πρωτεύουσα των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 

7η ημέρα: Νέα Υόρκη - Βοστώνη (προαιρετικό)
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. 

8η ημέρα: Νέα Υόρκη - πτήση επιστροφής
Ημέρα ελεύθερη, καθώς η πτήση μας είναι το βράδυ. 
Οι επιλογές σας πολλές. Σας προτείνουμε να κάνετε 
βόλτες στις γειτονιές του Μανχάταν και σε λιγότερο 
τουριστικά αξιοθέατα της πόλης: μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και πτήση για την Ελλάδα.  

9η ημέρα: Άφιξη στη Ελλάδα
Τώρα καταλαβαίνετε ότι η Νέα Υόρκη είναι 
κάτι παραπάνω από ένα ταξίδι στις ΗΠΑ. Είναι 
πραγματικά ένα ταξίδι ζωής στο κέντρο του κόσμου.
 
Σημείωση:
Η σειρά των δραστηριοτήτων του προγράμματος 
είναι ενδεικτική. Ανάλογα με την ημερομηνία, ώρα 
αναχώρησης, διάρκεια ταξιδιού, αργίες, ώρες πτήσεων 
και για όποιον άλλον λόγο κριθεί απαραίτητο, 
ενδέχεται να τροποποιηθεί, πάντα για την καλύτερη 
διεξαγωγή του και χωρίς παραλείψεις.

Δεν περιλαμβάνονται
• Τοπικοί φόροι-Αχθοφορικά-Φιλοδωρήματα (ΟΧΙ 
Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά $50, πληρωτέα 
με την άφιξη την πρώτη μέρα
• Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα

Χρήσιμες Πληροφορίες:
• Για την είσοδό σας στις ΗΠΑ είναι απαραίτητο να 
συμπληρώσετε την αίτηση ESTA
• Για λόγους ασφαλείας τα στοιχεία σας θα 
σταλούν πρώτα στο πρακτορείο μας για έλεγχο 
προτού καταχωρηθούν για την αίτηση ESTA
•Εφόσον έχετε ταξιδέψει στο Ιράν, στο Σουδάν, στη 
Λιβύη, στη Σομαλία ή στην Υεμένη μετά από την 1η 
Μαρτίου 2011 θα χρειαστείτε βίζα για ΗΠΑ

Ένα ταξίδι… μια τιμή!
Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν
τους φόρους αεροδρομίων
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Μπαλί
Χριστούγεννα στο νησί των θεών

Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη με 
απευθείας πτήσεις

22 ΔΕΚ 10 ημέρες/7 διανυκτερεύσεις

1η ημέρα: Πτήση από την Ελλάδα για το Μπαλί 
Απογευματινή συγκέντρωση στο αεροδρόμιο 
«Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη. Στις 21.35 
αναχωρούμε μέσω Κωνσταντινούπολης για το νησί 
των Θεών.  

2η ημέρα: Μπαλί 
Άφιξη στο Μπαλί στις 19.35. Μετά τις διατυπώσεις 
και την παραλαβή των αποσκευών μας, συνάντηση 
με τον τοπικό μας ξεναγό. Κατά τη διάρκεια της 
μεταφοράς σας στο ξενοδοχείο, θα λάβετε τις αρχικές 
βασικές πληροφορίες για το νησί και τις καθημερινές 
δραστηριότητες. Τακτοποίηση στο δωμάτιο και χρόνος 
ελεύθερος. Διανυκτέρευση 

3η ημέρα: Εκδρομή στο Κεντρικό & Βόρειο Μπαλί 
& Ναός Tanah Lot
Αναχώρηση στις 08.30 από το ξενοδοχείο και 
επίσκεψη στο σημαντικότερο αξιοθέατο του νησιού, 
τον εμβληματικό ναό Tanah Lot, χτισμένο πάνω 
σε βράχο μέσα στον Ινδικό Ωκεανό. Επόμενη 
στάση ο ναός Taman Ayun, βασιλικός ναός της 
δυναστείας Mengwi, περιτριγυρισμένος από λίμνη και 
επιβλητικούς κήπους. Στη διαδρομή θα απολαύσετε 
τους περίφημους ορυζώνες του νησιού και μαγικά 
χωριά. Συνεχίζουμε για την παραδοσιακή αγορά 
Candi Kuning, όπου μπορείτε να βρείτε φρέσκα 
φρούτα, λαχανικά, καφέ, μπαχαρικά και βότανα, 
και εξωτικά λουλούδια, όπως οι ορχιδέες και τα 
τοπικά τριαντάφυλλα. Η εκδρομή μας συνεχίζει με 
τον μαγευτικό Ινδουιστικό ναό Ulun Danu. Ο ναός 
είναι χτισμένος δίπλα στην υπέροχη λίμνη Beratan. 
Η τοποθεσία είναι ανεπανάληπτη, καθώς γύρω της 
βρίσκονται τέσσερα βουνά, δημιουργώντας μία 
εκπληκτική ατμόσφαιρα και εικόνα. Η εκδρομή θα 
σας μυήσει στον πολιτισμό του Μπαλί, με επίσκεψη 
σε μερικούς από τους κορυφαίους ναούς του νησιού. 
Επίσης, θα μάθετε περισσότερα πράγματα για τον 
μυστικό κόσμο των μπαχαριών. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο κατά τις 19.00. 

4η – 5η ημέρα: Μπαλί (ελεύθερες ημέρες)
Ελεύθερες μέρες για να απολαύσουμε τις νότιες 
ακτές, τον κοραλλιογενή βυθό και την κοσμοπολίτικη 
νυχτερινή ζωή. Σας προτείνουμε εναλλακτικά 

εξαιρετικές δραστηριότητες φύσης, πολιτισμού και 
αδρεναλίνης.

6η ημέρα: Εκδρομή στα καλύτερα του Ubud 
(ορυζώνες, καταρράκτες & μαϊμούδες) 
Πρόγευμα και παράδοση δωματίων. Αναχώρηση 
για τα υψίπεδα του Ουμπούντ, το πολιτιστικό 
κέντρο του νησιού. Πρώτη στάση το χωριό Ταμπάκ 
Σιρίνγκg, όπου θα δείτε τον ναό Τίρτα Εμπούλ και 
το παλάτι που έφτιαξε ο πρώτος πρόεδρος της 
Ινδονησίας. Επόμενη στάση το ιερό δάσος των 
μαϊμούδων, ένας προστατευμένος χώρος, όπου θα 
δείτε και θα παίξετε με τους μακάκους. Επόμενη 
στάση ο εντυπωσιακός καταρράκτης Tegenungan, 
τον οποίο θα θαυμάσουμε μέσα σε υπέροχο τροπικό 
περιβάλλον, πριν φτάσουμε στους θεαματικούς 
ορυζώνες Tegelalang. Οι φημισμένες αναβαθμίδες 
του Μπαλί θα σας συναρπάσουν. Θα κάνουμε επίσης 
περιήγηση στο κέντρο του χωριού Ουμπούντ, όπου 
θα δείτε τα βασικότερα αξιοθέατα και θα έχετε χρόνο 
να παζαρέψετε στην υπέροχη τοπική υπαίθρια 
αγορά. Ελεύθερος χρόνος για μεταφορά στο νέο μας 
κατάλυμα. 

7η – 8η ημέρα: Μπαλί (ελεύθερες ημέρες)
Ελεύθερες ημέρες για να απολαύσουμε τη μαγευτική 
φύση, τα πολύχρωμα χωριά, τους μυστηριακούς 
ναούς και τις υπαίθριες αγορές. Σας προτείνουμε 
εξαιρετικές δραστηριότητες φύσης, πολιτισμού και 
αδρεναλίνης. 

9η ημέρα: Πτήση επιστροφής στην Ελλάδα 
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για τελευταίες 
αγορές ή μία ακόμη δραστηριότητα. Νωρίς το 
απόγευμα αναχώρηση από το ξενοδοχείο μας για το 
αεροδρόμιο του Μπαλί. Στις 21.05 αναχωρούμε μέσω 
Κωνσταντινούπολης για τη Θεσσαλονίκη.

10η ημέρα: Άφιξη στην Θεσσαλονίκη
Στις 09.00 το πρωί θα φτάσουμε πίσω στην πατρίδα 
γεμάτοι υπέροχες εικόνες και αναμνήσεις.

Σημειώσεις:
Η ροή του προγράμματος είναι ενδεικτική και ενδέχεται 
να αλλάξει για καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος

Δεν Περιλαμβάνονται
• Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα 
• Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο
• Έξοδα προσωπικής φύσεως, ταξιδιωτική ασφάλεια

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων

Περιλαμβάνονται
• Aεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 
380€
• Μία (1) αποσκευή και μία (1) χειραποσκευή 
ανά άτομο
• Διαμονή σε ξενοδοχεία, όπως αναφέρεται 
παραπάνω με πρωινό καθημερινά
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο στο 
Μπαλί 
• Ολοήμερη εκδρομή στο κεντρικό και βόρειο 
Μπαλί & επίσκεψη του Ναού Tanah Lot 
(εκδρομικό πρόγραμμα)
• Ολοήμερη εκδρομή στα καλύτερα του Ubud 
(εκδρομικό πρόγραμμα)
• 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & υπηρεσίες 
τοπικών αντιπροσώπων
• Ελληνόφωνος τοπικός αντιπρόσωπος
• Ενημερωτικά έντυπα, τοπικοί φόροι, 
ασφάλεια αστικής ευθύνης, Φ.Π.Α.

Ζητήστε μας 
το ειδικό 
έντυπο για
το Μπαλί
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Μπαλί & Σιγκαπούρη
Κορυφαίοι προορισμοί της Ν.Α. Ασίας

Εγγυημένη αναχώρηση από Αθήνα 
& Θεσσαλονίκη με πτήσεις

21 ΔΕΚ 11 ημέρες/8 διανυκτερεύσεις

1η ημέρα: Πτήση από την Ελλάδα για Μπαλί 
Πρωινή συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος 
στην Αθήνα. Στις 10.55 αναχωρούμε μέσω 
Σιγκαπούρης για το νησί των Θεών, το εξωτικό Μπαλί.

2η ημέρα: Μπαλί 
Άφιξη στο Μπαλί. Μετά τις διατυπώσεις και την 
παραλαβή των αποσκευών μας, συνάντηση με τον 
τοπικό μας ξεναγό. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς 
σας στο ξενοδοχείο, θα λάβετε τις αρχικές βασικές 
πληροφορίες για το νησί και τις καθημερινές 
δραστηριότητες. Τακτοποίηση στο δωμάτιο και 
χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση ή μπάνιο στον 
Ινδικό Ωκεανό. Το απόγευμα σας προτείνουμε βόλτα 
στην παραλία Σεμινιάκ για να απολαύσετε υπέροχο 
ηλιοβασίλεμα από το lounge bar Ku.De.Ta ή να 
χαλαρώσετε με το πρώτο σας μπαλινέζικο μασάζ. 
Διανυκτέρευση. 

3η ημέρα: Εκδρομή στο Κεντρικό & Βόρειο Μπαλί 
& Ναός Τάνα Λοτ
Πρωινή αναχώρηση από το ξενοδοχείο και 
επίσκεψη στο σημαντικότερο αξιοθέατο του 
νησιού, τον εμβληματικό ναό Τάνα Λοτ, χτισμένο 
πάνω σε βράχο μέσα στον Ινδικό Ωκεανό. Επόμενη 
στάση, ο ναός Ταμάν Αγιούν, ο βασιλικός ναός 
της δυναστείας Μενγκουί, περιτριγυρισμένος από 
λίμνη και επιβλητικούς κήπους. Στη διαδρομή θα 
απολαύσετε την υπέροχη βλάστηση και τα πανέμορφα 
χωριά. Συνεχίζουμε για την παραδοσιακή αγορά 
Κάντι Κούνινγκ, όπου μπορείτε να βρείτε φρέσκα 
φρούτα, λαχανικά, καφέ, μπαχαρικά και βότανα και 
εξωτικά λουλούδια, όπως οι ορχιδέες και τα τοπικά 
τριαντάφυλλα. Η εκδρομή μας συνεχίζει με τον 
μαγευτικό Ινδουιστικό ναό Ουλούν Ντανού. Ο ναός 
είναι χτισμένος δίπλα στην υπέροχη λίμνη Μπερατάν. 
Η τοποθεσία είναι ανεπανάληπτη, καθώς γύρω της 
βρίσκονται τέσσερα βουνά, δημιουργώντας μία 
εκπληκτική ατμόσφαιρα και εικόνα. 

4η ημέρα: Μπαλί (ελεύθερη μέρα)
Ελεύθερη μέρα για να απολαύσουμε τις νότιες ακτές, 
τον κοραλλιογενή βυθό και την κοσμοπολίτικη 
νυχτερινή ζωή. Σας προτείνουμε προαιρετικά 
να κάνετε ολοήμερη κρουαζιέρα στα διπλανά 
κοραλλιογενή νησιά Λεμπόνγκαν και Νούσα Πενίδα, 
είτε να επισκεφθείτε κάποιο από τα πολλά θεματικά 
πάρκα του νότου.

5η ημέρα: Εκδρομή στα καλύτερα του Ουμπούντ 
(ορυζώνες & μαϊμούδες) 

Πρόγευμα και παράδοση δωματίων. Αναχώρηση 
για τα υψίπεδα του Ουμπούντ, το πολιτιστικό 
κέντρο του νησιού. Πρώτη στάση το χωριό Ταμπάκ 
Σιρίνγκg, όπου θα δείτε τον ναό Τίρτα Εμπούλ και 
το παλάτι που έφτιαξε ο πρώτος πρόεδρος της 
Ινδονησίας. Επόμενη στάση το ιερό δάσος των 
μαϊμούδων,  ένας προστατευμένος χώρος, όπου 
θα δείτε και θα παίξετε με τους μακάκους. Επόμενη 
στάση ο εντυπωσιακός καταρράκτης Tegenungan, 
τον οποίο θα θαυμάσουμε μέσα σε υπέροχο τροπικό 
περιβάλλον, πριν φτάσουμε στους θεαματικούς 
ορυζώνες Tegelalang. Οι φημισμένες αναβαθμίδες 
του Μπαλί θα σας συναρπάσουν. Θα κάνουμε επίσης 
περιήγηση στο κέντρο του χωριού Ουμπούντ, όπου 
θα δείτε τα βασικότερα αξιοθέατα και θα έχετε χρόνο 
να παζαρέψετε στην υπέροχη τοπική υπαίθρια 
αγορά. Ελεύθερος χρόνος για μεταφορά στο νέο μας 
κατάλυμα.  

6η ημέρα: Μπαλί (ελεύθερη μέρα)
Ελεύθερη μέρα για να απολαύσουμε τη μαγευτική 
φύση, τα πολύχρωμα χωριά, τους μυστηριακούς 
ναούς και τις υπαίθριες αγορές. Σας προτείνουμε 
εξαιρετικές δραστηριότητες φύσης, πολιτισμού και 
αδρεναλίνης, όπως την κατάβαση του ποταμού 
Αγιούνγκ ή βόλτα με ελέφαντες στο Τάρο. 

7η ημέρα: Μπαλί - πτήση για Σιγκαπούρη 
Μεταφορά από το Ουμπούντ στο αεροδρόμιο και 
απευθείας πτήση για τη Σιγκαπούρη. Άφιξη και 
συνάντηση με τον τοπικό μας αντιπρόσωπο. Τα 
τελευταία χρόνια, το πρώην τροπικό ψαροχώρι 
έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλουσιότερες χώρες 
της Ασίας, αποτελώντας σήμερα έναν τεχνολογικό 
παράδεισο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και 
τακτοποίηση στο δωμάτιο. Το βράδυ σας προτείνουμε 
να απολαύστε το υπερθέαμα των συντριβανιών 
Spectre, μπροστά από το εμβληματικό Marina Bay 
Sands και να περιηγηθείτε στους κήπους της Μαρίνα – 
gardens by the bay.

8η ημέρα - Σιγκαπούρη (ξενάγηση της πόλης) 
Πρωινή ξενάγηση της πόλης, όπου θα γνωρίσουμε 
το αποικιακό και φυλετικό της κέντρο, βλέποντας το 
παλιό Κοινοβούλιο, το Victoria Memorial Hall και 
το Singapore Cricket Club. Θα κάνουμε στάση στο 
σύμβολο της πόλης, το Merlion (Λιονταρόψαρο) και 
τον κόλπο της Μαρίνα. Συνεχίζουμε για την ιστορική 
συνοικία της Chinatown, με την πλούσια πολιτιστική 
ιστορία. 
Εκεί θα επισκεφθούμε το Thian Hock Kheng, 
έναν από τους παλαιότερους Κινέζικους ναούς 
της Σιγκαπούρης. Αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό 
αριστούργημα από πέτρα, πλακάκια και ξύλο, δράκους 
και φοίνικες, υπέροχα σκαλίσματα, γλυπτά και κίονες. 
Επόμενη στάση μας είναι η μικρή Ινδία, όπου θα 
δούμε τα δρομάκια με τα μικρά καταστήματα, γεμάτα 
από εξωτικά φρούτα, τοπικά λαχανικά, βότανα και 
μπαχάρια και γιρλάντες από ορχιδέες. Τέλος, θα  
επισκεφθούμε τους περίφημους βοτανικούς κήπους 
της Σιγκαπούρης με τις υπέροχες ορχιδέες, τόπος 
πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ περπατήστε την Clarke 
Quay ή το Suntec City.

9η ημέρα: Σιγκαπούρη (προαιρετική ολοήμερη 
εκδρομή στη Σεντόσα, Ενυδρείο & Universal 
Studios) 
Πρόγευμα. Η σημερινή μας ημέρα είναι αφιερωμένη 
στο νησί Σεντόσα, το μεγάλο θεματικό πάρκο της 
πόλης. Η εκδρομή ξεκινάει με τη μεταφορά μας μέσω 
του εναέριου τελεφερίκ, απ’ όπου θα απολαύσουμε 
την πανοραμική θέα του skyline της πόλης και το 
λιμάνι της, μέχρι να φτάσετε στο σταθμό του Σεντόσα. 

Εκεί θα επισκεφθούμε ένα από τα μεγαλύτερα 
ενυδρεία του κόσμου, το οποίο φιλοξενεί πάνω 
από 100.000 ψάρια και θηλαστικά, με περισσότερα 
από 800 είδη, όπως το πελώριο σαλάχι μάντα, 
σφυροκέφαλο καρχαρία και πολλά ακόμη. Στη 
συνέχεια, θα εισέλθουμε στο θεματικό πάρκο των 
Universal Studios της Σιγκαπούρης. Θα έχετε τη 
δυνατότητα να εξερευνήσετε και τις επτά ζώνες του 
πάρκου και να βιώσετε από κοντά τη μαγεία των 
υπερπαραγωγών του διάσημου κινηματογραφικού 
στούντιο. Θα απολαύσουμε διάφορα θεάματα, 
αξιοθέατα και φυσικά απίστευτες διαδρομές με 
τρενάκια γεμάτα αδρεναλίνη. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας αργά το απόγευμα. 

10η ημέρα: Σιγκαπούρη & πτήση για Ελλάδα
Πρωινό και παράδοση των δωματίων. Ελεύθερος 
χρόνος για τις τελευταίες σας αγορές. Σας προτείνουμε 
να περιπλανηθείτε στην Little India, την Chinatown 
και τη λεωφόρο της Ορχιδέας. Κατά τις 23.00 θα 
μεταφερθούμε από το ξενοδοχείο μας στο αεροδρόμιο 
του Τσανγκί, για να επιβιβαστούμε στην απευθείας 
πτήση της επιστροφής.

11η ημέρα: Άφιξη στην Ελλάδα
Στις 09.25 το πρωί θα φτάσουμε πίσω στην πατρίδα 
γεμάτοι υπέροχες εικόνες και αναμνήσεις.

Σημειώσεις:
Η ροή του προγράμματος είναι ενδεικτική και ενδέχεται 
να αλλάξει για καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων

Δεν Περιλαμβάνονται
• Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα (20€ πληρωτέα 
κατά την άφιξη στη Σιγκαπούρη)
• Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο
• Έξοδα προσωπικής φύσεως, ταξιδιωτική ασφάλεια
• Φαγητό και ποτά κατά τη διάρκεια των πτήσεων 
της Scoot

Περιλαμβάνονται
• Aεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 
220€ 
• Μία (1) αποσκευή και μία (1) χειραποσκευή 
ανά άτομο
• Διαμονή σε ξενοδοχεία, όπως αναφέρεται 
παραπάνω με πρωινό καθημερινά
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο στο 
Μπαλί και τη Σιγκαπούρη
• Ολοήμερη εκδρομή στο κεντρικό και βόρειο 
Μπαλί & επίσκεψη του Ναού Tanah Lot 
(ομαδικό πρόγραμμα)
• Ολοήμερη εκδρομή στα καλύτερα του Ubud 
(ομαδικό πρόγραμμα)
• Ξενάγηση μισής ημέρας στη Σιγκαπούρη 
• Ελληνόφωνος τοπικός αντιπρόσωπος στη 
Σιγκαπούρη
• Ενημερωτικά έντυπα
• Τοπικοί φόροι
• 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & υπηρεσίες 
τοπικών αντιπροσώπων
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & Φ.Π.Α.

Ζητήστε μας 
το ειδικό 
έντυπο για
το Μπαλί
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Σιγκαπούρη
Κοσμοπολίτικη Πρωτοχρονιά

Εγγυημένη αναχώρηση από Αθήνα 
& Θεσσαλονίκη με πτήσεις

28 ΔΕΚ 8 ημέρες & 6 διανυκτερεύσεις

1η ημέρα: Πτήση από την Ελλάδα για τη 
Σιγκαπούρη 
Πρωινή συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος 
στην Αθήνα. Στις 10.55 αναχωρούμε με απευθείας 
πτήση για τη Σιγκαπούρη. Διανυκτέρευση εν πτήσει.  

2η ημέρα: Σιγκαπούρη (ξενάγηση της πόλης & 
Βοτανικός Κήπος)
Άφιξη νωρίς στη Σιγκαπούρη. Τα τελευταία χρόνια, το 
πρώην τροπικό ψαροχώρι έχει εξελιχθεί σε μία από τις 
πλουσιότερες χώρες της Ασίας αποτελώντας σήμερα 
έναν τεχνολογικό παράδεισο, μία πόλη λαμπερή 
και κοσμοπολίτικη. Σύγχρονα εμπορικά κέντρα, 
μοντέρνοι γυάλινοι πύργοι, πολυτελή ξενοδοχεία, 
αλλά και επιβλητικοί ναοί, πανέμορφα αποικιακά 
αναπαλαιωμένα μέγαρα κι ένας άρτιος πολεοδομικός 
σχεδιασμός. Η Σιγκαπούρη αποτελεί την πολιτισμική 
πύλη ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση. Η 
σύγχρονη ασιατική Βαβέλ, όπως μπορεί κανείς να 
χαρακτηρίσει τη Σιγκαπούρη, εναλλάσσει πολλές 
διαφορετικές εικόνες και εντυπωσιάζει τον επισκέπτη 
της. Μετά τις διατυπώσεις και την παραλαβή των 
αποσκευών μας, θα μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο 
μας. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, θα λάβετε τις 
βασικές πληροφορίες για το νησί και τις καθημερινές 
δραστηριότητες. Άφιξη στο ξενοδοχείο και άμεση 
τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος για πρωινό και 
ξεκούραση στο δωμάτιό μας. Το μεσημέρι ξεκινάμε 
για την ξενάγηση της πόλης, όπου θα γνωρίσουμε 
το αποικιακό και φυλετικό της κέντρο, βλέποντας το 
παλιό Κοινοβούλιο, το Victoria Memorial Hall και 
το Singapore Cricket Club. Θα κάνουμε στάση στο 
σύμβολο της πόλης, το Merlion (Λιονταρόψαρο) 
και τον κόλπο της Μαρίνα. Συνεχίζουμε για την 
ιστορική συνοικία της Chinatown, με την πλούσια 
πολιτιστική ιστορία. Εκεί θα επισκεφθούμε το Thian 
Hock Kheng, έναν από τους παλαιότερους Κινέζικους 
ναούς της Σιγκαπούρης. Αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό 
αριστούργημα από πέτρα, πλακάκια και ξύλο, δράκους 
και φοίνικες, υπέροχα σκαλίσματα, γλυπτά και κίονες. 
Επόμενη στάση μας είναι η μικρή Ινδία, όπου θα 
περπατήσουμε τα δρομάκια με τα μικρά καταστήματα, 
γεμάτα από εξωτικά φρούτα, τοπικά λαχανικά, 
βότανα και μπαχάρια και γιρλάντες από ορχιδέες. 
Η τελευταία μας στάση είναι ο Βοτανικός κήπος, ο 
πρώτος τόπος παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco 
της Σιγκαπούρης. Θα περπατήσουμε μέσα στον εθνικό 
κήπο και θα μαγευτούμε από τις 60.000 και πλέον 
υπέροχες ορχιδέες. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Το 
βράδυ χρόνος για να κάνουμε πρώτη βόλτα με φόντο 
τη νυχτερινή όψη της πόλης.

3η ημέρα: Σιγκαπούρη (πρωινή βόλτα στη 
λεωφόρο Ορχιδέας & Singapore by night)
Πρωινό. Σήμερα θα περπατήσουμε στην υπέροχη 
κεντρική λεωφόρο της Ορχιδέας για να μυηθούμε 
στον κόσμο των πολυκαταστημάτων, εστιατορίων 
και υπαίθριων αγορών. Το απόγευμα στις 18.00 θα 
ξεκινήσουμε για το συναρπαστικό Singapore by night. 
Πρώτη στάση, είναι οι περίφημοι κήποι του κόλπου 
ή Gardens By the Bay, ένα νέο θεματικό πάρκο της 
πόλης σε 101 εκτάρια καταπράσινης βλάστησης στην 
καρδιά της Σιγκαπούρης. Απολαύστε το σόου ήχου 
και φωτός κάτω από τα τεράστια τεχνητά δέντρα 
στις 19.45 (η παράσταση δεν πραγματοποιείται σε 
περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών). Επόμενη 
στάση, το SkyPark του επιβλητικού Marina Bay Sand, 
μία πλατφόρμα χτισμένη 200 μέτρα ψηλά στον αέρα, 
αψηφώντας τη βαρύτητα. Προσφέρει 360 μοιρών 
θέα στo φωταγωγημένο skyline της Σιγκαπούρης 
μέχρι και τα νησιά Riau της Ινδονησίας. Στη συνέχεια, 
επιβιβαζόμαστε σε πλωτό ταξί για μία 20λεπτη 
βόλτα στον ποταμό της πόλης μέχρι το Clarke Quay, 
περνώντας ιστορικές γέφυρες και αποικιακά κτίρια 
του περασμένου αιώνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
κατά τις 22.00.  

4η ημέρα: Σιγκαπούρη (γαστρονομική περιήγηση 
like a local & αλλαγή της χρονιάς)
Πρωινό. Το μόνο πράγμα πιο καυτό από το τροπικό 
κλίμα της Σιγκαπούρης είναι η τοπική κουζίνα! Σήμερα 
θα απολαύσουμε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να 
δοκιμάσουμε μερικά από τα φημισμένα εδέσματα, 
να περιηγηθούμε με τα τοπικά μέσα, όπως ένας 
ντόπιος και να γνωρίσουμε τα μυστικά της πόλης. 
Ο καλύτερος τρόπος να γνωρίσουμε τον πολιτισμό 
μιας πόλης είναι να γίνουμε κομμάτι της και να 
βρεθούμε εκεί όπου κινούνται οι ντόπιοι. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Για την αλλαγή της χρονιάς, θα σας 
προτείνουμε τις καλύτερες επιλογές με τη βοήθεια 
του έμπειρου συνοδού μας και του ταξιδιωτικού μας 
συμβούλου. 

5η ημέρα: Σιγκαπούρη (νυχτερινό σαφάρι)
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος. Στις 17.30 θα 
ξεκινήσουμε για μια εκπληκτική εμπειρία στην καρδιά 
της Σιγκαπούρης, το περίφημο πρώτο νυχτερινό 
σαφάρι του κόσμου. Οδική μεταφορά στο θεματικό 
πάρκο του ζωολογικού πάρκου της πόλης. Εδώ, θα 
περιπλανηθούμε και θα δούμε τους τρομακτικούς 
θηρευτές μαζί με άλλα ζώα της ζούγκλας, κάτω από 
το μυστηριώδες πέπλο της νύχτας. Ξεκινάμε την 
περιήγηση γνωρίζοντας τον οδηγό μας, ο οποίος θα 
μοιραστεί όλα τα ενδιαφέροντα γεγονότα που ξέρει 
για το σαφάρι, σε μια νυχτερινή διαδρομή γεμάτη 
περιπέτεια στα 40 εκτάρια της ζούγκλας. Θαυμάστε 
τη μυστήρια τροπική ζούγκλα που ξεδιπλώνεται 
στο σούρουπο της νύχτας. Το σαφάρι περιέχει 
τεράστια ποικιλία νυκτόβιων ζώων. Το άνετο τραμ 
θα μας μεταφέρει με απόλυτη ασφάλεια μέσω του 
ανατολικού και δυτικού πάρκου. Οι χώροι είναι τόσο 
καλά κατασκευασμένοι, που θα ξεχάσουμε ότι είμαστε 
στη Σιγκαπούρη και θα πιστέψουμε ότι είμαστε βαθιά 
στην ασιατική ζούγκλα. Θα αντικρίσουμε εικόνες από 
τους ορεινούς λόφους των Ιμαλαΐων, τα τροπικά δάση 
της Νοτιοανατολικής Ασίας και την Ινδική Ήπειρο. Θα 
έχουμε επίσης την ευκαιρία να δούμε την παράσταση 
Thumbuakar ή την 20λεπτη παράσταση νυκτόβιων 
ζώων (creatures of the night show). Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο κατά τις 22.30.  

6η ημέρα: Σιγκαπούρη (προαιρετική εκδρομή στo 
Σεντόσα, Ενυδρείο & Universal Studios) 
Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα. Σας προτείνουμε να 
αφιερώσετε τη σημερινή μέρα στο νησί Σεντόσα, 
το μεγάλο θεματικό πάρκο της πόλης. Η εκδρομή 

ξεκινάει με την οδική μεταφορά μας στο θεματικό 
νησί. Εκεί θα επισκεφθούμε ένα από τα μεγαλύτερα 
ενυδρεία του κόσμου, το οποίο φιλοξενεί πάνω 
από 100.000 ψάρια και θηλαστικά, με περισσότερα 
από 800 είδη, όπως το πελώριο σαλάχι μάντα, 
σφυροκέφαλο καρχαρία και πολλά ακόμη. Στη 
συνέχεια, θα εισέλθουμε στο θεματικό πάρκο των 
Universal Studios της Σιγκαπούρης. Θα έχετε τη 
δυνατότητα να εξερευνήσετε και τις επτά ζώνες του 
πάρκου και να βιώσετε από κοντά τη μαγεία των 
υπερπαραγωγών του διάσημου κινηματογραφικού 
στούντιο. Θα απολαύσουμε διάφορα θεάματα, 
αξιοθέατα και φυσικά απίστευτες διαδρομές με 
τρενάκια γεμάτα αδρεναλίνη. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο εξ’ ιδίων, αργά το απόγευμα, μόλις 
ολοκληρώσετε τις επισκέψεις σας. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά το εναέριο τελεφερίκ 
απ’ όπου θα απολαύσετε την πανοραμική θέα του 
skyline της πόλης και το λιμάνι της.

7η ημέρα: Σιγκαπούρη & πτήση για Ελλάδα
Πρωινό. Παράδοση δωματίων στις 11.30. 
Ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες σας αγορές 
στα πολυκαταστήματα και τις αγορές της πόλης. 
Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε κάποιο από 
τα κορυφαία μουσεία της πόλης ή να περπατήσετε 
πάνω από τα δέντρα μέσα από πλήθος tree top 
μονοπατιών στην τροπική βλάστηση της Σιγκαπούρης. 
Κατά τις 22.30 θα αφήσουμε τα δωμάτιά μας και θα 
μεταφερθούμε από το ξενοδοχείο μας στο αεροδρόμιο 
του Τσανγκί, για να επιβιβαστούμε στην απευθείας 
πτήση της επιστροφής (αναχώρηση στις 03.00 τα 
ξημερώματα).

8η ημέρα: Άφιξη στην Ελλάδα
Στις 09.25 το πρωί θα φτάσουμε πίσω στην πατρίδα 
γεμάτοι υπέροχες εικόνες και αναμνήσεις.

Σημειώσεις:
Η ροή του προγράμματος είναι ενδεικτική και ενδέχεται 
να αλλάξει για καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων

Δεν Περιλαμβάνονται
• Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα (20€ πληρωτέα 
κατά την άφιξη στη Σιγκαπούρη)
• Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο
• Έξοδα προσωπικής φύσεως, ταξιδιωτική ασφάλεια
• Φαγητό και ποτά κατά τη διάρκεια των πτήσεων 
της Scoot

Περιλαμβάνονται
• Aεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 
200€ 
• Μία (1) αποσκευή και μία (1) χειραποσκευή 
ανά άτομο
• 6 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία
• Πρωινό καθημερινά
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της 
Σιγκαπούρης
• Πρωινή ξενάγηση μισής ημέρας με είσοδο 
στον Βοτανικό κήπο (εκδρομικό πρόγραμμα)
Singapore by Night (εκδρομικό πρόγραμμα)
• Νυχτερινό σαφάρι της Σιγκαπούρης 
(εκδρομικό πρόγραμμα)
• Δύο τοπικές περιπατητικές περιηγήσεις LIKE 
A LOCAL  (εκδρομικό πρόγραμμα)
• Ενημερωτικά έντυπα
• Τοπικοί φόροι
• 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & υπηρεσίες 
τοπικών αντιπροσώπων
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & Φ.Π.Α.
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1η ημέρα: Πτήση από την Ελλάδα για τη 
Σιγκαπούρη 
Πρωινή συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος 
στην Αθήνα. Στις 10.55 αναχωρούμε με απευθείας 
πτήση για τη Σιγκαπούρη. Διανυκτέρευση εν πτήσει.  

2η ημέρα: Σιγκαπούρη (ξενάγηση της πόλης & 
Βοτανικός Κήπος)
Άφιξη νωρίς στη Σιγκαπούρη. Τα τελευταία χρόνια, 
το πρώην τροπικό ψαροχώρι έχει εξελιχθεί σε μία 
από τις πλουσιότερες χώρες της Ασίας αποτελώντας 
σήμερα έναν τεχνολογικό παράδεισο, μία πόλη 
λαμπερή και κοσμοπολίτικη. Σύγχρονα εμπορικά 
κέντρα, μοντέρνοι γυάλινοι πύργοι, πολυτελή 
ξενοδοχεία, αλλά και επιβλητικοί ναοί, πανέμορφα 
αποικιακά αναπαλαιωμένα μέγαρα κι ένας άρτιος 
πολεοδομικός σχεδιασμός. Η Σιγκαπούρη αποτελεί την 
πολιτισμική πύλη ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. 
Η σύγχρονη ασιατική Βαβέλ, όπως μπορεί κανείς να 
χαρακτηρίσει τη Σιγκαπούρη, εναλλάσσει πολλές 
διαφορετικές εικόνες και εντυπωσιάζει τον επισκέπτη 
της. Μετά τις διατυπώσεις και την παραλαβή των 
αποσκευών μας, θα μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο 
μας. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς θα λάβετε τις 
βασικές πληροφορίες για το νησί και τις καθημερινές 
δραστηριότητες. Άφιξη στο ξενοδοχείο και άμεση 
τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος για πρωινό και 
ξεκούραση στο δωμάτιό μας. Το μεσημέρι ξεκινάμε 
για την ξενάγηση της πόλης, όπου θα γνωρίσουμε 
το αποικιακό και φυλετικό της κέντρο, βλέποντας το 
παλιό Κοινοβούλιο, το Victoria Memorial Hall και 
το Singapore Cricket Club. Θα κάνουμε στάση στο 
σύμβολο της πόλης, το Merlion (Λιονταρόψαρο) 
και τον κόλπο της Μαρίνα. Συνεχίζουμε για την 
ιστορική συνοικία της Chinatown, με την πλούσια 
πολιτιστική ιστορία. Εκεί θα επισκεφθούμε το Thian 
Hock Kheng, έναν από τους παλαιότερους Κινέζικους 
ναούς της Σιγκαπούρης. Αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό 
αριστούργημα από πέτρα, πλακάκια και ξύλο, δράκους 
και φοίνικες, υπέροχα σκαλίσματα, γλυπτά και κίονες. 
Επόμενη στάση μας είναι η μικρή Ινδία, όπου θα 
περπατήσουμε τα δρομάκια με τα μικρά καταστήματα, 
γεμάτα από εξωτικά φρούτα, τοπικά λαχανικά, 
βότανα και μπαχάρια και γιρλάντες από ορχιδέες. 
Η τελευταία μας στάση είναι ο Βοτανικός κήπος, ο 
πρώτος τόπος παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco 
της Σιγκαπούρης. Θα περπατήσουμε μέσα στον Εθνικό 
κήπο και θα μαγευτούμε από τις 60.000 και πλέον 
υπέροχες ορχιδέες. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Το 

βράδυ χρόνος για να κάνουμε πρώτη βόλτα με φόντο 
την νυχτερινή όψη της πόλης.

3η ημέρα: Σιγκαπούρη (πρωινή βόλτα στη 
λεωφόρο Ορχιδέας & Singapore by night)
Πρωινό. Σήμερα θα περπατήσουμε στην υπέροχη 
κεντρική λεωφόρο της Ορχιδέας για να μυηθούμε 
στον κόσμο των πολυκαταστημάτων, εστιατορίων 
και υπαίθριων αγορών. Το απόγευμα στις 18.00 θα 
ξεκινήσουμε για το συναρπαστικό Singapore by night. 
Πρώτη στάση είναι οι περίφημοι κήποι του κόλπου, 
ή Gardens By the Bay, ένα νέο θεματικό πάρκο της 
πόλης σε 101 εκτάρια καταπράσινης βλάστησης στην 
καρδιά της Σιγκαπούρης. Απολαύστε το σόου ήχου 
και φωτός κάτω από τα τεράστια τεχνητά δέντρα 
στις 19.45 (η παράσταση δεν πραγματοποιείται σε 
περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών). Επόμενη 
στάση, το SkyPark του επιβλητικού Marina Bay Sand, 
μία πλατφόρμα χτισμένη 200 μέτρα ψηλά στον αέρα 
που αψηφά τη βαρύτητα. Προσφέρει 360 μοιρών 
θέα στo φωταγωγημένο skyline της Σιγκαπούρης 
μέχρι και τα νησιά Riau της Ινδονησίας. Στη συνέχεια, 
επιβιβαζόμαστε σε πλωτό ταξί για μία 20λεπτη 
βόλτα στον ποταμό της πόλης μέχρι το Clarke Quay, 
περνώντας ιστορικές γέφυρες και αποικιακά κτίρια του 
περασμένου αιώνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο κατά 
τις 22.00.  

4η ημέρα: Σιγκαπούρη (γαστρονομική περιήγηση 
like a local & αλλαγή της χρονιάς)
Πρωινό. Το μόνο πράγμα πιο καυτό από το τροπικό 
κλίμα της Σιγκαπούρης είναι η τοπική κουζίνα! Σήμερα 
θα απολαύσουμε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να 
δοκιμάσουμε μερικά από τα φημισμένα εδέσματα, να 
περιηγηθούμε με τα τοπικά μέσα, όπως ένας ντόπιος, 
και να γνωρίσουμε τα μυστικά της πόλης. Ο καλύτερος 
τρόπος να γνωρίσουμε τον πολιτισμό μιας πόλης 
είναι να γίνουμε κομμάτι της και να βρεθούμε εκεί 
όπου κινούνται οι ντόπιοι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Για την αλλαγή της χρονιάς, θα σας προτείνουμε 
τις καλύτερες επιλογές με τη βοήθεια του έμπειρου 
συνοδού μας και του ταξιδιωτικού μας συμβούλου. 

5η ημέρα: Σιγκαπούρη & πτήση για Πούκετ
Πρωινό. Παράδοση δωματίων στις 11.30. 
Ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες σας αγορές 
στα πολυκαταστήματα και τις αγορές της πόλης. 
Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε κάποιο από τα 
κορυφαία μουσεία της πόλης ή να περπατήσετε πάνω 
από τα δέντρα μέσα από πλήθος tree top μονοπατιών 
στην τροπική βλάστηση της Σιγκαπούρης. Κατά τις 
16.30 θα μεταφερθούμε από το ξενοδοχείο μας στο 
αεροδρόμιο του Τσανγκί, για να επιβιβαστούμε στην 
απευθείας πτήση για τον τροπικό παράδεισο του 
Πούκετ. Διατυπώσεις, παραλαβή αποσκευών και 
συνάντηση με τον τοπικό μας αντιπρόσωπο. Κατά 
τη διάρκεια της μεταφοράς σας στο ξενοδοχείο, θα 
λάβετε τις αρχικές βασικές πληροφορίες για το νησί 
και τις καθημερινές δραστηριότητες. Τακτοποίηση στο 
δωμάτιο και διανυκτέρευση. 

6η ημέρα: Πούκετ (ελεύθερη μέρα)
Πρόγευμα. Ελεύθερη μέρα για να απολαύσετε τις 
παροχές του ξενοδοχείου σας και της παραλίας, να 
παζαρέψετε στις υπαίθριες αγορές, να δοκιμάσετε 
υπέροχες τοπικές λιχουδιές και φυσικά να κάνετε 
ταϊλανδέζικο μασάζ. 

7η ημέρα: Πούκετ – ολοήμερη κρουαζιέρα στα 
νησιά Πι Πι και νησί Μπαμπού με γεύμα
Πρωινό. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στα 
περίφημα νησιά Πι Πι και τη Maya Bay, όπου 
γυρίστηκε η διάσημη ταινία «The Beach» με τον 
Λεονάρντο Ντι Κάπριο, μία από τις πιο εντυπωσιακές 

παραλίες της Ταϊλάνδης. Ανακαλύψτε τις σπηλιές 
Viking και θαυμάστε τα σμαραγδένια κρυστάλλινα 
νερά και τους ασβεστολιθικούς βράχους. Θαυμάστε 
τον υποθαλάσσιο πλούτο του νησιού Bamboo με τα 
τροπικά ψάρια και τα πολύχρωμα κοράλλια. Ακόμη 
μία στάση της σημερινής μας κρουαζιέρας είναι το 
νησί των μαϊμούδων (Monkey Beach), όπου εκατό 
μαϊμούδες κατεβαίνουν στην παραλία για να παίξουν 
μαζί σας με ανταλλαγή το φαγητό. Διάρκεια: 9 ώρες. 
Περιλαμβάνονται: γεύμα, ποτά και εξοπλισμός. Δεν 
περιλαμβάνεται: η είσοδος στο πάρκο (περίπου 8€). 
Τι να πάρετε μαζί σας: αντηλιακό και φωτογραφική 
κάμερα.

8η-9η ημέρα: Πούκετ (ελεύθερες μέρες)
Πρωινό. Ελεύθερες μέρες για να χαλαρώσετε στις 
ακτές του νησιού. Προαιρετικά, σας προτείνουμε να 
κάνετε ολοήμερη εκδρομή – κρουαζιέρα στο εθνικό 
πάρκο Πανγκ Νγκα και το νησί του James Bond. 
Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε το Coral 
island, να κάνετε καταδύσεις ή βόλτα με ελέφαντες, να 
κατεβείτε τον ποταμό με ραφτ μέσα από την τροπική 
βλάστηση της περιοχής ή να παρακολουθήσετε 
θεάματα που προσφέρονται στο νησί.

10η ημέρα: Πούκετ & πτήση για Ελλάδα
Πρωινό και παράδοση των δωματίων στις 11.30. 
Ελεύθερος χρόνος για μια τελευταία βουτιά ή αγορές. 
Κατά τις 16.00 θα μεταφερθούμε από το ξενοδοχείο 
μας στο αεροδρόμιο του Πούκετ, για να επιβιβαστούμε 
στην πτήση της επιστροφής μέσω Σιγκαπούρης.

11η ημέρα: Άφιξη στην Ελλάδα 
Στις 09.25 το πρωί θα φτάσουμε πίσω στην πατρίδα 
γεμάτοι υπέροχες εικόνες και αναμνήσεις.

Σημειώσεις:
Η ροή του προγράμματος είναι ενδεικτική και ενδέχεται 
να αλλάξει για καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος

Πούκετ & Σιγκαπούρη
Μοναδική Πρωτοχρονιά στην Ασία

Εγγυημένη αναχώρηση από Αθήνα 
& Θεσσαλονίκη με πτήσεις

28 ΔΕΚ 11 ημέρες & 9 διανυκτερεύσεις

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων

Δεν Περιλαμβάνονται
• Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα (20€ πληρωτέα 
κατά την άφιξη στη Σιγκαπούρη)
• Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο
• Έξοδα προσωπικής φύσεως, ταξιδιωτική ασφάλεια
• Φαγητό και ποτά κατά τη διάρκεια των πτήσεων 
της Scoot 

Περιλαμβάνονται
• Aεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 
220€ 
• Μία (1) αποσκευή και μία (1) χειραποσκευή 
ανά άτομο
• Διαμονή σε ξενοδοχεία, όπως αναφέρεται 
παραπάνω με πρωινό καθημερινά
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της 
Σιγκαπούρης
• Πρωινή ξενάγηση μισής ημέρας με είσοδο 
στον Βοτανικό κήπο 
• Singapore by Night
• Γαστρονομική περιήγηση LIKE A LOCAL 
• Ελληνόφωνος συνοδός στη Σιγκαπούρη
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο του 
Πούκετ
• Ολοήμερη κρουαζιέρα στα νησιά Πι Πι και 
νησί Μπαμπού με γεύμα 
• Ενημερωτικά έντυπα
• Τοπικοί φόροι
• 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & υπηρεσίες 
τοπικών αντιπροσώπων
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & Φ.Π.Α.
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1η ημέρα: Πτήση για Αβάνα, άφιξη και μεταφορά 
στο ξενοδοχείο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για 
την Αβάνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη αργά 
το απόγευμα (πτήσεις με Swiss) ή νωρίς το πρωί της 
επόμενης μέρας (πτήσεις με Turkish) στο αεροδρόμιο 
«Χοσέ Μαρτί» της Αβάνας. Ο αντιπρόσωπος μας 
θα σας περιμένει εκεί και θα σας συνοδέψει στο 
ξενοδοχείο. 

2η ημέρα: Αβάνα - Επίσκεψη της πόλης της 
Αβάνας 
Μετά το πρόγευμα, ακολουθεί η πρωινή ξενάγηση στη 
μοντέρνα και παλιά πόλη της Αβάνας χαρακτηρισμένη 
από την Unesco ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Ξεκινώντας από την παλιά Αβάνα 
(Habana Vieja), θα επισκεφθούμε την πλατεία του 
Καπιτωλίου, την πιο παλιά πλατεία της πόλης, την 
πλατεία του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης (Plaza 
de San Francisco de Asis), όπου βρίσκεται και η 
ορθόδοξη εκκλησία του Αγ. Νικολάου και την παλιά 
πλατεία (Plaza Vieja). Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούμε 
στον ναΐσκο Templete για να καταλήξουμε στο 
Μουσείο της Habana Club. Σειρά έχει η μοντέρνα πόλη 
και το αριστοκρατικό προάστιο του Μιραμάρ, όπου 
πριν την επανάσταση ήταν τόπος κατοικίας πλούσιων 
επιχειρηματιών. Η Πέμπτη λεωφόρος, επιβλητική και 
σε αντιστοιχία με αυτή της Νέας Υόρκης, διασχίζει κατά 
μήκος την περιοχή. Στη συνέχεια, θα επισκεφθούμε 
την εμβληματική πλατεία της επανάστασης, γνωστή 
για τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις και τις ομιλίες 
του Φιντέλ Κάστρο μετά την επανάσταση. Αφού 
επισκεφθούμε πανοραμικά το προάστιο του Βεδάδο 
και το ιστορικό κτίριο του Πανεπιστημίου της Αβάνας, 
θα διασχίσουμε την παραλιακή λεωφόρο το διάσημο 
Μαλεκόν για τα καταλήξουμε στο φρούριο - κάστρο 
που δεσπόζει στον λόφο πάνω από την είσοδο του 
λιμανιού (Castillo del Μoro). Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, η Ισπανική λέξη Μoro σημαίνει ένα είδος 
σκούρου βράχου που διακρίνεται ευκρινώς από τη 
θάλασσα βοηθώντας τη ναυσιπλοΐα, δείχνοντας την 
είσοδο του λιμανιού. Γεύμα, επιστροφή στο ξενοδοχείο 
και χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα θα έχουμε την 
ευκαιρία να γνωρίσουμε την ατμοσφαιρική Αβάνα των 
60ς με παλιά αμερικάνικα αυτοκίνητα της δεκαετίας 
του ‘50 και να απολαύσουμε βόλτα στην πόλη. 
Διατροφή: πρωινό και μεσημεριανό γεύμα.

3η ημέρα: Αβάνα – Ολοήμερη εκδρομή στο 
Βινιάλες
Πρωινή αναχώρηση για το Pinar del Rio και την 
κοιλάδα του Viniales, ένα από τα εντυπωσιακότερα 
τοπία του νησιού με μοναδικούς σχηματισμούς λόφων 
από πωρόλιθο, καρστικοί ασβεστολιθικοί σχηματισμοί, 

ονομαζόμενοι (Mogote). Πρώτη μας στάση, στο 
παρατηρητήριο Τζασμίνες, απ’ όπου θα έχουμε την 
ευκαιρία να θαυμάσουμε την κοιλάδα και τη γύρω 
περιοχή και αποτελεί ιδανικό σημείο για αναμνηστικές 
φωτογραφίες. Στη συνέχεια, θα αναχωρήσουμε για να 
επισκεφθούμε την Σπηλιά του Ινδιάνου, ένα σπήλαιο 
με σταλακτίτες και σταλαγμίτες, του οποίου ένα μέρος 
της διαδρομής είναι υδάτινο και γίνεται με βάρκες 
κατά ομάδες. Επόμενος σταθμός η βραχογραφία 
διαστάσεων 120 Χ 160 μέτρων, ζωγραφισμένη στην 
πλαγιά λόφου από πωρόλιθο, που αναπαριστά την 
εξέλιξη της φυσικής ζωής στην Κούβα και την εξέλιξη 
των ειδών, από τους Αμμωνίτες, στον Hommo Sapi-
ens. Γεύμα και πριν την επιστροφή μας στην Αβάνα, 
θα επισκεφτούμε την Finca Montesino, που βρίσκεται 
στον αυτοκινητόδρομο Autopista Este – Oeste. 

4η ημέρα: Αβάνα – Γκουαμά – Σιενφουέγος  
Σήμερα θα αναχωρήσουμε με κατεύθυνση 
Νοτιοανατολικά, προς τη Χερσόνησο Ζαπάτα για να 
επισκεφθούμε το εθνικό πάρκο του Γκουαμά (Guamá), 
χαρακτηρισμένο από την Unesco σαν σημαντική 
βιόσφαιρα για το περιβάλλον. Στη συνέχεια, θα 
κατευθυνθούμε στο Σιενφουέγος, πόλη χτισμένη 
το 1819 από Γάλλους αποίκους, που αποκαλείται 
και Νέα Ορλεάνη της Κούβας και είναι ένα από τα 
σημαντικότερα λιμάνια της χώρας. Θα κάνουμε μια 
πανοραμική ξενάγηση της πόλης, θα σταματήσουμε 
στο θέατρο Τομας Τιερρύ και στο Παλάθιο ντε 
Βάγιε, αριστούργημα του εκλεκτικισμού που έχει 
μετατραπεί σε εστιατόριο με υπέροχη θέα στη 
θάλασσα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και 
διανυκτέρευση. Διατροφή: ημιδιατροφή.

5η ημέρα: Σιενφουέγος – Τρινιδάδ – Σάντα Κλάρα 
– Βαραδέρο
Μετά το πρόγευμα, θα αναχωρήσουμε για το Τρινιδάδ. 
Με την άφιξη θα ξεκινήσουμε την επίσκεψη στην πόλη 
μουσείο ανακηρυγμένη από την Unesco ως μνημείο 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Στη συνέχεια, 
θα αναχωρήσουμε για την ιστορική πόλη της Σάντα 
Κλάρα. Η Σάντα Κλάρα έχει ιδιαίτερη σημασία στην 
ιστορική μνήμη των Κουβανών γιατί εκεί δόθηκε η 
τελευταία νικηφόρα μάχη της επανάστασης. Μεταξύ 
άλλων θα επισκεφθούμε τον μουσειακό χώρο με το 
μαυσωλείο του Τσε και το θωρακισμένο τρένο που 
ανατινάχτηκε από τους επαναστάτες. Αναχώρηση για 
το Βαραδέρο μέσω μιας ενδιαφέρουσας διαδρομής 
από την Κουβανέζικη ύπαιθρο και τις πολυάριθμες 
καλλιέργειες εσπεριδοειδών. Άφιξη και τακτοποίηση 
στα δωμάτια, δείπνο και χρόνος ελεύθερος. Διατροφή: 
all Inclusive.

6η ημέρα: Βαραδέρο
Ημέρα ελεύθερη με πρόγραμμα all inclusive σε 
ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία του Βαραδέρο για 
χαλάρωση, κολύμπι και ξεκούραση. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο το απόγευμα και δείπνο. Διατροφή: all 
Inclusive.

7η ημέρα: Βαραδέρο – Αβάνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος 
για να απολαύσετε τη θάλασσα και τις παροχές 
του ξενοδοχείου σας. Γεύμα (ανάλογα με την ώρα 
αναχώρησης) και ξεκινάμε για την Αβάνα, μέσω μιας 
ενδιαφέρουσας διαδρομής στη Βόρεια ακτογραμμή. 
Θα δούμε τις παλιές αντλίες άντλησης πετρελαίου, θα 
περάσουμε από την πόλη Ματάνσας, που θεωρείται η 
πόλη της διανόησης και θα κάνουμε μία στάση στην 
γέφυρα του Μπακουρανάο για να απολαύσουμε τη 
μοναδική θέα της περιοχής. Διατροφή: πρωινό.

8η ημέρα: Αβάνα – πτήση για Ελλάδα
Χρόνος ελεύθερος στην Αβάνα για να απολαύσουμε 

Δεν Περιλαμβάνονται
• Προσωπικά έξοδα (τηλεφωνικές κλήσεις, 
υπηρεσίες καθαρισμού ρούχων, ιατρικά έξοδα κλπ.)
• Όλα τα γεύματα που δεν αναγράφονται στο 
πρόγραμμα
• Προαιρετικές εκδρομές ή δραστηριότητες, που δεν 
αναφέρονται στο καθημερινό πρόγραμμα

Περιλαμβάνονται
• Aεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση 
θέση με αναχώρηση από και προς Αθήνα ή 
Θεσσαλονίκη 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος 
καυσίμων, βίζα Κούβας και ταξιδιωτική 
ασφάλεια (690€)
Μία αποσκευή και μία χειραποσκευή ανά άτομο
• 4 διανυκτερεύσεις στην Αβάνα στο 
ξενoδοχείο Melia Havana 5 * με πρωινό 
(standard δωμάτιο)
• 2 διανυκτερεύσεις στο Βαραδέρο στο 
ξενοδοχείο Grand Memories 5* με all 
inclusive διατροφή (superior δωμάτιο)
• 1 διανυκτέρευση στο Σιενφουέγος στο 
ξενοδοχείο San Carlos 4* sup με ημιδιατροφή 
(standard δωμάτιο)
• Όλες τις μεταφορές και εκδρομές έτσι όπως 
αναφέρονται στο πρόγραμμα με πολυτελές 
κλιματιζόμενο λεωφορείο
• Πανοραμική ξενάγηση στην Αβάνα με παλιά 
αμερικάνικα αυτοκίνητα
• Πρωινό καθημερινά και επτά (7) γεύματα (2) 
γεύματα στην Αβάνα - ένα (1) στην επίσκεψη 
πόλης και ένα (1) στην εκδρομή στο Βινιάλες, 
ημιδιατροφή στο Σιενφουέγος και all inclusive 
στο Βαραδέρο
• Όλες οι είσοδοι σε μουσεία και 
αρχαιολογικούς χώρους, όπως αναγράφονται 
στο πρόγραμμα
• Έλληνα, πολύ έμπειρο συνοδό του γραφείου 
μας (μόνιμο κάτοικο Κούβας) και Κουβανό 
επίσημο ξεναγό
• Υποχρεωτικά αχθοφορικά και φιλοδωρήματα 
για οδηγό ξεναγό
• Έντυπο υλικό
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & Φ.Π.Α.

Ζητήστε μας 
το ειδικό 
έντυπο για
την Κούβα

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων

Best of Cuba
Αβάνα – Γκουαμά – Σάντα Κλάρα – Σιενφουέγος - Τρινιδάδ – Βαραδέρο Εγγυημένες αναχωρήσεις από

Αθήνα & Θεσσαλονίκη με πτήσεις

19, 23 ΔΕΚ 9 ημέρες/7 διανυκτερεύσεις

27 ΔΕΚ 10 ημέρες/7 διανυκτερεύσεις

τη μοναδική αυτή πόλη με τη γοητεία των 60ς, 
να περιπλανηθούμε στο ιστορικό της κέντρο, να 
δοκιμάσουμε τα υπέροχα κοκτέιλ με τους ήχους 
ζωντανής μουσικής στα δεκάδες μπαράκια, να 
φωτογραφίσουμε τις απόκρυφες γωνιές της και να 
κάνουμε τα τελευταία ψώνια. Το απόγευμα μεταφορά 
στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας. 
Διατροφή: πρωινό.

9η ημέρα: Άφιξη στη Ελλάδα
Άφιξη στη Ελλάδα, μέσω ενδιάμεσου σταθμού, με 
νωπές τις αναμνήσεις ενός μοναδικού ατμοσφαιρικού 
ταξιδιού, που αποτελεί εμπειρία ζωής. 

Σημειώσεις:
Η ροή του προγράμματος είναι ενδεικτική και ενδέχεται 
να αλλάξει για καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος



ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ’ εφαρμογή της 
οδηγίας 90/314/εοΚ
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ –ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Η εταιρεία μας, 
με την επωνυμία “DION TOURS N.G. & RED ELEPHANT O.E.” και το 
διακριτικό τίτλο “DION TOURS N.G. & RED ELEPHANT”, με έδρα την 
Θεσσαλονίκη, οδός τσιμισκή 87α & γρηγορίου Παλαμά 1, 1ος όροφος 
με αριθμό MH.T.E 0933ε60000143601 , που στο εξής θα καλείται 
“τουριστικός οργανισμός”, είναι διοργανωτής ταξιδιών, είτε μόνη είτε 
σε κοινοπρακτική συνεργασία με άλλα τουριστικά γραφεία, ή λειτουργεί 
ως μεσάζων μεταξύ άλλων τουριστικών γραφείων καθώς και των 
μεταφορικών μέσων, με τελικό σκοπό την πώληση των οργανωμένων 
αυτών ταξιδιών στον ταξιδιώτη/εκδρομέα.
2. ΓΕΝΙΚΑ
οι πληροφορίες, τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους 
γενικούς Όρους συμμετοχής έχουν ελεγχθεί από το γραφείο μας, 
για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, έχουν γενικό χαρακτήρα 
και ισχύουν ως έχουν, αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στο 
πρόγραμμα του κάθε ταξιδιού. τα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου 
του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου, ισχύουν για την περίοδο 
που αναγράφεται σε αυτά. οι πληροφορίες και τα στοιχεία των 
προγραμμάτων των ταξιδιών μπορεί να αλλάξουν, λόγω των συχνών 
και έκτακτων αλλαγών των συνθηκών παγκοσμίως, και ιδιαίτερα 
στις μεταφορές και τις διεθνείς σχέσεις. στην περίπτωση αυτή, θα 
ειδοποιηθείτε άμεσα με τον πλέον πρόσφορο τρόπο.
3. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
οι εγγραφές γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία ή στα γραφεία των 
συνεργατών μας, με αλληλογραφία, fax, τηλέφωνο και μέσω της 
ιστοσελίδας μας στο διαδίκτυο, με την προϋπόθεση (προκειμένου να 
δεσμευτούν θέσεις στο συγκεκριμένο ταξίδι): 1ον της πληρωμής της 
προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του ποσού, 
μετρητοίς, μέσω πιστωτικής κάρτας ή με έμβασμα προς το τουριστικό 
γραφείο, εντός 48 ωρών, και 2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και 
συμμόρφωσης με τους παρόντες γενικούς Όρους. για την έγκυρη 
εγγραφή, θα πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής της 
προκαταβολής το συγκεκριμένο ταξίδι, με τις ημερομηνίες αναχώρησης 
και επιστροφής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία του. το δικαίωμα 
συμμετοχής στο ταξίδι, εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου 
της αξίας του και των σχετικών επιβαρύνσεων 10 πλήρεις ημέρες 
πριν την αναχώρηση. τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του 
ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο, δίνει το δικαίωμα στον τουριστικό 
οργανισμό μας να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχομένως, να 
απαιτήσει ακυρωτικά τέλη, σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που 
προβλέπονται στο παρόν. ο συμβαλλόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί 
την οικογένεια ή την ομάδα του, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει 
όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν συνταξιδιώτες του για τις 
λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού. οι συμμετέχοντες μέσω 
τρίτου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους 
ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό γραφείο θέτει στη διάθεσή τους 
κάθε σχετική πληροφορία, όποτε τού ζητηθεί. σε κάποιες οργανωμένες 
αεροπορικές εκδρομές, εκπρόσωπος του τουριστικού οργανισμού θα 
βρίσκεται στο αεροδρόμιο αναχώρησης/άφιξης για να διευκολύνει τα 
ταξίδι σας, ενώ ο συνοδός σας θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο άφιξης και 
οι υπηρεσίες αρχίζουν και τελειώνουν με την άφιξη και την αναχώρηση 
από/προς το αεροδρόμιο προορισμού της εκδρομής. ο τουριστικός 
οργανισμός μας, δε φέρει καμία ευθύνη για τις μέρες και ώρες 
λειτουργίας των αγορών, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
4. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ.
Η αξία-τιμή των ταξιδιών αναφέρεται στον εκάστοτε 
ισχύοντα τιμοκατάλογο μας. οι τιμές των ταξιδιών υπολογίζονται κατά 
την ημέρα που εκδίδεται ο τιμοκατάλογος, με βάση τα κοστολόγια 
των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, τους ισχύοντες ναύλους / επίναυλους, 
φόρους και άλλα έξοδα, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων σε σχέση με 
το € (ευρώ), καθώς και κάθε άλλο παράγοντα κόστους. ο τουριστικός 
οργανισμός μας, αφού εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, 
διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών, όταν οι πιο πάνω 
παράγοντες κόστους αλλάξουν. ειδικότερα, η τιμή του ταξιδιού μπορεί 
να αλλάξει μέχρι 20 ημέρες πριν την ημερομηνία της αντίστοιχης 
αναχώρησης, λόγω απρόβλεπτων αυξήσεων ναύλων, συναλλάγματος, 
καυσίμων, περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων, κτλ. σε περίπτωση 
αύξησης της τιμής σε σημαντικό βαθμό (πάνω από 10% της αξίας 
του ταξιδιού) για τους παραπάνω λόγους, ο ταξιδιώτης μπορεί να 
ακυρώσει τη συμμετοχή του και να τού επιστραφούν τα χρήματα 
που έχει καταβάλει. επίσης, το τουριστικό γραφείο έχει το δικαίωμα, 
για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθμό θέσεων, 
να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους 
ακυρωτικών τελών. οι παιδικές χρεώσεις ποικίλλουν κατά περίπτωση 
από προσφορά δωρεάν διαμονής, χωρίς φαγητό, στα ξενοδοχεία και τα 
πλοία, μέχρι μια μικρή έκπτωση (για ηλικίες 2-12 ετών, συνήθως, και 
μόνο όταν πληρώνουν δύο ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο /καμπίνα). στις 
τιμές δεν περιλαμβάνεται, ο δημοτικός φόρος (όπου υπάρχει), ο οποίος 
ισχύει μόνο για τους επισκέπτες (τουρίστες) και πληρώνεται επί τόπου 
στα ξενοδοχεία.
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ο τουριστικός οργανισμός μας, έχει την υποχρέωση να συντονίσει 
και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που 
διαθέτει στους ταξιδιώτες. Όμως, έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα 
πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και 
παραλείψεις τρίτων προσώπων και των συνεργατών τους, καθώς και 
για έκτακτες καταστάσεις, όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές 
δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, 
πλοίων, λεωφορείων, τρένων κλπ.) είτε σε περίπτωση αποκλεισμού 
(“εμπάργκο”) περιοχών εξ αιτίας τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών 
και άλλων αιτίων ανωτέρας βίας . ο τουριστικός οργανισμός, δε 
μπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει οποιεσδήποτε καθυστερήσεις 
ναυλωμένων πτήσεων (charters) ή και δρομολογημένων αεροπλάνων 
ή πλοίων για τεχνικούς ή μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους (και 
κατά συνέπεια οι ταξιδιώτες δε θα πρέπει να προγραμματίζουν 
σημαντικές προσωπικές δραστηριότητες ή να συνδυάζουν άλλες 
μετακινήσεις, τις ημέρες των αναχωρήσεων/αφίξεων). τονίζεται ότι, ο 
τουριστικός οργανισμός δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει 
περιστάσεις που είναι ξένες προς τη σφαίρα επιρροής του και μπορεί 
να οδηγήσουν στη ματαίωση του ταξιδιού ή σε ζημίες που οφείλονται 
σε μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών 
του ταξιδιού. χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων 
είναι: απεργίες, ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές 
λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, λόγω γευμάτων που 
δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών 
συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί 
ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών 
ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, 
επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση 
ανάγκης ή ανωτέρας βίας. στις παραπάνω περιπτώσεις, ο τουριστικός 
οργανισμός μας δε φέρει ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας που 
προκλήθηκε από αυτές, όμως θα εξαντλήσει κάθε προσπάθεια για 

να συμπαρασταθεί και να φροντίσει τους ταξιδιώτες με κάθε τρόπο, 
χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί γι’ αυτόν ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης 
των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, 
όπως στις περιπτώσεις της ανωτέρας βίας, από τους ίδιους τους 
ταξιδιώτες. εύλογα παράπονα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει 
να αναφέρονται αμέσως και επί τόπου στον συνοδό (ή, ελλείψει αυτού, 
στον οργανισμό μας), και στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία, 
εγγράφως. αν το πρόβλημα που επισημάνθηκε δεν κατέστη δυνατό να 
λυθεί επί τόπου, μετά την επιστροφή σας από το ταξίδι, θα πρέπει να 
υποβάλετε εγγράφως στο γραφείο μας οποιοδήποτε σχετικό παράπονο 
μέσα σε προθεσμία 7 εργάσιμων ημερών, μαζί με οποιαδήποτε 
έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για τη αιτιολόγησή 
του. Μετά την παρέλευση 7ημέρου, ο τουριστικός οργανισμός μας δεν 
έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση. εάν προκύψουν 
ζημιές λόγω της μη εκτέλεσης ή της πλημμελούς εκτέλεσης παροχών 
του οργανωμένου ταξιδιού, η αποζημίωση στον πελάτη περιορίζεται σε 
ότι ορίζουν οι διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν την χώρα και διέπουν 
τις εν λόγω παροχές. ειδικότερα: H αποζημίωση που θεμελιώνεται 
από την μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των παροχών του 
οργανωμένου ταξιδιού, περιορίζεται μέχρι το διπλάσιο της αξίας στην 
κατ΄ άτομο τιμή του ταξιδιού. για να είναι δυνατή η πραγματοποίηση 
ενός οργανωμένου ταξιδιού, απαιτείται ο ελάχιστος αριθμός των 20 
(είκοσι) συμμετεχόντων (μη συμπεριλαμβανομένων παιδιών κάτω των 
12 ετών). για τα μακρινά ταξίδια, ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων 
περιορίζεται στα 15 (δεκαπέντε) άτομα ή στον αριθμό που καθορίζεται 
από το πρόγραμμα της συγκεκριμένης εκδρομής. εφόσον ο αριθμός 
αυτός δε συμπληρωθεί, το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να 
ακυρώσει το συγκεκριμένο ταξίδι, οφείλει δε να ενημερώσει τους 
πελάτες που είχαν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό, και να τούς επιστρέψει 
τα χρήματα που είχαν καταβάλει, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση. 
Παροχές που δεν αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων 
των οργανωμένων ταξιδιών ή που αναφέρονται ως προαιρετικές, είτε 
δεν προσφέρονται καθόλου από τον τουριστικό οργανισμό μας είτε 
διατίθενται με επιπλέον χρέωση πέραν των αναγραφόμενων τιμών, 
εφόσον τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους. ο οργανισμός 
μας δεν έχει ευθύνη για τις προαιρετικές εκδηλώσεις οι οποίες 
πραγματοποιούνται από τους τοπικούς φορείς. Μετά την ολοκλήρωση 
του ταξιδιού σας, ο οργανισμός 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 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-17:00).
6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν συνήθως και άλλα άτομα, 
είναι απαραίτητη η ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και η απόλυτη 
συμμόρφωση των ταξιδιωτών προς το πρόγραμμα του ταξιδιού και 
τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή 
τους στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του 
προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα 
κλπ.). αν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν 
αποτέλεσμα την απώλεια πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης 
υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με 
δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων 
για την υπηρεσία που έχασε ή και για το σύνολο του ταξιδιού, αν δεν 
καταφέρει την επανασύνδεση. ο τουριστικός οργανισμός μας, θα 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράμει, χωρίς 
να έχει ή αναλαμβάνει ουδεμία υποχρέωση. στα αεροδρόμια και τα 
λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν την 
αναχώρησή σας. αν δεν προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, πρέπει να 
επιβεβαιώνετε επί τόπου τις επόμενες πτήσεις σας με την αεροπορική 
εταιρεία και να βεβαιώνεστε ποια ώρα και από ποιο αεροδρόμιο 
και σταθμό (terminal) αναχωρεί η πτήση σας. σε περίπτωση 
που ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και 
αποχωριστεί από την ομάδα, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία 
ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής 
του εκτός ομάδας βαρύνουν τον ίδιο. Κατά τον ίδιο τρόπο, το γραφείο 
μας δε φέρει ευθύνη για υπηρεσίες του οργανωμένου ταξιδιού οι 
οποίες δεν παρασχέθηκαν στον ταξιδιώτη από δική του αμέλεια ή 
ευθύνη, ή λόγω ασθένειάς του. σε περίπτωση που ο πελάτης κωλύεται 
να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι στο οποίο έχει κρατήσει 
θέση, μπορεί να εκχωρήσει την κράτησή του σε άλλο άτομο, το 
οποίο πληρεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, 
το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση, ενώ για τις 
θαλάσσιες μεταφορές η προθεσμία είναι 10 εργάσιμες ημέρες πριν την 
αναχώρηση. σε περίπτωση τυχόν οφειλόμενου υπολοίπου του ποσού 
ή ενδεχόμενων πρόσθετων εξόδων από την εκχώρηση ο εκχωρών και 
ο αποδέκτης ευθύνονται αλληλέγγυα απέναντι στο γραφείο μας για 
την καταβολή τους. ιδιαίτερα στην περίπτωση των αερομεταφορέων, 
πρέπει να επισημανθεί ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή του ονόματος 
του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η 
κράτηση νέας θέσης εφόσον αυτό κατά περίπτωση είναι δυνατόν. ο 
τουριστικός οργανισμός μας δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που 
αυτό δεν σταθεί δυνατό, η δε συνεπαγόμενη υποχρεωτική ακύρωση 
της κράτησης θα γίνεται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν 
όρους ακύρωσης.
7. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ/ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν στη κατηγοριοποίηση ή την 
κατάταξη των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων που αναφέρονται 
στα προγράμματα των οργανωμένων ή πωλουμένων ταξιδιών μας, 
είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους για 
την τουριστική κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, η οποία 
μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. τα δωμάτια των περισσότερων 
ξενοδοχείων φιλοξενούν δύο κρεβάτια ή ένα ημίδιπλο. τα τρίκλινα 
δωμάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι. συνήθως δεν 
είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον κρεβάτι μπορεί να είναι μικρότερο 
από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. τα δωμάτια παραδίδονται 
από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00-15:00 και είναι στη 
διάθεση των ενοίκων ως τις 10.00-12:00 της ημέρας αναχώρησης. 
σε περίπτωση που επιθυμείτε να μπείτε νωρίτερα στο δωμάτιο ή 
να αναχωρήσετε αργότερα, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική 
επιβάρυνση. αν, λόγω απρόβλεπτων δυσχερειών, o διοργανωτής του 
ταξιδίου αναγκαστεί να αλλάξει ξενοδοχείο με άλλο ίδιας ή ανώτερης 
κατηγορίας, ο ταξιδιωτικός οργανισμός δεν υποχρεούται άλλης 
αποζημίωσης προς τους ταξιδιώτες.
σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο, μετά την 
ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης άφιξης του ταξιδιώτη, 
και εφόσον αυτός δεν έχει ενημερώσει σχετικά το ξενοδοχείο και το 
γραφείο μας, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση 
και να διαθέσει το δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν τού 
ζητηθεί. στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων από την πλευρά του 
ξενοδοχείου, ο οργανισμός μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να διευθετήσει το θέμα, σύμφωνα και με τα ισχύοντα στη χώρα 
υποδοχής. στα ταξίδια με πούλμαν στις εκδρομές της ελλάδας οι θέσεις 
δίνονται με σειρά εγγραφής και δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού, ενώ στις εκδρομές του εξωτερικού αλλάζουν καθημερινά. το 
κάπνισμα στο πούλμαν απαγορεύεται. Η φράση <μέσω της πόλης >, 

<θα δούμε>, <θα θαυμάσουμε>, στις εκδρομές, δηλώνουν την ένδειξη 
κατεύθυνσης δρομολογίου και τη θέα από το πούλμαν του αξιοθέατου 
σημείου – κτηρίου αντιστοίχως. Η χρονική διάρκεια μιας ολοήμερης 
επίσκεψης/εκδρομής δεν υπερβαίνει τις εννέα (9) συνολικά ώρες, 
υπολογιζόμενης πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Η χρονική διάρκεια επίσκεψης/εκδρομής μισής μέρας, 
δε θα υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες, υπολογιζόμενη πάντα από την 
αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο. οι αεροπορικές 
εταιρείες, για τους δικούς τους λόγους, ορισμένες φορές, ναυλώνουν 
για δικές τους πτήσεις αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας. Η 
περίπτωση αυτή δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης του ταξιδιού από τον 
πελάτη ή διεκδίκηση τυχόν αποζημίωσης.
8. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ,ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ
για όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό απαιτείται νέο ελληνικό διαβατήριο, 
το οποίο να έχει εκδοθεί από το 2006 και μετά. οι χώρες της 
ζώνης Schengen δέχονται και τις νέες αστυνομικές ταυτότητες. ο 
οργανισμός μας συνιστά να έχετε στο ταξίδι το διαβατήριό σας σε 
ισχύ τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία 
επιστροφής σας. Μερικές χώρες ζητούν το διαβατήριο των ταξιδιωτών 
να λήγει τουλάχιστον 3-12 μήνες μετά τον χρόνο άφιξής τους σ’ 
αυτές. ο τουριστικός οργανισμός 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 (ακόμη και αν παράσχει κάποια βοήθεια στη 
σχετική διαδικασία) δεν ευθύνεται για τυχόν μη έκδοση ή μη θεώρηση 
αυτών από τις αρμόδιες αρχές, στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο 
ταξιδιώτης. ειδικά οι υπήκοοι άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων 
διαβατηρίων, πρέπει να ενημερώνουν σχετικά το τουριστικό γραφείο 
και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, 
καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν. τυχόν μη εξασφάλιση της 
έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών σας εγγράφων δε 
δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής σας στο ταξίδι χωρίς χρέωση 
ακυρωτικών τελών. ο οργανισμός μας παρέχει όλες τις πληροφορίες 
για τυχόν απαραίτητους εμβολιασμούς ή άλλες φαρμακευτικές 
προφυλάξεις για τις περιοχές τροπικών ή άλλων επιδημιών. Λόγω της 
εμπιστευτικότητας των ιατρικών προσωπικών δεδομένων του κάθε 
ταξιδιώτη, ο ίδιος έχει την ευθύνη ν’ απευθυνθεί σχετικά στις αρμόδιες 
υγειονομικές αρχές.
9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ο οργανισμός μας έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής 
επαγγελματικής ευθύνης για κάθε εκδρομή που διοργανώνει, το 
οποίο καλύπτει τις περιπτώσεις τυχόν ευθυνών έναντι των πελατών 
του, που προκύπτουν από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση 
του οργανωμένου ταξιδιού. επίσης, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
καλύπτει την περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης. ο αριθμός των 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων και τα στοιχεία του ασφαλιστή είναι στη 
διάθεσή του ταξιδιώτη, στο λογιστήριο του γραφείου μας. επιπλέον, 
υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης, για περισσότερες 
καλύψεις ανάλογα με τα επιθυμητά ποσά, την οποία το γραφείο μας 
συνιστά ανεπιφύλακτα. επίσης, για την περίπτωση ασθένειάς σας στη 
διάρκεια ταξιδιού σας εντός της ευρωπαϊκής Ένωσης, σάς συνιστούμε 
να έρθετε σε επαφή με τον ασφαλιστικό σας φορέα για την έκδοση της 
“ευρωπαϊκής Κάρτας ασφάλισης ασθένειας”.
10. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη των κατόχων τους, 
ανεξάρτητα της ύπαρξης ή όχι συνοδείας εκπροσώπων του 
οργανισμού μας. σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν οι 
αντίστοιχες διεθνείς συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσον και για τα 
ξενοδοχεία, και η ευθύνη, στην περίπτωση αυτή, περιορίζεται στα 
προβλεπόμενα από τις συνθήκες αυτές. στα αεροπορικά 
ταξίδια, επιτρέπεται μόνο 1 αποσκευή ανά επιβάτη, με μέγιστο βάρος 
τα 20 κιλά ( εκτός από τις low cost εταιρείες). σε περίπτωση που 
προκύψουν επιπλέον έξοδα, λόγω μεγαλύτερου βάρους αποσκευών 
από το επιτρεπόμενο, αυτά βαρύνουν τον ταξιδιώτη και πληρώνονται 
επί τόπου. σημειώνεται επίσης, ότι οι αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν 
στην καμπίνα των επιβατών μόνο μία χειραποσκευή μικρών διαστάσεων 
(περίπου 50 χ 40 χ 25) .
11. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
ακυρώσεις συμμετοχής από την πλευρά του ταξιδιώτη γίνονται μόνο 
εγγράφως προς το γραφείο μας και, ανεξάρτητα από την ημερομηνία 
της κράτησης (και εφόσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση της κράτησής 
του σε άλλο άτομο με τις προϋπόθεσης που αναφέρονται στο άρθρο 6 
των γενικών όρων συμμετοχής), υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά 
τέλη κατ’ άτομο, ανάλογα με τη χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται 
η ακύρωση και είναι ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα 
αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι:
για ταξίδια σε ελλάδα και εξωτερικό
- Έως και 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση 50 € για τα ταξίδια 
στην ελλάδα και 80 € για ταξίδια στο εξωτερικό, κατ΄ άτομο, για 
διαχειριστικά έξοδα.
-29 έως 15 ημέρες πριν την αναχώρηση : 20% της συνολικής αξίας 
του ταξιδιού.
-15 έως 07 ημέρες πριν την αναχώρηση : 50% της συνολικής αξίας 
του ταξιδιού.
-07 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show - 
μη εμφάνιση): 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
για τα ατομικά / μεμονωμένα ταξίδια/εξωτικά εκτός ευρώπης ισχύουν 
διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους του κάθε 
ναύλου των αεροπορικών εταιριών καθώς και την πολιτική για θέματα 
ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου.
σε περιπτώσεις μη επιστρέψιμων ναύλων, τα ακυρωτικά φθάνουν 
ακόμη και το 100%, όπως καθορίζεται από την αεροπορική ή 
ακτοπλοϊκή εταιρεία και αναφέρεται στο πρόγραμμα της εκδρομής ή 
την προσφορά.
για αναχωρήσεις σε εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων 
αθλητικών ή καλλιτεχνικών γεγονότων, κρουαζιέρες ή ταξίδια 
που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις ή πλοία, οι 
παραπάνω αναφερόμενες χρονικές περίοδοι ακύρωσης πιθανόν να 
είναι μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα, όπως 
αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα της συγκεκριμένης  εκδρομής.
οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από το χρόνο της εγγραφής ή από το 
αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή 
όχι. 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.
12. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ο τουριστικός οργανισμός και ο ταξιδιώτης δεσμεύονται να επιλύσουν 
με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού.
αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια είναι 
τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
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