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Η Φιλοσοφία μας
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ
μέντορας <αρχαία ελληνική Μέντωρ - ο καθοδηγητής , ο σύμβουλος, ο φίλος>
Η < ιδέα MENTOR > και πως την αντιλαμβανόμαστε:
Δύο δεκαετίες μαζί, μας οδήγησαν στην παγίωση μιας διαφορετικής ταξιδιωτικής αντίληψης, που ξεκινά πρώτα από την πραγματική γνώση του προορισμού, την
εξειδίκευση, το πλούσιο σε παροχές ποιοτικό ταξίδι και ολοκληρώνεται με τη συνεχή φροντίδα πριν, αλλά και μετά από αυτό. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε υψηλού
επιπέδου ταξιδιωτικές υπηρεσίες και όραμα μας η συνεχής ανανέωση να φυσάει διαρκώς στο Mentor και θα κάνει πάντα τα καλύτερα να έπονται. Η έμπειρη ομάδα μας
δεσμεύεται απόλυτα για την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων σας, ενώ η αυστηρή επιλογή των συνεργατών μας σε όλο τον κόσμο προσβλέπει στη συνέπεια των
παρεχόμενων υπηρεσιών και στη σωστή και άψογη εκτέλεση των προγραμμάτων μας. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να απευθυνθείτε σε έναν από τους
ταξιδιωτικούς μας Μέντορες και εμείς θα φροντίζουμε μαζί τον προγραμματισμό της απόδρασης σας από την καθημερινότητα, να είναι εύκολη, διασκεδαστική και
κυρίως προσαρμοσμένη σε ό,τι πραγματικά επιθυμείτε.
Σας καλοσωρίζουμε στον κόσμο του MENTOR TRAVEL και σας ευχόμαστε ποιοτικά και ασφαλή ταξίδια!
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Στο περιοδικό που κρατάτε στα χέρια σας θα δείτε προτάσεις μας για οργανωμένα ταξίδια
στο εξωτερικό, στην αγαπημένη μας Ελλάδα, πακέτα διακοπών fly and drive και
κρουαζιέρες, όλα όμως με προαγορασμένες θέσεις και δωμάτια από εμάς, εξασφαλίζοντας
σε εσάς την εγγύηση της τιμής και την σιγουριά ότι αυτό που επιλέξατε δεν θα αλλάξει
τελευταία στιγμή.
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΙΜΩΝ

Για την πραγματοποίηση της κράτησής σας, πρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο
διαφορετικούς τύπους τιμών. Ο πρώτος τύπος τιμών είναι η non-refundable ή αλλιώς μη
επιστρέψιμη τιμή, όπου με την κράτηση σε αυτή την τιμή εξασφαλίζετε μια super έκπτωση,
πληρώνετε το συνολικό κόστος της κράτησης τη στιγμή που την πραγματοποιείτε, αλλά σε
περίπτωση ακύρωσης δεν έχετε δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Εξαιρείται φυσικά η
περίπτωση ακύρωσης λόγω πιστοποιημένης νόσησης Covid 19, καθώς έχουμε φροντίσει
για αυτό ασφαλίζοντάς σας με ταξιδιωτική ασφάλιση και με καλύψεις έναντι του Covid-19,
η οποία περιλαμβάνεται στην τιμή της εκδρομής. Ο δεύτερος τύπος τιμών είναι η κανονική
τιμή, που σας επιτρέπει μια ευελιξία και τη δυνατότητα ακύρωσης, σύμφωνα πάντοτε με
τους γενικούς όρους συμμετοχής. Το φετινό καλοκαίρι, μην ξεχνάτε πως κρύβει αρκετούς
κινδύνους στο ταξιδιωτικό κοινό, καθώς όλη η τουριστική κοινότητα παγκοσμίως μετά την
καραντίνα και τον εγκλεισμό επιθυμεί να ταξιδέψει με αποτέλεσμα η ζήτηση να είναι
τεράστια, δημιουργώντας δυσκολία στη διαθεσιμότητα και φυσικά αύξηση τιμών.
Επομένως, είναι απαραίτητη, όσο ποτέ, η προ κράτηση!
ΝΕΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Εισάγουμε δύο νέες ενότητες, η μια για εσάς που επιθυμείτε να ταξιδέψετε με το Ι.Χ. σας
σε προορισμούς από την Χαλκιδική έως την Πελοπόννησο και η δεύτερη τα Prive trips, για
ζευγάρια, οικογένειες και φίλους, που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε το ταξίδι σας με
mini van, με δικό σας αποκλειστικά συνοδό – αρχηγό εκδρομής, διαμορφώνοντας το
πρόγραμμα που εσείς θέλετε ώστε να αποφύγετε συνωστισμούς. Σε αυτά τα ταξίδια
φροντίζουμε μαζί τον προγραμματισμό της απόδρασης των εκδρομέων από την
καθημερινότητα, έτσι ώστε να είναι εύκολη, διασκεδαστική και κυρίως προσαρμοσμένη σε
ό,τι πραγματικά επιθυμούν. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να απευθυνθείτε σ´
έναν από τους μέντορες μας!

ΟΔΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σελ. 50
Σελ. 51
Σελ. 52
Σελ. 53
Σελ. 54
Σελ. 55
Σελ. 56
Σελ. 57
Σελ. 58
Σελ. 59

Σικελία - Μάλτα
Σικελία - Μάλτα
Κωνσταντινούπολη
Παράλια Μ. Ασίας
Στα βήματα του Αγίου Παϊσίου
Πόντος
Τρανσυλβανία
Τρανσυλβανία
Βουκουρέστι
Γενικοί Όροι Συμμετοχής

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ MR.MENTOR

Στα προγράμματα μας θα δείτε τις εγγυήσεις του Mr. Mentor με τις παροχές που
εξασφαλίζει ο ταξιδιώτης με την κράτησή του, αλλά και τις προτάσεις του για τον ελεύθερο
χρόνο στη διάρκεια της εκδρομής.
Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση να μας επιλέγετε και δεσμευόμαστε ότι θα
συνεχίσουμε να τιμάμε την εμπιστοσύνη σας.
Για όλους εμάς στο MENTOR TRAVEL αποτελεί δέσμευση οι αναμνήσεις μετά από
ένα ταξίδι να είναι πάντοτε καλύτερες από τα όνειρα πριν από αυτό!

Νιώστε απόλυτα προστατευμένοι!
Φροντίζουμε εμείς, τα πάντα για την ασφάλειά σας!

Ειδικές προσφορές Parking για τις εκδρομές μας
Μην χάνετε χρόνο και χρήμα ψάχνοντας που θα παρκάρετε το αυτοκίνητο σας για να
πραγματοποιήσετε το ταξίδι σας, έχουμε φροντίσει εμείς για εσάς. Κάνοντας την κράτηση
σας στο γραφείο μας εξασφαλίζετε ειδικές μειωμένες τιμές στους παρακάτω χώρους:

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η εταιρία μας σας προσφέρει, πέρα από την ασφάλεια Αστικής Ευθύνης, η οποία
είναι υποχρεωτική από την Ε.Ε. τη δυνατότητα να λάβετε την ασφάλιση MENTOR
που καλύπτει εσάς όσο και ένα συνοδό μέλος σε πρίπτωση νόσησης με με
αποζημίωση το 70% του συνολικού ποσού της εκδρομής (μέγιστη αποζημίωση 1050
ευρώ ανά άτομο).

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Central Parking (Νικ. Γερμανού 1 – Τσιμισκή)
Είναι το πιο σύγχρονο parking της Θεσσαλονίκης βασισμένο στο αυτοματοποιημένο
παρκάρισμα και βρίσκεται σε απόσταση μόλις 120 μέτρων από το σημείο αναχώρησης των
οδικών εκδρομών του γραφείου μας.

Τονίζουμε πως η Ταξιδιωτική Ασφάλιση περιλαμβάνεται κι είναι δωρεάν για όλους
του ταξιδιώτες που θα κάνουν κράτηση στην κατηγορία της Νon Refundable
τιμής.
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Skypark, Αεροδρόμιο ‘’ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’’
Το parking βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και παρέχει δωρεάν
μεταφορά προς/από την είσοδο των αναχωρήσεων/αφίξεων.
Οι δύο παραπάνω χώροι Parking είναι φυλασσόμενοι όλο το 24ωρο.

10+1 Λόγοι...
Γιατί να επιλέξω το MENTOR , ενώ μπορώ να το κάνω μόνος μου;

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΒΕΒΑΙΟ ΚΟΣΜΟ

Η δημιουργία ενός ταξιδιού δεν είναι πλέον μια εύκολη διαδικασία. Κανόνες, περιορισμοί, πολλές ιστοσελίδες αναζήτησης πτήσεων,
δεκάδες ξενοδοχεία, διαφορετικά πρωτόκολλα σε κάθε χώρα και τώρα εμβόλια. Εμείς με την εμπειρία δύο δεκαετιών και πλέον,
έχουμε εμπειρία στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχει να συναντήσει ο ταξιδιώτης και αυτή ακριβώς είναι η σημασία του να
έχετε έναν προσωπικό ταξιδιωτικό σύμβουλο, έναν μέντορα για να σας βοηθήσει να περιηγηθείτε στο ταξίδι σας.

ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ – ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Ένα από τα καλύτερα χαρακτηριστικά μας, είναι οι νέες ιδέες μας. Οι άνθρωποι μας έχουν γυρίσει σε όλο τον κόσμο και έχουμε τις
γνώσεις και τις επαφές για να διασφαλίσουμε ότι οι διακοπές σας είναι μια αναζωογονητική εμπειρία, χωρίς κινδύνους και περιττά
έξοδα, που θα σας μείνουν αξέχαστες. Όραμα μας η συνεχής ανανέωση να φυσάει διαρκώς στο Mentor και θα κάνει πάντα τα
καλύτερα να έπονται.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ, ΑΓΧΟΥΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αφιερώνουμε τον χρόνο που δεν έχετε, για να σχεδιάσουμε ένα ταξίδι για εσάς που ταιριάζει σε κάθε πλαίσιο και αποφεύγοντας τις
παγίδες και λεπτομέρειες που μπορεί να το καταστρέψουν. Φροντίζουμε μαζί τον προγραμματισμό της απόδρασής σας από την
καθημερινότητα, για να είναι εύκολη, διασκεδαστική και κυρίως προσαρμοσμένη σε ό,τι πραγματικά επιθυμείτε. Μας λέτε τι
ονειρεύεστε να κάνετε, που και πότε θέλετε να πάτε, πόσο χρόνο θα θέλατε να διαρκέσει το ταξίδι σας και πόσα επιθυμείτε να
ξοδέψετε και εμείς θα ετοιμάσουμε ένα πρόγραμμα, ειδικά για εσάς. Τα προγράμματα στα εκδρομικά πακέτα είναι μάλιστα ειδικά
προσεγμένα, ώστε να πραγματοποιούμε τις επισκέψεις τη σωστή μέρα και ώρα, για να αποφύγουμε προβλήματα όπως ο μεγάλος
συνωστισμός, κίνηση, κλειστά μουσεία κλπ.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Τα τουριστικά πακέτα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς είναι ιδιαίτερα ελκυστικά, γιατί όλες οι κρατήσεις έχουν γίνει ως γκρουπ και
μάλιστα μήνες νωρίτερα, εξασφαλίζοντας έτσι πολύ καλύτερες τιμές. Κάντε μια δοκιμή και θα καταλάβετε!

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

O κάθε ταξιδιώτης μας είναι απόλυτα προστατευμένος και βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Παρέχουμε στους ταξιδιώτες
μας, πέρα από την ασφάλεια αστικής ευθύνης ( που είναι υποχρεωτική από την ΕΕ για όλα τα τουρ. γραφεία ), ταξιδιωτική ασφάλιση,
αλλά και δυνατότητα ασφάλειας κατά του COVID 19 που προβλέπει από το κόστος νόσησης μέχρι και ακυρώσεις τελευταίας
στιγμής. Σε περίπτωση που συμβεί το οτιδήποτε, είστε ασφαλείς μαζί μας.

24ΩΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ – 7 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Είμαστε πάντα εκεί για εσάς, σε περίπτωση ερωτήσεων, διευκρινήσεων ή έκτακτης ανάγκης, αρκεί να μη μας ζητήσετε να
εξαφανίσουμε την Ακρόπολη ή τον Λευκό Πύργο! Από πριν το ταξίδι για την προετοιμασία του, κατά τη διάρκεια για ο,τιδήποτε
χρειαστείτε, αλλά και μετά από αυτό, έχετε τη δυνατότητα επικοινωνίας με το μέντορά σας, τηλεφωνικώς ή διαδικτυακά, για να σας
παρέχει την βοήθεια και πληροφορία που επιθυμείτε.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΗΡΕΜΙΑ

Οι διακοπές και τα ταξίδια δεν είναι μόνο για σωματική ξεκούραση, αλλά και για πνευματική! Οι άνθρωποί μας έχουν κάνει όλη την
προετοιμασία του ταξιδιού από πριν, επομένως δεν έχετε να σκεφτείτε και να αγχωθείτε για το παραμικρό!

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟΙ

Στην εποχή του Covid 19, το πιο σημαντικό που ίσως μάθαμε είναι ότι όλα μπορεί να συμβούν και ο κόσμος να "χαλάσει"! Το ΜENTOR
σας παρέχει την ασφάλεια, αλλά και την ευελιξία να μπορείτε να ακυρώσετε το ταξίδι σας, χωρίς να ανησυχείτε και για την
επιστροφή των χρημάτων σας. Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι πώς τα σχέδια μπορούν να αλλάξουν ξαφνικά και συνεργαζόμαστε στενά
με τους συνεργάτες μας για να σας προσφέρουμε απόλυτη ηρεμία και απόλυτη ευελιξία όταν έρχεστε μαζί μας.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ

Ο διαδικτυακός κόσμος παρέχει τόσο πολλές πληροφορίες που αυτό αποτελεί μια συνταγή αποτυχίας του ταξιδιού. Ανεπίκαιρες και
αναξιόπιστες συμβουλές λαμβάνονται ως επιλογή και κριτήριο για πολλούς ταξιδιώτες και αυτό μπορεί να καταλήξει σε δυσάρεστες
εμπειρίες. Ακόμη, και η συλλογή των σωστών εγγράφων, απαραίτητων για το ταξίδι μπορεί να γίνει με λάθος τρόπο και έτσι τελικά το
ταξίδι να μη πραγματοποιηθεί ποτέ χωρίς καμία επιστροφή χρημάτων. Οι άνθρωποί μας διαθέτουν τη γνώση, ακόμη και για τα πιο
απρόσιτα σημεία της γης, για να σας βοηθήσουν να οργανώσετε τα ταξίδια των ονείρων σας, ευέλικτα, ευχάριστα, με ασφάλεια και
στις καλύτερες τιμές.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΠΕΙΡΟΙ

Οι άνθρωποί μας διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία για να σας προτείνουν και να σας δώσουν όλες τις πληροφορίες για το ταξίδι
σας, από την κατάλληλη περίοδο του προορισμού που επιθυμείτε να ταξιδέψετε έως τα νέα trend του. Ερευνούμε, ανακαλύπτουμε
και δοκιμάζουμε ξανά και ξανά τα μέρη που προσφέρουμε.
Και φυσικά

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ .. ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

Στον MENTOR επενδύουμε στην ευτυχία και την ικανοποίηση του κάθε ταξιδιώτη και θέλουμε να είναι σίγουροι ότι κάθε ταξίδι θα
είναι γεμάτο με θετικές αναμνήσεις. Ακούμε, προτείνουμε, προσαρμόζουμε, καταλαβαίνουμε και στο τέλος γινόμαστε φίλοι με τους
ταξιδιώτες μας. Δεν είμαστε απλές μηχανές αναζήτησης ή ανώνυμες φωνές. Είμαστε μαζί με το κάθε μέλος της ταξιδιωτικής μας
ομάδας, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το ταξίδι. Για εμάς μία ειλικρινής θετική κριτική, αξίζει περισσότερο από μία κερδοφόρα
πώληση.
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5&6

ΗΜΕΡΕΣ

Σαντορίνη

Ένα έργο τέχνης στις Κυκλάδες
Mε μια ματιά
Χιλιοτραγουδισμένη, ιδιαίτερη, ρομαντική, εντυπωσιακή. Όσα επίθετα κι αν βάλεις δίπλα από το νησί της Σαντορίνης δεν
αρκούν για να την περιγράψουν στον απόλυτο βαθμό. Γεμάτη αντιθέσεις, αλλά και με ένα απαράμιλλο στυλ, υποδέχεται κάθε
καλοκαίρι εκατομμύρια επισκέπτες από όλα τα μήκη και πλάτη της Γης. Κορυφαίος τουριστικός προορισμός με πανέμορφους
οικισμούς, παραλίες, διάσημα εστιατόρια και έντονη νυχτερινή ζωή. Η αντίθεση μαύρου και κόκκινου στην καμένη γη της, το
εκτυφλωτικό λευκό των οικισμών, όπως η Οία και τα Φηρά που κρέμονται στο χείλος του γκρεμού, οι αρχαιολογικοί χώροι και
τα πολυάριθμα χρώματα των παραλιών που αντλούν την ιδιοτυπία τους από τα ποικίλα ηφαιστειακά πετρώματα και τη
γεωλογική δραστηριότητα, δημιουργούν εικόνες από έναν τόπο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μοναδικός σε όλο τον
κόσμο. Εμείς έχοντας πολυετή εμπειρία στον προορισμό, φροντίσαμε να καταφέρουμε να σας προσφέρουμε τις καλύτερες
περιπτώσεις πτήσεων, διαμονής και μεταφορικών μέσων, στις χαμηλότερες δυνατές τιμές.

YOUR MENTOR SUGGESTS

YOUR MENTOR ENSURES

Κρουαζιέρα στο Ηφαίστειο
Ηλιοβασίλεμα στην Οία
Βόλτα στα γραφικά σοκάκια στην Οία και στα Φηρά
Βουτιά στην Κόκκινη Παραλία
Βόλτα παραδοσιακό Μεγαλοχώρι
Eκδρομή με ιστιοπλοϊκό στην Νέα Καμένη και στη
Θηρασιά

Επιλεγμένα ξενοδοχεία στα καλύτερα σημεία του νησιού
σε ειδικές τιμές group.
Επιλoγές διαμονής από οικονομικές λύσεις έως πολυτελή
ξενοδοχεία με θέα την Καλντέρα
Δυνατότητα επιλογής στην περιζήτητη περιοχή του
Ημεροβιγλίου, αλλά και στο κέντρο των Φηρών.
Ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ σε χαμηλές
τιμές.
Αναλυτική ενημέρωση για ότι πρέπει να γνωρίζετε για το
νησί της Σαντορίνης
Έλεγχος Τήρησης των υγειονομικών κανόνων
Ταξιδιωτική ασφάλιση.
Τοπικός συνεργάτης διαθέσιμος για οποιαδήποτε στιγμή
ανάγκης.

Highlights
Ηφαίστειο
Οία

STORY PLACE
Όλο το νησί είναι σαν παραμύθι, αλλά για το καλύτερο story ή την φωτογραφία σας θα προτείναμε
την Καλντέρα ή το Ηλιοβασίλεμα στην Οία!
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ΗΜΕΡΕΣ

μυκονοσ

Το νησί των ανέμων
Mε μια ματιά
Ετοιμαστείτε για τις διακοπές που θα σας μείνουν αξέχαστες. To νησί των ανέμων, το νησί των αντιθέσεων και σίγουρα το νησί
της απόλυτης διασκέδασης. Παραλίες με απίστευτα parties & events, αλλά και ήσυχες παραλίες για τις μέρες του Hangover. Τα
κάτασπρα σοκάκια της, οι ανθισμένες μπουκαμβίλιες και τα μαγικά της ηλιοβασιλέματα θα σας εντυπωσιάσουν... Και πάνω από
όλα η χώρα της Μυκόνου, ένα από τα ομορφότερα σημεία της χώρας μας με μία αύρα μοναδική που όπως λένε πολλοί
οφείλεται στις τεκτονικές πλάκες που βρίσκονται στο συγκεκριμένο νησί. Μην το σκέφτεστε λοιπόν άλλο επιλέξτε το νησί των
ανέμων για διακοπές αξέχαστες.

YOUR MENTOR SUGGESTS

YOUR MENTOR ENSURES

Επιλέξτε τη διαμονή σας στη χώρα αν επιθυμείτε να είστε
δίπλα στα Ματογιάννια και στους Μύλους συνεχώς ή σε
κάποια από τις προτεινόμενες γειτονικές περιοχές αν
επιθυμείτε να είστε πιο χαλαροί.
Κάντε κράτηση για ενοικίαση αυτοκινήτου. Κρίνεται ως
απαραίτητη καθώς σας συμφέρει απόλυτα οικονομικά και
θα κερδίσετε πολύ χρόνο αναμονής.
Προσπαθήστε να ξυπνήσετε νωρίς το πρωί και να κάνετε
μία βόλτα στη πανέμορφη χώρα, θα σας μείνει αξέχαστη.
Απαγορεύεται, όπως λένε και οι ντόπιοι, να μην λάβετε
μέρος σε κάποιο από τα εκατοντάδες πάρτυ που γίνονται
καθημερινά.
Αν επιθυμείτε ήσυχες παραλίες μπορείτε να επισκεφθείτε
τη βόρεια μεριά του νησιού.
Εφόσον το πρόγραμμα σας το επιτρέπει σας προτείνουμε
να επισκεφθείτε τη γειτονική Δήλο και να απολαύσετε ένα
από τα ωραιότερα ηλιοβασιλέματα της ζωής σας.

Εξασφαλισμένες αεροπορικές θέσεις με πτήσεις της Sky
Express και της Αegean Airlines σε χαμηλές τιμές.
Επιλεγμένα ξενοδοχεία στα καλύτερα σημεία του νησιού
σε ειδικές τιμές group.
Ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ σε χαμηλές
τιμές.
Αναλυτική ενημέρωση για ότι πρέπει να γνωρίζετε για το
νησί της Μυκόνου.
Ταξιδιωτική ασφάλιση.
Τοπικός συνεργάτης διαθέσιμος για οποιαδήποτε στιγμή
ανάγκης.

Highlights
Χώρα Μυκόνου
Μικρή Βενετία
Κάτω Μύλοι
Παραλία Αγράρι
Τα Τρια Πηγάδια

STORY PLACE
Κάθε γωνιά της Μυκόνου αποτελεί και ένα Story Place, το extra tip μας είναι να επιλέξετε
πρωινή ώρα να επισκεφθείτε τους Ανεμόμυλους και τα Ματογιάννια.
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ΗΜΕΡΕΣ

ικαρια

Ρολόϊ, άγχος, ταλαιπωρία, δε χωρούν στην Ικαρία!
Mε μια ματιά
Αφήστε πίσω την πίεση και αφεθείτε στον χαλαρό ρυθμό του νησιού. Αν περιμένετε όλο το χρόνο πως και πως τις ημέρες
χαλάρωσης των διακοπών σας, τότε έχετε επιλέξει το καταλληλότερο νησί. Ένα καταπράσινο μέρος με αμέτρητα ρυάκια τα
οποία σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε, μονοπάτια α οποία χαρίζουν μοναδικές εικόνες στους περιπατητές και φυσικά
αμέτρητες παραλίες ικανές να εντυπωσιάσουν και τον πιο απαιτητικό. Μπορεί η τοπική κουζίνα να μην φημίζεται για κάποια
σπεσιαλιτέ, ωστόσο μην παραλείψετε να δοκιμάσετε την τοπική μπύρα, αλλά και το δυνατό κόκκινο κρασί, το οποίο αποτελεί
ένα από τα μυστικά της μακροζωΐας, όπως μας έχει εξομολογηθεί ο Κος Δημήτρης ετών 92, μόνιμος κάτοικος του νησιού. Οι
διακοπές είναι εικόνες, είναι στιγμές και τις στιγμές τις κάνουν να μένουν ανεξίτηλες στη μνήμη μας οι άνθρωποι, μη διστάσετε
λοιπόν να μοιραστείτε το τραπέζι σας σε ένα από τα παραδοσιακά καφενεία των χωριών του νησιού και να δημιουργήσετε τις
δικές σας μοναδικές στιγμές.

YOUR MENTOR SUGGESTS

YOUR MENTOR ENSURES

Επιλέξτε τη διαμονή σας στον Αρμενιστή στον Εύδηλο ή
στο Νας, ώστε να είστε κοντά στα ομορφότερα μέρη του
νησιού.
Κάντε κράτηση για ενοικίαση αυτοκινήτου. Κρίνεται ως
απαραίτητη καθώς δεν θα μπορείτε να μετακινηθείτε στα
περισσότερα μέρη του νησιού με άλλο τρόπο.
Δοκιμάστε τα τοπικά προϊόντα του νησιού τα οποία είναι
εξαιρετικά και καλύπτουν όλες τις προτιμήσεις.
Απαγορεύεται να μην επισκεφθείτε την παραλία
Σευχέλλες.

Εξασφαλισμένες αεροπορικές θέσεις με πτήσεις της
Aegean Airlines σε χαμηλές τιμές.
Επιλεγμένα ξενοδοχεία στα καλύτερα σημεία του νησιού
σε ειδικές τιμές group.
Αναλυτική ενημέρωση για ότι πρέπει να γνωρίζετε για το
νησί της Ικαρίας.
Tοπικός συνεργάτης διαθέσιμος για οποιαδήποτε στιγμή
ανάγκης.
Ταξιδιωτική ασφάλιση.

Highlights

EXTRA TIP
Εφοδιαστείτε με παπούτσια, νερό και υπομονή καθώς απαιτείται
κατάβαση και ανάβαση. Κάποιες μέρες υπάρχει καραβάκι από το
διπλανό χωριό το οποίο επισκέπτεται την παραλία ξεκούραστα.

Παραλία Σεϋχέλλες
Αρμενιστής
Εύδηλος
Μεσακτή
Νας
Χριστός Ραχών

STORY PLACE
Επιλέξτε την παραλία του Νας την ώρα του ηλιοβασιλέματος που είναι απλά μαγική
για το insta story σας ή η φωτογραφία σας εξίσου.
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ΗΜΕΡΕΣ

χανια

Την Κρήτη την αγάπησα ‘πο τότε που την είδα
Για αυτό την έχω στη καρδιά σαν δεύτερη πατρίδα

Mε μια ματιά
Μία επίσκεψη στη Κρήτη ίσον καμία λένε οι ντόπιοι φίλοι μας και σίγουρα κάτι παραπάνω ξέρουν. Τα Χανιά συγκεκριμένα δεν
είναι λίγοι αυτοί που τα επισκέφτηκαν μία φορά και τα ερωτεύτηκαν αμέσως. Είναι η Κρητική φιλοξενία; Είναι η υπέροχη
παραδοσιακή γαστρονομία; Είναι οι φανταστικές παραλίες; Μάλλον είναι όλα αυτά που στο συνδυασμό τους δεν πρόκειται να
αφήσουν κανέναν επισκέπτη να επιστρέψει σπίτι του, χωρίς να αναπολεί τις διακοπές του σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Μη
διστάσετε λοιπόν να επιλέξετε τα Χανιά για τις φετινές σας διακοπές και αν έχετε ήδη πάει όπως είπαμε και πριν, μία φορά στη
Κρήτη ίσον καμία.

YOUR MENTOR SUGGESTS

YOUR MENTOR ENSURES

Επιλέξτε τη διαμονή σας σε μία από τις προτεινόμενες
περιοχές κοντά στη πόλη των Χανίων έτσι ώστε να είστε
κοντά σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος.
Κάντε κράτηση για ενοικίαση αυτοκινήτου έτσι ώστε να
έχετε τη δυνατότητα να επισκεφθείτε περισσότερα μέρη.
Δοκιμάστε τη ξακουστή Κρητική κουζίνα δεχτείτε με
χαμόγελο τα κεράσματα για να αποφύγετε αμήχανες
στιγμές αλλά πάντα με μέτρο.
Διασκεδάστε σε τοπικά μαγαζιά με παραδοσιακή μουσική.
Περπατήστε στη παλιά πόλη των Χανίων και το γραφικό
ενετικό λιμάνι.
Επισκεφθείτε την πιο πολυφωτογραφημένη παραλία των
Χανίων το Σειτάν λιμάνι.
Επισκεφθείτε τις παραλίες Φαλάσαρνα, Κίσσαμο,
Ελαφονήσι και τη λιμνοθάλασσα του Μπάλου.

Εξασφαλισμένες αεροπορικές θέσεις με πτήσεις της
Ryanαir σε χαμηλές τιμές.
Επιλεγμένα ξενοδοχεία στα καλύτερα σημεία του νησιού
σε ειδικές τιμές group.
Ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ σε χαμηλές
τιμές.
Αναλυτική ενημέρωση για ότι πρέπει να γνωρίζετε για το
νησί της Κρήτης και τον νομό Χανίων.
Ταξιδιωτική ασφάλιση.
Τοπικός συνεργάτης διαθέσιμος για οποιαδήποτε στιγμή
ανάγκης.

Highlights
Φαλάσαρνα
Κίσσαμο
Ελαφονήσι
Λιμνοθάλασσα
του Μπάλου

STORY PLACE
Επιλέξτε τη παλιά πόλη και το ενετικό λιμάνι την ώρα που πέφτει ο ήλιος
για να βγάλετε το καλύτερο insta story σας και τη τέλεια φωτογραφία.
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ΗΜΕΡΕΣ

Ζακυνθοσ

Το λουλούδι της Ανατολής
Mε μια ματιά
Ένα από τα ιστορικότερα νησιά της Ελληνικής επικράτειας διαθέτει μια παραλία κόσμημα, μια πόλη βουτηγμένη στο ρομάντζο,
καλό φαγητό και πολλά ακόμα που την κάνουν να ξεχωρίζει. H Ζάκυνθος, το λουλούδι της Ανατολής για τους Βενετούς,
φιλοξενεί περισσότερα από 7000 είδη λουλουδιών. Μια πανδαισία χρωμάτων και μυρωδιών που ενέπνευσαν τον πολιτισμό και
διαμόρφωσαν την κουλτούρα των κατοίκων του νησιού. Ένα νησί που έχει τόσα πράγματα να κάνετε, τόσα μέρη να δείτε, τόσες
παραλίες να βουτήξετε που μόλις φτάσετε δεν θα ξέρετε από που να ξεκινήσετε.

YOUR MENTOR SUGGESTS

YOUR MENTOR ENSURES

Επιλέξτε τη διαμονή σας σε μία από τις προτεινόμενες
περιοχές που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
Δοκιμάστε φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες σε
ένα από τα εκατοντάδες μαγαζιά του νησιού.
Επισκεφθείτε τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μάρκου.
Θαυμάστε την Πανοραμική θέα της Χώρας της Ζακύνθου
από τη Μπόχαλη.
Διάσημες παραλίες: ο Λαγανάς, ο Γέρακας, ο Βασιλικός,
το Μαραθονήσι, οι Γαλάζιες Σπηλιές είναι σα να έχουν
προκύψει από χέρι ζωγράφου. Η παραλία όμως που
αποτελεί το διαμάντι του νησιού είναι το πασίγνωστο
Ναυάγιο. Μαγευτικά καταγάλανα νερά, λευκή άμμος,
πανύψηλα βράχια και το κουφάρι του ναυαγισμένου
πλοίου συνθέτουν ένα τοπίο μοναδικής ομορφιάς.
Μια κρουαζιέρα στις Γαλάζιες σπηλιές, το Μαραθονήσι
και το Ναυάγιο θα σας χαρίσουν απίστευτες εικόνες.

Εξασφαλισμένες αεροπορικές θέσεις με πτήσεις της
Volotea σε χαμηλές τιμές.
Επιλεγμένα ξενοδοχεία στα καλύτερα σημεία του νησιού
σε ειδικές τιμές group.
Ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ σε χαμηλές
τιμές.
Τοπικός συνεργάτης διαθέσιμος για οποιαδήποτε στιγμή
ανάγκης.
Αναλυτική ενημέρωση για ότι πρέπει να γνωρίζετε για το
νησί της Ζακύνθου
Ταξιδιωτική ασφάλιση.

Highlights
Παραλία Ναυάγιο
Μαραθονήσι
Γαλάζιες Σπηλιές
Ιερός Ναός Αγίου Μάρκου

STORY PLACE
Που αλλού; Στο πασίγνωστο και πολυφωτογραφημένο ναυάγιο στην ομώνυμη παραλία!
Κανένα φίλτρο δεν πλησιάζει ούτε στο ελάχιστο το πραγματικό χρώμα της θάλασσας για αυτό #nofilter!
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ΗΜΕΡΕΣ

κυθηρα

Το νησί της Αφροδίτης
Mε μια ματιά
Κύθηρα, το νησί της Αφροδίτης που συνδυάζει μαγικά τοπία στα οποία κυριαρχούν οι απόκρυμνοι βράχοι και τα τιρκουάζ νερά,
με περιοχές πυκνής βλάστησης με καταρράκτες και βάθρες. Αυτό το καλοκαίρι είναι κοντά μας με τις πτήσεις της Aegean
Airlines. Αποτελεί έναν προορισμό τον οποίο δεν είχαμε τη δυνατότητα να επισκεφτόμαστε συχνά λόγω απόστασης από τη
Βόρεια Ελλάδα. Ένας τόπος ο οποίος κρύβει μέσα του επιρροές από τα Επτάνησα αλλά και από τις Κυκλάδες. Ιδανικός
προορισμός για ζευγάρια αλλά και για οικογένειες.

YOUR MENTOR SUGGESTS

YOUR MENTOR ENSURES

Επιλέξτε τη διαμονή σας σε μία από τις προτεινόμενες
περιοχές σύμφωνα με τις προτάσεις μας.
Δοκιμάστε φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες σε
ένα από τα εκατοντάδες μαγαζιά του νησιού.
Επισκεφθείτε κάποια τοπική γιορτή ή πανηγύρι και γίνετε
ένα με τους ντόπιους.
Επισκεφθείτε το πανέμορφο ενετικό κάστρο.
Επισκεφθείτε ανεπιφύλακτα τις παραλίες Καλάδι, Χαλκός,
Καλάμι, Μελιδόνι, Φυρή Άμμος, Λιμνιόνας, Κομπονάδα,
Λαγκάδα.

Εξασφαλισμένες αεροπορικές θέσεις με πτήσεις της
Aegean Airlines.
Επιλεγμένα ξενοδοχεία στα καλύτερα σημεία του νησιού
σε ειδικές τιμές group.
Ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ σε χαμηλές
τιμές.
Αναλυτική ενημέρωση για ότι πρέπει να γνωρίζετε για το
νησί των Κυθήρων.
Ταξιδιωτική ασφάλιση.
Τοπικός συνεργάτης διαθέσιμος για οποιαδήποτε στιγμή
ανάγκης.

Highlights
Καλαδί
Χαλκός
Καλάμι
Μελιδόνι

STORY PLACE
Επιλέξτε τη παραλία Καλάδι και συγκεκριμένα τον λόφο της που αρχίζουν τα σκαλιά για να κατεβείτε στη παραλία.
Η θέα είναι πανοραμική και τα insta story σας και οι φωτογραφίες σας θα βγουν μοναδικές.
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ΗΜΕΡΕΣ

ροδοσ

Το σμαραγδένιο νησί
Mε μια ματιά
Κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από όλα τα μέρη της Γης επισκέπτονται το πανέμορφο αυτό νησί για να απολαύσουν τη
θάλασσα, τη φύση και τα αμέτρητα αξιοθέατα του νησιού. Πολλοί μύθοι έχουν συνδεθεί με τη δημιουργία της Ρόδου. Σύμφωνα
με τον Πίνδαρο, όταν ο Δίας επικράτησε των Γιγάντων, αποφάσισε να μοιράσει τη γη στους Ολύμπιους Θεούς. Ο Ήλιος όμως,
έλειπε από τη μοιρασιά κι έμεινε χωρίς γη. Ο Δίας για να μην τον αδικήσει είπε να ξανακάνουν τη μοιρασιά, αλλά ο Ήλιος τότε
είπε πως η γη που θα αναδυόταν από τη θάλασσα, όταν θα ανατέλλει το επόμενο πρωινό, θα γινόταν δική του. Έτσι αναδύθηκε
ένα πανέμορφο και καταπράσινο νησί, η Ρόδος. Ο Ήλιος συνεπαρμένος από την ομορφιά της την έλουσε με τις ακτίνες του.
Από τότε η Ρόδος είναι το νησί του Ήλιου, το πιο φωτεινό και λαμπερό.

YOUR MENTOR SUGGESTS

YOUR MENTOR ENSURES

Ταξιδέψτε σε άλλες εποχές περπατώντας στην Παλιά
Πόλη.
Μαγευτείτε από την ομορφιά της Λίνδου και τον κόλπο
του Αγίου Παύλου.
Θαυμάστε ένα μοναδικό φαινόμενο στην κοιλάδα των
πεταλούδων και το πάρκο Ροδίνι.
Επισκεφθείτε τους αμπελώνες στις πλαγιές του όρους
Αττάβυρος και μυηθείτε στην τέχνη της οινοπαραγωγής.
Για τους λάτρεις του φαγητού και της τοπικής κουζίνας,
σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να δοκιμάσετε
Πιταρούδια και Μελεκούνια.
Επισκεφθείτε το Πρασονήσι.

Προκρατημένες αεροπορικές θέσεις με πτήσεις της
Aegean Airlines σε χαμηλές τιμές.
Επιλεγμένα ξενοδοχεία στα καλύτερα σημεία του νησιού
σε ειδικές τιμές group.
Πλειάδα επιλογών ξενοδοχείων ανάλογα με το budget
σας.
Ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ σε χαμηλές
τιμές.
Αναλυτική ενημέρωση για ότι πρέπει να γνωρίζετε για το
νησί της Ρόδου πριν την αναχώρηση.
Ταξιδιωτική ασφάλιση.
Tοπικός συνεργάτης διαθέσιμος για οποιαδήποτε στιγμή
ανάγκης.

Highlights
Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου
Παραλία Άντονι Κουίν
Μεσαιωνικά Τείχη Ρόδου
Βόλτα στην Παλιά Πόλη

STORY PLACE
Ο λόφος Monte Smith είναι το καλύτερο σημείο για να βγάλετε το story ή τη φωτογραφία σας για το Instagram.
Προσφέρει θέα στη παλιά και νέα πόλη σε συνδυασμό με την καταγάλανη θάλασσα.
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ΗΜΕΡΕΣ

ΚΩΣ

Η εξωτική ομορφιά του Αιγαίου
Mε μια ματιά
Αξιοθέατα και κάστρα μοναδικής αξίας, παραλίες αλλά και φυσικά τοπία σπάνιας ομορφιάς. Θα ανακαλύψετε αρχαιολογικούς
χώρους όπως το περίφημο Ασκληπιείο, θα συναντήσετε παγώνια στο δάσος της Πλάκας, θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε
τρία είδη ιαματικών μεταλλικών πηγών (θερμές, υπόθερμες και ψυχρές). Για τους λάτρεις των διαδρομών ο ποδηλατόδρομος
κατά μήκος της παραλιακής οδού προσφέρεται για πολλές και ποικίλες διαδρομές. Τεράστιες αμμώδεις παραλίες με
πολιτιστικά μνημεία δίπλα στο κύμα σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε αλλά και υπερπλήρη πάρκα με νεροτσουλήθρες για να
νιώσετε ξανά παιδιά!

YOUR MENTOR SUGGESTS

YOUR MENTOR ENSURES

Τις παραλίες Μαστιχάρι, Τιγκάκι, Μαρμάρι, Χρυσή Ακτή,
Κέφαλο και Παράδεισο
Την παραλία της Καρδάμαινας, με το υπέροχο τοπίο και τα
καταγάλανα νερά αλλά και την παραλία Άγιος Στέφανος
ένα από τα πιο όμορφα και πολυφωτογραφημένα σημεία
της Κω
Τους αρχαιολογικούς χώρους του Λιμένος, της Αγοράς,
της Μεσαιωνικής Χώρας και του κάστρου της Νερατζιάς
Ιαματικά λουτρά στον Άγιο Φωκά, τις Πίσω Θέρμες, τον
Κοκκινόνερο και τους Βολκάνους
Ποδηλατάδα σε μια ή περισσότερες διαδρομές στο
μεγαλύτερο δίκτυο ποδηλατοδρόμου σε Ελληνικό νησί
Διασκεδάστε στα μπαρ των Εξαρχείων μέχρι το πρωί
Πάρκα νεροτσουλήθρων στο Τιγκάκι και το Μαστιχάρι
Δοκιμάστε τις σπεσιαλιτέ του νησιού, κρασοτύρι και
κανελάδα

Εξασφαλισμένες αεροπορικές θέσεις με πτήσεις της
Aegean Airlines σε χαμηλές τιμές
Επιλεγμένα ξενοδοχεία στα καλύτερα σημεία του νησιού
σε ειδικές τιμές group
Ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ σε χαμηλές
τιμές
Τοπικός συνεργάτης διαθέσιμος για οποιαδήποτε στιγμή
ανάγκης
Αναλυτική ενημέρωση για ότι πρέπει να γνωρίζετε για το
νησί της Κω
Ταξιδιωτική ασφάλιση

Highlights
Ποδηλατάδα στην Χώρα της Κω
Το δάσος της Πλάκας
Αρχαίο Ασκληπιείο
Ιαματικά λουτρά στις Θέρμες
Παραλία Άγιος Στέφανος

STORY PLACE
Στην παραλία Άγιος Στέφανος, θα νιώσεις στον αέρα μια ιδιαίτερα κοσμοπολίτικη αύρα λες και βρίσκεσαι
σε υψηλής αισθητικής σετ φωτογράφισης με φόντο το Αιγαίο. Μνημεία δίπλα στο κύμα και το story
στο Ιnsta θα έχει άπειρες αντιδράσεις 100%!
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ΗΜΕΡΕΣ

ΣΑΜΟΣ

μυτιληνη

Η Σάμος είναι γεμάτη μοναδικές φυσικές ομορφιές,
υπέροχες παραλίες, εντυπωσιακά αξιοθέατα και
αρχαιολογικά μνημεία. Αποτελεί ιδανικό προορισμό για
ξεκούραστες διακοπές και προσφέρει τη δυνατότητα για
ποικίλες δραστηριότητες, όπως βόλτες στη φύση,
αναρρίχηση και πεζοπορία. Οι ακτές της Σάμου είναι
γεμάτες όμορφες παραλίες που ικανοποιούν ακόμα και τα
πιο απαιτητικά γούστα. Με άμμο ή βότσαλα, οργανωμένες
ή πιο απομονωμένες, όλες έχουν πεντακάθαρα
κρυστάλλινα νερά! Αφιερώστε μερικές ημέρες παραμονής
για να προλάβετε να την γνωρίσετε.

Είναι ένα εύφορο νησί, κατάφυτο από πεύκα και ελιές και
γοητεύει κάθε επισκέπτη με τις εναλλαγές των τοπίων του.
Η μακραίωνη ιστορία της Λέσβου αποτυπώνεται στα
σημαντικά μνημεία που συναντά κανείς κατά την περιήγησή
του στο νησί. Επιβλητικά κάστρα, μοναστήρια και
εκκλησίες, χωριά με παραδοσιακή αρχιτεκτονική, όλα
φανερώνουν πτυχές της μοναδικής ιστορίας της Λέσβου.
Συνδυάζει αρμονικά το παραδοσιακό στοιχείο παλιάς
πόλης, τα επιβλητικά νεοκλασικά αρχοντικά και τα ιστορικά
μνημεία της. Είναι η πατρίδα του ούζου, γι αυτό μην
παραλείψετε να πιείτε το γνήσιο ελληνικό ποτό από την
πηγή του!

Το νησί της Ήρας και του Πυθαγόρα
Mε μια ματιά

Η «πατρίδα» του ούζου
Mε μια ματιά

YOUR MENTOR SUGGESTS
Επιλέξτε τη διαμονή σας σε μία από τις προτεινόμενες περιοχές.
Κάντε κράτηση για ενοικίαση αυτοκινήτου έτσι ώστε να έχετε τη
δυνατότητα να επισκεφθείτε περισσότερα μέρη
Περιηγηθείτε στο κοσμοπολίτικο Πυθαγόρειον (την αρχαία πόλη
της Σάμου).
Να ταξιδέψετε στον κόσμο της σαμιώτικης οινοποιίας στον
εκπληκτικό Ενιαίο Οινοποιητικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Σάμου,
στο Μαλαγάρι..
Να κολυμπήσετε στο Μικρό και Μεγάλο Σεϊτάνι, τις μαγευτικές
δίδυμες παραλίες που αποτελούν Θαλάσσιο Πάρκο της
μεσογειακής φώκιας Monachus – Monachus.
Επισκεφτείτε τις παραλίες:Κέρβελη,Ψιλή Άμμος,Ποτάμι,Μεγάλο
Σειτάνι, Τσαμαδού

Επιλέξτε τη διαμονή σας σε μία από τις προτεινόμενες περιοχές.
Κάντε κράτηση για ενοικίαση αυτοκινήτου έτσι ώστε να έχετε τη
δυνατότητα να επισκεφθείτε περισσότερα μέρη
Να περιηγηθείτε στον μαγευτικό Μόλυβο, έναν από τους πιο
όμορφους διατηρητέους οικισμούς της Ελλάδας.
Να δοκιμάσετε τις γευστικές σαρδέλες Καλλονής ή παπαλίνες
μαζί με το διάσημο ούζο του νησιού.
Να αντικρύσετε το ηλιοβασίλεμα από το κάστρο του Μολύβου,
ένα από τα καλύτερα διατηρημένα κάστρα της Ανατολικής
Μεσογείου.
Διασημότερες και ομορφότερες παραλίες :Άγιος Ισίδωρος ,
Βατερά, Σκάλα Ερεσού, Άγιος Ερμογένης, Πέτρα

YOUR MENTOR ensures
Εξασφαλισμένες αεροπορικές θέσεις με πτήσεις της Aegean
Airlines και την Sky Express σε χαμηλές τιμές.
Επιλεγμένα ξενοδοχεία στα καλύτερα σημεία του νησιού σε
ειδικές τιμές group.
Ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ σε χαμηλές τιμές.
Αναλυτική ενημέρωση για ότι πρέπει να γνωρίζετε για το νησί.
Ταξιδιωτική ασφάλιση.
Τοπικός συνεργάτης διαθέσιμος για οποιαδήποτε στιγμή
ανάγκης.

Εξασφαλισμένες αεροπορικές θέσεις με πτήσεις της Aegean
Airlines και την Sky Express σε χαμηλές τιμές.
Επιλεγμένα ξενοδοχεία στα καλύτερα σημεία του νησιού σε
ειδικές τιμές group.
Ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ σε χαμηλές τιμές.
Αναλυτική ενημέρωση για ότι πρέπει να γνωρίζετε για το νησί.
Ταξιδιωτική ασφάλιση.
Τοπικός συνεργάτης διαθέσιμος για οποιαδήποτε στιγμή
ανάγκης.

STORY PLACE
Περπατώντας μέσα στα σοκάκια της Xώρας της Σάμου
να βρείτε τα χρωματιστά σπίτια για τα καλύτερα
Insta Stories και Selfies!

Επιλέξτε το κάστρο του Μόλυβου καθώς θα δύει
το ηλιοβασίλεμα για ένα αξέχαστο Ιnsta Story!
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πατμοσ

Το ατμοσφαιρικό νησί του Αιγαίου
Mε μια ματιά
Το νησί της Αποκάλυψης θα σας ξετρελάνει και γρήγορα θα καταλάβετε, γιατί το προτιμούν για τις διακοπές τους ταξιδιώτες
από όλο τον κόσμο. Γιατί το νησί κυριολεκτικά τα έχει όλα! Ομορφιά, πολύ πράσινο, μυστηριακό χαρακτήρα, παραλίες για όλα
τα γούστα, αρχιτεκτονική παράδοση και τον ακαταμάχητο συνδυασμό βουνού και θάλασσας. Το νησί που ενώ εδώ και χρόνια
έχει εξελιχθεί σε κοσμοπολίτικο, σοφιστικέ προορισμό, διατηρεί παράλληλα μια μυστικιστική ατμόσφαιρα. Το λιμάνι της
Σκάλας, αλλά και η παραδοσιακή κατάλευκη Χώρα, με το επιβλητικό Κάστρο της θα σας μαγέψουν. Το πρόγραμμα αυτό είναι
προσεκτικά μελετημένο, με επιλεγμένες ιδανικές πτήσεις μέσω Σάμου και Κω και κεντρικά ξενοδοχεία, ώστε να ζήσετε τη
μαγική ατμόσφαιρα στο έπακρο.

YOUR MENTOR SUGGESTS

YOUR MENTOR ENSURES

Να επισκεφθείτε τους Μύλους
Να επισκεφθείτε το Σπήλαιο της Αποκάλυψης
Να κολυμπήσετε στο Αγριολίβαδο και την Ψιλή Άμμο
Να νοικιάσετε σκάφος και να επισκεφθείτε τους Λειψούς,
τα γειτονικά νησιά Αρκοιούς και το Αγαθονήσι
Να κάνετε μια βόλτα στη Σκάλα
Να επισκεφτείτε το Μοναστήρι του Ιωάννη του Θεολόγου

Εξασφαλισμένες αεροπορικές θέσεις με πτήσεις της Aegean
Airlines και την Sky Express σε χαμηλές τιμές.
Επιλεγμένα ξενοδοχεία στα καλύτερα σημεία του νησιού σε
ειδικές τιμές group.
Ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ σε χαμηλές τιμές.
Αναλυτική ενημέρωση για ότι πρέπει να γνωρίζετε για το νησί.
Ταξιδιωτική ασφάλιση.
Τοπικός συνεργάτης διαθέσιμος για οποιαδήποτε στιγμή
ανάγκης.

Highlights
Μονή του Αγίου Ιωάννου του
Θεολόγου
Σπήλαιο της Αποκάλυψης
Μύλοι της Πάτμου
Μονή Ζωοδόχου Πηγής
Βράχος της Καλικατσούς
Κάμπος
Ψιλή Άμμος

STORY PLACE
Μπορείτε να τραβήξετε τις καλύτερες φωτογραφίες από το Μοναστήρι του Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου
που έχει μοναδική θέα ή από τους Μύλους, εάν θέλετε πιο ατμοσφαιρικές.
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χιοσ

Το νησί της μαστίχας και των αντιθέσεων
Mε μια ματιά
Ένα ταξίδι στην Χίο είναι εμπειρία! Η Χίος είναι πολυμορφική και απρόβλεπτη. Με θαυμάσιες και πολυάριθμες παραλίες, με παλιά
πετρόχτιστα αρχοντικά, με Βυζαντινές εκκλησίες και μεσαιωνικά χωριά. Με γραφικά παραθαλάσσια χωριουδάκια, ή άλλα σκαρφαλωμένα
στα βράχια απόκρημνων βουνών. Η Μυροβόλος Χίος με τα παραδοσιακά ταβερνάκια με τους Χιώτικους νόστιμους μεζέδες και με τους
φιλόξενους κατοίκους. Τη μια στιγμή νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε ένα κλασικό Αιγαιοπελαγίτικο νησί και την επόμενη στον Μυστρά. Περπατάς
σε καλντερίμια χωριών και νομίζεις ότι ξαφνικά θα δεις πειρατές να εμφανίζονται μπροστά σου από το παρελθόν. Η Χίος του κεντρικού
ανατολικού Αιγαίου -το πέμπτο σε μέγεθος νησί της Ελλάδος- είναι ωραία, μοναδική, ευχάριστη, οικονομική, φιλόξενη και θα σας μείνει
αξέχαστη!Με την μοναδική μαστίχα της, με τα πασίγνωστα αρωματικά μανταρίνια της, με την παράδοση της, με τα αρώματα των
γιασεμιών και των λεμονανθών, θα σας ενθουσιάσει, θα σας ξαφνιάσει και θα σας συνεπάρει! Αφιερώστε μερικές ημέρες παραμονής για
να προλάβετε να την γνωρίσετε. Πραγματικά αξίζει!

YOUR MENTOR SUGGESTS

YOUR MENTOR ENSURES

Να ανακαλύψετε τα διάσημα Μαστιχοχώρια, τις
δαιδαλώδεις πέτρινες καστροπολιτείες του νησιού με την
γνήσια μεσαιωνική ατμόσφαιρα.
Δοκιμάστε τα τοπικά προϊόντα του νησιού τα οποία είναι
εξαιρετικά και καλύπτουν όλες τις προτιμήσεις.
Κάντε κράτηση για ενοικίαση αυτοκινήτου έτσι ώστε να
έχετε τη δυνατότητα να επισκεφθείτε περισσότερα μέρη
Να περπατήσετε στην αμφιθεατρική Χώρα της Χίου, την
«Βενετία της Ανατολής»
Να αντικρύσετε το ηλιοβασίλεμα από την ηφαιστειακή
ακτή της Μερικούντας, κοντά στα Μεστά.
Να πιείτε το διάσημο «ελληνικό mohito» από λικέρ
μαστίχας, βασιλικό και ζάχαρη.
Μαύρα Βόλια: Η διασημότερη παραλία
Παραλία των Γλάρων: H κοσμοπολίτικη παραλία
Καρφάς: Καταλλήλη παραλία για οικογένειες.
Μάναγρος: Η μεγαλύτερη σε μήκος παραλία.

Εξασφαλισμένες αεροπορικές θέσεις με πτήσεις της
Aegean Airlines και την Sky Express σε χαμηλές τιμές.
Επιλεγμένα ξενοδοχεία στα καλύτερα σημεία του νησιού
σε ειδικές τιμές group.
Ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ σε χαμηλές
τιμές.
Αναλυτική ενημέρωση για ότι πρέπει να γνωρίζετε για το
νησί.
Ταξιδιωτική ασφάλιση.
Τοπικός συνεργάτης διαθέσιμος για οποιαδήποτε στιγμή
ανάγκης.

Highlights
Πύργοι
Νέα Μονή Χίου
Κάστρο Χίου
Παραλία Μαύρα Βόλια

STORY PLACE
Βρείτε τους ανεμόμυλους της Χίου στη περιοχή Ταμπάκικα για το καλύτερο Ιnsta Story.
Extra Tip τα καλύτερα χρώματα του ουρανού την ώρα της δύσης του ήλιου!
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ΗΜΕΡΕΣ

σκυροσ

Λημνοσ

Αγκαλιασμένη από τα γαλάζια νερά του Αιγαίου, με
πλούσια βλάστηση και εντυπωσιακή μορφολογία, η Σκύρος
αποτελεί τον ιδανικό προορισμό. Είναι το μεγαλύτερο νησί
των Σποράδων και προσφέρει ιδιαίτερα κυκλαδίτικη
αίσθηση. Χαρακτηρίζεται από έντονες αντιθέσεις, διαθέτει
λόφους με πεύκα, βραχώδη ορεινά τοπία, ειδυλλιακές
απόμερες
ακρογιαλιές,
πανέμορφους
ορμίσκους,
εκτεταμένες παραλίες, θαλάσσιες σπηλιές, την περιοχή
Natura στο νότιο τμήμα, συνθέτοντας ένα φυσικό και
γεμάτο παραλλαγές ανάγλυφο.

Η Λήμνος είναι ένα από τα ομορφότερα νησιά του
βορειοανατολικού Αιγαίου, καλά κρυμμένο μυστικό όσων
αγαπούν τη φύση και αναζητούν ήρεμες διακοπές δίπλα
της. Eνδείκνυται για ξεκούραστες διακοπές κοντά στη
φύση. Στη Λήμνο θα βρεις χρυσαφένιες παραλίες,
παραδοσιακούς οικισμούς, βιότοπους, λίμνες, σπηλιές,
βράχους αλλά και αμμόλοφους που θυμίζουν έρημο! Αν
αγαπάς την πεζοπορία, τότε η Λήμνος είναι ο ιδανικός
προορισμός για εσένα. Παρόλο που η ξεχωριστή φύση της
Λήμνου και η χαλαρή ατμόσφαιρα της είναι ό,τι πρέπει για
χαλάρωση, το νησί προσφέρει και πολλές επιλογές για
διασκέδαση και νυχτερινή ζωή.

Μια Κυκλαδίτισα στις Σποράδες
Mε μια ματιά

Το νησί του Ηφαίστου
Mε μια ματιά

YOUR MENTOR SUGGESTS
Επιλέξτε τις παραλίες Μαγαζιά, το Μώλο, την Ατσίτσα, την
Καλαμίτσα και τον Πεύκο
Ορειβασία και αναρρίχηση καθώς και πεζοπορία σε πανέμορφα
φυσικά μονοπάτια
Wind surfing, θαλάσσιο σκι και καταδύσεις
Ποδηλασία ή off-road διαδρομές με μηχανή και με 4x4 οχήματα
Δοκιμάστε την σπεσιαλιτέ του νησιού αστακομακαρονάδα
Μη χάσετε την ευκαιρία να κάνετε μια βόλτα στη μαγική Χώρα
και να απολαύσετε την αμφιθεατρική θέα.
Βγείτε φωτογραφίες στα στενά λιθόστρωτα σοκάκια με τα
γραφικά λευκά σπίτια.

Κάντε κράτηση για ενοικίαση αυτοκινήτου έτσι ώστε να έχετε τη
δυνατότητα να επισκεφθείτε περισσότερα μέρη.
Να σκαρφαλώσετε στο επιβλητικό Κάστρο της Μύρινας.
Να περπατήσετε στις εξωπραγματικές Παχιές Αμμούδες, την
Σαχάρα της Λήμνου και μοναδική έρημο στην Ευρώπη.
Να επισκεφτείτε το πανέμορφο χωριό Κοντιάς, ένα κόσμημα
πέτρινης αρχιτεκτονικής με υπέροχα παραδοσιακά αρχοντικά
και εντυπωσιακούς μισοερειπωμένους ανεμόμυλους.
Ανακαλύψτε τις εξής παραλίες:
Εβγάτης,Θάνος,Παρθενόμυτος,Πλατύ Extra Tips
Να ανακαλύψετε έναν παράδεισο του kitesurf και του windsurf
στην παραλία Κέρος.

YOUR MENTOR ensures
Εξασφαλισμένες αεροπορικές θέσεις με πτήσεις της Sky
Express σε χαμηλές τιμές
Επιλεγμένα ξενοδοχεία στα καλύτερα σημεία του νησιού σε
ειδικές τιμές group
Ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ σε χαμηλές τιμές
Τοπικός συνεργάτης διαθέσιμος για οποιαδήποτε στιγμή
ανάγκης
Αναλυτική ενημέρωση για ότι πρέπει να γνωρίζετε για το νησί
της Σκύρου
Ταξιδιωτική ασφάλιση

Εξασφαλισμένες αεροπορικές θέσεις με πτήσεις της Aegean
Airlines και την Sky Express σε χαμηλές τιμές.
Επιλεγμένα ξενοδοχεία στα καλύτερα σημεία του νησιού σε
ειδικές τιμές group.
Ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ. σε χαμηλές τιμές.
Αναλυτική ενημέρωση για ότι πρέπει να γνωρίζετε για το νησί.
Ταξιδιωτική ασφάλιση.
Τοπικός συνεργάτης διαθέσιμος για οποιαδήποτε στιγμή
ανάγκης.

STORY PLACE
Βρείτε τον ανεμόμυλο στα Πουριά και δημιουργήστε
το τέλειο σκηνικό για το insta story σας!

Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος από την Σαχάρα της Λήμνου
ή αλλιώς Αμμοθίνες κοντά στη παραλία
Γομάτι για το καλύτερο Insta Story!

15

4,5&6

ΗΜΕΡΕΣ

Παφοσ

Η πατρίδα της Αφροδίτης
Mε μια ματιά
Το πανέμορφο νησί της Κύπρου έχει γνωρίσει τεράστια αύξηση επισκεπτών τα τελευταία χρόνια. Απόλυτα λογικό θα λέγαμε,
καθώς μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του κάθε επισκέπτη. Πλούσια σε ιστορία, γραφικά μέρη, υψηλή αλλά και παραδοσιακή
γαστρονομία, αμέτρητες πανέμορφες παραλίες και κορυφαίες επιλογές διασκέδασης. Εμείς έχουμε επιλέξει τη Πάφο ως
σημείο διαμονής, κάθως συνδυάζει τα πάντα, υπάρχει απ’ ευθείας πτήση από το αεροδρόμιο "Μακεδονία" και γιατί σας δίνει
την επιλογή να εξερευνήσετε καλύτερα τη νοτιοδυτική μεριά του νησιού με τις φανταστικές παραλίες.

YOUR MENTOR SUGGESTS

YOUR MENTOR ENSURES

Περπατήστε στη παλιά πόλη της Πάφου, την Άνω Πάφο
όπως λένε και οι ντόπιοι.
Εξερευνήστε το γραφικό λιμάνι με τον παραλιακό
πεζόδρομο γεμάτο φοίνικες και το ιστορικό κάστρο.
Αν είστε καλοφαγάς δεν γίνεται να μην δοκιμάσετε τη
παραδοσιακή κουζίνα με σπεσιαλιτέ το Χαλούμι, τις
Σεφταλιές και τα Κουπέπια.
Κόλπος Κοραλλίων, η ομορφότερη από την επαρχία της
Πάφου η οποία έχει μία τεράστια ακτογραμμή 50
χιλιομέτρων στην οποία θα βρείτε 27 παραλίες
Χερσόνησος Ακάμα, ίσως το ομορφότερο φυσικό σημείου
του νησιού ενταγμένη στο Natura 2.000!
Πέτρα του Ρωμιού. Ένα από τα πιο διάσημα σημεία του
νησιού περίπου 25χλμ από την Πάφο και κοντά στα

Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Ryan Air.
Επιλεγμένα ξενοδοχεία σε ειδικές τιμές group.
Δυνατότητα ενοικίασης I.X. σε προνομιακές τιμές.
Αναλυτική ενημέρωση για ότι πρέπει να γνωρίζετε για το
νησί της Σκοπέλου πριν την αναχώρηση σας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση.
Τοπικός συνεργάτης διαθέσιμος για οποιαδήποτε στιγμή
ανάγκης.

Highlights
Κάτω Πάφος
Αφροδίτη WaterPark
Μεσαιωνικό Κάστρο
Πέτρα του Ρωμιού

STORY PLACE
Περίπου 10χλμ από την Πάφο στην ακτής της περιοχής της Πέγειας υπάρχει το ναυάγιο Edro III.
Επιλέξτε την ώρα του ηλιοβασιλέματος έτσι ώστε να βγάλετε την τέλεια φωτογραφία ή το τέλειο Insta Story.
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Ιδανικά ωράρια
αναχωρήσεων

5

ΗΜΕΡΕΣ

Διαμονή σε καταλύματα
στις καλύτερες περιοχές
του νήσιου
Αναχωρήσεις από το λιμάνι
του Βόλου και της
Θεσσαλονίκης

ΣΚΙΑΘΟΣ

Ένας κορυφαίος Ελληνικός προορισμός
Mε μια ματιά
Η Σκιάθος συγκαταλέγεται στους κορυφαίους Ελληνικούς προορισμούς, δεχόμενη ταξιδιώτες από όλη την Ελλάδα, την Ευρώπη
αλλά και την Αμερική. Με μοναδική φυσική ομορφιά, επιβλητική ακτογραμμή με πάνω από 60 παραλίες με λευκόχρυση άμμο
και κρυστάλλινα νερά, καλό φαγητό και έντονη νυχτερινή ζωή. Εξειδικευμένοι στον προορισμό της Σκιάθου και όπως φυσικά
προδίδει το όνομα μας, δεν θα μπορούσαμε ως μέντορες να μην σας προτείνουμε και έναν διαφορετικό τρόπο για να
ανακαλύψετε το υπέροχο αυτό νησί. Κρουαζιέρα με ιστιοφόρο στο ηλιοβασίλεμα, γευσιγνωσία στο ξακουστό οινοποιείο του
νησιού, walking tour με ξεναγό για να γνωρίσετε την σημαντική ιστορία του νησιού, scuba diving για να ανακαλύψετε τον βυθό,
μοναδική εμπειρία ιππασίας μέσα από πυκνά και δύσβατα δάση καταλήγοντας μέσα στην θάλασσα απολαμβάνοντας το
ηλιοβασίλεμα, βόλτα με αλεξίπτωτο θαλάσσης φτάνοντας μέχρι 30 μέτρα ύψος, αλλά και πολλές προτάσεις για διασκέδαση.

YOUR MENTOR SUGGESTS

YOUR MENTOR ENSURES

Κρουαζιέρα με ιστιοφόρο στο ηλιοβασίλεμα
Κρουαζιέρα με Καταμαράν στις Σποράδες
Κρουαζιέρα στα Λαλάρια
Ενοικίαση σκάφους με καπετάνιο
Ενοικίαση σκάφους χωρίς καπετάνιο
Γευσιγνωσία σε οινοποιείο
Walking Tour με ξεναγό
Horse Riding experience
Scuba Diving

Έχουμε επιλέξει τις ιδανικές ημερομηνίες για το ταξίδι σας.
Αναχωρούμε αποκλειστικά ημέρα Σάββατο (εκτός 2 έξτρα
ημερομηνιών υψηλής ζήτησης, με ημέρα αναχώρησης
Τετάρτη), για να έχουμε πάντοτε το Σαββατοκύριακο στη
διάθεσή μας και πραγματοποιούμε 4 διανυκτερεύσεις για
να γνωρίσετε ολοκληρωμένα το νησί. Τα ωράρια είναι
ιδανικά, αφού φθάνουμε 11:45 το πρωί και αναχωρούμε από
εκεί στις 13:45. Τα καταλύματα που σας προσφέρουμε
(ξενοδοχεία και studio), είναι ελεγμένα, ώστε να
αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις.

Highlights
Χώρα Σκιάθου
Κουκουναριές
Βρωμόλιμνος
Λαλάρια
Τσουγκριά

STORY PLACE
Με καραβάκι από το νέο λιμάνι φτάνετε στην εκπληκτικής ομορφιάς παραλία Λαλάρια.
Πλησιάστε στους επιβλητικούς βράχους μέσα στο νερό και ετοιμαστείτε για ένα φοβερό Live Story στο Instagram!
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Ιδανικά ωράρια
αναχωρήσεων

5

ΗΜΕΡΕΣ

Διαμονή σε καταλύματα
στη Χώρα της Σκοπέλου
Αναχωρήσεις από το λιμάνι
του Βόλου και της
Θεσσαλονίκης

Σκοπελοσ

Η Πρωτεύουσα των Σποράδων
Mε μια ματιά
Αν περιμένετε στις διακοπές σας να κολυμπήσετε σε γαλαζοπράσινα νερά, να φάτε καλό φαγητό και να περπατήσετε σε
γραφικά στενά, τότε επιλέξτε τη Σκόπελο. Ένας ίσως “αδικημένος” προορισμός, καθώς δεν αποτελεί μια πολυδιαφημισμένη
επιλογή, αλλά για εμάς που γνωρίζουμε τον προορισμό, σας τον συστήνουμε ανεπιφύλακτα. Εμείς έχουμε ετοιμάσει ένα πλήρες
πακέτο για εσάς έτσι ώστε το μόνο που έχετε να κάνετε, είναι να εφοδιαστείτε με καλή διάθεση. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα
περιλαμβάνει μεταφορά με τα πολυτελή λεωφορεία μας από τη πόλη μας στο λιμάνι του Βόλου και αντίστροφα κατά την
επιστροφή, ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ’ επιστροφής και διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία στη Χώρα της Σκοπέλου.

YOUR MENTOR SUGGESTS

YOUR MENTOR ENSURES

Εάν έχετε υπομονή και αντοχή, επισκεφθείτε το γραφικό
εκκλησάκι του Άη Γιάννη στο καστρί, γνωστό από τα
γυρίσματα της διάσημης ταινίας Mama Mia. Η ανάβαση
περιλαμβάνει 106 σκαλιά.
Επιλέξτε μία από τις δεκάδες τοπικές κρουαζιέρες που
αναχωρούν καθημερινά από το λιμάνι της Χώρας για τον
γύρο του νησιού. Αν είστε τυχεροί θα έχετε τη δυ τα
δελφίνια της περιοχής.
Δοκιμάστε τη τοπική στριφτή τυρόπιτα καθώς και την
τοπική καρυδόπιτα η οποία σερβίρεται με παγωτό.
Αφιερώστε μία μέρα και συνδυάστε μπάνιο και φαγητό
στο πανέμορφο λιμανάκι του Αγνώντα. Για τους λάτρεις
της δράσης υπάρχει δυνατότητα watersport και
καταδύσεων.
Οι ‘’must visit’’ παραλίες του νησιού είναι οι Πάνορμος,
Μηλιά, Καστάνη, Αγνώντας, Στάφυλος, Λιμνονάρι, Χόβολο
και Αρμενόπετρα.

Μεταφορά με πολυτελή και άνετα λεωφορεία για την
ασφαλή σας μεταφορά.
Συνοδός του γραφείου μας κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς σας, διαθέσιμος για οτιδήποτε χρειαστείτε να
σας εξυπρετήσει.
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Anes σε ειδικές τιμές group.
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία σε ειδικές τιμές group
στη χώρα.
Αναλυτική ενημέρωση για ότι πρέπει να γνωρίζετε για το
νησί της Σκοπέλου πριν την αναχώρηση σας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση.
Τοπικός συνεργάτης διαθέσιμος για οποιαδήποτε στιγμή
ανάγκης.

Highlights
Άγιος Ιωάννης, Καστρί
Παραλία Πάνορμος
Παραλία Καστάνη

STORY PLACE
Το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη στο Καστρί, στη παραλία Καστάνη είναι το ιδανικό σημείο για φωτογράφηση,
εφόσον έχετε τη διάθεση βέβαια να ανεβείτε τα 106 σκαλιά. Το γραφικό λιμανάκι του Αγνώντα που περιβάλλεται
από το καταπράσινο δάσος είναι μία εξίσου ιδανική επιλογή και σίγουρα πιο ξεκούραστη για να βγάλετε
το insta Story σας και τις φωτογραφίες σας.
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CYCLADES
BUS

ΗΜΕΡΕΣ

Το Cyclades Bus αναχωρεί βραδινή ώρα,
ώστε να ξεκουραστείτε στο άνετο
λεωφορείο μας και την επόμενη μέρα
να φτάσετε πρωί στη Νάξο με το
γρήγορο πλοίο της Golden Star Ferries

ναξοσ

Το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων
Mε μια ματιά
Είναι ένα νησί που αν προσπαθήσεις να το ανακαλύψεις σίγουρα δεν θα μπορέσεις με την πρώτη φορά. Το μέγεθος της έχει ως
αποτέλεσμα να έχει διαφορετικούς χαρακτήρες και να ταιριάζει σε όλα τα γούστα. Εμείς λοιπόν έχουμε ετοιμάσει ένα πλήρες
πακέτο έτσι ώστε να σας βοηθήσουμε να το ανακαλύψετε. Το Cyclades bus μας θα σας παραλάβει με βραδινή ώρα
αναχώρησης από την πόλη σας, έτσι ώστε να μπορέσετε να ξεκουραστείτε στο άνετο λεωφορείο μας μέχρι να φτάσουμε στο
λιμάνι της Ραφήνας μαζί με τον έμπειρο συνοδό του γραφείου μας. Από εκεί θα παραλάβετε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια και
θα επιβιβαστείτε στο πλοίο της Blue Star Ferries που έχουμε επιλέξει αποκλειστικά για εσάς έτσι ώστε να φτάσετε μόλις στις
11.10 στη Νάξο και να έχουν όλη τους τη μέρα διαθέσιμη. Την τελευταία ημέρα έχουμε επιλέξει την ιδανικότερη ώρα επιστροφής
στις 16.05 έτσι ώστε να έχετε χρόνο για μία τελευταία βουτιά. Στο λιμάνι της Ραφήνας θα σας περιμένει ο συνοδός μας με το
λεωφορείο μας, και αν τυχόν υπάρξει κάποια απρόσμενη καθυστέρηση του πλοίου μην αγχώνεστε, το λεωφορείο μας δεν
φεύγει χωρίς εσάς καθώς είναι εκεί αποκλειστικά για εσάς!

YOUR MENTOR SUGGESTS

YOUR MENTOR ENSURES

Εξοπλιστείτε με καλή διάθεση και αφήστε όλα τα
υπόλοιπα σε εμάς
Δοκιμάστε Κίτρο είναι παραδοσιακό ρόφημα.
Η κουζίνα της Νάξου είναι ίσως η πληρέστερη που θα
βρείτε στις Κυκλάδες, μην διστάσετε να δοκιμάσετε ψάρι,
κρέας και τοπικές συνταγές, θα μείνετε σίγουρα
ευχαριστημένοι.
Παραλία Μικρή Βίγλα μην τη χάσετε με τίποτα
Σπηλιά της Ρίνας, μπορείτε να την επισκεφθείτε με
μονοήμερη εκδρομή που αναχωρεί από το λιμάνι του Πίσω
Λιβαδιού.
Βόλτα στη Χώρα με τα μοναδικά σοκάκια της.

Μεταφορά με πολυτελές και άνετο λεωφορείο για την
εύκολη και ασφαλή σας μετακίνηση.
Αρχηγός Συνοδός του γραφείου μας για οτιδήποτε
χρειαστεί.
Τοπικός εκπρόσωπος στο νησί της Νάξου για οποιαδήποτε
στιγμή ανάγκης.
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με τα πιο γρήγορα δρομολόγια και
σε τιμές group.
Εξασφαλισμένη διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία του
νησιού.
Αναλυτική ενημέρωση για ότι πρέπει να γνωρίζετε για το
νησί της Λευκάδας πριν την αναχώρηση.
Ταξιδιωτική ασφάλιση.

Highlights
Χώρα Νάξου
Νάος του Απόλλωνα
Βενετικό Κάστρο

STORY PLACE
Απολαύστε το ηλιοβασίλεμα στον Ναό του Απόλλωνα και βγείτε μοναδικές φωτογραφίες.
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CYCLADES
BUS

ΗΜΕΡΕΣ

Το Cyclades Bus αναχωρεί βραδινή ώρα,
ώστε να ξεκουραστείτε στο άνετο
λεωφορείο μας και την επόμενη μέρα
να φτάσετε πρωί στην Πάρο με το
γρήγορο πλοίο της Golden Star Ferries

παροσ

Το διαμάντι των Κυκλάδων
Mε μια ματιά
Ένα νησί που έχει να δώσει σε κάθε επισκέπτη απίστευτες εικόνες, και αξέχαστες εμπειρίες. Η κοσμοπολίτικη Πάρος
προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο κάθε χρόνο με αποτέλεσμα να κάνει αρκετά δύσκολη τη διαθεσιμότητα
δωματίων τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Εμείς έχουμε φροντίσει όμως για εσάς ένα πλήρες πακέτο με επιλεγμένα
ξενοδοχεία στα καλύτερα σημεία του νησιού. Το Cyclades bus μας θα σας παραλάβει με βραδινή ώρα αναχώρησης από την
πόλη σας, έτσι ώστε να μπορέσετε να ξεκουραστείτε στο άνετο λεωφορείο μας έως ότου φτάσουμε στο λιμάνι της Ραφήνας
μαζί με τον έμπειρο συνοδό του γραφείου μας. Από εκεί θα παραλάβετε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια και θα επιβιβαστείτε στο
πλοίο της Goldenstarferris που έχουμε επιλέξει αποκλειστικά για τους ταξιδιώτες μας έτσι ώστε να φτάσουν μόλις στις 10.40
στην Πάρο και να έχουν όλη τους τη μέρα διαθέσιμη. Την τελευταία ημέρα έχουμε επιλέξει την ιδανικότερη ώρα επιστροφής
στις 16.50 έτσι ώστε να έχετε χρόνο για μία τελευταία βουτιά. Στο λιμάνι της Ραφήνας θα σας περιμένει ο συνοδός μας με το
λεωφορείο μας, και αν τυχόν υπάρξει κάποια απρόσμενη καθυστέρηση του πλοίου μην αγχώνεστε, το λεωφορείο μας δεν
φεύγει χωρίς εσάς καθώς είναι εκεί αποκλειστικά για εσάς!

YOUR MENTOR SUGGESTS

YOUR MENTOR ENSURES

Επιλέξτε τη διαμονή σας σε μία από τις προτεινόμενες
περιοχές σύμφωνα με τις προτάσεις μας.
Δοκιμάστε φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες σε
ένα από τα εκατοντάδες μαγαζιά του νησιού.
Περιηγηθείτε στα στενά της κοσμοπολίτικης Νάουσας και
στο πανέμορφο λιμάνι της.
Επισκεφθείτε την Παροικιά τη πρωτεύουσα του νησιού και
τον Ιερό Ναό της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής.
Μιά επίσκεψη σε κάποιο από τα ορεινά χωριά της Πάρου
όπως οι Λεύκες, η Μάρπησσα, η Αγκαιριά ή το Μάρμαρα.
Εάν έχετε τη δυνατότητα αφιερώστε μία μέρα στη
πανέμορφη Αντίπαρο. EXTRA TIP υπάρχει καραβάκι κάθε
μισή ώρα από το λιμάνι της Πούντα.
Επισκεφθείτε ανεπιφύλακτα τις παραλίες Κολυμπήθρες,
Μοναστήρι, Σάντα Μαρία, Λάγγερη, Χρυσή Ακτή ,
Μαρτσέλο, Κριός και Καλόγερος.

Άνετη και ξεκούραστη μεταφορά με πολυτελή λεωφορεία.
Τα λεωφορεία μας αναχωρούν από την πόλη σας και σας
αφήνουν στο λιμάνι της Ραφήνας μπροστά στο πλοίο!
Στην επιστροφή σας παραλαμβάνουν από το ίδιο σημείο
και σας αφήνουν στη πόλη σας.
Συνοδός του γραφείου μας κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς σας, διαθέσιμος για οτιδήποτε χρειαστείτε να
σας εξυπηρετήσει.
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με τη Golden Star Ferries. Έχουμε
επιλέξει για εσάς τα πιο γρήγορα δρομολόγια.
Επιλεγμένα δωμάτια σε τιμές group στα καλύτερα σημεία
του νησιού.
Αναλυτική ενημέρωση για ότι πρέπει να γνωρίζετε για το
νησί της Πάρου.
Ταξιδιωτική ασφάλιση.

Highlights
Νάουσα
Παροικιά
Παναγία Εκατονταπυλιανή

STORY PLACE
Βρείτε το ιδανικό σοκάκι στη Νάουσα με τις ανθισμένες βουκαμβίλιες ή
επισκεφθείτε τη παραλία Κολυμπήθρες με τους σμιλεμένους από το κύμα
της θάλασσας βράχους και βγάλτε το insta story σας ή τη φωτογραφία σας.
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CYCLADES
BUS

ΗΜΕΡΕΣ

Το Cyclades Bus αναχωρεί βραδινή ώρα,
ώστε να ξεκουραστείτε στο άνετο
λεωφορείο μας και την επόμενη μέρα
να φτάσετε πρωί στην Ίο με το
γρήγορο πλοίο της Golden Star Ferries

ιοσ

Ένα στολίδι στο πέλαγος
Mε μια ματιά
Αδιαμφησβήτητα η νούμερο ένα επιλογή διακοπών στο νεανικό κοινό. Και πως να μην είναι άλλωστε; Μοναδικές παραλίες με
απίστευτα parties & events μία πανέμορφη χώρα με πολλές επιλογές διασκέδασης και στο σύνολο του ένα νησί που δεν
κοιμάται ποτέ. Εμείς έχουμε φροντίσει για εσάς όμως να μην κάνετε τίποτα απολύτως, απλά να έχετε καλή διάθεση και να
περάσετε υπέροχα. Πως θα γίνει αυτό; Το Cyclades bus μας θα σας παραλάβει με βραδινή ώρα αναχώρησης από την πόλη σας,
έτσι ώστε να μπορέσετε να ξεκουραστείτε στο άνετο λεωφορείο μας έως ότου φτάσουμε στο λιμάνι της Ραφήνας μαζί με τον
έμπειρο συνοδό του γραφείου μας. Από εκεί θα παραλάβετε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια και θα επιβιβαστείτε στο πλοίο της
Goldenstarferris που έχουμε επιλέξει αποκλειστικά για τους ταξιδιώτες μας έτσι ώστε να φτάσουν μόλις στις 11.50 στην Ίο και
να έχουν όλη τους τη μέρα διαθέσιμη. Επίσης, καθώς μας ενδιαφέρει να κάνουμε ότι καλύτερο για τους ταξιδιώτες μας, θα
παραλάβετε και ένα ειδικό βραχιολάκι με το οποίο θα έχετε ειδικές εκπτωτικές τιμές σε επιλεγμένα μαγαζιά του νησιού! Την
τελευταία ημέρα έχουμε επιλέξει την ιδανικότερη ώρα επιστροφής στις 15.05 έτσι ώστε να περάσει ανέμακτα το Hangover και
να έχετε χρόνο για μία τελευταία βουτιά. Στο λιμάνι της Ραφήνας θα σας περιμένει ο συνοδός μας με το λεωφορείο μας, και
αν τυχόν υπάρξει κάποια απρόσμενη καθυστέρηση του πλοίου μην αγχώνεστε, το λεωφορείο μας δεν φεύγει χωρίς εσάς καθώς
είναι εκεί αποκλειστικά για εσάς!

YOUR MENTOR SUGGESTS

YOUR MENTOR ENSURES

Επιλέξτε τη διαμονή σας σε μία από τις προτεινόμενες
περιοχές σύμφωνα με τις προτάσεις μας.
Δοκιμάστε φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες σε
ένα από τα εκατοντάδες μαγαζιά του νησιού.
Περιηγηθείτε στα στενά της κοσμοπολίτικης Ίου και στο
πανέμορφο λιμάνι της.
Επισκεφθείτε τη Παναγία τη Γκρεμιώτισσα, το εκκλησάκι
της Αγίας Ειρήνης και τον Φάρο της Ίου.
Επισκεφθείτε ανεπιφύλακτα τις παραλίες Μυλοπότας,
Μαγγανάρι, Γιαλός, Κουμπάρα, Αγία Θεοδότη & Ψάθη.

Μεταφορά με πολυτελή λεωφορεία. Τα λεωφορεία μας
αναχωρούν από την πόλη σας και σας αφήνουν στο λιμάνι
της Ραφήνας μπροστά στο πλοίο! Στην επιστροφή σας
παραλαμβάνουν από το ίδιο σημείο και σας αφήνουν στη
πόλη σας.
Συνοδός του γραφείου μας κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς σας, διαθέσιμος για οτιδήποτε χρειαστείτε να
σας εξυπηρετήσει.
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με τη Golden Star Ferries.
Επιλεγμένα δωμάτια σε τιμές group στα καλύτερα σημεία
του νησιού.
Αναλυτική ενημέρωση για ότι πρέπει να γνωρίζετε για το
νησί της Ίου .
Ταξιδιωτική ασφάλιση.

fvto milopota

Highlights
Παναγία τη Γκρεμιώτισσα
Αγία Ειρήνη
Φάρος Ίου

STORY PLACE
Διαλέξτε ένα από τα αμέτρητα εκκλησάκια της χώρας, όσο ψηλότερα τόσο καλύτερα
καθώς η θέα μεγαλώνει και βγάλτε το τέλειο insta story σας ή τη φωτογραφία σας.
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Highlights

ΗΜΕΡΕΣ

Ναός της Μεγαλόχαρης
Μονή Αγίας Πελαγίας
Βωλάξ
Καθολικά χωριά
Πύργος
Κιόνια

Τηνοσ

Το νησί της Μεγαλόχαρης
Mε μια ματιά
Το νησί που τα τελευταία χρόνια προσελκύει χιλιάδες τουρίστες - όχι μόνο για τον θρησκευτικό τουρισμό - αλλά και για τις
μοναδικές ομορφιές που απολαμβάνει κανείς στα παραδοσιακά χωριά του, στη Χώρα και τις όμορφες παραλίες που διαθέτει.
Το πρόγραμμα μας σας προσφέρει αναχωρήσεις στις πιο υψηλές περιόδους ζήτησης, με εξασφαλισμένα δωμάτια, μεταφορές
με πολυτελή λεωφορεία και έναν συνοδό που θα σας μάθει κάθε γωνιά της Τήνου.

YOUR MENTOR SUGGESTS

YOUR MENTOR ENSURES

Επισκεφθείτε τα μοναδικά χωριά του Πύργου και του Βώλακα
με την αναλλοίωτη αρχιτεκτονική τους
Απολαύστε τη μοναδική θέα από το Χωριό Υστέρνια
Πραγματοποιήστε βόλτα στην Καρδιανή με τους πανέμορφους
κήπους
Ανάψτε ένα κερί στην Ιερό Ναό της Μεγαλόχαρης, θα νοιώσετε
δέος με το που τον συναντήσετε
Μεταφορά με πολυτελή και άνετα λεωφορεία για την ασφαλή
σας μεταφορά.

Συνοδός του γραφείου μας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς
σας, διαθέσιμος για οτιδήποτε χρειαστείτε να σας εξυπηρετήσει.
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια ειδικές τιμές group.
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία σε ειδικές τιμές group.
Αναλυτική ενημέρωση για ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για το νησί
της Τήνου.
Ταξιδιωτική ασφάλιση.

1η Ημέρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΡΑΦΗΝΑ, ΤΗΝΟΣ

φαντασία των κατοίκων, αλλά και την επιστήμη. Ανεξάρτητα με το
πως δημιουργήθηκαν οι ογκώδεις, ολοστρόγγυλοι, συχνά
ζωόμορφοι βράχοι από γρανίτη, το σίγουρο είναι ότι προσφέρουν
ένα εντυπωσιακό και επιβλητικό θέαμα που δεν έχετε
ξανασυναντήσει. Συνεχίζουμε περνώντας από τα καθολικά χωριά
Λουτρά, Κρόκος, Κώμη, Καλλονή, Αγ.Μαρίνα, Καρδιανή φανερά
επηρεασμένα από την περίοδο των Ενετών, καταλήγουμε στον
Πύργο, όπου θα δούμε το σπίτι και μουσείο του Γιαννούλη Χαλεπά.
Επόμενη στάση είναι στο χωριό Πάνορμος, όπου θα έχουμε χρόνο
για το μεσημεριανό μας φαγητό. Στην υπόλοιπη διαδρομή μας θα
θαυμάσουμε τις όμορφες παραλίες του Αγίου Φωκά, του Αγίου
Σώστη, το Λαούτι και θα τελειώσουμε τη βόλτα μας με μια
τελευταία στάση στην περιοχή Κιόνια.

Συγκέντρωση το βράδυ στα γραφεία μας και αναχώρηση με
ενδιάμεσες στάσεις για Ραφήνα από όπου θα πάρουμε το πλοίο για
την Τήνο νωρίς το πρωί.
2η ΗΜΕΡΑ ΡΑΦΗΝΑ, ΤΗΝΟΣ, ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

Άφιξη στο νησί της Μεγαλόχαρης, γνωριμία με τον τοπικό μας
συνοδό, μόνιμο κάτοικο του νησιού και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Πρώτη μας επίσκεψη για περιήγηση θα είναι φυσικά
στο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας. Θα δούμε το Ναό της Εύρεσης,
το μαυσωλείο της Έλλης, το μουσείο Βυζαντινών εικόνων και την
πινακοθήκη. Μια υπέροχη θρησκευτική και ιστορική αναδρομή στο
σημαντικό αυτό μέρος. Στη συνέχεια, αφού πάρουμε οποιαδήποτε
πληροφορία θέλουμε από τον συνοδό μας, μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ σας προτείνουμε να
πραγματοποιήσετε μια βόλτα με τη γραφική Χώρα της Τήνου. Τα
κυκλαδίτικα δρομάκια και τα χρώματα του Λευκού και του Μπλε
που κυριαρχούν θα σας εντυπωσιάσουν.

4η ΗΜΕΡΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ, ΡΑΦΗΝΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Την τελευταία ημέρα μας θα επισκεφθούμε το ναό της
Μεγαλόχαρης, από τα σημαντικότερα, ορθόδοξα προσκυνήματα
στην Ελλάδα και ένα από τα γνωστότερα σε ολόκληρο τον κόσμο.
Ο Ιερός Ναός χτίστηκε στο σημείο που βρέθηκε η Εικόνα του
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (με θαυματουργό τρόπο) μετά από
όραμα της Μοναχής Πελαγίας. Η Εικόνα είναι για τους πιστούς
θαυματουργή και συνδέεται με συγκλονιστικές αναφορές στην
λυτρωτική παρέμβαση της Θεοτόκου που αξιώθηκαν να βιώσουν
σε δύσκολες στιγμές της ζωής τους, μετά από θερμή προσευχή,
ενώπιον Της. Ελεύθερος χρόνος και απόπλους για Ραφήνα. Στην
άφιξη μας στη Ραφήνα, περιμένει το λεωφορείο με τον συνοδό για
να επιστρέψουμε, κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις στην πόλη
μας.

3η ΗΜΕΡΑ ΤΗΝΟΣ, ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ, ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΒΩΛΑΞ,
ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΧΩΡΙΑ, ΠΥΡΓΟΣ, ΠΑΝΟΡΜΟΣ, ΚΙΟΝΙΑ

Πρόγευμα και ξεκινάμε με το λεωφορείο για το γύρο του νησιού,
για να γνωρίσουμε τα μοναδικά χωριά που δίνουν ιδιαίτερο χρώμα
στο νησί της Μεγαλόχαρης. Πρώτη στάση στην περίφημη Μονή
Κοιμήσεως της Θεοτόκου – το μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας, ένα
από τα σημαντικότερα μοναστήρια του ελλαδικού χώρου.
Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας περνώντας από το Εξώμβουργο
(Αρχαία Ακρόπολη του νησιού και επιβλητικό κάστρο) για να
καταλήξουμε στο Βωλάξ που είναι του χωριού είναι μοναδικό. Η
προέλευση των βράχων απασχόλησε την

Η 3ήμερη εκδρομή πραγματοποιείται με πρωινή αναχώρηση και δεν παραλείπεται το παραμικρό

STORY PLACE

Βγείτε μοναδικές φωτογραφίες σττη μοναδική Καρδιανή
με τα πολύχρωμα λουλούδια ή στα σοκάκια της Χώρας .
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Highlights

ΗΜΕΡΕΣ

Καστροπολιτεία Μυστρά
Καστροπολιτεία Μονεμβασιάς
Καστροπολιτεία Μεθώνης
Καστροπολιτεία Νιοκάστρου
Αρχαία Ολυμπία
Σπήλαια Διρού
Αρεόπολη

Μανη, η Γη τησ Ελιασ

Η Μάνη είναι μια μικρή Ελλάδα, ιδιότυπη και εντυπωσιακή, με τόσο έντονο χαρακτήρα,
που δε μοιάζει με κανέναν άλλον Ελληνικό τόπο.
1η Ημέρα
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΣΠΑΡΤΗ

Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. Η πρώτη μας
μεγάλη στάση θα πραγματοποιηθεί στον πανέμορφο Ισθμό της
Κορίνθου για φωτογραφίες. Θα συνεχίσουμε κατευθυνόμενοι στον
Ακροκόρινθο, ένα κάστρο που κατέχει ξεχωριστή θέση στην
ιστορία και στην μυθολογία της Κορινθίας. Συνεχίζουμε στις
πολύχρυσες Μυκήνες που αποτελούν ένα από τα πιο ξακουστά
βασίλεια των αρχαίων χρόνων. Θα δούμε την επιβλητική πύλη των
Λεόντων και τους θολωτούς τάφους των Ατρειδών. Συνεχίζουμε το
ταξίδι μας, κατευθυνόμενοι προς την πόλη της Σπάρτης. Άφιξη στο
ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.

Ένα γραφικό παραθαλάσσιο χωριό με μεγάλη ποικιλία τοπίων, που
προσελκύει πλήθος επισκεπτών. Βόρεια της Καρδαμύλης βρίσκεται
ο οικισμός Πετροβούνι. Στο χωριό υπάρχουν δύο μοναστήρια πολύ
παλιά με τεράστια ιστορία. Το μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής & το
"Καράβελι" , με βάση την παράδοση με το λάδι που μαζευόταν από
την περιουσία του μπορούσε να γεμίσει ένα καράβι λάδι. Τελευταίο
μας προορισμός για την σημερινή ημέρα, η πόλη της Καλαμάτας.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ
ΣΠΑΡΤΗ, ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΥΣΤΡΑ, ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε κατευθυνόμενοι προς την
καστροπολιτεία της Μεθώνης. Η πόλη με το Βενετσιάνικο κάστρο,
από τα πιο καλοδιατηρημένα όλης της Μεσογείου. Είναι χτισμένο
σε έναν βράχο, που εισχωρεί στην θάλασσα και χωρίζεται από την
ξηρά με μία τεχνητή τάφρο. Για να μπεις στο κάστρο η διαδρομή
είναι υπέροχη καθώς θα πρέπει να περπατήσεις πάνω στην
εντυπωσιακή πέτρινη γέφυρα με τα 14 τόξα. Στην συνέχεια
αναχωρούμε με προορισμό την Πύλο η οποία είναι αμφιθεατρικά
χτισμένη στο νότιο άνοιγμα του όρμου του Ναβαρίνου, όπου έγινε
η ιστορική ναυμαχία, και ορίζεται από τη νήσο Σφακτηρία. Η
κωμόπολη της Πύλου έχει ένα νησιωτικό χαρακτήρα εξαιτίας της
ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και του χρώματος των σπιτιών της. Θα
επισκεφθούμε την καστροπολιτεία του Νιόκαστρου. Στην συνέχεια
επιστροφή στην πόλη της Καλαμάτας. Το ιστορικό κέντρο της
βρίσκεται ακριβώς κάτω απ’ το κάστρο της πόλης. Περπατιέται
εύκολα κι είναι πραγματικά υπέροχο και γραφικό. Το Δημοτικό
Πάρκο Σιδηροδρόμων είναι ένα μοναδικό αξιοθέατο. Αυτό το
ελεύθερο υπαίθριο μουσείο είναι γεμάτο από παλιά σιδηροδρομικά
οχήματα και μηχανές, πλατφόρμες επιβίβασης και θα μας δώσει
μια ιδέα των μεταφορών στην Ελλάδα πριν από 100-150 χρόνια.
Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΕΘΩΝΗΣ, ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε κατευθυνόμενοι προς την
καστροπολιτεία του Μυστρά. Ανέγγιχτη στο πέρασμα του χρόνου,
γοητεύει τον επισκέπτη με την ακαταμάχητη ατμόσφαιρα που
δημιουργούν τα υπέροχα κτίρια και μνημεία της: τα «Παλάτια των
Παλαιολόγων. Οι συνοικίες του Μυστρά, το Κάστρο, η Μεσοχώρα
και η Έξω Χώρα, δημιουργούν ονειρικές εικόνες που μεταφέρουν
τον επισκέπτη σε ένα κόσμο παραμυθιού. Συνεχίζουμε με την
καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει
σταματήσει εδώ και αιώνες, διατηρώντας έτσι ανέπαφη την
εκπληκτική ομορφιά του τοπίου. Θα περιηγηθούμε στην
καστροπολιτεία, η οποία χωρίζεται στην Άνω και στην Κάτω Πόλη,
και θα θαυμάσουμε τα καλοδιατηρημένα πέτρινα κτίσματα, δεν θα
παραλείψουμε να ανεβούμε στο Γουλά («επάνω Κάστρο»), για να
απολαύσουμε τη συγκλονιστική, πανοραμική θέα της πόλης και
φυσικά να επισκεφτούμε τον επιβλητικό ναό της Αγίας Σοφίας που
αιωρείται ανάμεσα στα βράχια και το χάος του γκρεμού!
Επιστροφή στην Σπάρτη. Ελεύθερος χρόνος και διανυκτέρευση.
3η ΗΜΕΡΑ
ΣΠΑΡΤΗ, ΓΥΘΕΙΟ, ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ, ΑΡΕΟΠΟΛΗ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε κατευθυνόμενοι προς το
γραφικό και παραθαλάσσιο Γύθειο με τα πανέμορφα νεοκλασικά
και το νησιωτικό χρώμα. Θα δούμε τον επιβλητικό φάρο, τον πύργο
Τζαννετάκη και το κατάφυτο νησάκι Κρανάη. Έπειτα αναχώρηση
για τα Σπήλαια Διρού, ένα από τα ωραιότερα σπήλαια που η φύση
με ασύγκριτη τέχνη και υπομονή σμίλεψε, δημιουργώντας ένα
μοναδικό σκηνικό με κατάλευκους σταλακτίτες και σταλαγμίτες να
κατακλύζουν το εσωτερικό του. Ακολουθώντας μια πανέμορφη
παραλιακή διαδρομή ανατολικά του Μεσσηνιακού κόλπου,
φτάνουμε στην Αρεόπολη. Διατηρητέος οικισμός με την «ιδιαίτερη
γοητεία» του Μανιάτικου τοπίου, με μια μοναδική αρχιτεκτονική, με
σπιτάκια που μοιάζουν με μικρά φρούρια. Συνεχίζουμε για το
χωριό Καρδαμύλη, έναν από τους καλύτερα διατηρημένους
παραδοσιακούς οικισμούς της Μεσσηνιακής Μάνης.

STORY PLACE

5η ΗΜΕΡΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και μετά την φόρτωση των αποσκευών,
αναχωρούμε κατευθυνόμενοι προς την Αρχαία Ολυμπία. Άφιξη
στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας που είναι αφιερωμένη στον
θεό Δία. Υπήρξε το πιο δοξασμένο Ιερό της Αρχαίας Ελλάδας που
ήταν ο τόπος διεξαγωγής των Ολυμπιακών αγώνων οι οποίοι
τελούνταν στο πλαίσιο των Ολυμπίων, της πιο σημαντικής γιορτής
των Ελλήνων της Αρχαιότητας. Θα θαυμάσουμε τα επιβλητικά
ερείπια του ιερού που χρησίμευε ως πλαίσιο στους Ολυμπιακούς
Αγώνες και καθιερώθηκαν επίσημα το 776 Π.Χ. Στην συνέχεια θα
επισκεφθούμε το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας που
φιλοξενεί τους θησαυρούς που έφεραν στο φως οι ανασκαφές του
18ου αιώνα. Έπειτα αναχώρηση για τη πόλη μας.

Το πρόγραμμα προσφέρει μοναδικές τοποθεσίες με εξαιρετικές
εικόνες, ώστε να απογειώσετε τα Ιnsta Stoty σας!
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Highlights

ΗΜΕΡΕΣ

Καστροπολιτεία Μονεμβασιάς
Καστροπολιτεία Μυστρά
Σπήλαια Διρού
Οικισμός Αρεόπολης
Αρχαία Ολυμπία
Ναύπακτος
Αρχαιολογικός χώρος Δελφών

ο γυρος τησ πελοποννησου

Ο τόπος που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο ιστορία, πολιτισμό και φυσική
ομορφιά σας περιμένει να τον ανακαλύψετε ξανά.
1η Ημέρα ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΜΥΚΗΝΕΣ, ΤΟΛΟ

τα ωραιότερα σπήλαια που η φύση με ασύγκριτη τέχνη και υπομονή
σμίλεψε, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό με κατάλευκους
σταλακτίτες και σταλαγμίτες να κατακλύζουν το εσωτερικό του.
Ακολουθώντας μια πανέμορφη παραλιακή διαδρομή ανατολικά του
Μεσσηνιακού κόλπου, φτάνουμε στην Αρεόπολη. Διατηρητέος
οικισμός με την «ιδιαίτερη γοητεία» του μανιάτικου τοπίου, με
σπιτάκια που μοιάζουν με μικρά φρούρια. Τελευταίος μας σταθμός
για σήμερα, το γραφικό και παραθαλάσσιο Γύθειο με τα πανέμορφα
νεοκλασικά και το νησιωτικό χρώμα. Επιστροφή στην Σπάρτη και το
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

Αναχώρηση νωρίς το πρωί απο τη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη μας
μεγάλη στάση θα πραγματοποιηθεί στον Ισθμό της Κορίνθου για
φωτογραφίες. Θα συνεχίσουμε κατευθυνόμενοι στον Ακροκόρινθο
που κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία και στην μυθολογία της
Κορινθίας, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σε έκταση κάστρα της
Πελοποννήσου. Συνεχίζουμε με προορισμό τις πολύχρυσες
Μυκήνες, ένα από τα πιο ξακουστά βασίλεια των αρχαίων χρόνων.
Θα δούμε την επιβλητική πύλη των Λεόντων και τους θολωτούς
τάφους των Ατρειδών. Τελευταίος μας προορισμός για την
σημερινή ημέρα , το γραφικό Τολό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
μας και διανυκτέρευση.

5η ΗΜΕΡΑ
ΣΠΑΡΤΗ, ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΠΑΤΡΑ

2η ΗΜΕΡΑ ΤΟΛΟ, ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ, ΥΔΡΑ, ΣΠΕΤΣΕΣ, ΤΟΛΟ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και μετά την φόρτωση των αποσκευών
αναχωρούμε κατευθυνόμενοι προς την Αρχαία Ολυμπία. Άφιξη
στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας που είναι αφιερωμένη στον
θεό Δία. Θα θαυμάσουμε τα επιβλητικά ερείπια του ιερού που
χρησίμευε ως πλαίσιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και
καθιερώθηκαν επίσημα το 776 Π.Χ. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε
το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας που φιλοξενεί τους
θησαυρούς που έφεραν στο φως οι ανασκαφές του 18ου αιώνα.
Συνεχίζουμε για την πόλη της Πάτρας. Η Πάτρα, χαρούμενη και
εξωστρεφής, με αστείρευτο κέφι μοιάζει να ζει στους ρυθμούς των
Αποκριών όλο τον χρόνο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος
χρόνος. Διανυκτέρευση.

Πρωινό και αναχωρούμε κατευθυνόμενοι για το Πόρτο Χέλι, που θα
πάρουμε το πλοίο για την προαιρετική εκδρομή για τα δύο
πανέμορφα νησιά του Σαρωνικού. Πρώτος μας σταθμός η Ύδρα, με
την τεράστια ναυτική παράδοση και με την άριστα διατηρημένη
αρχιτεκτονική του. Ελεύθερος χρόνος για να γυρίσουμε στα στενά
δρομάκια της χώρας και να απολαύσουμε τον καφέ μας στο
γραφικό λιμάνι. Επόμενος σταθμός οι Σπέτσες. Θα επισκεφθούμε
το σπίτι - μουσείο της Μπουμπουλίνας, του πρώτου κυβερνήτη του
νησιού Χατζηγιάννη Μέξη, την Ντάπια, και το εμβληματικό
-κλασικής αρχιτεκτονικής- κτίριο του Ποσειδωνίου, σημείο
αναφοράς των Σπετσών. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Τολό
και στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

6η ΗΜΕΡΑ
ΠΑΤΡΑ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, ΓΑΛΑΞΙΔΙ, ΔΕΛΦΟΙ

3η ΗΜΕΡΑ ΤΟΛΟ, ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ, ΝΑΥΠΛΙΟ, ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, ΣΠΑΡΤΗ

Πρωινό και αναχωρούμε για το αρχαίο θέατρο που θεωρείται το
καλύτερο παγκοσμίως από άποψη ακουστικής, την Αρχαία
Επίδαυρο. Στην συνέχεια φτάνουμε στο Ναύπλιο. Πρώτη μας
επίσκεψη είναι το Παλαμήδι, ανεβαίνοντας με το λεωφορείο από
την ανατολική πλευρά. Το Ναύπλιο ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της
Ελλάδας και η αρχιτεκτονική της πόλης έχει ενετικές, βυζαντινές
και ελληνικές επιρροές. Θα επισκεφθούμε την Πλατεία
Συντάγματος, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το ναό του Aγίου
Γεωργίου, αλλά και την εκκλησία του Αγ. Σπυρίδωνα μπροστά στην
οποία δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας. Συνεχίζουμε με την
καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς, γνωστή και ως «Γιβραλτάρ της
Ελλάδας»! Ακολουθήστε τα πλακόστρωτα δρομάκια και αφεθείτε
στη μαγεία του οικισμού που κάποτε «φιλοξενούσε» αυτοκράτορες
του Βυζαντίου. Θα ανεβούμε στο Γουλά για να απολαύσουμε τη
συγκλονιστική, πανοραμική θέα της πόλης και θα επισκεφτούμε
τον επιβλητικό ναό της Αγίας Σοφίας που αιωρείται ανάμεσα στα
βράχια και το χάος του γκρεμού! Συνεχίζουμε το ταξίδι μας προς
τη Σπάρτη. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Ελεύθερος
χρόνος. Διανυκτέρευση.

Πρωινό και αναχωρούμε για τη Ναύπακτο. Το Ενετικό λιμάνι της
είναι από τα πιο ομορφότερα λιμάνια της χώρας. Περνώντας μέσα
από συνοικίες με λουλουδιασμένες αυλές και πλακόστρωτα
καλντερίμια ανηφορίζουμε για το Κάστρο. Στη διαδρομή θα
συναντήσουμε τον Πύργο του Μπότσαρη, και το Ρολόι της πόλης
του 1914. Συνεχίζουμε προς το Γαλαξίδι, μια ήσυχη κωμόπολη της
Στερεάς Ελλάδας, στον Κορινθιακό κόλπο που βρέχεται από τα
Κρισαϊκά νερά και περιτριγυρίζεται από βουνά, που της χαρίζουν
απανεμιά και σιγουριά. Ξεκινώντας από έναν περίπατο στο πρώτο
λιμάνι, την Αγορά, θα ανηφορίσουμε τα καλντερίμια του
παραδοσιακού οικισμού . Τελευταίος σταθμός του προγράμματος
μας είναι οι Δελφοί. Ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, η
υπεροχή της φύσης και ένας χρησμός. Το μεγαλείο και η γαλήνη του
Δελφικού τοπίου δεν χωρά σε φωτογραφίες. Τα συναισθήματα, που
γεννά ο ιερός χώρος, δεν περιγράφονται με λέξεις. Στους Δελφούς
συναντήθηκαν οι αετοί που έστειλε ο Δίας, για να υποδείξουν τον
«ομφαλό της γης». Εδώ υπήρξε το πιο ονομαστό μαντείο της
αρχαίας Ελλάδας. Το Δελφικό τοπίο, Μνημείο Παγκόσμιας
Πολιτισμικής Κληρονομιάς της UNESCO από το 1972, και ο
αρχαιολογικός χώρος των Δελφών είναι ένα δώρο της Ελλάδας
προς την ανθρωπότητα. Στην συνέχεια αναχώρηση με προορισμό
την πόλη μας.

4η ΗΜΕΡΑ ΣΠΑΡΤΗ, ΜΥΣΤΡΑΣ, ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ, ΑΡΕΟΠΟΛΗ, ΓΥΘΕΙΟ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε κατευθυνόμενοι προς την
καστροπολιτεία του Μυστρά. Ανέγγιχτη στο πέρασμα του χρόνου,
γοητεύει τον επισκέπτη με την ακαταμάχητη ατμόσφαιρα που
δημιουργούν τα υπέροχα κτήρια και μνημεία της: τα «Παλάτια των
Παλαιολόγων». Συνεχίζουμε για τα Σπήλαια Δυρού, ένα από

STORY PLACE

Το πρόγραμμα προσφέρει μοναδικές τοποθεσίες με εξαιρετικές
εικόνες ώστε να απογειώσετε τα insta stoty σας!
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Highlights

ΗΜΕΡΕΣ

Ισθμός της Κορίνθου
Ναύπλιο
Κάστρο Παλαμήδι
Η αρχαία Επίδαυρος
Οι Μυκήνες
Ύδρα & Σπέτσες
Δημητσάνα
Βυτίνα
Στεμνίτσα

ναυπλιο, διαμαντια μαιναλου

Απολαμβάνουμε ένα πρόγραμμα γεμάτο ιστορία και υπέροχες εικόνες.
1η Ημέρα
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΜΥΚΗΝΕΣ, ΤΟΛΟ

χειροποίητα ζυμαρικά, καρύδια, βότανα, φυσικά το κορυφαίο μέλι
«Ελάτης Μαίναλου Βανίλια» αλλά και ξυλόγλυπτα, αφού η περιοχή
υπήρξε κέντρο ξυλογλυπτικής και υφαντουργίας. Από τα πιο
δημοφιλή σημεία για φωτογραφίες ο ρομαντικός Δρόμος της
Αγάπης, πρόκειται για ένα ρομαντικό δεντροσκέπαστο από σφενδά
µια και πλάτανους δρόμο όπου οι νέοι έκαναν το περίπατό τους,
πρωτογνωρίζοντας τους μελλοντικούς τους συζύγους και
ανταλλάσσοντας ερωτικά βλέμματα και μηνύματα, σύμφωνα πάντα
με τα αυστηρά ήθη της εποχής. Αναχωρούμε με προορισμό την
Δημητσάνα , ιστορικό χωριό της Πελοποννήσου. Είναι πατρίδα του
Εθνομάρτυρα Πατριάρχη Γρηγορίου του ‘Ε του οποίου το άγαλμα
δεσπόζει στην κεντρική πλατεία του χωριού. Τελευταίος μας
προορισμός για την σημερινή ημέρα η Στεμνίτσα. Φτάνοντας σε
αυτό το πετρόκτιστο τόπο, οι περισσότεροι μένουν έκπληκτοι από
το θαύμα που αντικρίζουν, ένα χωριό που «κρέμεται» πάνω στο
απόκρημνο ύψωμα. Η Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας και το Λαογραφικό
Μουσείο της Στεμνίτσας φανερώνουν την πολιτισμική ταυτότητα
και υποστηρίζουν την πολιτιστική συνέχεια του φημισμένου
οικισμού της Γορτυνίας. Οι μονές και τα ασκητήρια, τα πέτρινα
καλντερίμια και τα γεφύρια, το φαράγγι του ποταμού με την
πλούσια χλωρίδα και πανίδα συνθέτουν ένα σύνολο εξαιρετικής
ομορφιάς. Επιστροφή στο Τολό και το ξενοδοχείο μας.
Διανυκτέρευση.

Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. Η πρώτη μας
μεγάλη στάση θα πραγματοποιηθεί στον πανέμορφο Ισθμό της
Κορίνθου για φωτογραφίες. Θα συνεχίσουμε κατευθυνόμενοι στον
Ακροκόρινθο, ένα κάστρο που κατέχει ξεχωριστή θέση στην
ιστορία και στην μυθολογία της Κορινθίας. Συνεχίζουμε στις
πολύχρυσες Μυκήνες που αποτελούν ένα από τα πιο ξακουστά
βασίλεια των αρχαίων χρόνων. Θα δούμε την επιβλητική πύλη των
Λεόντων και τους θολωτούς τάφους των Ατρειδών. Τελευταίος μας
προορισμός για την σημερινή ημέρα , το γραφικό Τολό.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση.
2η ΗΜΕΡΑ
ΤΟΛΟ, ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ, ΝΑΥΠΛΙΟ, ΤΟΛΟ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε κατευθυνόμενοι στο
επίκεντρο του αρχαίου δράματος, το αρχαίο θέατρο που μέχρι και
σήμερα θεωρείται το καλύτερο παγκοσμίως από άποψη
ακουστικής, την Αρχαία Επίδαυρο. Στην συνέχεια φτάνουμε στη
γραφική πόλη του Ναυπλίου. Πρώτη μας επίσκεψη είναι το
Παλαμήδι, ανεβαίνοντας με το λεωφορείο από την ανατολική
πλευρά. Οι πιο τολμηροί φτάνουν στην κορυφή από τα 999 σκαλιά.
Το Ναύπλιο ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας και η
αρχιτεκτονική της πόλης έχει ενετικές, βυζαντινές, οθωμανικές και
ελληνικές επιρροές. Θα επισκεφθούμε την Πλατεία Συντάγματος,
το Αρχαιολογικό Μουσείο, το ναό του Aγίου Γεωργίου, αλλά και την
εκκλησία του Αγ. Σπυρίδωνα μπροστά στην οποία δολοφονήθηκε ο
Ιωάννης Καποδίστριας. Απέναντι από το λιμάνι, αναδύεται σε ένα
μικρό νησάκι, το φρούριο Μπούρτζι και μπορούμε να το
επισκεφθούμε απολαμβάνοντας μια σύντομη βαρκάδα. Επιστροφή
στο Τολό και το ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

5η ΗΜΕΡΑ
ΤΟΛΟ, ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΟΡΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πρωινό στο ξενοδοχείο, φόρτωση των αποσκευών και αναχωρούμε
κατευθυνόμενοι για το γνωστό για τα Ιαματικά Λουτρά και
μεταλλικά νερά, Λουτράκι. Πάνω από την πόλη δεσπόζουν τα
Γεράνεια όρη όπου βρίσκεται η επιβλητική μονή του Οσίου
Παταπίου, ασκητήριο μοναχών από τον 11ο αιώνα. Η περίφημη Μονή
είναι ένας από τους σημαντικότερους τόπους προσκυνήματος στην
Ελλάδα όπου μπορεί κανείς να δει τα λείψανα του Οσίου Παταπίου,
το σπήλαιο του, την εκκλησία της Παναγίας, την έκθεση με
Χριστιανικά αντικείμενα και την εντυπωσιακή θέα προς την Βόρεια
Πελοπόννησο, τον ισθμό της Κορίνθου και τον Σαρωνικό.
Ελεύθερος χρόνος και στην συνέχεια αναχώρηση με προορισμό
την πόλη μας.

3η ΗΜΕΡΑ
ΤΟΛΟ, ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ, ΥΔΡΑ, ΣΠΕΤΣΕΣ, ΤΟΛΟ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε κατευθυνόμενοι για το
Πόρτο Χέλι, απ’ όπου θα πάρουμε το πλοίο για την προαιρετική
εκδρομή για τα δύο πανέμορφα νησιά του Σαρωνικού. Πρώτος μας
σταθμός η κοσμοπολίτικη Ύδρα, το νησί με την τεράστια ναυτική
παράδοση και με την άριστα διατηρημένη αρχιτεκτονική του.
Ελεύθερος χρόνος για να γυρίσουμε στα στενά δρομάκια της
χώρας και να απολαύσουμε τον καφέ μας στο γραφικό λιμάνι.
Επόμενος σταθμός μας οι Σπέτσες. Θα επισκεφθούμε το σπίτι μουσείο της Μπουμπουλίνας, του πρώτου κυβερνήτη του νησιού
Χατζηγιάννη Μέξη, την Ντάπια, ενώ λίγο πιο πέρα στέκει
επιβλητικό στην προκυμαία το εμβληματικό -κλασικής
αρχιτεκτονικής- κτίριο του Ποσειδωνίου, σημείο αναφοράς των
Σπετσών. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε, αν θέλετε, το γύρο του
όμορφου νησιού με μια άμαξα. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο
Τολό και στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
4η ΗΜΕΡΑ
ΤΟΛΟ, ΒΥΤΙΝΑ, ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ, ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ, ΤΟΛΟ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε κατευθυνόμενοι προς τα
<<διαμάντια του Μαίναλου>>. Ο λόγος φυσικά για τη Δημητσάνα, τη
Στεμνίτσα και τη Βυτίνα. Πρώτος μας προορισμός η Βυτίνα, από τα
πιο γραφικά, παραδοσιακά αλλά και τουριστικά χωριά του
Μαίναλου, χτισμένη σε υψόμετρο 1.033 µ. Θα προμηθευτούμε

STORY PLACE

Είτε ανεβείτε με το λεωφορείο, είτε αποφασίσατε να ανεβείτε τα 999
σκαλοπάτια για να φτάσετε στο φρούριο του Παλαμηδίου, το Ιnsta Story
με θέα την πόλη του Ναυπλίου να απλώνεται από κάτω, θα απογειωθεί!
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5

Highlights

ΗΜΕΡΕΣ

Παραλία Πόρτο Κατσίκι
Παραλία Εγκρεμνοί
Πάργα
Πρέβεζα
Πηγές Αχέροντα
Φισκάρδο
Ιθάκη
Σπήλαιο Παπανικολή
Σκορπιός

λευκαδα

Το Διαμάντι του Ιονίου
1η Ημέρα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΥΒΟΤΑ, ΠΑΡΓΑ, ΛΕΥΚΑΔΑ

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση
για τον προορισμός μας μετά τις απαραίτητες στάσεις. Πρώτα
θα επισκεφθούμε τα Σύβοτα όπου θα έχουμε χρόνο για καφέ.
Επόμενη στάση στην Πάργα για βόλτα στα γραφικά δρομάκια
και γεύμα. Αναχώρηση μέσω Πρέβεζας και άφιξη στην
Λευκάδα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και χρόνος
ελεύθερος. Διανυκτέρευση.

Βαλαωρίτη και το Σκορπιό του Ωνάση. Πρώτη στάση στο
Φισκάρδο της Κεφαλονιάς και στην συνέχεια αναχώρηση για
την Ιθάκη. Άφιξη στο Βαθύ πρωτεύουσα του νησιού. Η θέα
που παρουσιάζεται στον επισκέπτη είναι εντυπωσιακή. Χρόνος
ελεύθερος στην διάθεση των εκδρομέων για αγορά στην
κάτασπρη γραφική πολιτεία. Αναχώρηση για την βόρεια
πλευρά του νησιού το Κιόνι, παραλιακό, παραδοσιακό χωριό
που κρίθηκε διατηρητέο. Επιστροφή στη Λευκάδα το
απόγευμα. Το βράδυ χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ
ΛΕΥΚΑΔΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Πρόγευμα και περιήγηση ξενάγηση της πόλης, προσκύνημα
στην πολιούχο του νησιού Κα Φανερωμένη. Στην συνέχεια
αναχώρηση για την Βασιλική όπου θα έχουμε χρόνο για καφέ
και βόλτα. Επόμενη στάση για γεύμα στα Σύβοτα Λευκάδας.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Το απόγευμα θα
επισκεφτούμε το Λαογραφικό μουσείο την δημοτική
Βιβλιοθήκη, το Μουσείο φωνογράφων το οποίο είναι ατομική
συλλογή και περιλαμβάνει ενθυμήματα ρομαντικής Λευκάδος.
Χρόνος ελεύθερος στους εκδρομείς. Δείπνο. Το βράδυ
προαιρετική διασκέδαση. Διανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ
ΛΕΥΚΑΔΑ, ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ, ΚΑΘΙΣΜΑ

Πρωινό και αναχώρηση για τον Αγ. Νικήτα όπου θα έχουμε
ελεύθερο χρόνο για καφέ. Στην συνέχεια θα επισκεφτούμε το
Κάθισμα όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για μπάνιο. Γεύμα
και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα δείπνο και βόλτα
στην Λευκάδα. Διανυκτέρευση
5η ΗΜΕΡΑ
ΛΕΥΚΑΔΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ, ΜΕΤΣΟΒΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πρόγευμα και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη με πρώτη στάση
στην Πρέβεζα για καφέ και βόλτα στα γραφικά στενάκια και
στην παραλία. Αναχώρηση για Μέτσοβο (στάση για γεύμα).
Τελειώνοντας αναχωρούμε για τη Θεσσαλονίκη. Άφιξη στην
πόλη το βράδυ με τις καλύτερες εντυπώσεις.

3η ΗΜΕΡΑ
ΛΕΥΚΑΔΑ, ΝΥΔΡΙ ( ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ )

Πρόγευμα και επίσκεψη στο Νυδρί και από εκεί αναχώρηση
για προαιρετική εκδρομή στην Ιθάκη – Κεφαλονιά, στην
διαδρομή θα θαυμάσουμε τα πανέμορφα Πριγκιποννήσια, την
Μαδούρη, όπου είναι το νεοκλασικό αρχοντικό του

STORY PLACE

Οι παραλίες Εγκρεμνοί και Πόρτο Κατσίκι αποτελούν τα ιδανικά σημεία
έτσι ώστε να βγάλετε τέλεια πανοραμικά insta stories και φωτογραφίες.
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κρουαζιερEσ

Celestyal Cruises

YOUR MENTOR ENSURES
Είναι All Inclusive, στην τιμή περιλαμβάνονται εκτός από
τα φαγητά, ακόμη και τα ποτά
Είναι Value for Money... Υπολογίστε τα κόστη για
μεταφορές/μετακινήσεις, διαμονή και διατροφή στα
νησιά του Αιγαίου και θα καταλάβετε πως μια κρουαζιέρα
συμφέρει πολύ
Οι τιμές είναι σταθερέςχωρίς διακυμάνσεις, δεν υπάρχουν
κρυφές χρεώσεις, η τιμή που πληρώνετε είναι η τελική
θα επισκεφτείτε κάποια από τα σημαντικότερα νησιά του
Αιγαίου αλλά και το Κουσάντασι (Έφεσος)
Θεωρειται από τους ασφαλέστερους τρόπους διακοπών
γιατί είναι ένας ελεγχόμενος χώρος που τηρούνται όλα τα
μέτρα για την Covid-19
Με την επιβεβαίωση της κράτησης σας δίνουμε άμεσα και
τον αριθμό της καμπίνας σας
Ταξιδεύετε με ταυτότητα νέου τύπου, δε χρειάζεται
διαβατήριο.

ΔΩΡΕΑΝ ΔΕΙΠΝΟ ΕΝ ΠΛΩ
Η all-inclusive κρουαζιέρα στη Μεσόγειο με την Celestyal Cruises δεν είναι μόνο μια
περιπέτεια σε ρομαντικούς προορισμούς, αλλά και ένα συναρπαστικό γαστρονομικό
ταξίδι. Η άρτια εκπαιδευμένη ομάδα των σεφ μας ετοιμάζει με αγάπη μια απολαυστική
ποικιλία από εξαιρετικές συνταγές χρησιμοποιώντας φρέσκα, τοπικά υλικά που
προμηθευόμαστε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια
παρουσιάζουμε στους επιβάτες μας την αυθεντική κουζίνα μας και σας προσκαλούμε να
γευθείτε τις υπέροχες γεύσεις της Μεσογείου, της Ασίας και της Βόρειας Αφρικής.
Απολαύστε τρία υγιεινά γεύματα την ημέρα που σερβίρονται σύμφωνα με τα υψηλότερα
πρότυπα και δώστε τις παραγγελίες σας για ειδικές διατροφικές απαιτήσεις στο
προσωπικό μας.
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΚΛΑΣΙΚΑ ΠΟΤΑ
Με το πακέτο απεριόριστων ποτών μπορείτε να απολαύσετε μια ποικιλία από κλασικά ποτά
πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Με απεριόριστα προνόμια κατανάλωσης αλκοολούχων και μη
αλκοολούχων ποτών, μπορείτε να απολαύσετε ελεύθερα τα αγαπημένα σας ποτά στα
καλαίσθητα σαλόνια μας, γύρω από την πισίνα, θαυμάζοντας το ηλιοβασίλεμα από το
κατάστρωμα. Μπορείτε να διαλέξετε από προσεκτικά επιλεγμένα κλασικά ποτά, όπως
μπίρες, τοπικά κρασιά, μη αλκοολούχα κοκτέιλ, αλκοολούχα ποτά, αναψυκτικά, εξωτικά
τσάγια και καφέ, καθώς και μια ειδική ποικιλία από απολαυστικά ελληνικά ποτά.
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΕΝ ΠΛΩ
Το πλούσιο καθημερινό πρόγραμμα ψυχαγωγίας εν πλω υπόσχεται να σας προσφέρει μια
διασκεδαστική εμπειρία κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στο πλοίο. Μπορεί μάλιστα να
ανακαλύψετε ένα νέο πάθος! Απελευθερώστε τη δημιουργικότητά σας και εκτονωθείτε με
ένα διαδραστικό μάθημα τέχνης και χειροτεχνίας, μάθετε να χορεύετε συρτάκι,
καλαματιανό και μπάλο ή παρακολουθήστε μαθήματα ελληνικής γλώσσας και εξασκήστε
τις νέες σας δεξιότητες με τους ντόπιους στο επόμενο λιμάνι. Επίσης, σας προσφέρουμε
διασκεδαστικές δραστηριότητες όπως μπριτζ και μπίνγκο, γυμναστική και αθλητικές
δραστηριότητες, καθώς και μαθήματα Zumba. Και μην χάσετε τις ζωντανές παρουσιάσεις
από τον έμπειρο σεφ μας ο οποίος σας δείχνει πώς μαγειρεύονται οι λαχταριστές
συνταγές από τον μπουφέ και το μενού α λα καρτ.
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Η πιο σύγχρονη μορφή διακοπών που τα τελευταία
χρόνια γίνεται ολοένα και πιο γνωστή στη χώρα μας,
σίγουρα θα σας αποζημιώσει για την επιλογή σας!
Οποιαδήποτε κρουαζιέρα κι αν επιλέξετε, σας
δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσετε πολλά νησιά,
έχοντας εξασφαλισμένη την πλήρη διατροφή σας.

Υγειονομικά πρωτόκολλα

Απαραίτητη προϋπόθεση για όλους τους επισκέπτες άνω των 12 ετών είναι να είναι
εμβολιασμένοι, ενώ για τους επισκέπτες κάτω των 12 ετών είναι απαραίτητη η προσκόμιση
αρνητικού rapid τεστ, το οποίο θα έχει διεξαχθεί 48 ώρες πριν από την επιβίβαση τους.
Δείτε αναλυτικά εδώ τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τον COVID-19.
https://celestyal.com/el/protokolla-elladas-krouazieras/

TAΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Εάν είστε Έλληνας υπήκοος, για το ταξίδι σας θα χρειαστείτε ταυτότητα νέου τύπου (με
λατινικούς χαρακτήρες) ή διαβατήριο σε ισχύ. Τα παιδιά που δεν έχουν ταυτότητα και
ταξιδεύουν και με τους δύο γονείς τους χρειάζονται διαβατήριο σε ισχύ. Τα παιδιά που
συνοδεύονται από ένα γονέα πρέπει να έχουν την γραπτή συγκατάθεση του έταιρου γονέα
για να μπορέσουν να ταξιδέψουν. Τα παιδιά που ταξιδεύουν με λοιπούς συγγενείς θα
πρέπει να έχουν την γραπτή συγκατάθεση και των δύο γονέων για να μπορέσουν να
ταξιδέψουν.
Δείτε αναλυτικά εδώ
https://celestyal.com/el/taxidiotika-eggrafa/

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Μπορείτε να κάνετε ακύρωση χωρίς ακυρωτικά 90 ημέρες πριν από την αναχώρηση. Σε
περίπτωση ακύρωσης από 89 έως και 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση δεν επιστέφεται
το ποσό της προκαταβολής.
Σε περίπτωση ακύρωσης από 29 ή λιγότερες ημέρες πριν την αναχώρηση υπάρχουν 100%
ακυρωτικά και επιστέφεται μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στα λιμενικά τέλη. Υπάρχει
δυνατότητα αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού έως 30 ημέρες πριν την αναχώρηση.

κρατησεις
Για την επιβεβαίωση της κράτησης απαιτείται προκαταβολή 250€ ευρώ ανά καμπίνα και
εξόφληση 30 ημέρες πριν την αναχώρηση.
Για τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 30 ημερών
απαιτείται άμεση εξόφληση.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟ ΑΙΓΑΙΟ / 8 ημερεσ
Αναχώρηση από τη Θεσσαλονίκη

ΘΕΣσαλοΝΙΚΗ | ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ | ΡΟΔΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | ΜΥΚΟΝΟΣ | ΜΗΛΟΣ | ΑΘΗΝΑ
ΗΜΕΡΑ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Πληροφορίες

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ
(ΕΦΕΣΟΣ)
ΡΟΔΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΜΥΚΟΝΟΣ
ΜΗΛΟΣ
ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

13.00

19.00
21.00

Στη Σαντορίνη η αποβίβαση γίνεται
με ακάτους (καιρού επιτρέποντος)

09.00
07.00
16.30
08.00
09.00
07.00
10.00

18.00
12.00
02.00 (Πεμπτη)
02.00 (Παρασκευη)
19.00
17.00
-

Δωρεάν μεταφορά από το λιμάνι
της Μυκόνου στην Χώρα

ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ

Κατηγορία
Καμπίνας

Θέση
Καμπίνας

IA
IB
IC
XA / XBO
XA / XBO
XC
XD
SBJ
S
SB
SG

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ

Κατάστρωμα

Δωρεάν εκδρομή στην Αρχαία Έφεσο
Δωρεάν εκδρομή στην Ρόδο

Τιμή/ Άτομο €
Περίοδος Α΄

Τιμή/ Άτομο €
Περίοδος Β΄

Τιμή/ Άτομο €
Περίοδος Γ΄

549
659
689
789
809
839
879
1449
1559
1769
2029

679
749
779
899
919
959
999
1519
1639
1859
2129

899
1029
1079
1089
1119
1169
1229
1729
1889
2149
2429

3
4, 5
6, 7
2/6
2/6
3, 4
6, 7
6, 7
6
7
6

Ενημερωθείτε από τον Μέντορά σας για τα Special Offers της Celestyal Cruises
Τιμή κατ’ άτομο για 3ο & 4ο παιδί (0-11 ετών) 369 ευρώ
(σε όλες τις κατηγορίες καμπινών)
Τιμή κατ’ άτομο για 3ο & 4ο ενήλικα 549 ευρώ
(σε όλες τις κατηγορίες καμπινών και κατόπιν ζήτησης)
Τιμή για βρέφος κατω των 2 ετων : 289 ευρώ
(μονο λιμενικα τελη)
Επιβάρυνση μονόκλινου : Καμία επιβάρυνση στην τιμή της
εσωτερικής και εξωτερικής καμπίνας και 70% στην τιμή της
σουίτας (αφαιρουμένων των λιμενικών τελών 289€)
Οι παραπάνω τιμές είναι σε ευρώ ανά άτομο σε δίκλινη καμπίνα,
οι τιμές των παιδιών ισχύουν σε καμπίνα με 2 ενήλικες.
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο επίναυλος καυσίμων
42€ ανά άτομο.

MAY

JUNE

JULY

AUG

Α’

Α’

B’

5
12
19
26

3
10
17
24
31

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

29

SEPT

OCT

B’

Γ’

Γ’

8
14
21
28

4
11
18
25

2
9

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Δασκέδαση εν πλω με πλήρες πρόγραμμα ψυχαγωγίας
Είσοδος σε πισίνα και γυμναστήριο
Φιλοδωρήματα
Μεταφορά με λεωφορείο στη παλιά πόλη της Μυκόνου
Εκδρομή στην Έφεσο (Κουσάντασι)
Εκδρομή στην Κνωσό (Ηράκλειο)

Τα Λιμενικά Τέλη (289€)
Διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας
Διατροφή all inclusive
Πρωινό + γεύμα + δείπνο καθημερινα
Πακέτο απεριόριστων ποτών αλκοολούχων και μη
(+καφέδες, νερά, αναψυκτικά)
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Κρουαζιέρα Εικόνες του Αιγαίου / 4 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΘΗΝΑ (ΛΑΥΡΙΟ) | ΜΥΚΟΝΟΣ | ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ | ΠΑΤΜΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | ΑΘΗΝΑ
ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ

Α΄

Β΄

Γ΄

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

από 279

από 379

από 399

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ

από 409

από 489

από 539

ΣΟΥΙΤΑ

από 829

από 859

από 899

MAY

JUNE

JULY

AUG

SEPT

OCT

OCT

Α’

Α’

Α’

Α’

Γ’

Β’

Α’

27

3
10
17
24

1
8
15
22
29

5
12
19
26

2
9
16
23
30

7
14
21

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Δείτε αναλυτικά τις τιμές στον ένθετο τιμοκατάλογο
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Ενημερωθείτε από τον από τον Μέντορά σας για τα Special Offers της Celestyal Cruises
Τιμή κατ’ άτομο για 3ο & 4ο παιδί (0-11 ετών) 179 ευρώ
(σε όλες τις κατηγορίες καμπινών)
Τιμή κατ’ άτομο για 3ο & 4ο ενήλικα 279 ευρώ
(σε όλες τις κατηγορίες καμπινών και κατόπιν ζήτησης)
Τιμή για βρέφος κάτω των 2 ετών 129 ευρώ
(μονο λιμενικά τέλη)
Επιβάρυνση μονόκλινου: Καμία επιβάρυνση στην τιμή της
εσωτερικής και εξωτερικής καμπίνας και 70% στην τιμή
της σουίτας (αφαιρουμένων των λιμενικών τελών 129€)
Οι παραπάνω τιμές είναι σε ευρώ ανά άτομο σε δίκλινη καμπίνα,
οι τιμές των παιδιών ισχύουν σε καμπίνα με 2 ενήλικες.
Δεν περιλαμβάνεται ο επίναυλος καυσίμων: 18€/Άτομο
Για την επιβεβαίωση της κράτησης απαιτείται προκαταβολή 250€
ευρώ ανά καμπίνα και εξόφληση 30 ημέρες πριν
την αναχώρηση.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Τα Λιμενικά Τέλη (129€)
Διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας
Διατροφή all inclusive
Πρωινό + γεύμα + δείπνο καθημερινα
Πακέτο απεριόριστων ποτών αλκοολούχων και μη
(+καφέδες, νερά, αναψυκτικά)
Δασκέδαση εν πλω με πλήρες πρόγραμμα ψυχαγωγίας
Είσοδος σε πισίνα και γυμναστήριο
Φιλοδωρήματα
Μεταφορά με λεωφορείο στη παλιά πόλη της Μυκόνου
Εκδρομή στην Έφεσο (Κουσάντασι)
Εκδρομή στην Κνωσό (Ηράκλειο)

Κρουαζιέρα Εικόνες του Αιγαίου / 5 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΘΗΝΑ (ΛΑΥΡΙΟ) | ΜΥΚΟΝΟΣ | ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ | ΠΑΤΜΟΣ | ΡΟΔΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | ΑΘΗΝΑ
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Ενημερωθείτε από τον από τον Μέντορά σας για τα Special Offers της Celestyal Cruises
Τιμή κατ’ άτομο για 3ο & 4ο παιδί (0-11 ετών) 259 ευρώ
(σε όλες τις κατηγορίες καμπινών)
Τιμή κατ’ άτομο για 3ο & 4ο ενήλικα 369 ευρώ
(σε όλες τις κατηγορίες καμπινών και κατόπιν ζήτησης)
Τιμή για βρέφος κάτω των 2 ετών 169 ευρώ
(μονο λιμενικά τέλη)
Επιβάρυνση μονόκλινου: Καμία επιβάρυνση στην τιμή της
εσωτερικής και εξωτερικής καμπίνας και 70% στην τιμή
της σουίτας (αφαιρουμένων των λιμενικών τελών 129€)
Οι παραπάνω τιμές είναι σε ευρώ ανά άτομο σε δίκλινη καμπίνα,
οι τιμές των παιδιών ισχύουν σε καμπίνα με 2 ενήλικες.
Δεν περιλαμβάνετε ο επίναυλος καυσίμων: 24 €/Άτομο
Για την επιβεβαίωση της κράτησης απαιτείται προκαταβολή 250€
ευρώ ανά καμπίνα και εξόφληση 30 ημέρες πριν
την αναχώρηση.

29

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Τα Λιμενικά Τέλη (169€)
Διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας
Διατροφή all inclusive
Πρωινό + γεύμα + δείπνο καθημερινά
Πακέτο απεριόριστων ποτών αλκοολούχων και μη
(+καφέδες, νερά, αναψυκτικά)
Διασκέδαση εν πλω με πλήρες πρόγραμμα ψυχαγωγίας
Είσοδος σε πισίνα και γυμναστήριο
Φιλοδωρήματα
Μεταφορά με λεωφορείο στη παλιά πόλη της Μυκόνου
Εκδρομή στην Έφεσο (Κουσάντασι)
Εκδρομή στη Ρόδο

Your mentor ensures

6

Απευθείας πτήσεις της Ryan Air
με τα ιδανικότερα ωράρια πτήσεων
Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4*
στο κέντρο της πόλης, δίπλα από τον
Πύργο του Άιφελ
Πολυτελή λεωφορεία για την εκτέλεση
του προγράμματος, εξασφαλίζοντας
τις καλύτερες συνθήκες για το ταξίδι σας
Έμπειρος Αρχηγός/Συνοδός, μόνιμος
κάτοικος, γνώστης του προορισμού
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ξεναγήσεων,
χωρίς κρυφές εκπλήξεις
Δώρο εκδρομή στις Βερσαλλίες
Εξασφαλισμένη προκράτηση στο Λούβρο
και άμεση είσοδο

ΗΜΕΡΕΣ

Glamour Παρισι
Η πόλη του Φωτός

Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ κάντε μία βόλτα στη Σανζ
Ελυζέ, με τα πανέμορφα καφέ, τα γραφικά μπιστρό και τα πολυτελή
καταστήματα.

1η Ημέρα ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, έλεγχος και απευθείας πτήση για τη
Γαλλική πρωτεύουσα, το Παρίσι. Άφιξη και μετά την παραλαβή των
αποσκευών θα συναντήσουμε τον αρχηγό της εκδρομής, που είναι
μόνιμος κάτοικος του Παρισιού και απόλυτος γνώστης της ιστορίας
και κουλτούρας της πόλης. Θα πραγματοποιήσουμε την πρώτη μας
στάση στο Τροκαντερό, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να
φωτογραφίσουμε τον Πύργο του Άϊφελ. Συνεχίζουμε με την
μεγαλύτερη Θριαμβική Αψίδα του κόσμου, την διάσημη Λεωφόρο
των Ηλυσίων Πεδίων, το Γκραν Παλαί και Πτί Παλαί, το επιβλητικό
Μέγαρο των Απομάχων και το Γαλλικό Κοινοβούλιο. Συνεχίζουμε με
την Place de la Concorde, τον παλιό βασιλικό κήπο σήμερα γνωστό
ως κήπο του Κεραμεικού, το μουσείο Ορσέ, την Place Vendome και
το περίφημο ξενοδοχείο Ritz, την εντυπωσιακή Opera Garnier, το
μουσείο του Λούβρου και την Πον Νεφ, την παλιότερη γέφυρα της
πόλης. Θα διασχίσουμε το νησάκι Σιτέ, το ιστορικό κέντρο δηλαδή,
αφού ουσιαστικά εκεί γεννήθηκε η πόλη, για να πλησιάσουμε τον
πιο γνωστό καθεδρικό Ναό του κόσμου, την Παναγία των Παρισίων,
την οποία και θα δούμε εξωτερικά λόγω της μεγάλης ζημιάς που
υπέστη η οροφή της. Προχωρώντας θα δούμε τη γειτονιά του Καρτιέ
Λατέν, το ιστορικό Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και τους κήπους του
Λουξεμβούργου, αλλά και το ομώνυμο παλάτι της Μαρίας των
Μεδίκων. Ακολουθεί το Πάνθεον, η καλλιτεχνική συνοικία του Σαιν
Ζερμαίν, η πλατεία του Αγίου Σουλπικίου και η Σχολή Καλών Τεχνών.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας που βρίσκεται πραγματικά στο
κέντρο της πόλης. Χρόνος για ξεκούραση και στη συνέχεια ελάτε να
κάνουμε μαζί την πρώτη γνωριμία με την πόλη ακολουθώντας μας
προαιρετικά στην βραδινή κρουαζιέρα στον Σηκουάνα με τα
περίφημα καραβάκια για μια γεύση από το φωταγωγημένο Παρίσι
την νύχτα, καθώς και την επίσκεψη στον γραφικό λόφο της
Μονμάρτης με την μοναδική Σακρ Κερ και τους υπαίθριους
ζωγράφους.

3η ΗΜΕΡΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ DISNEY

Πρόγευμα και η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στον κόσμο των
ονείρων της Disney. Με την καθοδήγηση του αρχηγού μας,
μεταβείτε στο θεματικό πάρκο - όνειρο. Το πάρκο χωρίζεται σε 4
«χώρες», που η κάθε μία φιλοξενεί διαφορετικά παιχνίδια. Ζήστε
στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα φαράγγια,
περιπλανηθείτε με το τρενάκι του Ιντιάνα Τζόουνς, επισκεφθείτε το
νησί των πειρατών με τους κρυμμένους θησαυρούς και τα μυθικά
παζάρια. Γευματίστε εξ ιδίων σε ένα από τα 29 εστιατόρια και
επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της Κοιμωμένης, του Πινόκιο και του
Πήτερ Παν. Ταξιδέψτε στο Visionarium με τον Ιούλιο Βερν και
ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών στο Star Tour. E
πιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
4η ΗΜΕΡΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ, ΒΟΛΤΑ ΣΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ

Πρόγευμα και αναχώρηση για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο
πολυτελή ανάκτορα στον κόσμο. Από το 1682 ως το 1789 οι
Βερσαλλίες ήταν πρωτεύουσα της Γαλλίας. Aποτελεί ένα από τα
Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Θα ακούσουμε
με λεπτομέρεια την πορεία του Βασιλιά Ήλιου Λουδοβίκου και θα
μάθουμε την ιστορία της δημιουργίας μιας ολόκληρης πόλης από το
μηδέν. Για όσους επιθυμούν μπορούν να επισκεφθούν το παλάτι,
ενώ σίγουρα αξίζει μια επίσκεψη στους απέραντους και μοναδικά
σχεδιασμένους κήπους. Το βράδυ σας προτείνουμε να πιείτε ένα
άπερολ στο περίφημο Café De La Paix και να νοιώσετε την αύρα του
θρυλικού αυτού χώρου.
5η ΗΜΕΡΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ

Για τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε να εξερευνήσετε την
γαλλική επαρχία, μια ολοήμερη εκδρομή λοιπόν στην αρχοντική
Νορμανδία. Επισκεπτόμαστε την παραλιακή Ντοβίλ, όπως και το
μεσαιωνικό χωριό Ονφλέρ, απ΄ όπου ξεκίνησαν όλοι οι μεγάλοι
θαλασσοπόροι για τις εξερευνήσεις τους στην άλλη μεριά του
Ατλαντικού. Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε το εκπτωτικό
χωριό La Vallée Village – το πιο κομψό outlet στην Γαλλία, μόλις 35
λεπτά από το κέντρο με το τρένο με πάνω από 70 υπέρκομψα
brands, που δεν θα βρείτε σε κανένα άλλο τέτοιο συγκρότημα σε
όλη τη χώρα.

2η ΗΜΕΡΑ ΛΟΥΒΡΟ, PALAIS ROYAL, PLACE VENDOME, ΜΟΥΣΕΙΟ
ΑΡΩΜΑΤΩΝ

Πρόγευμα και αναχώρηση για το πιο διάσημο μουσείο του κόσμου,
το Λούβρο. Με την επίσημη Ελληνόφωνη ξεναγό μας θα
περιπλανηθούμε στους μαγικούς χώρους αυτού του παλιού
παλατιού. Φυσικά μεγάλος σταθμός αυτής της επίσκεψης θα είναι η
ελληνική πτέρυγα, με τις δύο Ελληνίδες Σταρ, τη Νίκη της
Σαμοθράκης και την Αφροδίτη της Μήλου. Συνεχίζουμε στην
γειτονική πτέρυγα με τη Μόνα Λίζα, και άλλα έργα τέχνης που είναι
σταθμοί στην εξέλιξη της Ιταλικής Αναγέννησης. Μετά το τέλος της
ξενάγησης μας θα κάνουμε ένα μοναδικό περίπατο στην πλατεία
του Palais Royal και στο διάσημο καφέ le Nemours, όπου γυρίστηκαν
και σκηνές της ταινίας «Τhe Τourist. Θα διασχίσουμε την περίφημη
Faubourg Saint Honore με όλους του μεγάλους οίκους μόδας, θα
περάσουμε από την διάσημη Place Vendome με τους κορυφαίους
οίκους κοσμηματοποιϊας και θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας προς την
κομψή Place Edouard VII που σίγουρα θα μας εντυπωσιάσει με την
περίτεχνη κατασκευή της. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα «αρωματικό»
ταξίδι, στο κορυφαίο μουσείο αρωμάτων του οίκου Fragonard.
Χρόνος ελεύθερος, γεύμα προαιρετικά σε κάποιο από τα
πανέμορφα μπιστρό της περιοχής.

STORY PLACE

6η ΗΜΕΡΑ ΜΑΡΑΙ, ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ, ΠΤΗΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Πρόγευμα και σήμερα σας έχουμε μια πρόταση που θα σας
εντυπωσιάσει. Μια βόλτα στο Μαραί, γνωστό ως το <Παλιό Παρίσι>,
μια αριστοκρατική συνοικία του Παρισιού που διατηρεί ακόμα και
σήμερα το κλασικό, μεσαιωνικό ύφος της και συνδυάζει άψογα την
γοητεία και τον ρομαντισμό του παρελθόντος με το σύγχρονο
Παρίσι. Με την προ-επαναστατική αρχιτεκτονική αυτή η περιοχή
είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό σημείο για βόλτες. Τελειώνοντας,
μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής.
Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Κάθε σημείο αυτής της μαγικής πόλης προσφέρεται για
να στήσετε το δικό σας σκηνικό φωτογράφησης και
να απογειώσετε τα insta story σας!
30
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Highlights

ΗΜΕΡΕΣ

Γκουρντον
Τουρέτ
Σαν Πωλ Ντε Βανς
Σαν Τροπε
Νίκαια
Μονακό

nikaia

Από Μάνεσση

νικαια - καννεσ - μονακο - σαν τροπε
Η ταινιοθήκη των αστέρων
1η Ημέρα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΙΚΑΙΑ

Ελεύθερος χρόνος στις υπαίθριες αγορές και τις εκλεπτυσμένες
μπουτίκ της πόλης. Μην παραλείψετε να απολαύσετε τον καφέ σας
στο μπιστρό "Les Deux Garcons. Το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για
το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης, τη Μασσαλία. Εκεί θα δούμε τα
δίδυμα κάστρα-φυλάκια του Αγίου Ιωάννη και του Αγίου Νικολάου,
καθώς και τη Νοτρ Νταμ ντε λα Γκαρντ, που βρίσκεται στο ψηλότερο
σημείο της πόλης με θέα το Σατό Ντ' Ιφ, όπου φυλακίστηκε ο Κόμης
Μοντεκρίστο, σύμφωνα με το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά.
Ελεύθερος χρόνος για μπουγιαμπέσα, βόλτες και ψώνια στο
πολυκατάστημα Γκαλερί Λαφαγιέτ. Επιστροφή το απόγευμα στην
Νίκαια.

Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω Αθηνών για Νίκαια
(Nice), την πρωτεύουσα της Κυανής Ακτής και ένα από τα πιο
φημισμένα θέρετρα του κόσμου. Μεταφορά και τακτοποίηση σε ένα
από τα κεντρικά ξενοδοχεία της περιοχής.
2η ΗΜΕΡΑ
ΝΙΚΑΙΑ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ

Η πρωινή μας περιήγηση θα ξεκινήσει από την παλιά πόλη, όπου
φιλοξενείται η αγορά των λουλουδιών με τα παζάρια της, ο
Καθεδρικός ναός, το Μέγαρο της Δικαιοσύνης και η Όπερα.
Συνεχίζουμε με την διάσημη πλατεία Μασενά και ολοκληρώνουμε
τον περίπατό μας στην οδό Ζαν Μεντεσάν, όπου βρίσκεται η Νοτρ
Νταμ. Ελεύθερος χρόνος για τα ψώνια ή τον καφέ μας. Για το βράδυ
σας προτείνουμε (προαιρετικά, έξοδα ατομικά) μια επίσκεψη στο
Μόντε Κάρλο. Γνωρίστε μαζί μας το πιο διάσημο Καζίνο του κόσμου
και δοκιμάστε την τύχη σας στις υπέρλαμπρες αίθουσες. Αν πάλι
δεν συμπαθείτε τα τυχερά παιχνίδια, απολαύστε το ποτό ή το δείπνο
σας ακούγοντας ζωντανή μουσική στο μπαρ του Café de Paris.
Επιστροφή μετά τα μεσάνυχτα στο ξενοδοχείο.

5η ΗΜΕΡΑ
ΝΙΚΑΙΑ, ΓΚΟΥΡΝΤΟΝ, ΤΟΥΡΕΤ, ΣΑΝ ΠΩΛ ΝΤΕ ΒΑΝΣ

Σήμερα μας περιμένει μια ημερήσια υπέροχη εκδρομή σε χωριά της
Προβηγκίας. Πρώτη μας στάση το χωριό Γκουρντόν, με θέα που
πραγματικά κόβει την ανάσα. Μετά από μια μαγευτική διαδρομή σε
δάση και φαράγγια, φθάνουμε στο "χωριό της βιολέτας", το Τουρέτ,
όπου μπορούμε να γευματίσουμε σε κάποιο από τα γραφικά του
ταβερνάκια. Η μέρα μας ολοκληρώνεται με το αριστοκρατικό χωριό
Σαν Πωλ ντε Βανς. Περιπλανηθείτε στα στενά του σοκάκια με τα
υπέροχα παλαιοπωλεία, αποδώστε φόρο τιμής στον Μαρκ Σαγκάλ,
πιείτε το ρόφημά σας στο ιστορικό καφέ "Le Tilleul" και
επισκεφθείτε το ίδρυμα Μεγκτ με την πλούσια συλλογή έργων
επιφανών καλλιτεχνών μοντέρνας τέχνης. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ
ΝΙΚΑΙΑ, ΕΖ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΦΡΑΓΚΟΝΑΡ, ΜΟΝΑΚΟ, ΝΙΚΑΙΑ

Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το μουσείο-εργαστήριο
αρωμάτων Φραγκονάρ (Fragonard) στο Εζ. Μυηθείτε στα μυστικά
της αρωματοποιίας και εμπιστευθείτε την όσφρησή σας για τις
αγορές σας. Συνεχίζουμε για το δεύτερο μικρότερο κρατίδιο του
πλανήτη, το πριγκιπάτο του Μονακό. Θα ανέβουμε στον "βράχο" και
στην παλιά πόλη, όπου δεσπόζει το Ωκεανογραφικό μουσείο που
εμπλουτίστηκε από τη συλλογή του εξερευνητή των θαλασσών Ζακ
Ιβ Κουστό. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε Καθεδρικό ναό του Αγίου
Νικολάου, όπου βρίσκονται οι τάφοι της δυναστείας της
οικογένειας Γκριμάλντι. Η βόλτα μας θα ολοκληρωθεί στο παλάτι μείγμα διαφόρων ρυθμών αρχιτεκτονικής. Επιστροφή στη Νίκαια.
Ελεύθερος χρόνος για τα ψώνια ή τον καφέ μας. Διανυκτέρευση.

6η ΗΜΕΡΑ
ΝΙΚΑΙΑ, ΣΑΝ ΤΡΟΠΕ, ΠΟΡΤ ΓΚΡΙΜΩ

Πρωινή αναχώρηση για την εκδρομή μας στα μαργαριτάρια της
Κυανής Ακτής. Αρχικά θα πάρουμε μια γεύση του ρυθμού της ζωής
του jet set στο Σαν Τροπέ, καταφύγιο του Φρεντερίκο Μιστράλ, της
Μπριζίτ Μπαρντώ και του Λουί Ντε Φινές. Κινηθείτε στα πολύβουα
σοκάκια της πόλης με τα αριστοκρατικά καφέ και τις πανάκριβες
μπουτίκ, όπως του Christian Dior. Επόμενος μας σταθμός το Πορτ
Γκριμώ, που θεωρείται, όχι άδικα, "η μικρή Βενετία" της Κυανής
Ακτής. Είναι ένας πανέμορφος οικισμός με 2.500 κτίσματα πάνω
στα κανάλια. Βαρκάδες, βόλτες και beach bars μας περιμένουν για
τον ελεύθερο χρόνο μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ: ΑΙΞ-ΑΝ-ΠΡΟΒΑΝΣ, ΜΑΣΣΑΛΙΑ

Ελεύθερη μέρα στη Νίκαια για βόλτες, αγορές και για να
εξερευνήσετε τις ομορφιές της πόλης. Αν πάλι επιθυμείτε να
εντρυφήσετε στην περιοχή της Προβηγκίας, ακολουθήστε την
προαιρετική ολοήμερη εκδρομή μας στην Αιξ-αν-Προβάνς και τη
Μασσαλία (έξοδα ατομικά). Πρωινή αναχώρηση για την "πόλη των
νερών", όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται η Αιξ, η πιο όμορφη ίσως
πόλη της Γαλλίας. Θα περιπλανηθούμε στο ιστορικό της κέντρο με
τα πλακόστρωτα δρομάκια και τα επιβλητικά κτίρια, όπου θα δούμε
έναν από τους παλαιότερους Καθεδρικούς ναούς της Γαλλίας, την
πλατεία του Δημαρχείου, την Κουρ Μιραμπό, τον πιο ανθοστόλιστο
δρόμο της πόλης, καθώς και πολυάριθμα ιδιωτικά μέγαρα.

STORY PLACE

7η ΗΜΕΡΑ
ΝΙΚΑΙΑ, ΚΑΝΝΕΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πρωινή αναχώρηση για τις κοσμοπολίτικες Κάννες. Το κτίριο του
διασημότερου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του κόσμου, η
παραλιακή λεωφόρος Κρουαζέτ με τους φοίνικες και τα πολυτελή
ξενοδοχεία, αλλά και τα εντυπωσιακά "πλωτά παλάτια" στο λιμάνι
των Καννών, σίγουρα θα σας τραβήξουν την προσοχή. Ελεύθερος
χρόνος . Επιστροφή στη Νίκαια , μεταφορά στο αεροδρόμιο της
Νίκαιας και πτήση για Θεσσαλονίκη μέσω Αθηνών.

Σας προτείνουμε να βγάλετε τις πιο ωραίες φωτογραφίες
στις λαμπερές Κάννες ή στο υπέροχο αριστοκρατικό Μονακό
και να βάλετε τις πιο γκλάμουρ εικόνες στο προφίλ σας στο Instagram!
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Απευθείας πτήσεις της Ryan Air
& Easy Jet με ιδανικά ωράρια για
αποφυγή περιττών χιλιομέτρων.
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, με
όλες τις ανέσεις για μια ευχάριστη διαμονή
Πολυτελή λεωφορεία για την εκτέλεση
του προγράμματος, εξασφαλίζοντας τις
καλύτερες συνθήκες για το ταξίδι σας
Έμπειρος Συνοδός του γραφείου μας,
άριστος γνώστης του προορισμού
Μοναδικό πρόγραμμα που σας
εξασφαλίζει να δείτε τα αξιοθέατα
με τον καλύτερο τρόπο, χωρίς ταλαιπωρία
Πόλεις και μέρη που δε θα συναντήσετε
σε άλλο πρόγραμμα

ΗΜΕΡΕΣ

Glamour ελβετια
Λίμνες Β. Ιταλίας, Αλπικό Τρένο

1η Ημέρα ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ

του 13ου αιώνα, μια παλιά πόλη που είναι σκαρφαλωμένη στα
λοφάκια πάνω από την πόλη και πολλά μεγαλειώδη κτίρια
ξενοδοχείων του 19ου αιώνα να στολίζουν την περαντζάδα στις
όχθες της λίμνης. Συνεχίζουμε για το γραφικό Βεβέ, έδρα της
διάσημης πολυεθνικής Νεστλέ. Τελειώνοντας, θα καταλήξουμε στην
πόλη της Λωζάνης, που βρίσκεται στις όχθες της λίμνης Λεμάν και
αποτελεί την έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Ξεκινάμε
την περιήγησή μας με την κεντρική πλατεία ντε Λα Παλί με το
Δημαρχείο και τα γραφεία της Δ.Ο.Ε., τον Καθεδρικό Ναό Νοτρ
Νταμ, καθώς και τα γραφικά στενά σοκάκια του 18ου και 19ου αι.
Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο < ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ > .
Έλεγχος εισιτήριων και απευθείας πτήση για το Μπέργκαμο. Άφιξη
στην Ιταλία, γνωριμία με τον έμπειρο αρχηγό μας και αναχώρηση
για το Μιλάνο, το σύμβολο της μόδας και του design. Στην
περιήγησή μας θα δούμε το Castello d’Angelo, τις εμπορικές οδούς
Dante και Vittorio Emmanuelle II, την περίφημη Σκάλα του Μιλάνου
με τη νεοκλασική πρόσοψη, το χρυσό τετράγωνο της μόδας, το
Δημαρχείο και το εντυπωσιακό Ντουόμο. Xρόνος ελεύθερος στην
πλούσια αγορά της πόλης. Αργά το απόγευμα μεταφορά στο
ξενοδοχείο μας στην περιοχή του Κόμο και διανυκτέρευση.
2η ΗΜΕΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΥΓΚΑΝΟ, ΚΟΜΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Πρόγευμα και αναχωρούμε για την Ελβετία και για την ιταλόφωνη
περιοχή της χώρας. Η πιο χαρακτηριστική και τουριστική πόλη εδώ
είναι το Λουγκάνο, κτισμένο στην ομώνυμη λίμνη. Σύντομη στάση.
Θα δούμε το καθεδρικό ναό του Αγ. Λαυρέντιου, την Κεντρική
πλατεία της Μεταρρύθμισης, το Δημοτικό πάρκο με τη Βίλλα Τζίανη
και το Συνεδριακό Κέντρο. Ακόμη, θα περπατήσουμε στην πλατεία
Della Riforma, όπου θα δούμε το δημαρχείο της πόλης και πολλά
εστιατόρια. Χρόνος ελεύθερος να απολαύσετε ένα εσπρέσο ή ένα
γεύμα. Στη συνέχεια αναχωρούμε και ξεκινάμε την περιήγηση στην
πόλη του μεταξιού, που είναι από τις ομορφότερες της Ιταλίας,
χτισμένη στις όχθες της ομώνυμης λίμνης, το Κόμο. Θα δούμε τον
Καθεδρικό Ναό, το Παλιό Δημαρχείο, το ναό Σαν Φεντέλε, την
παραδοσιακή πλατεία του ιστορικού κέντρου με τα μεσαιωνικά
κτίρια και θα περπατήσουμε στον παραλίμνιο δρόμο. Τελειώνοντας,
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

5η ΗΜΕΡΑ ΒΕΡΝΗ, ΛΟΥΚΕΡΝΗ, ΖΥΡΙΧΗ

Πρόγευμα και αναχώρηση για την ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, τη
Βέρνη. Κτισμένη σε μια απόκρημνη καμπή του ποταμού Άαρ με
φόντο τις μεγαλειώδεις Άλπεις. Με τους πλακόστρωτους δρόμους,
τα σπίτια με τις κόκκινες στέγες και τις γραφικές προσόψεις, η
παλιά πόλη της Βέρνης είναι το καλύτερο διατηρημένο ιστορικό
κέντρο στην Ελβετία. Συνεχίζουμε για τη Λουκέρνη, για να
θαυμάσουμε την υπέροχη λίμνη της και την παλιά πόλη, όπου δεν
κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Θα βρείτε μεσαιωνικά γεφυράκια,
ιστορικά σπίτια, γοητευτικές γειτονιές κι εκεί που το παραδοσιακό
κυριαρχεί, θα διαπιστώσετε ότι το σύγχρονο δεν λείπει.
Τελειώνοντας, αναχωρούμε για τη Ζυρίχη, την πιο γνωστή πόλη της
χώρας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα έχουμε
την ευκαρία για να γνωρίσουμε την πόλη. Θα δούμε τη γοτθική
εκκλησία Φραουενμίνστερ, που είναι διακοσμημένη με θαυμάσια
βιτρό του Μαρκ Σανγκάλ, την παλιά ιστορική πόλη με τα στενά
δρομάκια και τέλος την πανέμορφη παραλίμνια περιοχή της πόλης.
Στον ελεύθρο χρόνο σας, μπορείτε να επισκεφθείτε τον πιο
εμπορικό δρόμο της πόλης, την Μπανχοφστράσε, με τα
πολυκαταστήματα (όπως το «Τζέλμολι»), τα κεντρικά γραφεία των
τραπεζών, το Μουσείο Ρολογιού, αλλά και τα αποτυπώματα
διάσημων σταρ του κινηματογράφου.

3η ΗΜΕΡΑ ΣΑΜΟΝΙ, ΓΕΝΕΥΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Πρόγευμα και αναχώρηση για το Σαμονί, από τα διασημότερα
χιονοδρομικά κέντρα της Γαλλίας. Φημισμένο για την
κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, τα αλπικά βουνά και τις απεριόριστες
δυνατότητες για σκι και περπάτημα. Βρίσκεται στη ΒΔ πλευρά των
Άλπεων, σε υψόμετρο 1035 μέτρων. Το τοπίο κυριαρχείται φυσικά
από την επιβλητική παρουσία της οροσειράς των Λευκών Όρεων
(Mont Blanc). Ορόσημο για τη σημερινή μορφή του Chamonix ήταν
οι πρώτοι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες που διοργανώθηκαν εκεί το
1924. Συνεχίζουμε για την πόλη της Γενεύης. Εδώ χτυπά η καρδιά
του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος και της ωρολογοποιίας,
ενώ εδρεύουν και πολυάριθμοι διεθνείς οργανισμοί και ΜΚΟ,
μεταξύ των οποίων το CERN και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
Τελειώνοντας, μεταφορά σε ξενοδοχείο της περιοχής και
τακτοποίηση στα δωμάτια. Για το βράδυ σας προτείνουμε να
περπατήσετε στην παλιά πόλη με τις σημαίες του καντονιού να
κυματίζουν, εδώ θα βρείτε πολλά παραδοσιακά καφέ και μπαρ.

6η ΗΜΕΡΑ ΖΥΡΙΧΗ, ΣΑΙΝΤ ΜΟΡΙΤΖ, ΝΤΑΒΟΣ (ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ)

Μετά το πρόγευμα σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στο
παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ το οποίο είναι
χτισμένο σε υψόμετρο 1580μ με γραφικά σαλέ και πολυτελή
ξενοδοχεία για υψηλών προϋποθέσεων. Μετά από μια θαυμάσια
διαδρομή φθάνουμε στο Chur. Θα πάρουμε το Αλπικό τρένο
express με κατεύθυνση το ονομαστό χιονοδρομικό κέντρο Σαιν
Μόριτζ. Η διαδρομή ξετρελαίνει, μέσα από δάση, λίμνες. Μια
διαδρομή δυόμιση ώρες περίπου, γεμάτη αντιθέσεις, που θα σας
μείνει αξέχαστη. Χρόνος ελεύθερος για να χαρείτε την φυσική
ομορφιά. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη.

4η ΗΜΕΡΑ ΜΟΝΤΡΕ, ΒΕΒΕ, ΛΩΖΑΝΗ

Πρόγευμα και αναχώρηση για τις όχθες της Λίμνης της Γενεύης,
κοντά στα γαλλοελβετικά σύνορα και το φημισμένο Μοντρέ. Η πόλη
είναι μια πανέμορφη πόλη εικοσιέξι χιλιάδων κατοίκων, που
θεωρείται από πολλούς μια από τις ομορφότερες της Ελβετίας. Στα
δυνατά χαρτιά της συγκαταλέγονται ένα παραμυθένιο κάστρο

7η ΗΜΕΡΑ ΖΥΡΙΧΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βασιλεία. Μεταφορά στο
αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για την πόλη μας. Άφιξη το
μεσημέρι, πλημμυρισμένοι ωραίες εικόνες.

Το πρόγραμμα εκτελείται και με απευθείας πτήση επιστροφής από το Μπέργκαμο

STORY PLACE

Βγείτε φωτογραφία στο Αλπικό Τρένο με κατεύθυνση το Σαιντ Μόριτζ
και χρησιμοποιήστε τα υπέροχα τοπία της διαδρομής σαν
τα πιο έντεχνα background για τα Insta Stories σας!
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Απευθείας πτήσεις της Ryan Air &
Easy Jetμε ιδανικά ωράρια και
αποφυγή περιττών χιλιομέτρων
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*
Λεωφορεία για την εκτέλεση του
προγράμματος, εξασφαλίζοντας
τις καλύτερες συνθήκες για το ταξίδι σας
Έμπειρος Αρχηγός/Συνοδός, μόνιμος
κάτοικος, γνώστης του προορισμού
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ξεναγήσεων,
χωρίς κρυφές εκπλήξεις
Εκδρομή στο Κολμάρ
Εκδρομή στο Φράιμπουργκ
Αναλύτικη ενημέρωση για ότι πρέπει
να γνωρίζετε για το ταξίδι

ΗΜΕΡΕΣ

Αλσατία - Χαϊδελβέργη - Στρασβούργο
Ο Δρόμος του Κρασιού

1η Ημέρα
ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΜΙΓΚΕΝ, ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ, ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ

περιοχής προσδίδει η Petite France, μια περιοχή η οποία μοιάζει να
είναι βγαλμένη από τα παραδοσιακά παραμύθια του Σαρλ Περώ Ο
προτεσταντισμός είναι έντονος στη περιοχή γεγονός το οποίο
αποτυπώνεται και στη στενή σχέση μεταξύ της πόλεως και της
γειτονικής Γερμανίας. Θα δούμε τον καθεδρικό ναό, ένα από τα
υψηλότερα κτίρια στην Ευρώπη με ύψος 150 μέτρα και το
εντυπωσιακό παλάτι Ροχάν. Το μεσημέρι σας έχουμε μια υπέροχη
εκδρομή στα φημισμένα κρασοχώρια. Νότια της πόλης του
Στρασβούργου, και σε μια ακτίνα 150 χλμ. όπου υπάρχουν 67
φημισμένα κρασοχώρια τα οποία βρίσκονται σε Γαλλικό έδαφος.
Λόγω του ότι η περιοχή αυτή περικλείεται από τη μια πλευρά από τα
Βόσγια όρη και από την άλλη από το Ρήνο, δημιουργείται ένα
μοναδικό μικροκλίμα ιδανικό για τις αμπελοκαλλιέργειες. Θα
επισκεφτούμε 2 από τα πιο φημισμένα χωριά το Ρεκβίρ και το
Εγκισχαιμ. Στο Έγκισχαιμ θα δούμε ένα κάστρο του 11ου αιώνα
κτισμένο από τους δούκες της Αλσατίας, ενώ στο Ρέκβιρ, που είναι
γνωστό ως το χωριό των αμπελουργών, θα θαυμάσουμε τον κεντρικό
δρόμο του στρατηγού Ντε Γκολ, με τα παστέλ χρωματιστά σπίτια να
έχουν την τιμητική τους. Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο μας.

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο <ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ>,
έλεγχος και απευθείας πτήση για το Δυτικό Μόναχο, το Μέμινγκεν.
Άφιξη, γνωριμία με το συνοδό μας, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει
το συγκεκριμένο ταξίδι πολλές φορές και γνωρίζει τα μέρη, τις
τοπικές παραδόσεις και τη νοοτροπία των κατοίκων. Αναχωρούμε
για τη γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν Μπάντεν. Οι θερμές πηγές στο
Μπάντεν ήταν ήδη γνωστές από τη ρωμαϊκή εποχή και αποτέλεσαν
πόλο έλξης για την υψηλή κοινωνία της Ευρώπης περί των 19ο αιώνα.
Αριστοκρατικοί περίπατοι, καζίνο, όπερα, νεοκλασική ατμόσφαιρα,
αυτοκρατορικά λουτρά σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε.
Συνεχίζουμε για το Μανχάιμ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του
κρατιδίου μετά τη Στουτγάρδη. Θα δούμε την Όπερα, το δημοτικό
πάρκο και τον Πύργο του Νερού, σύμβολο της πόλης από το 19ο
αιώνα. Θα μας εντυπωσιάσουν τα μπαρόκ ανάκτορα που στεγάζουν
πανεπιστημιακές σχολές. Τελειώνοντας, μετάβαση στην πανέμορφη
πόλη της Χαϊδελβέργης. Άφιξη και τακτοποίηση στα δωμάτια.
2η ΗΜΕΡΑ
ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας σε μια από τις
γραφικότερες πόλεις της Γερμανίας, τη Χαϊδελβέργη, η οποία
υπήρξε το κέντρο του γερμανικού ρομαντισμού και διαθέτει το
παλαιότερο πανεπιστήμιο της χώρας ιδρυμένο το 1386. Ξεκινάμε
την περιήγησή μας όπου θα δούμε το Παλάτι, κτισμένο στις πλαγιές
του βουνού Konigstuhl και την οδό των φιλοσόφων, από την οποία
μπορείτε να απολαύσετε την πιο ωραία θέα της πόλης. Ο κεντρικός
δρόμος είναι το βασιλικό μίλι με 1,6 χλμ. μήκος, εκεί βρίσκεται και το
πιο παλιό ξενοδοχείο της πόλης "Zum Ritter" το οποίο λειτουργεί
από το 1592. Δε θα παραλείψουμε να ανεβούμε την ιστορική
γέφυρα, όπου βρίσκεται το άγαλμα της Αθηνάς και τα αγάλματα σύμβολα των μεγαλύτερων ποταμιών της νότιας Γερμανίας. Αργά το
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ μην
παραλείψετε να δοκιμάσετε παραδοσιακή μπύρα σε μια από
τιςμπυραρίες της πόλης.

5η ΗΜΕΡΑ
ΚΟΛΜΑΡ, ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ

Πρόγευμα και αναχώρηση για τη γραφική πόλη Κολμάρ, που είναι
γνωστή για τα αμπέλια της. Η πόλη ιδρύθηκε τον 9ο αιώνα και είναι
μια από τις λίγες που δεν διαπερνάται από τον ποταμό Ρήνο, αλλά
συνδέεται μέσω ενός καναλιού του ποταμού Λάουχ που διασχίζει
την πόλη. Θα δούμε τις δυο πιο σημαντικές εκκλησίες της πόλης,
τον καθεδρικό ναό του Αγίου Μαρτίνου και των Δομινικανών, θα
θαυμάσουμε την περίφημη ‘μικρή Βενετία’ ένα τμήμα της πόλης
αποτελούμενο από παραδοσιακά κτίρια, τα οποία θυμίζουν το
στολίδι της Βόρειας Ιταλίας, και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, που
διαθέτει μια από τις πλουσιότερες συλλογές της Γαλλίας. Μην
παραλείψετε να δοκιμάστε ένα παραδοσιακό εκλέρ σε μια από τις
χαρακτηριστικές patiserie. Συνεχίζουμε για τη Γερμανία και την
πόλη Φράιμπουργκ, που βρίσκεται στο κρατίδιο της Βάδης
Βυρτεμβέργης, στην είσοδο του Μέλανα Δρυμού, στην πόλη που
άφησε την τελευταία του πνοή ο μεγάλος Έλληνας συγγραφέας
Νίκος Καζαντζάκης. Θα δούμε μεταξύ άλλων το χαρακτηριστικό
μεσαιωνικό καθεδρικό ναό στην πλατεία. Ελεύθερος χρόνος για
φαγητό στις ωραίες μπυραρίες της περιοχής. Επιστρέφοντας στο
Στρασβούργο θα περάσουμε και από την ευρωπαϊκή συνοικία με το
κοινοβούλιο της Ευρώπη, χτισμένο το 1998.

3η ΗΜΕΡΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ, ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

Πρόγευμα και αναχώρηση για την Αλσατία, ίσως την πιο όμορφη και
γραφική περιοχή της Ευρώπης! Αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει
είναι η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των κτιρίων της, που φιγουράρουν
όλο και πιο συχνά στα ινσταγκραμικά προφίλ των travel bloggers.
Φθάνουμε στην πιο σημαντική πόλη της, το Στρασβούργο. Η πόλη
θεωρείται γέφυρα της ενότητας μεταξύ σύγχρονης Γαλλίας και
Γερμανίας. Θα δούμε την πλατεία της παλιάς πόλης με το
Καθεδρικό ναό και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για φωτογραφίες με
φόντο τις περίτεχνες γέφυρες. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε
μια ονειρεμένη κρουαζιέρα στα κανάλια. Δεν θα παραλείψουμε να
πάρουμε υπέροχα τοπικά σουβενίρ και πολύχρωμα είδη λαϊκής
τέχνης. Τελειώνοντας μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση
στα δωμάτιά μας.

6Η ΗΜΕΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ, ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Πρόγευμα νωρίς το πρωί και αναχώρηση για την πιο
βιομηχανοποιημένη πόλη της χώρας. Σημείο αναφοράς της, ο
ποταμός Ρήνος, που πηγάζει από τις Ελβετικές Άλπεις και συνεχίζει
βόρεια μέχρι την Ολλανδία, όπου και εκβάλει στη Βόρεια θάλασσα
μετά από μια πορεία 1320 χλμ. Από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα
είναι το κόκκινο δημαρχείο της Markplatz και ο καθεδρικός ναός ο
οποίος φτάνει το ύψος των 67 μέτρων. Τελειώνοντας, μεταφορά στο
αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις
καλύτερες εντυπώσεις.

4η ΗΜΕΡΑ
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ, ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ

Πρόγευμα και ξεκινάμε με περιήγηση στην πρωτεύουσα του νομού
του κάτω Ρήνου, το Στρασβούργο. Μοναδική στη γραφικότητα της

STORY PLACE

Δημιουργήστε το ομορφότερο σκηνικό στο Κολμάρ ή στο
Παλάτι της Χαϊδελβέργης και απογειώσετε τα Insta Story σας!
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Highlights
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Παλέρμο
Συρακούσες
Ακράγαντας
Ταορμίνα
Ηφαίστειο Αίτνα
Κατάνια
Μονρεάλε

ΗΜΕΡΕΣ
ECI A LIS TS

Σικελια

Το πολιτιστικό νησί της Μεσογείου
1η Ημέρα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΑΛΕΡΜΟ ΞΕΝΑΓΗΣΗ, ΜΟΝΡΕΑΛΕ

5η ΗΜΕΡΑ
ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ/ΟΡΤΥΓΙΑ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ, ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

2η ΗΜΕΡΑ
ΠΑΛΕΡΜΟ, ΤΣΕΦΑΛΟΥ, ΠΑΛΕΡΜΟ

6Η ΗΜΕΡΑ
ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ , ΑΙΤΝΑ, ΚΑΤΑΝΙΑ

Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της
Σικελίας μέσω Αθηνών, το Παλέρμο, τον Πάνορμο των αρχαίων
Ελλήνων. Φθάνοντας θα αναχωρήσουμε για το περίφημο
Μονρεάλε, ο Καθεδρικός ναός του οποίου είναι ένα από τα
εντυπωσιακότερα μνημεία της Νορμανδικής Σικελίας. Επιστροφή
στο Παλέρμο και ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας
θα επισκεφθούμε τον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό ναό με τους τάφους
των Νορμανδών βασιλέων και το σκήνωμα της πολιούχου Αγίας
Ροζαλίας, θα δούμε την γραφική Πιάτσα Πραιτόρια με το
Δημαρχείο και το σιντριβάνι με τα αγάλματα, το λυρικό θέατρο
Μάσσιμο, την μεγάλη πλατεία με το θέατρο Πολυτεάμα, το
επιβλητικό Παλάτσο Ντέι Νορμάνι με το μοναδικό σε διακόσμηση
παρεκκλήσι, την Μαρτοράνα και την παραλιακή λεωφόρο που
σφύζει από ζωή. Μεταφορά και τακτοποίηση στο επιλεγμένο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

Πρωινή ξενάγηση στις Συρακούσες κατά τη διάρκεια της οποίας θα
επισκεφθούμε τα σημαντικότερα μνημεία του αρχαιολογικού της
πάρκου, όπως το αρχαίο ελληνικό θέατρο, το ρωμαϊκό αμφιθέατρο
και το περίφημο "Αφτί του Διονύσου". Συνεχίζουμε προς το ιστορικό
κέντρο των Συρακουσών, το νησάκι της θρυλικής Ορτυγίας, όπου θα
δούμε τον ναό του Απόλλωνα, την πλατεία του Αρχιμήδη, την πηγή
της Αρετούσας και την πλατεία DUOMO με τον μοναδικό
Καθεδρικό ναό ενσωματωμένο στον αρχαίο ναό της θεάς Αθηνάς!
Στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε σε πλοιάριο και θα απολαύσουμε
μια υπέροχη Κρουαζιέρα διάρκειας περίπου μίας ώρας. Θα
περάσουμε δίπλα από γραφικά καρνάγια, βραχονησίδες, θαλάσσια
σπήλαια, κανάλια, την πλευρά της εστέτ Ριβιέρας των Συρακουσών
κλπ. Η θέα προς τις υπέροχες δαντελωτές ακτές και τις πολυτελείς
βίλες είναι εκπληκτική, οι δε τιμονιέρηδες, γεμάτοι σιτσιλιάνικο
μπρίο και χιούμορ, είναι τέλειοι στην ποιοτική ξενάγηση.

Πρωινή αναχώρηση για το παραθαλάσσιο θέρετρο Τσεφαλού, όπου
θα δούμε την πιάτσα Ντουόμο και τον Καθεδρικό ναό του Ρογήρου
του Νορμανδού με τα βυζαντινά ψηφιδωτά. Επιστροφή στο
Παλέρμο και χρόνος ελεύθερος για περαιτέρω εξερεύνηση της
πόλης. Διανυκτέρευση.

Πρωινή αναχώρηση για το μεγαλύτερο και υψηλότερο ενεργό
ηφαίστειο της Ευρώπης, την Αίτνα. Η ονομασία Αίτνα προέρχεται
πιθανόν από την ελληνική λέξη αίθω, που σημαίνει "καίγομαι". Θα
μεταβούμε οδικώς μέχρι τους πρόποδες του βουνού και θα
ανεβούμε με τελεφερίκ (έξοδα ατομικά) στην κορυφή, όπου με
ειδικό όχημα (έξοδα ατομικά) θα δούμε από κοντά μικρούς ή
μεγάλους κρατήρες, ενεργούς και μη. Συνεχίζουμε για την Κατάνια,
την δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Σικελίας, το "αντίπαλο δέος" του
Παλέρμο, ένας γαστρονομικός παράδεισος, αλλά και η πόλη που
θεωρείται ότι έχει την καλύτερη νυχτερινή ζωή σε ολόκληρο το νησί.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ
ΠΑΛΕΡΜΟ, ΕΡΙΤΣΕ, ΣΕΓΕΣΤΗ, ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑΣ, ΑΚΡΑΓΑΝΤΑΣ

Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την Πυργούπολη Έριτσε, η
οποία είναι κτισμένη σε έναν επιβλητικό βράχο ύψους 750 μέτρων,
αγναντεύει τις αλυκές του Τράπανι και τα νησιά της Εγάδης.
Ελεύθερος χρόνος για να περιπλανηθούμε στα στενά, γεμάτα
λουλούδια σοκάκια της πόλης. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον
περίφημο ναό της Σεγέστης και θα συνεχίσουμε για τον Σελινούντα,
μια ονομαστή πόλη της Μεγάλης Ελλάδας. Επίσκεψη στο
αρχαιολογικό πάρκο με την Ακρόπολη και αναχώρηση για την
ιστορική "Κοιλάδα των Ναών" του Ακράγαντα. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

7Η ΗΜΕΡΑ
ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ , ΑΙΤΝΑ, ΚΑΤΑΝΙΑ

Πρωινή ξενάγηση στην "Citta Nera" δηλαδή την "Μαύρη Πόλη" όπως
επονομάζεται η Κατάνια, καθώς η λάβα του ηφαιστείου αποτέλεσε
υλικό δόμησης των κτιρίων της, κατά τη διάρκεια της οποίας θα
περπατήσουμε στην παλιά πόλη και θα δούμε τις μπαρόκ πλατείες,
τα ασπρόμαυρα μέγαρα, τον Καθεδρικό ναό, το σιντριβάνι του
ελέφαντα, τον κεντρικό εμπορικό δρόμο Βία Ετνέα (Via Etnea, οδός
Αίτνας), το ρωμαϊκό αμφιθέατρο, την όπερα Μάσιμο Μπελίνι κ.ά.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για περαιτέρω
εξερεύνηση της πόλης. Διανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ
ΑΚΡΑΓΑΝΤΑΣ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ, ΠΙΑΤΣΑ ΑΡΜΕΡΙΝΑ, ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ

Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης θα γνωρίσουμε το
εντυπωσιακότερο διασωθέν συγκρότημα αρχαίων ελληνικών ναών
της Σικελίας. Θα περπατήσουμε στην Ιερά Οδό της αρχαίας πόλης
και θα "ακουμπήσουμε" τους ναούς της Ήρας, της Ομόνοιας, του
Ηρακλή, των Διόσκουρων και του Ολυμπίου Διός. Στη συνέχεια θα
αναχωρήσουμε για την Πιάτσα Αρμερίνα, όπου θα επισκεφθούμε
την περίφημη ρωμαϊκή Βίλλα ντελ Καζάλε (Villa Romana del Casale,
3ου-4ου μ.X. αιώνα), τα υπέροχα ψηφιδωτά της οποίας, αποτελούν
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Συνεχίζουμε για
την αρχαιοελληνική πόλη των Συρακουσών. Άφιξη και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

STORY PLACE

8Η ΗΜΕΡΑ
ΚΑΤΑΝΙΑ, ΤΑΟΡΜΙΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΣΩ ΑΘΗΝΩΝ

Πρωινή αναχώρηση για την πανέμορφη Ταορμίνα, όπου φθάνοντας
θα περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια της με τα νεοκλασικά
αρχοντικά και θα καταλήξουμε στο επιβλητικό αρχαιοελληνικό της
θέατρο με την εκπληκτική θέα στο Ιόνιο πέλαγος. Μεταφορά στο
αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση επιστροφής στη
Θεσσαλονίκη μέσω Αθηνών.

Μη χάσετε την ευκαιρία να δημιουργήσετε το τέλειο
Instagram Story στο πιο γνωστό ηφαίστειο της Ευρώπης, την Αίτνα!
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MALTA
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Απευθείας εγγυημένες πτήσεις με Ryan Air
Διαμονή σε κεντρικά ξενοδοχεία
Πολυτελή λεωφορεία για την εκτέλεση
του προγράμματος, εξασφαλίζοντας
τις καλύτερες συνθήκες για το ταξίδι σας
Έμπειρος Αρχηγός/Συνοδός, μόνιμος
κάτοικος, γνώστης του προορισμού
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ξεναγήσεων,
χωρίς κρυφές εκπλήξεις
Το πρόγραμμά μας πάντα διαθέτει
Σαββατοκύριακο έτσι ώστε να ζήσουμε
το σφυγμό του νησιού στο έπακρο

SP

ECI A LIS TS

ΗΜΕΡΕΣ

παραμυθενια μαλτα
Το νησί που έχει πάντα ήλιο

1η Ημέρα
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΛΤΑ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ / ΚΗΠΟΙ ΜΠΑΡΑΚΑ,
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ (SENGLEA, VITORIOSSA, COSPICOUA)

2η Ημέρα
ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΟΣΤΑ – ΜΕΔΙΝΑ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ / ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΟΠΑΥ

H σημερινή ημέρα περιλαμβάνει μια εξαιρετική εκδρομή. Θα
επισκεφθούμε τον εντυπωσιακό καθεδρικό ναό της Μόστα και στην
συνέχεια θα μεταφερθούμε στο λόφο Ραμπάτ για την επίσκεψη
στην Μεδίνα. Είχε διατελέσει στο Μεσαίωνα πρωτεύουσα του
νησιού, πριν οι Ιωαννίτες Ιππότες χτίσουν το οχυρό τους και η παλιά
μαλτέζικη αριστοκρατία εγκαταστάθηκε εδώ. Σήμερα, με
προσεκτική συντήρηση και αναπαλαίωση, προσπαθεί με τη βοήθεια
της Unesco να διατηρήσει τη θαυμάσια μπαρόκ αρχιτεκτονική της,
η οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι συνδυασμένη με αραβικά
στοιχεία. Είναι η πιο κομψή αλλά και η πιο ακριβή περιοχή της
Μάλτας. Στην πόλη δεν υπάρχει εμπορική ζωή, φωτεινές επιγραφές
και γενικά φαίνεται να ζει περισσότερο στο ένδοξο παρελθόν παρά
στο παρόν. Η μαγική της ατμόσφαιρα δεν έχει αλλοιωθεί από τα
πλήθη τουριστών που συρρέουν εκεί. Στη βόλτα μας, θα
θαυμάσουμε εντυπωσιακά πυργόσπιτα, πετρόχτιστα μοναστήρια και
νορμανδικά παλάτια. Αμέσως μετά επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
Το απόγευμα σας προτείνουμε μια βόλτα σ’ ένα αξιοθέατο ιδιαίτερο
και αυτό είναι το πολυφωτογραφημένο Χωριό του Ποπάυ. Πρόκειται
ουσιαστικά για το μέρος που γυρίστηκε η ομώνυμη ταινία με τον
Ρόμπιν Γουίλιαμς το 1980 και το οποίο σήμερα λειτουργεί ως
θεματικό πάρκο. Για το βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε μια
βόλτα με την άμαξα, να φωτογραφήσετε τα magic bus που είναι από
το 1950, να δοκιμάσετε την κουζίνα της, που φημίζεται για το
φρέσκο ψάρι και για τις σούπες λαχανικών.

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ",
έλεγχος εισιτηρίων και απευθείας πτήση για την καρδιά της
Μεσογείου, τη Μάλτα, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το
2018, ένα νησί που αποτελεί μια πανδαισία χρωμάτων και
αρωμάτων. Κατά την άφιξή μας, θα γνωριστούμε με το συνοδό μας,
ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ταξίδι
επανειλημμένα, γνωρίζει τα μέρη, τις τοπικές παραδόσεις και τη
νοοτροπία των κατοίκων και στη συνέχεια ξεκινάμε την ξενάγηση
στην περίφημη πρωτεύουσα του τάγματος των Ιπποτών του Αγ.
Ιωάννη, τη Βαλέτα. Η Βαλέτα είναι οχυρωμένη, χτισμένη πάνω σε
ένα στενό ακρωτήρι, πλαισιωμένη από δύο φυσικά λιμάνια και
διαθέτει ένα περήφανο φρούριο, το Saint Elmo. Η πόλη χτίστηκε
από τους Ιππότες του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη. Η ξενάγηση
γίνεται με τα πόδια, γιατί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων
απαγορεύεται στο τμήμα της Παλιάς Πόλης. Θα περπατήσουμε στα
στενά γραφικά δρομάκια και θα απολαύσουμε τα στοιχεία μιας
άλλη εποχής. Θα θαυμάσουμε τους κήπους Μπαράκα, απ’ όπου θα
δούμε την πανοραμική θέα των δύο φυσικών λιμανιών της Μάλτας
και των τριών ιστορικών πόλεων. Αν και το ταξίδι στον χρόνο είναι
κάτι ανέφικτο, αυτή η βόλτα στις καστροπολιτείες του νησιού, είναι
ένα αληθινό βύθισμα στο παρελθόν. Θα περπατήσουμε ακόμη στον
κεντρικό πεζόδρομό της, με τα παλιά κτίρια με τα «κλειστά»
μπαλκόνια και τα καταστήματα με τις vintage επιγραφές, θα δούμε
τα κάθετα σοκάκια με τα χρυσόχρωμα, ταλαιπωρημένα κτίρια και τα
φθαρμένα palazzi. Ακόμη θα δούμε το παλάτι του Μεγάλου
Μάγιστρου και τον καθεδρικό Ναό του Αγ. Ιωάννη, τον πιο
εντυπωσιακό ναός της Μάλτας και εξαίρετο δείγμα μαλτέζικου
μπαρόκ. Στην επίσκεψη μας στο μουσείο θα θαυμάσουμε δύο από
τα πιο φημισμένα έργα του Καραβάτζιο, τον «Αποκεφαλισμό του
Ιωάννη του Βαπτιστή» και τον «Άγιο Ιερώνυμο». Χρόνος ελεύθερος
και στη συνέχεια αναχώρηση για να γνωρίσουμε τις περιοχές των 3
πόλεων - την Κοσπίκουα, την Βιτοριόζα και την Σέγκλια, έδρα των
Ιωαννιτών Ιπποτών κατά την μεγάλη πολιορκία του 1565 (The three
cities). Ένα μοναδικό σύμπλεγμα αρχιτεκτονικών κατασκευών
κάστρων και σημαντικών κτιρίων, τα οποία είναι κτισμένα σε μια
υπέροχη θέση στο Μεγάλο Λιμάνι και έχουν έντονες επιρροές από
τους Φοίνικες, Ρωμαίους, Άραβες, Νορμανδούς, Ιωαννίτες Ιππότες
και τους Βρετανούς. Θα απολαύσουμε την μαγική θέα της Βαλέττας
και θα περιπλανηθούμε στα Μεσαιωνικά στενά, με τα κτίρια της
Ιερής εξέτασης, των Μοναστηριών, την πλατεία των εκτελέσεων, το
σπίτι του δήμιου. Τελειώνοντας, μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και
τακτοποίηση στα δωμάτια. Για το βράδυ επισκεφθείτε τις γειτονικές
πόλεις Sliema και St. Julian’s, που σφύζουν από ζωή, διαθέτοντας
μεγάλα ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ. Το Paceville, στην άκρη του
St. Julian’s, είναι το νυχτερινό επίκεντρο, γεμάτο μπαρ, κλαμπ και
τουρίστες. Οι ντόπιοι κάνουν passeggiata, δηλαδή βόλτα, στον
παραλιακό δρόμο, ο οποίος, αν τον κοιτούσες από ψηλά θα έμοιαζε
με κορδέλα, διατρέχοντας αναρίθμητους κόλπους, λιμανάκια και
μαρίνες.

STORY PLACE

3η Ημέρα
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΚΟΖΟ (GOZO) – ΒLUE LAGOON

Τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε 2 εκδρομές : Μια ολοήμερη
εκδρομή στο μαγευτικό νησάκι Γκόζο. Για να φθάσουμε στο δεύτερο
μεγαλύτερο νησί του Αρχιπελάγους της Μάλτας, μεταφερόμαστε
στο πορθμείο και επιβιβαζόμαστε στο ferry boat. Η εξαιρετική
ομορφιά του τοπίου, τα υπέροχα σπίτια και αγροικίες, η εναλλαγή
των εικόνων που θα συναντήσετε θα σας πείσουν γρήγορα, για το
πόσο άξιζε η επίσκεψη σας στο νησί του Γκόζο. Θα επισκεφθούμε το
Rabat, με το περίφημο κάστρο, την παλιά πόλη, την περιοχή, όπου
κατοικούσε η νύμφη Καλυψώ, αλλά και παραλία Rambla, όπου
γυρίστηκε η ταινία Τροία. Ακόμη θα επισκεφθούμε και το γραφικό
ψαροχώρι Σλέτι, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα ή μπάνιο.
Εναλλακτικά : Μια ημερήσια εκδρομή για μπάνιο στα καταγάλανα
νερά του BLUE LAGOON. Θα μεταφερθούμε στο πορθμείο και
επιβιβαζόμαστε στο ferry boat για το Κομίνο. Φθάνουμε στην
περίφημη παραλία του Blue Lagoon και θα εντυπωσιαστείτε από τα
καταγάλανα νερά, τις βραχονησίδες γύρω από την παραλία. H
παραλία είναι παγκοσμίως γνωστή, ενώ πολλές ταινίες έχουν
γυριστεί στα νερά αυτά και στους οδοντωτούς βράχους. Χαρείτε τη
θάλασσα και βγάλτε πολλές αναμνηστικές φωτογραφίες!
4η Ημέρα
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια μεταφορά στο
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με
τις καλύτερες εντυπώσεις.

Φωτογραφηθείτε στο υπέροχο Γκόζο το πιο μεγάλο νησί
του αρχιπέλαγους της Μάλτας και στο Blue Lagoon και θα έχετε
τις πιο όμορφες φωτογραφίες για τα Insta Story σας!
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Νέο αποκλειστικό πρόγραμμα
Απευθείας πτήσεις με την Ryanair
σε ιδανικά ωράρια
Διαμονή σε πολυτελή κεντρικά ξενοδοχεία 4*
Εκδρομή στην Πομπηΐα και στο Sorrento
Δώρο η κρουαζιέρα στο Κάπρι
Δώρο η κρουαζιέρα στην Ακτή Αμάλφι
Έμπειρος Αρχηγός/Συνοδός, μόνιμος
κάτοικος, γνώστης του προορισμού
Πλήρες πρόγραμμα επισκέψεων
και αρκετό χρόνο στη διάθεση σας
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Κρουαζιέρα
στο Κάπρι και
στην ακτή
Αµάλφι
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ΗΜΕΡΕΣ

νοτια ιταλια - κοστιερα αμαλφιτανα - ναπολη
Οι βασίλισσες του Ιταλικού Νότου
1η Ημέρα
ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑΠΟΛΗ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

3η ΗΜΕΡΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΚΑΠΡΙ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία για την πτήση μας στη
Νάπολη. Η πρώτη βόλτα στη Νάπολη γίνεται στα στενά του
ιστορικού της κέντρου, που έχει ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Τα γραφικά δρομάκια, οι
μεγαλοπρεπείς εκκλησίες, τα μικρομάγαζα, οι παραδοσιακές
πιτσαρίες και οι υπόγειες στοές θα σε συνεπάρουν και ίσως σας
κάνουν να χαθείτε… Περπατώντας στην πολύβουη Spaccanapoli, τον
κεντρικό στενό δρόμο που χωρίζει την πόλη στα δύο, θα βρεις
σχεδόν σε κάθε γωνιά κι έναν καλό λόγο για να σταματήσεις. Εδώ
είναι απαραίτητη μια επίσκεψη στον γοτθικού ρυθμού καθεδρικό
ναό Duomo, που είναι αφιερωμένος στον πολιούχο San Gennaro
(Άγιο Ιανουάριο). Ο περίπατος θα συνεχιστεί προς τα νότια και θα
μας οδηγήσει στην Piazza Municipio, όπου βρίσκεται το Castel
Nuovo, το επιβλητικό μεσαιωνικό κάστρο που υπήρξε βασιλική
κατοικία αλλά και τόπος διαμονής καλλιτεχνών και διανοουμένων,
στην πρόσφατα ανακαινισμένη Galleria Piazza Umberto I, την
πολύβουη και ενδιαφέρουσα για shopping Via Toledo, το θέατρο
του San Carlo (λυρική σκηνή του 18αι.) την Piazza del Plebiscito και
να διαβούμε την γραφική Via Chiaia που θα μας βγάλει μέχρι το
εντυπωσιακό παραλιακό μέτωπο της πόλης.
Μη χάσετε την
ευκαιρία να γευτείτε την ωραιότερη και αυθεντική πίτσα του
κόσμου. Στην συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο ξενοδοχείο μας.

Σήμερα θα πραγματοποιήσουμε μια κρουαζιέρα, δώρο από το
γραφείο μας για το μαγευτικό νησί Κάπρι, ή αλλιώς ‘’Ο Κήπος της
Εδέμ’’ που με τις ρωμαϊκές επαύλεις, τα αγάλματα, τα λουτρά, τις
εκκλησίες και τις κρεμαστές σκάλες που καταλήγουν στη θάλασσα
μέσα σε μια οργιώδη και πολύχρωμη μεσογειακή βλάστηση, θυμίζει
σκηνικό άλλης εποχής. Από το λιμάνι που είναι στο 1ο επίπεδο θα
πάμε πρώτα στο χωριό Ανακάπρι που βρίσκεται στο 3ο επίπεδο.
Όμως όλη η ομορφιά του νησιού -κι όλης σχεδόν της Καμπανίαςφαίνεται από το 4ο επίπεδο στο οποίο μπορείτε να ανεβείτε μόνον
με τελεφερίκ. Και ήρθε η ώρα να κατεβείτε στο 2ο επίπεδο όπου
βρίσκεται το ονομαστό Κάπρι ! Ευκαιρία για βόλτα στην αγορά του,
καφεδάκι …ή και κάτι παραπάνω δίπλα-δίπλα στους επώνυμους που
συσσωρεύονται εδώ. Επιστροφή στη Νάπολη και χρόνος για δείπνο
στην κοντινή παραλιακή Santa Lucia. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η ΗΜΕΡΑ
ΣΑΛΕΡΝΟ, ΠΟΖΙΤΑΝΟ, ΑΚΤΗ ΑΜΑΛΦΙ

Πρόγευμα και αναχωρούμε προς το Σαλέρνο. Ήρθε επιτέλους η
ώρα της ακτής Αμάλφι, χτισμένο στον μυχό του ομώνυμου κόλπου
στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα, μία από τις πλέον συγκλονιστικές ακτές
της Ευρώπης. Υπήρχε η δυνατότητα να τη γνωρίσουμε οδικώς, αλλά
δυστυχώς ο δρόμος είναι τέτοιος και τόσος … που σύντομα
αγανακτά κανείς… Οπότε, η δια θαλάσσης επίσκεψη είναι σαφώς
προτιμhτέα και γι’ αυτό θα επιβιβαστούμε στο καραβάκι. Πρώτη
μας στάση το κουκλίστικο Ποζιτάνο. Περπατώντας στα στενά
καλντερίμια με τα ολάνθιστα μπαλκόνια θα νιώσουμε τον
κοσμοπολίτικο αέρα της εποχής του 60’. Φεύγοντας από το
Ποζιτάνο και πάλι με καραβάκι, θα φθάσουμε στην ‘’μητρόπολη της
ακτής’’, το γραφικό Αμάλφι, που χάρισε το όνομα του στα 48
χιλιόμετρα της ακτογραμμής. Στον ελεύθερο χρόνο σας
προτείνουμε να επισκεφτείτε τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Ανδρέα
και να περπατήσετε στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης. Για
όποιους αρέσκονται στην ορεινή πεζοπορία, Σας προτείνουμε
επίσης να επισκεφτείτε το σκαρφαλωμένο στα 305 μέτρα χωριό
Ραβέλλο και να δείτε την βίλα Ρούφολο με τον πύργο, τους κήπους
της και θέα που κόβει την ανάσα. Επιστροφή στο Αμάλφι και πάλι
καραβάκι για επιστροφή στο Σαλέρνο. Είναι ώρα για δείπνο και θα
προτείναμε να ακούσετε την πρότασή μας για ένα γευστικό δείπνο
σε μια πανέμορφη παραλιακή ταβέρνα που δεσπόζει της πόλης.
Αργά και αργά το απόγευμα επιστρέφουμε στη Νάπολη.

2η ΗΜΕΡΑ
ΝΑΠΟΛΗ, ΕΡΚΟΛΑΝΟ, ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΟΜΠΗΪΑ, ΣΟΡΡΕΝΤΟ

Ξυπνώντας νωρίς το πρωί, παίρνουμε ένα καλό πρωινό και
κατευθυνόμαστε προς το Ερκολάνο, την πόλη που έθαψε η λάβα και
η στάχτη του Βεζούβιου μαζί με την Πομπηία. Μετά τις τελευταίες
ανασκαφές αναδείχθηκαν καταπληκτικά ευρήματα σε πολύ καλή
κατάσταση. Στην συνέχεια πηγαίνουμε για την αρχαιότερη ρωμαική
πόλη, την Πομπηία. Σε ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της
Ιταλίας, το οποίο τοποθετημένο στην περιοχή της Καμπανίας, σας
καλεί να αφεθείτε σε ένα ταξίδι στο ιστορικό παρελθόν του τόπου
που θα σας γεμίσει πρωτόγνωρες εικόνες και θα σας ξεδιπλώσει
έναν πολιτιστικό πλούτο που επιβίωσε και αναδύθηκε μέσα από τις
στάχτες του Βεζούβιου. Θα δούμε μεταξύ άλλων, την Πόρτα
Μαρίνα, την αρχαία αγορά, το θέατρο, τους ναούς του Δία και του
Απόλλωνα, τα λουτρά, τις πολυτελείς επαύλεις με τις περίφημες
τοιχογραφίες (1ος αι. π.Χ.), που μας παρέχουν μια ολοκληρωμένη
εικόνα της ζωγραφικής του αρχαίου κόσμου. Στην συνέχεια, και
μέσω μιας όμορφης παραλιακής διαδρομής θα φτάσουμε στο άκρο
της Peninsula Sorrentina και πιο συγκεκριμένα στο μαγευτικό
Sorrento, ίσως το πιο ξακουστό θέρετρο της Νότιας Ιταλίας. Μια
πόλη εντυπωσιακά τοποθετημένη ακριβώς «στο φρύδι» του βουνού,
λίγο πριν βυθισθεί στον κόλπο της Νάπολης. Εάν έχετε μαγιό, με λίη
προσπάθεια, θα μπορέσετε να κάνετε και μια βουτιά στα
πεντακάθαρα νερά της πόλης με φόντο το νησί του Κάπρι ! Πριν
επιστρέψουμε στη Νάπολη ακούστε τις προτάσεις μα για φαγητό
και ποτό.

STORY PLACE

5η ΗΜΕΡΑ
ΝΑΠΟΛΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ, ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Η σημερινή ημέρα είναι ελεύθερη αξιοποιώντας την, όπως εσείς
επιθυμείτε για μία τελευταία βόλτα στην Νάπολη, κάποιες
τελευταίες φωτογραφίες ή και κάποιο δωράκι που ξεχάσατε για
κάποιον από τους αγαπημένους σας… Νωρίς το μεσημέρι
αναχωρούμε για το αεροδρόμιο και την πτήση επιστροφής και με
τις καλύτερες αναμνήσεις.

Το Castel Sant’ Εlmo συγκαταλέγεται στα καλύτερα σημεία της Νάπολης
για την καλύτερη selfie και Ιnsta Story με την καλύτερη θέα!
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Νέο αποκλειστικό πρόγραμμα για τις
ομορφότερες πόλεις της Bόρειας Ιταλίας
Απευθείας πτήσεις της Ryanair με ιδανικά
ωράρια και αποφυγή περιττών χιλιομέτρων
Διαμονή σε κεντρικά ξενοδοχεία 4*
Έμπειρος Αρχηγός/Συνοδός, μόνιμος
κάτοικος, γνώστης του προορισμού
Εκδρομή στη Βερόνα και στο περίφημο
μπαλκόνι του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας
Δώρο εκδρομή στο Κόμο, Λουγκάνο
και Λίμνη Ματζιόρε
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ξεναγήσεων

SP
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ΗΜΕΡΕΣ

Βενετια - Λιμνεσ β. Ιταλιασ - μιλανο
Η Βενετία του έρωτα και το Μιλάνο της φινέτσας
1η Ημέρα
ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ, ΤΡΕΒΙΖΟ, ΜΕΣΤΡΕ

4η ΗΜΕΡΑ
ΜΙΛΑΝΟ, ΚΟΜΟ, ΛΟΥΓΚΑΝΟ, ΛΙΜΝΗ ΜΑΤΖΙΟΡΕ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία και αφού <περάσουμε>
τον απαραίτητο έλεγχο εγγράφων αναχωρούμε για την πτήση μας
προς το Τρεβίζο (Βενετία). Άφιξη, γνωριμία με το συνοδό μας και
επιβίβαση στο λεωφορείο μας για να ξεκινήσουμε την περιήγηση
μας στην “Πόλη του νερού’’. Tο Τρεβίζο περιστοιχίζεται από
βενετσιάνικα τείχη που χρονολογούνται από το 1515, ενώ η
μαρμάρινη πύλη Πόρτα Σαν Τομάζο αποτελεί τη βόρεια είσοδο για
την πόλη και είναι διακοσμημένη με ένα φτερωτό λιοντάρι.
Πανέμορφα κανάλια, καταπράσινα τοπία και αμπελώνες, γραφικές
πλατείες και μεσαιωνικά κτίρια συνθέτουν μια μαγική εικόνα και
υπόσχονται μια μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία. Στη συνέχεια
αναχώρηση για το Μέστρε, όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο μας και
κατόπιν ακολουθεί μια υπέροχη πρώτη βόλτα με τα πόδια στα
σοκάκια της Βενετίας, την οποία θα προσεγγίσουμε με αστικό τράμ.
Χρόνος ελεύθερος για δείπνο, επιστροφή με τα πόδια και το τραμ
στο ξενοδοχείο μας.

Πρωινό και αναχώρηση στα ομορφότερα μέρη της Βόρειας Ιταλίας.
Πρώτος σταθμός μας η πόλη του Κόμο, που περιβάλλεται από την
πληθωρική Λίμνη. Το τοπίο είναι μαγικό και δεν είναι τυχαίο που
διάσημοι αστέρες του σινεμά έχουν αγοράσει σπίτια στην περιοχή!
Οι πλατείες Mazzini και Cavour που εκπνέουν ρομαντισμό και τα
πλακόστρωτα σοκάκια προσφέρουν ένα γαλήνιο τοπίο. Συνεχίζουμε
στο αριστοκρατικό Λουγκάνο, που είναι φωλιασμένο ανάμεσα στις
απότομες βουνοπλαγιές των Άλπεων. Θα περιπλανηθούμε στα
γραφικά δρομάκια της πόλης που σφύζουν από ζωή, θαυμάζοντας
διάσπαρτα παλιά ανάκτορα & αρχοντικά με αψίδες. Ο καθεδρικός
ναός του Σαν Λορέντζο θεωρείται από τα ωραιότερα
δημιουργήματα της Ιταλικής Αναγέννησης και σίγουρα θα μας
εντυπωσιάσει. Τελειώνοντας, αναχωρούμε για τη λίμνη Maggiore
στη νότια πλευρά των Άλπεων. Το τοπίο θα σας εντυπωσιάσει από
την εξωτική του ομορφιά. Ιδιαίτερα θα σας αρέσει η Stresa και τα
νησάκια των Boromei. Χρόνος ελεύθερος για φωτογραφίες και
δείπνο για το οποίο συνιστούμε να δοκιμάσετε αυθεντικό ριζότο ή
πίτσα σε παραδοσιακή τρατορία. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας στο Μιλάνο.

2η ΗΜΕΡΑ
ΒΕΝΕΤΙΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην Γαληνοτάτη, όπως
ονομαζόταν η Βενετία κατά την περίοδο της κυριαρχίας της. Θα
γνωρίσουμε την πόλη με τα 118 νησάκια, τα 160 κανάλια και τις 400
γέφυρες, την πατρίδα του Καζανόβα και του ταξιδευτή Μάρκο
Πόλο. Μεταφορά στο Τρονκέτο, απ’ όπου αναχωρούμε με βαπορέτο
για τη φημισμένη Πιάτσα Σαν Μάρκο. Εκεί, θα δούμε την ομώνυμη
εκκλησία με τους πέντε τρούλους, το περίφημο παλάτι των
Δόγηδων, τον Πύργο του Ρολογιού, και την περίφημη Γέφυρα των
Στεναγμών. Χρόνος ελεύθερος για καφέ ή κοκτέιλ Μπελίνι, το
εθνικό ποτό του Βένετο, στο πασίγνωστο Φλοριάν στην πλατεία του
Αγίου Μάρκου. Μπορείτε να επισκεφθείτε κατ’ ιδίαν με καραβάκι
ένα από τα νησάκια Burano και Murano που βρίσκονται κοντά στην
Βενετία. Στη βόλτα σας αυτή στο Burano θα σας εντυπωσιάσουν τα
πολύχρωμα σπιτάκια και στο Murano θα δείτε τη διαδικασία
παρασκευής γυαλιού στα σχετικά εργαστήρια. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας.

5η ΗΜΕΡΑ
ΜΙΛΑΝΟ, ΣΑΙΝΤ ΜΟΡΙΤΖ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)

Την σημερινή ημέρα σας προτείνουμε να μας ακολουθήσετε σε μία
εκδρομή σε ένα από τα ομορφότερα μέρη και τουριστικά θέρετρα
του κόσμου. Μέσα από μια εκπληκτική διαδρομή θα επισκεφτούμε,
επί Ελβετικού εδάφους, το ξακουστό Σαιντ Μόριτζ. Θα υπάρχει
ελεύθερος χρόνος για βόλτα στη πόλη, φαγητό και ψώνια στις
πολυτελείς μπουτίκ. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Μιλάνο.
6η ΗΜΕΡΑ
ΜΙΛΑΝΟ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ, ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Πρωινό και η ημέρα μας έχει μοναδικό στόχο την πρωτεύουσα της
επαρχίας της Λομβαρδίας και το σπουδαιότερο εμπορικό κέντρο
της Ιταλίας, το Μιλάνο. Γνωριμία με τη 2η μεγαλύτερη πόλη της
Ιταλίας, συνώνυμο της μόδας, που έχουν τη βάση τους κάποιοι από
τους μεγαλύτερους ιταλικούς οίκους μόδας. Η μεγαλοπρέπεια του
Καθεδρικού ναού Ντουόμο είναι επιβλητική και σίγουρα θα σας
εντυπωσιάσουν. Ακριβώς στο πλάι του Καθεδρικού βρίσκεται η
Γκαλέρια Βιτόριο Εμανουέλε Β‘, μια εμπορική στοά διακοσμημένη
με ψηφιδωτά και με μία ιδιαίτερη γυάλινη οροφή. Θα
περπατήσουμε όλη τη στοά και σίγουρα θα νιώσετε την αύρα και τη
μεγαλοπρέπεια της. Γενικά σε όλο το Μιλάνο, η αισθητική υπάρχει
παντού, στα κτίρια, στα καταστήματα, στα προϊόντα, στη
διασκέδαση, στο φαγητό και φυσικά στη μόδα. Το απόγευμα
αναχώρηση για το αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση
επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

3η ΗΜΕΡΑ
ΒΕΡΟΝΑ, ΛΙΜΝΗ ΓΚΡΑΝΤΑ, ΣΙΡΜΙΟΝΕ, ΜΙΛΑΝΟ

Πρωινό και αναχώρηση για την Βερόνα, την πόλη του Ρωμαίου και
της Ιουλιέτας. Εκεί θα δούμε την Ρωμαϊκή αρένα, την πλατεία Έρμπε
μία από τις κεντρικότερες πλατείες του ιστορικού κέντρου της
Βερόνας. Θα δούμε επίσης το «σπίτι της Ιουλιέτας» (αν υποθέσουμε
ότι πράγματι υπήρξε)και το μπαλκόνι στο οποίο έβγαινε για να δει
τον Ρωμαίο. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε για τη μεγαλύτερη λίμνη
της Ιταλίας, τη Γκάρντα που αποτελεί ένα από τους
δημοφιλέστερους προορισμούς για τους Ιταλούς. Γύρω της,
χωριουδάκια όπως το ήρεμο και καταπράσινο Sirmione με το
γραφικό λιμάνι, τα πέτρινα σπίτια, τα στενά σοκάκια και το
μεσαιωνικό φρούριο. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
στο Μιλάνο.

STORY PLACE

Βόλτα στη Βενετία σε βαπορέτο, ένα από τα ομορφότερά μέρη στον κόσμο
για το Insta Story και τη Selfie σας! Μην παραλείψετε τις φωτογραφίες σας
ακόμη στο Κόμο, αλλά και στο χρυσό τρίγωνο της μόδας στο Μιλάνο!
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Your mentor ensures
Απευθείας πτήσεις της Ryanair με ιδανικά
ωράρια
Διαμονή σε κεντρικά ξενοδοχεία 4*
Μουσεία Βατικανού – δώρο κόστος εισόδου,
εξασφαλισμένη προκράτηση, γρήγορη
πρόσβαση χωρίς πολύωρη αναμονή
Δυνατότητα διαμονής από οικονομικές
λύσεις έως πολυτελή ξενοδοχεία
το κέντρο της πόλης
Έμπειρος Αρχηγός/Συνοδός, μόνιμος
κάτοικος, γνώστης του προορισμού
Πλήρες πρόγραμμα επισκέψεων
και αρκετό χρόνο στη διάθεση σας

ΔΩΡΟ

ITALY

5

Η είσοδος στο
Μουσείο του
Βατικανού

SP

ΗΜΕΡΕΣ
ECI A LIS TS

Ρώμη - Βατικανο - φλωρεντια
Το κέντρο μιας σπουδαίας αυτοκρατορίας
1η Ημέρα
ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ, ΒΡΑΔΙΝΗ ΒΟΛΤΑ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία για την πτήση μας για την
αιώνια πόλη.Κατά την άφιξη μας και την παραλαβή των αποσκευών
μας ,θα συναντήσουμε την μόνιμη κάτοικο Ρώμης ,την ξεναγό
μας.Για το δρόμο προς το κέντρο της πόλης θα πάρουμε μία πρώτη
γεύση και στη συνέχεια θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας. Για
το βράδυ σας προτείνουμε μία βραδινή βόλτα στα φωταγωγημένα
αξιοθέατα της Ρώμης, για να την δείτε όπως της αξίζει με
φωτισμούς και χρώματα που θα σας μείνουν αξέχαστα. Θα
διασχίσουμε τη Via Veneto με τα φημισμένα καφέ και ξενοδοχεία,
σύμβολο της dolce vita της Ιταλιας, την κρήνη του Τρίτωνα, θα
ανέβουμε έναν από τους 7 μυθικούς λόφους, τον Κυρηνάλιο, όπου
δεσπόζει το προεδρικό μέγαρο και στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε
στην Piazza Venezia, το κέντρο της Ρώμης με το μοναδικά
φωτισμένο μνημείο ενώσεως της Ιταλίας. Θα περάσουμε από το
μεγαλύτερο ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το φωταγωγημένο Κολοσσαίο και
τέλος θα κάνουμε στάση στην περιοχή Trastevere, μια από τις πιο
γραφικές και κοσμοπολίτικες γειτονιές της Ρώμης για ένα ποτό
δίπλα στις όχθες του Τίβερη ποταμού.

κόσμου, το Βατικανό. Ξενάγηση στα Μουσεία του Βατικανού . Θα
θαυμάσετε τεράστιες συλλογές ανεκτίμητων έργων τέχνης &
γλυπτικής με αποκορύφωμα τη περίφημη Καπέλα Σίστινα. Πρόκειται
για το παρεκκλήσι του Αποστολικού Παλατιού, όπου η διακόσμηση
του αποτελεί αναφορά στον Ναό της Παλαιάς Διαθήκης και είναι
ένα πελώριο έκθεμα με αριστουργήματα, καθώς οι τοιχογραφίες
του, η αρχιτεκτονική του, οι νωπογραφίες, οι οροφές του είναι
φιλοτεχνημένες από τους μεγαλύτερους «μάστορες» της
Αναγέννησης. Ακολουθεί ξενάγηση στη μεγαλύτερη πλατεία του
κόσμου , αυτή του Αγ. Πέτρου & επίσκεψη στον ομώνυμο επιβλητικό
ναό, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου , όπου στο εσωτερικό της
βρίσκονται εκατοντάδες αγάλματα με αποκορύφωμα τη Πιετά του
Μιχαήλ Άγγελου. Μετά το τέλος της ξενάγησης χρόνος ελεύθερος
4η ΗΜΕΡΑ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

Μετά από ένα καλό πρωινό σας προτείνουμε ημερήσια εκδρομή
στην Φλωρεντία, την πόλη που είναι συνώνυμη με την τέχνη της
Αναγέννησης. Θα γνωρίσουμε περιπατητικά την ιστορική πόλη που
δίκαια βρίσκεται υπό την προστασία της UNESCO. θα δούμε το
μεγαλοπρεπές DUOMO με το περίφημο καμπαναριό του Τζιότο, το
Βαπτιστήριο - ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής με μπρούντζινες πόρτες και
μωσαϊκά - την εκκλησία Σάντα Κρότσε, την Πιάτσα Ντε Λα Σινιορία
και το Πόντε Βέκιο, που είναι μερικά από τα έργα τέχνης της
Φλωρεντίας.

2η ΗΜΕΡΑ
ΡΩΜΗ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

Μετά από ένα καλό πρωινό η ημέρα μας θα ξεκινήσει με την
πανοραμική ξενάγηση στην πόλη-σύμβολο που δεν έπαψε ποτέ να
γοητεύει κάθε επισκέπτη. Θα δούμε τη Βίλα Μποργκέζε, το
Αυρηλιανό τείχος, την πιάτσα Μπαρμπερίνι, τη στήλη του Τραϊανού,
το περίφημο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο Ρωμαϊκό
κτίσμα του κόσμου, το λόφο του Καπιτωλίου, όπου θεμελιώθηκε η
αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την αψίδα του Μεγάλου
Κωνσταντίνου,την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια με το μνημείο του
Βίκτωρα Εμμανουήλ, το λόφο Παλατίνο και τον Τίβερη ποταμό με το
νησί Τιβερίνα. Αργά το απόγευμα θα πάμε στο ξενοδοχείο για
τακτοποίηση στο δωμάτιο.

5η ΗΜΕΡΑ
ΡΩΜΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ, ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Χρόνος ελεύθερος για να αποχαιρετήσετε τη πόλη της Ρώμης,
περπατώντας στους εμπορικούς δρόμους της οι οποίοι είναι
γεμάτοι από σικ καταστήματα και μπουτίκ μόδας κορυφαίων
σχεδιαστών, με κυριότερες τη Via Sistina και τις οδούς Via Condotti
(την Πέμπτη λεωφόρο της Ρώμης) και την Via del Babuino στην
οποία η ανάμειξη προϊόντων υψηλής μόδας και αντικών την καθιστά
από τις πιο κομψές οδούς της Ρώμης. Μεταφορά στο αεροδρόμιο
για την πτήση της επιστροφής με τις καλύτερες εντυπώσεις.

3η ΗΜΕΡΑ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ , ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΣΤΙΝΑ

Νωρίς το πρωί και μετά από ένα καλό πρωινό , μεταφορά σε ένα από
τα κορυφαία μουσεία & στο μικρότερο κρατίδιο του

STORY PLACE

Το συντριβάνι της Φοντάνα Ντι Τρέβι ρίχνοντας το κέρμα και κάνοντας ευχή
είναι από τα ιδανικότερα σημεία για τη φωτογραφία σας, όπως επίσης
και στο μικρότερο κρατίδιο του Βατικανού και στη Via Veneto
την περιοχή της dolce vita για τα καλύτερα Insta Story!
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Your mentor ensures
Νέο αποκλειστικό πρόγραμμα για την
Αιώνια Πόλη και την Νάπολη
Απευθείας πτήσεις της Ryanair με ιδανικά
ωράρια και επιστροφή από Νάπολη για
αποφυγή περιττών χιλιομέτρων
Διαμονή σε πολυτελή κεντρικά ξενοδοχεία 4*
Μουσεία Βατικανού – δώρο κόστος εισόδου,
εξασφαλισμένη προκράτηση, γρήγορη
πρόσβαση χωρίς πολύωρη αναμονή
Πλήρες πρόγραμμα επισκέψεων και αρκετό
χρόνο στη διάθεση σας
Καθημερινές προτάσεις για επισκέψεις
και δραστηριότητες
Έμπειρος Αρχηγός/Συνοδός, μόνιμος
κάτοικος, γνώστης του προορισμού

ITALY

ΔΩΡΟ

5

Η είσοδος στο
Μουσείο του
Βατικανού
και εκδροµή
στην Ποµπηΐα

SP

ECI A LIS TS

ΗΜΕΡΕΣ

Ρώμη - Πομπηΐα - Νάπολη
Η Ιταλία των αυτοκρατόρων
1η Ημέρα
ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΩΜΗ, ΒΡΑΔΙΝΗ ΒΟΛΤΑ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία για την πτήση μας για την
αιώνια πόλη.Κατά την άφιξη μας και την παραλαβή των αποσκευών
μας ,επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο για το δρόμο προς το κέντρο
της πόλης και θα πάρουμε μία πρώτη γεύση,στη συνέχεια θα
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας. Για το βράδυ σας προτείνουμε
μία βραδινή βόλτα στα φωταγωγημένα αξιοθέατα της Ρώμης, για να
την δείτε όπως της αξίζει με φωτισμούς και χρώματα που θα σας
μείνουν αξέχαστα. Θα διασχίσουμε τη Via Veneto με τα φημισμένα
καφέ και ξενοδοχεία, σύμβολο της dolce vita της Ιταλιας, την κρήνη
του Τρίτωνα, θα ανέβουμε έναν από τους 7 μυθικούς λόφους, τον
Κυρηνάλιο, όπου δεσπόζει το προεδρικό μέγαρο και στη συνέχεια
θα κατευθυνθούμε στην Piazza Venezia, το κέντρο της Ρώμης με το
μοναδικά φωτισμένο μνημείο ενώσεως της Ιταλίας. Θα περάσουμε
από το μεγαλύτερο ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το φωταγωγημένο
Κολοσσαίο και τέλος θα κάνουμε στάση στην περιοχή Trastevere,
μία από τις πιο γραφικές και κοσμοπολίτικες γειτονιές της Ρώμης για
ένα ποτό δίπλα στις όχθες του Τίβερη ποταμού.

της Αναγέννησης. Ακολουθεί ξενάγηση στη μεγαλύτερη πλατεία του
κόσμου , αυτή του Αγ. Πέτρου & επίσκεψη στον ομώνυμο επιβλητικό ναό, τη
Βασιλική του Αγίου Πέτρου , όπου στο εσωτερικό της βρίσκονται
εκατοντάδες αγάλματα με αποκορύφωμα τη Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου.
Μετά το τέλος της ξενάγησης χρόνος ελεύθερος. Για το βράδυ μην χάσετε
την ευκαιρία να πιείτε ένα απερόλ, δοκιμάζοντας τιραμισού στη πιάτσα
Ναβόνα.
4η ΗΜΕΡΑ
ΝΑΠΟΛΗ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

Αφού ξυπνήσουμε και πάρουμε το πρωινό μας ,κάνουμε check-out
για να κατευθυνθούμαι στη Νάπολη. Η πρώτη βόλτα στη Νάπολη
γίνεται στα στενά του ιστορικού της κέντρου, που έχει ανακηρυχθεί
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Τα
γραφικά δρομάκια, οι μεγαλοπρεπείς εκκλησίες, τα μικρομάγαζα, οι
παραδοσιακές πιτσαρίες και οι υπόγειες στοές θα σε συνεπάρουν
και ίσως σε κάνουν να χαθείς, αλλά εδώ αυτό είναι το ζητούμενο.
Περπατώντας στην πολύβουη Spaccanapoli, τον κεντρικό στενό
δρόμο που χωρίζει την πόλη στα δύο, θα βρεις σχεδόν σε κάθε
γωνιά κι έναν καλό λόγο για να σταματήσεις. Εδώ είναι απαραίτητη
μια επίσκεψη στον γοτθικού ρυθμού καθεδρικό ναό Duomo, που
είναι αφιερωμένος στον πολιούχο San Gennaro ( Άγιο
Ιανουάριο).Ενώ ο περίπατος θα συνεχιστεί προς τα νότια και θα μας
οδηγήσει στην Piazza Municipio όπου βρίσκεται το Castel Nuovo, το
επιβλητικό μεσαιωνικό κάστρο που υπήρξε βασιλική κατοικία αλλά
και τόπος διαμονής καλλιτεχνών και διανοουμένων. Στην συνέχεια
θα κατευθυνθούμε στο ξενοδοχείο μας. Μη χάσετε την ευκαιρία να
γευτείτε την ωραιότερη και αυθεντική πίτσα του κόσμου.

2η ΗΜΕΡΑ
ΡΩΜΗ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

Μετά από ένα καλό πρωινό η ημέρα μας θα ξεκινήσει με
πανοραμική ξενάγηση στην πόλη-σύμβολο που δεν έπαψε ποτέ να
γοητεύει κάθε επισκέπτη. Θα δούμε τη Βίλα Μποργκέζε, το
Αυρηλιανό τείχος, την πιάτσα Μπαρμπερίνι, τη στήλη του Τραϊανού,
το περίφημο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο Ρωμαϊκό
κτίσμα του κόσμου, το λόφο του Καπιτωλίου, όπου θεμελιώθηκε η
αρχαία Ρώμη, την αρχαία αγορά, την αψίδα του Μεγάλου
Κωνσταντίνου, την επιβλητική πιάτσα Βενέτσια με το μνημείο του
Βίκτωρα Εμμανουήλ, το λόφο Παλατίνο και τον Τίβερη ποταμό με το
νησί Τιβερίνα. Αργά το απόγευμα θα πάμε στο ξενοδοχείο για
τακτοποίηση στο δωμάτιο. Για το βράδυ σας προτείνουμε να
δοκιμάσετε χειροποίητα ζυμαρικά σε μία από τις πολλές
παραδοσιακές τρατορίες του κέντρου.

5η ημέρα
ΝΑΠΟΛΗ, ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΟΜΠΗΙΑ ΚΑΙ ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Ξυπνώντας νωρίς το πρωί,παίρνουμε ένα καλό πρωινό,κάνουμε
check out και κατευθυνόμαστε στην αρχαιότερη ρωμαική πόλη,την
Πομπηία. Σε ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ιταλίας, το
οποίο τοποθετημένο στην περιοχή της Καμπανίας, σας καλεί να
αφεθείτε σε ένα ταξίδι στο ιστορικό παρελθόν του τόπου που θα
σας γεμίσει πρωτόγνωρες εικόνες και θα σας ξεδιπλώσει έναν
πολιτιστικό πλούτο που επιβίωσε και αναδύθηκε μέσα από τις
στάχτες του Βεζούβιου. Θα δούμε μεταξύ άλλων, την Πόρτα
Μαρίνα, την αρχαία αγορά, το θέατρο, τους ναούς του Δία και του
Απόλλωνα, τα λουτρά, τις πολυτελείς επαύλεις με τις περίφημες
τοιχογραφίες (1ος αι. π.Χ.), που μας παρέχουν μια ολοκληρωμένη
εικόνα της ζωγραφικής του αρχαίου κόσμου.Το μεσημέρι
επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο για το αεροδρόμιο και την πτήση
επιστροφής.

3η ΗΜΕΡΑ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ , ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΣΤΙΝΑ

Νωρίς το πρωί και μετά από το πρωινό μας , μεταφορά σε ένα από τα
κορυφαία μουσεία & στο μικρότερο κρατίδιο του κόσμου, το Βατικανό.
Ξενάγηση στα Μουσεία του Βατικανού . Θα θαυμάσετε τεράστιες
συλλογές ανεκτίμητων έργων τέχνης & γλυπτικής με αποκορύφωμα τη
περίφημη Καπέλα Σίστινα. Πρόκειται για το παρεκκλήσι του Αποστολικού
Παλατιού, όπου η διακόσμηση του αποτελεί αναφορά στον Ναό της
Παλαιάς Διαθήκης και είναι ένα πελώριο έκθεμα με αριστουργήματα,
καθώς οι τοιχογραφίες του, η αρχιτεκτονική του, οι νωπογραφίες, οι
οροφές του είναι φιλοτεχνημένες από τους μεγαλύτερους «μάστορες»

ώρες καθώς η πλατεία Piazza del Popolo είναι φωταγωγημένη,
STORY PLACE είναιΤιςτοβραδινές
ιδανικό σημείο για το Insta Story σας! Στη Νάπολη το κάστρο castel dell’ovo
ή κάστρο του αυγού στο λιμάνι είναι από τα καλύτερα μέρη για φωτογραφίες!
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5

Highlights

ΗΜΕΡΕΣ

Πεζόδρομος Ράμπλας
Φιγκέρες
Χιρόνα
Εκκλησία Sagrada Familia
Λόφος Montjuik
Μουσείο Dali
Casa Mila
Casa Batllo

Βαρκελώνη - γιρονα
Η πόλη του Gaudi

1η Ημέρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της
Καταλονίας, την Βαρκελώνη. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο και
η πρώτη μας περιπατητική ξενάγηση στην καλοσχεδιασμένη αυτή
πόλη, θα ξεκινήσει από το ιστορικό της κέντρο, την γοτθική συνοικία,
γνωστή ως Barrio Gotico, με τα πανέμορφα πέτρινα σοκάκια και
σήμα κατατεθέν της τον εντυπωσιακό Καθεδρικό ναό της Αγίας
Ευλαλίας. Συνεχίζουμε με την πλατεία Isidre Nonel και τον
εντυπωσιακό τοίχο που είναι διακοσμημένος με 4.000 κεραμικά
πλακάκια. Όλα μαζί τα πλακάκια δημιουργούν μια μεγαλύτερη
εικόνα που όταν την βλέπεις από μακριά σχηματίζουν ένα μοναδικό
μωσαϊκό φιλί. Συνεχίζουμε στον εμπορικό δρόμο Porta del Angel,
όπου μπορείτε να κάνετε τα ψώνια σας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
για ξεκούραση. Για το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε
Flamenco στην πατρίδα του και να αφεθείτε στον έντονο και γεμάτο
πάθος ρυθμό του.

Για το απόγευμα σας προτείνουμε μία προαιρετική ξενάγηση στην
"άλλη Βαρκελώνη". Θα δούμε το περίφημο Parque Guel, έργο του
Antonio Gaudi, που έχει ανακηρυχθεί παγκόσμιο μνημείο
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Διασχίζοντας τα
ακριβότερα προάστια της πόλης, θα προσεγγίσουμε το γήπεδο της
Barcelona, το Camp Nou, όπου θα σταματήσουμε για φωτογραφίες.
Επόμενη στάση το ιστορικό κέντρο της πόλης και τα στενάκια της
συνοικίας El Born, όπου θα δούμε την εκκλησία Santa Maria del Mar.
Στη συνέχεια θα δούμε το Hospital Sant Pau, το μεγαλύτερο
μοντερνιστικό συγκρότημα του κόσμου ένα νοσοκομείο βγαλμένο
από παραμύθι, έργο του μεγάλου αρχιτέκτονα Lluis Domenech I
Montaner και μνημείο της UNESCO και θα καταλήξουμε στον
λόφο Montjuik, με το μαγικό σιντριβάνι, ένα πρόγραμμα φωτός,
νερού και μουσικής σε ένα μοναδικό περιβάλλον. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο.

2η ΗΜΕΡΑ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

3η ΗΜΕΡΑ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, GIRONA, FIGUERES

Η πρωινή μας ξενάγηση θα αρχίσει από τον επιβλητικό ναό της
Sagrada Familia, το σημαντικότερο έργο του Gaudi που είναι και το
πιο επισκέψιμο μνημείο της Βαρκελώνης, τον οποίο θα θαυμάσουμε
και εσωτερικά (εξασφαλισμένη είσοδος). Είναι το έργο ζωής του
Antonio Gaudi , ο οποίος αφιέρωσε 43 χρόνια για να βάλει τις
βάσεις αυτού του μνημειώδες έργου. Στην διαδρομή μας με το
λεωφορείο διασχίζουμε την γνωστή λεωφόρο Passeig de Gracia, με
τα εντυπωσιακά κτίρια, τα αριστοκρατικά καταστήματα και τα πολύ
καλά εστιατόρια , όπου θα θαυμάσουμε και τα δύο διασημότερα
σπίτια του μεγάλου αρχιτέκτονα Antonio Gaudi, το Casa Battlo και
το Casa Mila, καθώς και τα σπίτια των καλύτερων αρχιτεκτόνων της
εποχής - του Lluis Domenech I Montaner, του Puig I Cadafalch, του
Enric Sagnier και πολλών άλλων. Θα συνεχίσουμε προς το
Ολυμπιακό χωριό, το Ολυμπιακό λιμάνι και την Barceloneta, το
παλιό ψαροχώρι, όπου στον ελεύθερο χρόνο σας θα μπορείτε να
γευτείτε την γνωστή παέγια. Ανηφορίζοντας προς τον λόφο Montjuik θα δούμε το Ολυμπιακό Στάδιο με σχεδόν όλες τις
εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας του 1992. Η επόμενη στάση μας
είναι το Ισπανικό χωριό, μια μικρογραφία της Ισπανίας, που
κατασκευάστηκε για την παγκόσμια έκθεση του 1929. Θα
τελειώσουμε τη ξενάγησή μας στη Plaza Cataluna και θα φθάσουμε
στον πασίγνωστο πεζόδρομο Las Ramblas, με την αγορά των
λουλουδιών, τους υπαίθριους καλλιτέχνες και ζωγράφους και την
αστείρευτη ζωντάνια του. Συνεχίζοντας στην Ramblas, θα δούμε την
βρύση καναλέτας, η οποία φημίζεται για το σιντριβάνι με το
οικόσημο της Καταλονίας. Ο μύθος λέει ότι κάποιος που έχει
δοκιμάσει λίγο νερό από αυτό θα επιστρέψει σίγουρα εδώ.
Περπατώντας, και περίπου στην μέση της La Ramblas θα δούμε την
Plaza Real, μια κλασσική αρχοντική πλατείa, όπου μπορείτε να
απολαύσετε τον καφέ σας.

Η σημερινή ολοήμερη ξενάγησή μας θα ξεκινήσει με το Φιγκέρες
την πόλη του Σαλβαδόρ Νταλί. Στο μουσείο του θα δούμε την
μεγαλύτερη συλλογή έργων του παγκοσμίως, από τα νεανικά του
χρόνια έως τον θάνατό του. Σε πολλά από τα έργα του εμφανίζεται
η Γκαλά, η γυναίκα και ο έρωτας της ζωής του, ενώ στο κέντρο του
μουσείου βρίσκεται ο τάφος του, στον χώρο και στην πόλη που τον
τίμησε όσο κανείς άλλος. Βγαίνοντας από το μουσείο απολαύστε
επίσης την έκθεση κοσμημάτων, που αποτελείται από 37 μοναδικά
κοσμήματα τα οποία σχεδίασε ο πολυτάλαντος ζωγράφος.
Συνεχίζουμε για την Τζιρόνα, μια πανέμορφη πόλη στις όχθες του
ποταμού Onar με πανέμορφα ζωγραφιστά σπίτια. Θα θαυμάσουμε
τον Καθεδρικό ναό της πόλης και θα περπατήσουμε στην πρώην
εβραϊκή συνοικία, όπου ζούσαν οι Σεφαρδίτες - οι Εβραίοι της
Ισπανίας. Επιστροφή αργά το απόγευμα στην Βαρκελώνη.
4η ΗΜΕΡΑ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

Για τη σημερινή ελεύθερη μέρα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε
την περίφημη κεντρική αγορά La Boqueria, όπου μπορείτε να
δοκιμάσετε τα διάσημα ισπανικά αλλαντικά, το περίφημο Jamon
Pata Negra, εξωτικά φρούτα και να φάτε φρέσκα ψάρια και tapas. Η
μεγαλύτερη και παλαιότερη αγορά της Ισπανίας σας περιμένει να
γευτείτε τα υπέροχα προϊόντα της. Επισκεφθείτε επίσης το μουσείο
του μεγαλύτερου ζωγράφου του 20ου αιώνα, του Πάμπλο Πικάσο,
δείτε το πάρκο Ciutadella, που κατασκευάστηκε για την παγκόσμια
έκθεση του 1888 και δίπλα του δεσπόζει η Αψίδα του Θριάμβου ή
ανεβείτε με το τελεφερίκ στον λόφο Montjuik. Για το απόγευμα σας
προτείνουμε μία ολιγόωρη κρουαζιέρα απολαμβάνοντας το
ηλιοβασίλεμα και ακούγοντας ζωντανά jazz και chill out μουσική .
5η ΗΜΕΡΑ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πρωινό και μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση της
επιστροφής μας γεμάτοι με όμορφες αναμνήσεις από το ταξίδι μας.

STORY PLACE
H υπέροχη εκκλησία Sagrada Familia θα σας δώσει
υπέροχη ατμόσφαιρα για τις πιο “Instagramable” φωτογραφίες!
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Your mentor ensures

ROMANIA

4

Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία,
όλα στο κέντρο και με όλες τις ανέσεις
για μια ωραία και πολυτελή διαμονή.
Πολυτελή λεωφορεία για την εκτέλεση
του προγράμματος, εξασφαλίζοντας τις
καλύτερες συνθήκες για το ταξίδι σας
Έμπειρος Συνοδός του γραφείου μας,
άριστος γνώστης του προορισμού
Μοναδικό πρόγραμμα που σας εξασφαλίζει
να δείτε τα αξιοθέατα με τον καλύτερο
τρόπο, χωρίς να ταλαιπωρηθείτε
Επίσκεψη στο παλάτι του Τσαουσέσκου
Αναλυτική ενημέρωση για ότι πρέπει
να γνωρίζετε για το ταξίδι

SP

ECIA LIS TS

ΗΜΕΡΕΣ

Bουκουρέστι - Καρπάθια - πυργοσ δρακουλα
Το Διαμάντι των Βαλκανίων
1η Ημέρα
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ, ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

Χτίστηκε το 1477. Ονομάζεται έτσι γιατί τον 17οαιώνα την έκαψαν και
έγινε μαύρη μέχρι την σκεπή. Αρχικά ήταν χτισμένη από τους
Καθολικούς προς τιμήν της Παναγίας, πλέον όμως ανήκει στην
λατρεία των Προτεσταντών. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος. Το
βράδυ επιστροφή στο Βουκουρέστι, πλημμυρισμένοι από όμορφες
εικόνες (σε περίπτωση καθυστερημένης μας άφιξης στο ξενοδοχείο
το δείπνο, για όσους έχουν ημιδιατροφή, θα προσφερθεί σε
πακέτο). Διαν/ση.

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο <ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ>, έλεγχος και
απευθείας πτήση για Βουκουρέστι. Άφιξη και ξεκινάμε την
ξενάγηση μας με την τοπική συνοδό μας, μόνιμη κάτοικο του
Βουκουρεστίου. Θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας με το υπαίθριο
Μουσείο του χωριού, που είναι μοναδικό στο είδος του,
φιλοξενώντας δείγματα αρχιτεκτονικής από κάθε μέρος της
Ρουμανίας και απεικονίζει τον παραδοσιακό τρόπο ζωής στη
Ρουμανία.Είναι το μεγαλύτερο πάρκο της χώρας, το οποίο από το
1936 αποτελεί μια τεράστια έκταση πρασίνου, όπου στη βόλτα μας
θα απολαύσουμε μια ανέμελη βόλτα και για όσους επιθυμούν και
ποδηλατάδα. Συνεχίζουμε με το παλάτι της βουλής, χτισμένο από
τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το δεύτερο σε μέγεθος δημόσιο
κτίριο του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της
περιήγησης μας, θα θαυμάσουμε ακόμη το Αντενέουμ, το πιο
φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας, τα ανάκτορα της βασιλικής
οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου που είναι εμπνευσμένη από
αυτή του Παρισίου και αφιερωμένη στους Ρουμάνους στρατιώτες
που πολέμησαν στον Α ‘Παγκόσμιο Πόλεμο. Από αυτήν ξεκινούν
όλες οι στρατιωτικές παρελάσεις. Θα δούμε ακόμη το Ορθόδοξο
Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το
μουσείο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία.
Τελειώνοντας, μετάβαση στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα
δωμάτια. Το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στην παλιά πόλη,
που θα σας γοητεύσουν τα λιθόστρωτα δρομάκια και τα ιστορικά
κτίρια. Δοκιμάστε τις παραδοσιακές σπεσιαλιτέ στο περίφημο
εστιατόριο Caru Cu Bere, που θα σας εντυπωσιάσει και για την
αισθητική του.

3η ΗΜΕΡΑ
ΗΜΕΡΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟ THERME SPA

Πρόγευμα και τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε μια εκδρομή που
θα σας μείνει αξέχαστη. Θα επισκεφθούμε προαιρετικά, έναν
επίγειο παράδεισο, ένα πάρκο ευεξίας, χαλάρωσης και
διασκέδασης 30.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο βασίζεται στα
ιαματικά νερά της περιοχής Balotesti. Πρόκειται για το Therme
Bucharest Park, που άνοιξε τις πόρτες του στις αρχές του 2016 και
διαθέτει εσωτερικές και εξωτερικές θερμικές πισίνες γεμάτες με
ιαματικό νερό, εστιατόρια, το μεγαλύτερο εσωτερικό και εξωτερικό
κήπο της Ρουμανίας με πάνω από 800.000 φυτά και εκατοντάδες
είδη δέντρων. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
4η ΗΜΕΡΑ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες αγορές και στη
συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση
επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας το απόγευμα με τις καλύτερες
εντυπώσεις.

2η ΗΜΕΡΑ
ΣΙΝΑΙΑ, ΜΠΡΑΝ, ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ (300ΧΛΜ)

Μετά το πρωϊνό προαιρετική αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια.
Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα φτάνουμε
στην Σινάϊα, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε
το παλάτι Πελες, θερινή κατοικία του βασιλιά Καρόλου, του 1ου
Βασιλιά της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε καθοδόν το
Μοναστήρι της Σινάϊα, το 1ο κτίριο που κτίστηκε ύστερα από την
επίσημη ονομασία της πόλης και έπειτα αναχωρούμε για το Μπραν.
Θα επισκεφτούμε τον Πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο του
Δράκουλα, ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο
απέναντι στις οθωμανικές επιθέσεις. Είναι το κάστρο που
περιγράφει στο βιβλίο του ‘’Κόμης Δράκουλας’’, ο Ιρλανδός
συγγραφέας Βram Stoker. O χαρακτήρας του Δράκουλα
στηρίχθηκε στον Πρίγκιπα Vlad Tepes, τον άνθρωπο που έγινε
διάσημος για τους βάναυσους τρόπους που επέλεγε να σκοτώνει
τους Οθωμανούς αντιπάλους του. Συνεχίζουμε με μια σύντομη
ξενάγηση στο Μπρασώφ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη, την
πλατεία Δημαρχείου και τη Μαύρη Εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη
μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

STORY PLACE

Δημιουργήστε την πιο “αρχοντική” ατμόσφαιρα στοΠαλάτι της Βουλής
και βγάλτε σε κάθε σημείο τις πιο εκπληκτικές φωτογραφίες
για να μοιραστείτε στα Social Media!
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4&5

Highlights

ΗΜΕΡΕΣ

Αγία Σοφία
Πλατεία Ταξιμ
Οδός του Πέραν
Συνοικία Γαλατά
Παναγία των Βλαχερνών
Μπλε Τζαμί
Πρίγκηπος
Χάλκη

Κωνσταντινουπολη - προυσα
Η Πόλη των Πόλεων

1η Ημέρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο <Μακεδονία>, μετά τον απαραίτητο
έλεγχο αναχωρούμε για τη Κωνσταντινούπολη. Φθάνοντας στη
βασιλίδα των πόλεων, τη μοναδική πόλη χτισμένη πάνω σε δύο
ηπείρους, σε Ευρώπη και σε Ασία. Φρενήρεις ρυθμοί, μακρά
ιστορία, νυχτερινή ζωή, τα κύρια χαρακτηριστικά της. Πηγαίνοντας
στο ξενοδοχείο, τακτοποιούμαστε κι έχουμε ελεύθερο το βράδυ
μας για μια βόλτα στην Ιστικλάλ τσαντεσί, το γνωστό και φημισμένο
πεζόδρομο, της άλλοτε περιοχής του Πέραν. Διανυκτερεύουμε.

4η ΗΜΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ: ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ, ΧΑΛΚΗ, ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ

Μετά το πρόγευμά μας, είναι ώρα όμως για ψώνια, στη σκεπαστή
αγορά της Πόλης, το γνωστό Καπαλί τσαρσί, με τις 4.000 μαγαζιά,
όπου μπορούμε να βρούμε ότι παράγεται στην Τουρκία. Άγραφος
νόμος της αγοράς αυτής, το παζάρι. Και μετά, ξεκινάμε για πλεύση
στη Θάλασσα του Μαρμαρά, για τα γραφικά Πριγκηπόνησα.
Περνώντας από την πρώτη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου,
κατευθυνόμαστε στο λιμανάκι του Μπόσταντζι. Η ασιατική πλευρά,
μια πραγματική αποκάλυψη! Με ναυλωμένο καραβάκι, πλέουμε
προς το τρίτο νησί, τη Χάλκη, την αρχαία Χαλκίτι, από τη λέξη
χαλκός, όπου με τα παϊτόνια που υπάρχουν εκεί, ανηφορίζουμε στο
λόφο της Ελπίδας, όπου επισκεπτόμαστε την περιώνυμη Θεολογική
σχολή. Κατηφορίζουμε και συνεχίζουμε για την Πρίγκηπο, το
τέταρτο, μεγαλύτερο και πιο όμορφο νησί. Είναι η κατ’ εξοχήν
Πριγκηπόννησος, η πλούσια σε περγαμηνές και κάλλη, νήσος του
Πρίγκηπος, όπως αναφέρουν οι χρονικογράφοι, από τις αρχές του 9
ου μετά Χριστού αιώνα. Χρόνος ελεύθερος εκεί για βόλτα ανάμεσα
στα εναπομείναντα ελληνικά σπίτια. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο
και το βράδυ έχουμε τη δυνατότητα προαιρετικά να συμμετέχουμε
σε βραδινή κρουαζιέρα στο Βόσπορο, με πλούσιο φαγητό,
απεριόριστο ποτό και παραδοσιακούς ανατολίτικους χορούς.

2η ΗΜΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ: ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ, ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΒΛΑΧΕΡΝΩ,
ΒΟΣΠΟΡΟΣ, ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΞΕ, ΑΓΙΑ ΣΟΦΙ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΙΝΙΕ ΠΑΡΚ

Μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε με το προσκύνημά μας στην κιβωτό
της Ορθοδοξίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Βλέπουμε τα
γραφεία του Πατριαρχείου, τη Βιβλιοθήκη, την αίθουσα έψησης του
Αγίου μύρου, επισκεπτόμαστε τον Πατριαρχικό ναό του Αγίου
Γεωργίου. Συνεχίζουμε γλιστρώντας πλάι στον Κεράτιο κόλπο κι
επισκεπτόμαστε την εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου
γράφηκε το < Τη Υπερμάχω >, ο ύμνος στην Υπέρμαχο Θεοτόκο.
Συνεχίζουμε τον οδικό περίπλου των Θεοδοσιανών τειχών, και
οδεύουμε προς τον πρώτο λόφο της Κωνσταντινούπολης. Εκεί,
υπήρχε ο βυζαντινός Ιππόδρομος. Σήμερα βλέπουμε την γερμανική
κρήνη του Κάιζερ, τον Αιγυπτιακό οβελίσκο που φέρει επάνω του
ιερογλυφικά, το χάλκινο κίονα των Δελφών, καθώς και το Μπλε
τζαμί. Στη συνέχεια, ξεναγούμαστε στο αριστούργημα των αιώνων,
την εκκλησία της του Θεού Αγία Σοφία, το μεγαλούργημα των
αρχιτεκτόνων Ανθέμιου και Ισίδωρου. Τα λόγια, λίγα μπροστά στο
μεγαλείο του μνημείου. Από εκεί, κατηφορίζουμε κι έχουμε τη
δυνατότητα προαιρετικής συμμετοχής σε μια κρουαζιέρα στο
μοναδικό Βόσπορο, το κανάλι που ενώνει ή χωρίζει την ευρωπαϊκή
από την ασιατική Κωνσταντινούπολη. Και στις δύο ακτές του,
πνιγμένα μέσα στο πράσινο τα όμορφα σπίτια χτισμένα πάνω στην
παραλία, ενώ εντυπωσιακές και οι δύο κρεμαστές γέφυρες, κάτω
από τις οποίες περνάμε. Επιστρέφοντας, κατεβαίνουμε στο παλάτι
του Ντολμά Μπαξέ. Χτισμένο με επιδεικτική χλιδή, έρχεται σε
αντίθεση με την παρακμή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας τη
συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Αίθουσες τεράστιες, χαλιά,
πολυέλαιοι αφήνονται στη θέασή μας. Ώρα όμως για την επίσκεψή
μας στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Τουρκίας, το Ιστίνιε Παρκ.
Κάθε είδους μαγαζιά, στη διάθεσή μας. Επιστρέφουμε στο
ξενοδοχείο και διανυκτερεύουμε.

5η ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΧΜΙ ΚΟΤΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μετά το πρωινό μας χρόνος ελεύθερος. Σας προτείνουμε να
επισκεφτείτε το μουσείο του Ραχμί Κοτς, όπου θα γίνετε πάλι
παιδιά… τεράστιες συλλογές από αυτοκίνητα, γεωργικά
μηχανήματα, πολεμικές μηχανές, εργαστήρια επαγγελματιών.
Τελειώνοντας μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο όπου παίρνουμε την
πτήση επιστροφής. Άφιξη στη πόλη μας γεμάτοι από όμορφες
εικόνες και αρώματα.
Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται
η 3η μέρα του προγράμματος.

3η ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΥΣΑ

Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα συμμετοχής, σε μια ημερήσια
εκδρομή, στην καταπράσινη Προύσα. Με καταμαράν, διασχίζουμε
τη Θάλασσα του Μαρμαρά και αποβιβαζόμαστε στο λιμάνι των
Μουδανιών. Πόλη γνωστή, για την ομώνυμη συνθήκη, μετά τη
Μικρασιατική καταστροφή. Έχουμε λίγο ελεύθερο χρόνο και μετά
με λεωφορείο, ανηφορίζουμε για την καταπράσινη Προύσα. Εκεί,
επισκεπτόμαστε το κενοτάφιο του Καραγκιόζη, και μετά
κατευθυνόμαστε στην κεντρική αγορά της πόλης, όπου έχουμε
ελεύθερο χρόνο. Αφού απολαύσουμε και το παραδοσιακό φαγητό
της πόλης, το Ισκεντέρ κεμπάπ, κατηφορίζουμε με το λεωφορείο
στα Μουδανιά και από εκεί, με το καταμαράν, επιστρέφουμε στην
Κωνσταντινούπολη και στο ξενοδοχείο μας.

STORY PLACE

Βγείτε μοναδικές φωτογραφίες
στην Κρεμαστή Γέφυρα ή με φόντο το Βόσπορο!
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Highlights

ΗΜΕΡΕΣ

Λιμάνι Μπόντρουμ
Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού
Κάστρο Μπόντρουμ
Επίσκεψη στο Ενυδρείο
Καταδύσεις στα Γαλάζια νερά
του Μπόντρουμ

Μοναδικό
Πρόγραμμα

ΜΠΟΝΤΡΟΥΜ - ΑΤτΑΛΕΙΑ
Το Γαλάζιο Ταξίδι
Mε μια ματιά

Το Μπόντρουμ, η αρχαία Αλικαρνασσός, μία από τις πιο σημαντικές πόλεις της αρχαιότητας, αποτελεί κορυφαίο ταξιδιωτικό
προορισμό. Εδώ γεννήθηκε ο Ηρόδοτος, ο πατέρας της Ιστορίας. Το λιμάνι του Μπόντρουμ, τα λευκά σπιτάκια που είναι
χτισμένα αμφιθεατρικά, τα δεκάδες ιστιοπλοϊκά και ένα από τα πιο επιβλητικά Κάστρα θα σας κλέψουν την καρδιά! Ένα
μοναδικό πρόγραμμα διακοπών, με πτήσεις της Turkish Airlines μέσω Κωνσταντινούπολης, που άλλοτε ήταν απαγορευτικό λόγω
των υψηλών τιμών, αλλά φέτος λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και μη προσέλευσης των Ρώσσων, αποτελεί ιδανική επιλογή.

YOUR MENTOR SUGGESTS
Στον ελεύθερο χρόνο σας, επισκεφθείτε τους Ανεμόμυλους
και το Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο 13.000 θέσεων. Επισκεφθείτε
το μοναδικό Κάστρο και περάστε χρόνο στο Μουσείο Ενάλιων
Αρχαιοτήτων, όπου υπάρχει η μεγαλύτερη συλλογή αμφορέων
στον κόσμο και εντυπωσιακά ναυάγια πλοίων. Μην
παραλείψετε κανέναν από τους τέσσερις Πύργους του
Κάστρου, το Γερμανικό, τον Αγγλικό, το Γαλλικό και τον
Gatineau, ο καθένας έχει κάτι μοναδικό να σας προσφέρει και
καταπληκτική θέα. Αξίζει ακόμη να επισκεφθείτε το
Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού. Λίγα ερείπια έχουν απομείνει
να μαρτυρούν την ύπαρξη του Μαυσωλείου αλλά θα μπορείτε
να καυχηθείτε ότι είδατε με τα μάτια σας ένα από τα Επτά
Θαύματα του Κόσμου. Αν δεν είστε λάτρεις των αρχαιοτήτων,
χυθείτε στα σοκάκια της πόλης, γνωρίστε την τοπική κουζίνα,
πιείτε τούρκικο καφέ ή τσάι σε παραδοσιακά καφενεία,
δοκιμάστε κεμπάπ και άλλους ανατολίτικους μεζέδες κι αν
σας αρέσουν τα γλυκά, το καζάν ντιπί (Kazandibi-ο πάτος του
καζανιού), ένα από τα πιο δημοφιλή γλυκά της Τουρκίας, θα
σας ενθουσιάσει. Ένα τεράστιο παζάρι σας περιμένει αν
αντέχετε το περπάτημα, την πολυβουία, και το παζάρεμα στην
τιμή. Εκεί μπορείτε να βρείτε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε,
από σουβενίρ όλων των ειδών και είδη λαϊκής τέχνης ως
ρούχα και τρόφιμα. Έντονες μυρωδιές και εικόνες στους
πάγκους με τα μυρωδικά και τα μπαχαρικά. Δύσκολα θα
αντισταθείτε να αγοράσετε κάτι αλλά προσέξτε τα ρούχα,
καθώς τα περισσότερα είναι φτηνά αλλά όχι αυθεντικά.
Πολλοί δέχονται και ευρώ και σχεδόν όλοι μιλούν ελληνικά
και αγγλικά. Τέλος, δοκιμάστε ένα αυθεντικό ανατολίτικο
χαμάμ για να χαλαρώσετε.

STORY PLACE

Το λιμάνι του Μπόντρουμ με τα πολυτελή σκάφη ή το Μαυσωλείο
της Αλικαρνασσού, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου,
αποτελεί ιδανική επιλογή για τις φωτογραφίες σας!
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Highlights

ΗΜΕΡΕΣ

Εκδρομή με τζιπ 4X4
Βόλτα με καμήλες στην Σαχάρα
Μουσείο Μπαρντώ
Ζωολογικός κήπος όασης Τοζέρ
Βεδουινική βραδιά σε όαση
Λίμνη Στο Ελ Τζερίντ
Ματμάτα
Πορτ Ελ Καντάουι

Τυνησια

Ο μεγάλος γύρος των Οάσεων
1η Ημέρα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΥΝΙΔΑ

έχετε χρόνο για χαλάρωση και στη συνέχεια θα μεταφερθούμε σε
διαμορφωμένο χώρο στην όαση όπου θα έχετε την ευκαιρία για μια
μοναδική εμπειρία, της Βεδουινικης βραδιάς με παραδοσιακό
δείπνο, παραδοσιακούς χορούς, γητευτές φιδιών και χορό οριεντάλ.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση μέσω Αθηνών για τη
Τύνιδα. Άφιξη, υποδοχή από τον ξεναγό μας και τον αντιπρόσωπο
μας. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην Τύνιδα.
Διανυκτέρευση.
2η ΗΜΕΡΑ
ΤΥΝΙΔΑ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΑΡΝΤΟ, ΚΑΡΧΗΔΟΝΑ

5η ΗΜΕΡΑ
ΤΟΖΕΡ, ΣΟΤ ΕΛ ΤΖΕΡΙΝΤ, ΚΙΜΠΙΛΗ, ΝΤΟΥΖ

Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για χαλάρωση. Το μεσημέρι επίσκεψη
στο μουσείο Μπαρντώ, που έχει μια από τις μεγαλύτερες συλλογές
ψηφιδωτών στον κόσμο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το
διοικητικό κέντρο της Τυνησίας και το Τέμενος Ζιτούνα και θα
μπούμε στη μεγάλη σκεπαστή αγορά της Τύνιδας. Μετά την
επίσκεψη μας στα σουκς, στη Μεδίνα και μπαίνουμε στη λεωφόρο
Μπουργκίμπα, μια από τις μεγαλύτερες της χώρας όπου βρίσκεται
και το εμπορικό κέντρο της πόλης. Μετά από μία σύντομη διαδρομή
και περνώντας από τη λίμνη της (Ντου Λακ), φθάνουμε στην
Καρχηδόνα όπου θα επισκεφθούμε το αρχαίο θέατρό τη και τις
θέρμες του Αντονίνου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Αναχώρηση για την Ντουζ, που είναι η
πόρτα της ερήμου, διασχίζοντας την αλμυρή λίμνη του Σοτ Ελ
Τζερίντ που η επιφάνεια της είναι καλυμμένη από αλάτι και στην
περιοχή αυτή συναντάμε το φαινόμενο του αντικατοπτρισμού. Στο
Ελ Τζερίντ βρίσκουμε και τα περίφημα τριαντάφυλλα της ερήμου.
Σύντομη στάση για φωτογραφίες. Περνάμε από την Κιμπίλη με την
όαση της και φθάνουμε στην επόμενη πανέμορφη όαση της Ντουζ.
Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο μας, το οποίο βρίσκεται δίπλα στους
αμμόλοφους και πριν τη δύση του ηλίου θα κάνουμε τη βόλτα στους
αμμόλοφους της Σαχάρας με καμήλες για να απολαύσουμε την
απεραντοσύνη της. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η ΗΜΕΡΑ
ΝΤΟΥΖ, ΜΑΤΜΑΤΑ, ΕΛ ΤΖΕΜ, ΣΟΥΣ, ΠΟΡΤ ΕΛ ΚΑΝΤΑΟΥΙ, ΧΑΜΜΑΜΕΤ

3η ΗΜΕΡΑ
ΤΥΝΙΔΑ , ΜΟΝΑΣΤΙΡ , ΚΕΡΟΥΑΝ, ΓΚΑΦΣΑ, ΤΟΖΕΡ

Πρωινό. Αναχώρηση για το βορρά, τα Ματμάτα και χωριό
Βερβερίνικο, Χτισμένο σε ένα σεληνιακό τοπίο, με τις περίφημες
κατοικίες των Τρογλοβιτών, όπου θα επισκεφθούμε και μια τυπική
κατοικία τους. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Ρωμαϊκό
αμφιθέατρο του Ελ Τζεμ. Συνεχίζοντας θα διασχίσουμε τους
ατέλειωτους ελαιώνες ως την Σους. Σύντομη στάση στο κέντρο της
πόλης και ελεύθερος χρόνος στην πλούσια αγορά της. Θα
επισκεφτούμε το Θέρετρο του Πορτ ελ Καντάουι με την πανέμορφη
παραδοσιακή αρχιτεκτονική του. Μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας στη Χαμμαμέτ. Δείπνο.

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Αναχώρηση για το Μοναστίρ την
πανεπιστημιούπολη και γενέτειρα του επί χρόνια Προέδρου της
Τυνησίας Μπουργκίμπα. Αναχώρηση για την Κερουάν και
περιήγηση της πόλης με επισκέψεις στις δεξαμενές των Αγλαβιτών
και θα συνεχίσουμε την περιήγηση μας με το πρώτο ιερό Τέμενος
που χτίστηκε στη βόρεια Αφρική. Έπειτα επίσκεψη στη Μεντίνα, με
την ενδιαφέρουσα αγορά της. Ελεύθερος χρόνος για καφέ τσάι και
παραδοσιακά γλυκά. Επίσκεψη σε εργαστήριο χαλιών-παραδοσιακή
τέχνη της Καιρουάν. Αναχώρηση για την Τοζέρ με μία διαδρομή
δίπλα στους πρόποδες του Άτλαντα, περνώντας από την Γκάφσα
φθάνουμε στην μεγαλύτερη όαση της Τυνησίας, το Τοζέρ.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Μετά το δείπνο επίσκεψη
του λαογραφικού μουσείου Νταρ Σαριέτ.

7η ΗΜΕΡΑ
ΧΑΜΜΑΜΕΤ

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Ημέρα ελεύθερη για να εξερευνήσετε
το Χαμμαμέτ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ
ΤΟΖΕΡ, ΝΕΦΤΑ, ΣΕΜΠΙΚΑ, ΤΑΜΕΡΖΑ, ΟΥΝΓΚΙΣΜΕΛ

8η ΗΜΕΡΑ
ΧΑΜΜΑΜΕΤ, ΤΥΝΙΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Περιήγηση στην πόλη του Τοζέρ με την
ιδιαίτερη και ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική της και αγορά της.
Επίσκεψη της μεγαλύτερης όασης της Τυνησίας που καθώς τη
διασχίζουμε, αισθανόμαστε την ατμόσφαιρα τη δροσιά της.
Επίσκεψη στο ζωολογικό κήπο της όασης όπου θα δούμε ζώα της
ερήμου. Η διαδρομή αυτή προαιρετικά μπορεί να γίνει με Παϊτόνια.
Γεύμα. Επιβίβαση σε 4X4, επίσκεψη στο πανέρι της όασης της
Νέφτα και συνεχίζουμε στις ορεινές οάσεις Τσεμπίκα, Ταμέρζα και
Ουνγκισμέλ όπου βρίσκεται το στούντιο που γυρίστηκε η ταινία ο
πόλεμος των άστρων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο της Τοζέρ θα

STORY PLACE

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Μεταφορά στην Τύνιδα με επίσκεψη
στις αγορές της για τα τελευταία σας ψώνια. Μεταφορά στο
γραφικό χωριό Σίντι Μπου Σάιντ με την ανδαλουσιανή
αρχιτεκτονική του και την όμορφη μαρίνα του. Θα απολαύσουμε σε
ένα παραδοσιακό καφενέ ένα μοναδικό αραβικό καφέ ή τσάι μέντα.
Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο εστιατόριο la victoire για το
αποχαιρετιστήριο δείπνο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Τύνιδας
για τη πτήση επιστροφής μας στη Θεσσαλονίκη μέσω ενδιάμεσου
σταθμού.

Βγείτε απίστευτες φωτογραφίες στην έρημο με τους Βεδουίνους
και τις καμήλες και θα έχετε τις πιο υπέροχες λήψεις για το
Instagram Feed σας!
44

10

Highlights

ΗΜΕΡΕΣ

Holy Spring Temple
Ναός Lempuyang
Tirta Gangga
Ναός Taman Ayun
Alas Kedaton
Ναός Tanah Lot
Nusa Penida

Μπαλι

Η πύλη του Παραδείσου
1η Ημέρα ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΛΙ

φωτογραφίες και θα ζήσετε την ομορφιά του. Βυθιστείτε στη φύση
και τον μπαλινέζικο πολιτισμό ενώ θα εξερευνήσετε μνημεία και
φυσικά θαύματα, τοπία και πανέμορφα ορόσημα που θα ζαλίσουν
και τον πιο ευφάνταστο ποιητή. Εκτός από τη λήψη φωτογραφιών
που αξίζουν, θα μάθετε για τον πολιτισμό και την ιστορία του Μπαλί
πίσω από αυτές τις τοποθεσίες και θα βυθιστείτε στην ομορφιά της
φύσης. Η πρώτη σας στάση θα είναι οι Πύλες του Ουρανού στο ναό
Lempuyang. Θαυμάστε τη μαγευτική θέα του όρους Agung πίσω
από τον ναό. Ο οδηγός σας όχι μόνο θα σας βοηθήσει να τραβήξετε
υπέροχες λήψεις, αλλά θα σας εξηγήσει επίσης την ιστορία του
αρχαίου ναού καθώς και τον μπαλινέζικο λαό και τον πολιτισμό του.
Στη συνέχεια θα επισκεφθείτε την Tirta Gangga, η οποία είναι
γνωστή ως το πιο όμορφο πρώην βασιλικό παλάτι του νερού στο
Ανατολικό Μπαλί. Το παλάτι του νερού διαθέτει κλιμακωτά
σιντριβάνια, κήπους και πέτρινα γλυπτά μυθικών πλασμάτων που
εκτοξεύουν νερό μέσα σε πισίνες. Ακριβώς έξω από τον χώρο του
παλατιού, η θέα στους καταπράσινους ορυζώνες του
βορειοανατολικού Μπαλί είναι εκπληκτική.

Συνάντηση στο αεροδρόμιο και αναχωρούμε μέσω ενδιάμεσου
σταθμού για τον νησί των Θεών, το Μπαλί!
2η ΗΜΕΡΑ DEPANSAR ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ UBUD

Άφιξη το απόγευμα στον προορισμό μας και αφού πάρουμε τις
βαλίτσες μας, αναχωρούμε οδικώς για παραδοσιακό χωριό UBUD.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας! Προαιρετικό δείπνο με
Μπαλινέζικη παραδοσιακή κουζίνα.
3η ΗΜΕΡΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ UBUD ΚΑΙ ΣΤΟ KINTAMANI ΜΕ ΓΕΥΜΑ

Ξεκινάμε πρωί για την ολοήμερη ξενάγηση μας στο Κινταμάνι και
στο γραφικό χωριό Ubud. Θα παρακολουθήσουμε παραδοσιακούς
χορούς Barong & Keris Dance, θα επισκεφθούμε το χωριό Celuk για
να θαυμάσουμε την Ινδονησιακή τέχνη τους από Χρυσό και Ασήμι,
θα συνεχίσουμε για το Tampak Siring όπου θα δούμε τον ναό Tirta
Empul (Holy Spring Temple) και μετά θα αναχωρήσουμε για το
Kintamani για να θαυμάσουμε μια μοναδική θέα του ηφαιστείου
Mount Batur. Σ αυτό το υπέροχο μέρος θα κάνουμε και στάση για
φαγητό, απολαμβάνοντας τοπικές παραδοσιακές λιχουδιές. Mετά
το φαγητό θα συνεχίσουμε για το Tegallalang Rice Terraceγια να
δούμε τους υπέροχους Ορυζώνες ρυζιού και μετά θα επισκεθφούμε
το Monkey Forest, όπου εκτός από πιθήκους θα δεις και πάνω από
150 είδη δέντρων σε μία απέραντη έκταση δάσους, το οποίο
βρίσκεται στο κέντρο του χωριού Ubud. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
μετά από πολλές εικόνες, ώστε να χαλαρώσουμε και να
συνεχίσουμε με περισσότερη ακόμα διάθεση την επόμενη ημέρα.

7η ΗΜΕΡΑ DEPANSAR ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ UBUD

Σύμφωνα με το Astadewata, ο συγκεκριμένος Θεός λατρεύεται
στον ναό Taman Ayun είναι ο Θεός που εκδηλώνεται ως Θεός
Wisnu που το παλάτι του βρίσκεται στην κορυφή του όρους Mangu.
Στον πάπυρο του Usana Bali που αναφέρει ότι ένα από τα Dewa
Catur Lokapalas που φέρουν τη λατρεία του είναι το Meru Pucak
Pangelengan που είναι ένα κτίριο ναού με 9 πολυώροφες στέγες. Οι
πίθηκοι που ζουν στο Alas Kedaton ανήκουν στη φυλή Macaca
Fascicularis. Μπορούμε επίσης να βρούμε τα μεγάλα λουτρά
(Pteropus vampyrus) που ζουν σε αυτό το δάσος και 24 είδη
δέντρων που εντοπίστηκαν και περιλαμβάνουν το Dau, το Mahogany, το Adeng, το Salam και το Klampuak. Τα φύλλα των δέντρων Dau,
Salam και Klampuak είναι η τροφή των πιθήκων. Το Tanah Lot είναι
ένας αρχαίος ινδουιστικός ναός αφιερωμένος στους θεούς της
θάλασσας, ο οποίος βρίσκεται σε ένα βράχο μέσα στην θάλασσα.

4η ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Μαθήματα παραδοσιακής μαγειρικής ή Ξενάγηση με ποδήλατο ή
Ράφτινγκ στον ποταμό Ayung ή Κούνια με θέα το δάσος του Μπαλί.
Το Μπαλί έχει πολλές δραστηριότητες να πραγματοποιήσεις γι αυτό
σας δίνουμε την δυνατότητα να επιλέξετε μία εκ των παραπάνω.
Εμείς είμαστε δίπλα σας για να κλείσετε αυτή που σας αρέσει!
Μάθετε τα μυστικά της Μπαλινέζικης κουζίνας και πως να
μαγειρέψετε αυθεντικά πιάτα από εξειδικευμένο τοπικό μάγειρα σε
παραδοσιακή ανοιχτή κουζίνα. Το Cycling στο Μπαλί συνηθίζεται
πολύ, ιδίως στο Ubud γιατί οι διαδρομές είναι υπέροχες. Το
Ράφτινγκ στον ποταμό Ayung είναι κάτι που πρέπει να ζήσεις ώστε
να θαυμάσεις την άγρια φύση του Μπαλί. Να επισκεφθείτε το πάρκο
Ελεφάντων στο Ubud. Για να θαυμάσετε το Μπαλί από μία άλλη
οπτική, επισκεφθείτε την κούνια στο Ubud , για μία διαφορετική
εμπειρία.

8η ΗΜΕΡΑ NUSA PENIDA ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

To νησί Nusa Penida είναι νοτιοδυτικά του Μπαλί και είναι ένα από
τα ωραιότερα νησιά για να το επισκεφτείς αλλά και να κάνεις snorkeling. Σε αυτήν την εκδρομή όπου θα πραγματοποιηθεί με
ταχύπλοο, θα θαυμάσετε τον υποβρύχιο κόσμο του νησιού, θα
επισκεφτείτε μερικές παραλίες αλλά και σπηλιές γύρω από το Nusa
Penida και θα κάνετε snorkeling για να δείτε την πολύχρωμη ζωή
στον βυθό, συναντώντας πανέμορφα ψάρια, κοράλια και manta
rays.

5η ΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ SEMINYAK

Αφού κάνουμε check out από το ξενοδοχείο μας στο Ubud,
μεταφερόμαστε οδικώς στο ξενοδοχείο μας στο Seminyak όπου και
θα μείνουμε τις επόμενες ημέρες. Στο Seminyak έχετε πολλές
επιλογές για ψώνια αλλά και bar/club και εξαιρετικά εστιατόρια,
όπως το γνωστό bar/restaurant KU DE TA

9η ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΛΛΑΔΑ

Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος για αγορές και βόλτες μέχρι να έρθει
η ώρα να αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο. Αφιξη στην πόλη μαε
με τις καλύτερες εντυπώσεις.

6η Ημέρα LEMBUYANG TEMPLE & TIRTA GANGGA

Αυτή η ξενάγηση θα σας μεταφέρει στα εμβληματικά γραφικά και
αξιόλογα αξιοθέατα γύρω από το Μπαλί όπου θα τραβήξετε

STORY PLACE

Δημιουργήστε ένα υπέροχο φωτογραφικό άλμπουμ
με κορυφαίο σκηνικό στο Lampuyang Temple.
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Highlights

ΗΜΕΡΕΣ

Αβάνα, Βινιάλες
Πινάρ ντελ Ρίο
Γκουαμά
Σιενφουέγος
Τρινιδάδ
Σάντα Κλάρα
Βαραδέρο

Κουβα

Το καλειδοσκόπιο των χρωμάτων
1η Ημέρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΒΑΝΑ

5η ΗΜΕΡΑ ΑΒΑΝΑ, ΓΚΟΥΑΜΑ, ΣΙΕΝΦΟΥΕΓΟΣ, ΤΡΙΝΙΔΑΔ

Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της
Κούβας, την Αβάνα, μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη, μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την Χερσόνησο Ζαπάτα, όπου θα
επισκεφθούμε το Εθνικό Πάρκο Γκουαμά, το οποίο έχει
χαρακτηρισθεί από την UNESCO ως σημαντική βιόσφαιρα για το
περιβάλλον. Πρόκειται για μια τεράστια λιμνοθάλασσα, που
σχηματίζεται από εκβολές ποταμών και ενώνεται με την θάλασσα
στο σημείο του Κόλπου των Χοίρων. Στην είσοδο του πάρκου
βρίσκεται το Εκτροφείο Κροκοδείλων, το οποίο θα επισκεφθούμε.
Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε με ταχύπλοα σκάφη στα κανάλια του
πάρκου για να δούμε την αρχιτεκτονική των Ινδιάνων Ταΐνος.
Συνεχίζουμε για το Σιενφουέγος, το "Μαργαριτάρι του Νότου" όπως
αποκαλείται, λόγω της ομορφιάς του ιστορικού του
κέντρου-μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Κατά τη
διάρκεια της πανοραμικής μας ξενάγησης στην θα σταματήσουμε
στο θέατρο Τομάς Τερί και στο εντυπωσιακό Παλάθιο ντε Βάγιε,
αριστούργημα εκλεκτικισμού - συνδυασμός ρομανικής, γοτθικής,
ενετικής και μαυριτανικής τεχνοτροπίας. Συνεχίζουμε για το
ξενοδοχείο μας στη χερσόνησο Ανκόν στο Τρινιδάδ. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.*** Ανάλογα την ημερομηνία αναχώρησης η
διανυκτέρευση μπορεί να γίνει στο Σιενφουέγος και μετάβαση την
επόμενη ημέρα το πρωί στο Τρινιδάδ

2η ΗΜΕΡΑ ΑΒΑΝΑ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ

Η σημερινή μας ξενάγηση στην πόλη της Αβάνας ξεκινά από την
Πλατεία της Επανάστασης με το μνημείο του Χοσέ Μαρτί και τις
τεράστιες προσωπογραφίες του Τσε Γκεβάρα και του Καμίλο
Σιενφουέγος, γνωστή από τις ομιλίες του Φιντέλ Κάστρο. Στη
συνέχεια θα περάσουμε από το αριστοκρατικό προάστιο Μιραμάρ
με την επιβλητική Πέμπτη λεωφόρο. Θα δούμε το ιστορικό κτίριο
του Πανεπιστημίου της Αβάνας, θα διασχίσουμε τη "σύγχρονη"
συνοικία Βεδάδο και την παραλιακή λεωφόρο Μαλεκόν και θα
καταλήξουμε στην πλατεία του Καπιτωλίου. Μπαίνουμε πλέον στην
Παλιά Αβάνα, προστατευόμενη από την UNESCO ως πολιτιστική
κληρονομιά της ανθρωπότητας, η οποία φιλοξενεί μερικά από τα
ωραιότερα κτίρια της Καραϊβικής. Θα επισκεφθούμε τη μοναδική
ελληνική ορθόδοξη εκκλησία της Καραϊβικής - τον Άγιο Νικόλαο και στη συνέχεια, θα δούμε την Πλατεία του Αγίου Φραγκίσκου της
Ασίζης, την Παλιά Πλατεία, την Πλατεία των Όπλων, την Πλατεία
του Καθεδρικού και τον "ναΐσκο" Templete. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε το Μουσείο της Habana Club, όπου θα μυηθούμε
στην ιστορία της παραγωγής του ρούμι και θα έχουμε τη
δυνατότητα να το γευθούμε και θα καταλήξουμε στο φρούριο El
Moro με τη μαγευτική του θέα. Γεύμα, επιστροφή στο ξενοδοχείο
και χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα θα έχουμε την ευκαιρία να
γνωρίσουμε την ατμοσφαιρική Αβάνα των ΄60ς κάνοντας μία βόλτα
με αμερικάνικα αυτοκίνητα-αντίκες της δεκαετίας του ΄50.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η ΗΜΕΡΑ ΑΒΑΝΑ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΒΙΝΙΑΛΕΣ, ΠΙΝΑΡ ΝΤΕΛ ΡΙΟ

Πρωινή αναχώρηση για τη δυτικότερη επαρχία της Κούβας, το
Πινάρ δελ Ρίο, όπου καλλιεργούνται καπνά για τα καλύτερα πούρα
στον κόσμο. Επίσκεψη σε παρασκευαστήριο, όπου θα γνωρίσουμε
τον τρόπο επεξεργασίας και τυποποίησης των φημισμένων
χειροποίητων πούρων της Κούβας από πραγματικούς τεχνίτες του
είδους και συνεχίζουμε για την κοιλάδα Βινιάλες. Η βόλτα μας εδώ
θα σας μείνει αξέχαστη: βελούδινοι λοφίσκοι, γνωστοί με το όνομα
μογκότες που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον κόσμο, ξεπηδούν
από την κοιλάδα κατάφυτοι και σχεδόν απόκοσμοι… πανύψηλα
φοινικόδεντρα, καταρράκτες και υπόγειες σπηλιές με ποτάμια
συνθέτουν ένα υπέροχο τοπίο. Επίσκεψη στην τεράστια
Βραχογραφία της Προϊστορίας και στη Σπηλιά του Ινδιάνου με τους
σταλακτίτες και τους σταλαγμίτες, για να διασχίσουμε με βάρκα το
υπόγειο ποτάμι της. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο σε ένα μοναδικό
περιβάλλον με ζωντανή μουσική. Επιστρέφοντας στην Αβάνα, θα
σταματήσουμε στο παρατηρητήριο Λος Χασμίνες με την
εκπληκτική θέα σε ολόκληρη την κοιλάδα Βινιάλες. Άφιξη στην
Αβάνα και χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ σας προτείνουμε να κάνετε
μια βόλτα στην Habana Vieja και να απολαύστε τα αγαπημένα ποτά
του Έρνεστ Χέμινγουεϊ.
4η Ημέρα ΑΒΑΝΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ

Ημέρα ελεύθερη στην Αβάνα για να απολαύσουμε την μοναδική
αυτή πόλη με την γοητεία των ΄60ς, να περιπλανηθούμε στο
ιστορικό της κέντρο, να φωτογραφίσουμε τις απόκρυφες γωνιές της,
να κάνουμε τα ψώνια μας και να δοκιμάσουμε υπέροχα κοκτέιλ με
τους ήχους ζωντανής μουσικής στα δεκάδες μπαράκια.
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6η ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΝΙΔΑΔ, ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ, ΚΑΡΝΤΕΝΑΣ, ΒΑΡΑΔΕΡΟ

Σήμερα θα γνωρίσουμε το γραφικό, αποικιακό Τρινιδάδ, την πόλη
που ίδρυσαν οι Ισπανοί τον 16ου αιώνα και η UNESCO την έχει
περιλάβει στον κατάλογο των πόλεων παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς. Θα περπατήσουμε στην Plaza Mayor, θα
επισκεφθούμε το ρομαντικό μουσείο, το σπίτι του παλιού ευγενούς
Μπρινιέ και τον ενοριακό ναό Σαντίσιμα Τρινιδάδ, ενώ, στο
παραδοσιακό καφενείο-μπαρ La Canchánchara, θα απολαύσουμε
το τοπικό ποτό από ρούμι, μέλι και λεμόνι. Ελεύθερος χρόνος για
βόλτα στα γραφικά σοκάκια με τα πολύχρωμα μαγαζιά ή για ψώνια
στα υπαίθρια παζάρια. Συνεχίζουμε για τη Σάντα Κλάρα, την πόλη
που σχετίστηκε άμεσα με τον μεγάλο επαναστάτη-σύμβολο, τον Τσε
Γκεβάρα. Θα επισκεφθούμε τον μουσειακό χώρο με το μαυσωλείο
του Τσε και των συντρόφων του που σκοτώθηκαν στη Βολιβία τον
Οκτώβριο του 1967, καθώς και τα 4 βαγόνια από το θωρακισμένο
τραίνο του δικτάτορα Μπατίστα που εκτροχιάστηκε από τον Τσε και
τους Μπαρμπούδος του. Αναχώρηση μέσω της αποικιακής πόλης
Καρντένας για το κοσμοπολίτικο θέρετρο και τη μαγευτική παραλία
του Βαραδέρο. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση. Σημειώστε ότι όλα τα γεύματα και τα ποτά στο
ξενοδοχείο του Βαραδέρο συμπεριλαμβάνονται στην τιμή!
7η ΗΜΕΡΑ ΒΑΡΑΔΕΡΟ, ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΕ
ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ ΣΤΟ ΚΑΓΙΟ ΜΠΛΑΝΚΟ)

Ελεύθερη μέρα για να απολαύσετε μία από τις πιο όμορφες
παραλίες της Κούβας με προαιρετικές θαλάσσιες δραστηριότητες,
να κάνετε μια βόλτα στο τοπικό παζάρι ή να επισκεφθείτε το
Δελφινάριο. Προτείνουμε κρουαζιέρα με Καταμαράν στο Κάγιο
Μπλάνκο, ένα καταπράσινο νησί με χρυσή άμμο και γαλάζια
πεντακάθαρα νερά! Η εκδρομή ξεκινά το πρωί από τη Μαρίνα του
Βαραδέρο και περιλαμβάνει απεριόριστα τοπικά κοκτέιλ και
αναψυκτικά στο σκάφος, καθώς και φαγητό με θαλασσινά στο Κάγιο
Μπλάνκο. Στάση σε έναν κοραλλιογενή ύφαλο, όπου θα σας δοθεί
χρόνος και εξοπλισμός (μάσκες, προσωπικοί αναπνευστήρες και
βατραχοπέδιλα) για να εξερευνήσετε τον ύφαλο και την πολύχρωμη
υποβρύχια ζωή γύρω του. Στο Κάγιο θα υπάρχει χρόνος για κολύμπι
και ηλιοθεραπεία. Συμπεριλαμβάνεται μεσημεριανό γεύμα με
φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το
απόγευμα.
8η ΗΜΕΡΑ ΒΑΡΑΔΕΡΟ, ΜΑΤΑΝΣΑΣ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ & ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

Ελεύθερος χρόνος το πρωί για μια τελευταία βουτιά και γεύμα.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Αβάνας μέσω μιας διαδρομής στη
βόρεια ακτογραμμή. Θα δούμε τις παλιές αντλίες άντλησης
πετρελαίου, την πόλη Ματάνσας (πόλη της διανόησης) και θα
κάνουμε μία στάση στην γέφυρα του Μπακουρανάο για να
απολαύσουμε τη μοναδική θέα. Άφιξη στο αεροδρόμιο και πτήση
επιστροφής για τη Θεσσαλονίκη μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
9η ΗΜΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη

STORY PLACE

Η Αβάνα κρύβει μαγικά πολύχρωμα σημεία για καταπληκτικές
φωτογραφίσεις. Σας προτείνουμε μια φωτογράφιση δίπλα
στα vintage αυτοκίνητα που θα τα δείτε παντου!
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10
4

Highlights

ΗΜΕΡΕΣ

Μέξικο Σίτι
Μουσείο Φρίντα Κάλο
Βασιλική Γουαδελούπης
Τεοτιχουακάν
Ο “τόπος των Θεών”
Μέριντα
Τουλούμ

μεξικο - Χερσονησοσ γιούκαταν
Χερσόνησος Γιουκατάν - Riviera Mayas - Τουλούμ!
1η Ημέρα
ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ/ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ

Το Tεοτιχουακάν, ο "τόπος των θεών", που ήκμασε μεταξύ του 200
και του 650 μ.X., υπήρξε η αρχαία θρησκευτική πρωτεύουσα των
Tεοτιχουακάνος και τόπος προσκυνήματος των Aζτέκων. H
Λεωφόρος των Νεκρών που διασχίζει το κέντρο της πόλης έχει
μήκος πέντε χιλιόμετρα και περιστοιχίζεται από θρησκευτικά και
τελετουργικά συγκροτήματα, με εντυπωσιακότερα την Πυραμίδα
του Ήλιου και την Πυραμίδα της Σελήνης. Επιστροφή στην Πόλη του
Μεξικού και "κρατήστε" λίγη δύναμη για το βράδυ, γιατί η πόλη του
Μεξικού δεν κοιμάται ποτέ... λένε.

Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με ενδιάμεσο σταθμό για την
πρωτεύουσα του Μεξικού, την Πόλη του Μεξικού/το Μέξικο Σίτι, μια
πόλη σύγχρονη, αλλά με έντονα παραδοσιακά στοιχεία. Άφιξη
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η ΗΜΕΡΑ
ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ, ΣΟΤΣΙΜΙΛΚΟ

Η Πόλη του Μεξικού δική σας! Το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται
σήμερα στο παλιό ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας, εκεί όπου
κτυπά η καρδιά της πόλης, στην θρυλική πλατεία Τσόκαλο (Zocalo),
που ήταν το τελετουργικό κέντρο της πρωτεύουσας των Αζτέκων της Τενοτστιτλάν - όπου θα ανακαλύψουμε υπέροχα κτίρια εποχής,
που καθρεπτίζουν έντονα το παρελθόν της. Θα δούμε μεταξύ άλλων
το Προεδρικό Μέγαρο με τις περίφημες τοιχογραφίες του Nτιέγκο
Pιβέρα (συντρόφου της Φρίντα Κάλο), τον εντυπωσιακό Καθεδρικό
ναό που θεμελίωσε ο Κορτέζ το 1525, το ανάκτορο των Καλών
Τεχνών, το Δημαρχείο, τις λεωφόρους Χουάρεθ και Λα ρε Φορμόν
κ.ά. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο περίφημο Σοτσιμίλκο (Xochimilco), όπου θα κάνουμε βόλτα με παραδοσιακή βάρκα (trajineras)
και θα δούμε το εκτεταμένο δίκτυο των καναλιών και τις
υδατοκαλλιέργειες που ονομάζονται Chinampa. Η επονομαζόμενη
"Βενετία της Πόλης του Μεξικού" αποτελεί μνημείο παγκόσμιας
κληρονομιάς της UNESCO. Με τις υπέροχες αυτές εικόνες που θα
τις συνοδέψουμε με τεκίλα και μουσικές Μαριάτσι, θα ολοκληρωθεί
η σημερινή μας ημέρα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.

5η Ημέρα
ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΝΤΑ, ΟΥΞΜΑΛ, ΜΕΡΙΝΤΑ

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Μέριντα, μια
πανέμορφη πόλη με υπέροχα αποικιακά κτίρια, πλούσιες αγορές και
έντονη νυχτερινή ζωή. Άφιξη και οδική αναχώρηση για τον
αρχαιολογικό χώρο του Ουξμάλ, μια πόλη των Μάγιας που άκμασε
μεταξύ του 700 και του 1000 μ.Χ. και αποτελεί τόπο παγκόσμιας
κληρονομιάς της UNESCO. Το ανάκτορο του κυβερνήτη, το σπίτι
των περιστεριών, το τετράπλευρο των Καλογραιών, οι πυραμίδες, το
σπίτι της Χελώνας και ο ναός της μαντείας, είναι μερικά από τα
αξιοθέατα που θα επισκεφθούμε. Επιστροφή και περιήγηση στην
"Λευκή πόλη", την Μέριντα, κατά τη διάρκεια της οποίας θα
διασχίσουμε τη λεωφόρο Μοντέχο όπου βρίσκονται μερικά από τα
πιο όμορφα αποικιακά κτίρια της πόλης και θα δούμε το Μνημείο
της Πατρίδας, τον Καθεδρικό ναό, την κεντρική πλατεία κ.ά.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ
ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ, ΕΘΝΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΜΟΥΣΕΙΟ
ΦΡΙΝΤΑ ΚΑΛΟ

Σήμερα το πρωί θα επισκεφθούμε το άκρως ενδιαφέρον Εθνικό
Ανθρωπολογικό Μουσείο, το οποίο στεγάζει τα σημαντικότερα
ευρήματα των προκολομβιανών πολιτισμών της χώρας (Αζτέκοι,
Μάγιας, Ζαποτέκοι, Ολμέκοι κλπ. - κλειστό κάθε Δευτέρ α). Στη
συνέχεια θα επισκεφθούμε το περίφημο μουσείο της Φρίντα Κάλο
(Frida Kahlo), που ήταν το σπίτι στο οποίο ζούσε μαζί με τον σύζυγό
της Ντιέγκο Ριβέρα. Περιλαμβάνει πίνακες και των δύο ζωγράφων,
φωτογραφίες και προσωπικά τους αντικείμενα, όμως τόσο το ίδιο το
σπίτι με το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα, όσο και ο κήπος του,
αποτελούν δύο ξεχωριστά αξιοθέατα από μόνα τους. Απόγευμα
ελεύθερο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η ΗΜΕΡΑ
ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗΣ, ΤΕΟΤΙΧΟΥΑΚΑΝ

Πρωινή αναχώρηση για την περίφημη Βασιλική της Γουαδελούπης,
στην οποία βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας που εμφανίστηκε στην
κάπα του Ινδιάνου Χουάν Ντιέγκο το 1531. Εδώ θα επισκεφθούμε την
παλιά (18ου αιώνα) και την σύγχρονη (περίπου 30 ετών) εκκλησία
της Παναγίας - προστάτιδας του Μεξικού. Στη συνέχεια θα
φθάσουμε στον μεγαλύτερο αρχαιολογικό χώρο του Μεξικού, το
Τεοτιχουακάν, που βρίσκεται σε απόσταση 50 χιλιομέτρων από την
Πόλη του Μεξικού.
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6η ΗΜΕΡΑ
ΜΕΡΙΝΤΑ, ΤΣΙΤΣΕΝ ΙΤΖΑ, ΚΟΛΥΜΠΙ ΣΕ ΣΕΝΟΤΑ, ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ, ΤΟΥΛΟΥΜ

9η ΗΜΕΡΑ
ΠΛΑΓΙΑ ΝΤΕΛ ΚΑΡΜΕΝ, ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την αρχαιολογική ζώνη του
Τσιτσέν Ιτζά με τις τεράστιες πυραμίδες και τα αφιερωμένα στους
θεούς θυσιαστήρια. Ήταν η ιερότερη πόλη των Mάγιας και
μετέπειτα πολιτιστικό και θρησκευτικό κέντρο των Tολτέκων,
κτισμένο τον 5ο π.X. αιώνα. Το Τσιτσέν Ιτζά θεωρείται υπόδειγμα
αρχιτεκτονικής και εφαρμογής των επιστημονικών γνώσεων της
εποχής. Γύρω στο 900 μ.X. εγκαταλείφθηκε από τους Mάγιας, αλλά
έναν αιώνα αργότερα ανοικοδομήθηκε από τους Tολτέκους. Ο ναός
Kουκουλκάν, το γήπεδο της μπάλας, ο ναός των Πολεμιστών και ο
ναός του Ιαγουάρου είναι μερικά από τα αξιοθέατα που θα
επισκεφθούμε στην περιοχή αυτή. Στα περίχωρα βρίσκεται ένα
πηγάδι με ζοφερή όψη, που κάποτε συνδεόταν με ανθρωποθυσίες.
Από εδώ προέρχεται το όνομα της πόλης, καθώς Τσιτσέν σημαίνει
"στόμα πηγαδιού". Μετά την επίσκεψή μας στον αρχαιολογικό χώρο
θα έχουμε την ευκαιρία να κολυμπήσουμε σε μια σενότα/πηγάδι.
Συνεχίζουμε για την κουκλίστικη πόλη Βαγιαδολίδ με το πανέμορφο
ιστορικό της κέντρο. Επίσκεψη στην πόλη και αναχώρηση για την
Τουλούμ, ένα από τα κορυφαία τουριστικά θέρετρα της Καραϊβικής.
Η αρχαία αυτή πόλη-θέρετρο βρίσκεται στην Χερσόνησο Γιουκατάν
και συνδυάζει τον πολιτισμό, την ιστορία και μια από τις καλύτερες
παραλίες σε ολόκληρο το Μεξικό στην πασίγνωστη Μεξικανική
Ριβιέρα ή Riviera Mayas με τις ειδυλλιακές αμμουδιές και τα ζεστά
νερά.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.

Σήμερα το πρωί αναχωρούμε οδικώς και κινούμαστε παραλιακά.
Από το ξενοδοχείο στην Τουλούμ μέχρι την Κανκούν μεσολαβούν
περίπου 100 χιλιόμετρα ακτής. Θα κάνουμε μια σύντομη στάση
στην Πλάγια Ντελ Κάρμεν, ένα επίσης αναπτυγμένο τουριστικό
θέρετρο με πολλά ξενοδοχεία, μπαρ εστιατόρια, καταστήματα,
μπουτίκ κλπ. και θα συνεχίσουμε μέχρι το αεροδρόμιο της Κανκούν,
απ’ όπου θα επιβιβαστούμε στην πτήση για την Πόλη του Μεξικού
και την ανταπόκριση με την πτήση επιστροφής στην Αθήνα μέσω
ενδιάμεσου σταθμού.
10η ΗΜΕΡΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Άφιξη στη Θεσσαλονίκη μέσω ενδιάμεσου σταθμού.

7η ΗΜΕΡΑ
ΤΟΥΛΟΥΜ

Πρωινή επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Τουλούμ, της
μοναδικής πόλης των Μάγιας που είναι κτισμένη στην ακτή. Το
όνομά της σημαίνει "περίβολος" ή "τείχος". Ήταν μια από τις
τελευταίες πόλεις των Μάγιας - άκμασε από το 1200 μ.Χ. μέχρι την
άφιξη των Ισπανών - και τα αρχαιολογικά της μνημεία είναι πολύ
καλά διατηρημένα. Αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς της UNESCO και ένα δημοφιλές τουριστικό
αξιοθέατο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
8η ΗΜΕΡΑ
ΤΟΥΛΟΥΜ

Ελεύθερη μέρα για χαλάρωση και κολύμπι στις κατάλευκες
αμμουδερές παραλίες με τους φοίνικες και τα κρυστάλλινα νερά.

STORY PLACE

Βγείτε φωτογραφία σε ένα απο τα 7 θαύματα του κόσμου,
την Πυραμίδα Τσιτσέν Ιτζά και αποθανατίστε μια στιγμή μαγική
για το Instagram Feed σας!
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Highlights

SP

Βαλέτα
Μεδίνα
Blue Lagoon
Παλέρμο
Συρακούσες
Ακράγαντας
Ταορμίνα

ΗΜΕΡΕΣ
ECI A LIS TS

σικελια - μαλτα

Τα διαμάντια της Μεσογείου
1η Ημέρα ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, ΕΝ ΠΛΩ

4η Ημέρα ΡETZIO, ΜΕΣΣΗΝΗ, ΤΑΟΡΜΙΝΑ , ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ, ΜΑΛΤΑ

Συγκέντρωση και αναχώρηση το μεσημέρι από τα γραφεία μας και
μέσω της Εγνατίας Οδού άφιξη στην Ηγουμενίτσα. Άμεση
επιβίβαση στο πλοίο για Μπάρι / Μπρίντεζι. Διανυκτέρευση εν πλω.
Μπορείτε να διασκεδάσετε στους χώρους αναψυχής του πλοίου ή
να κάνετε τις πρώτες αγορές σας στα καταστήματά του.

Πρόγευμα και περνώντας στην Σικελία θα ρίξουμε μια σύντομη
ματιά στην Μεσσήνη, την πόλη που πεισματικά διατηρείται παρά τις
καταστροφές πού έχει υποστεί κατά τους αιώνες, την γενέτειρα του
Αντονέλλο ντα Μεσσήνα, με το χαρακτηριστικό αστρονομικό Ρολόι
στο καμπαναριό του ανοικοδομημένου Ντουόμο. Συνεχίζουμε κατά
μήκος της ανατολικής ακτής της Σικελίας και φτάνουμε στην
πανέμορφη Ταορμίνα, που εδώ βρίσκεται ένα από τα ενεργά
ηφαίστεια της Ευρώπης, η Αίτνα στα 3330 μέτρα. Θα θαυμάσουμε
το περίφημο Ελληνικό θέατρο και θα απολαύσουμε την μοναδική
θέα του «ήρεμου» ηφαίστειου, της Αίτνα. Tελειώνοντας, αναχώρηση
για τις περίφημες Συρακούσες, την πατρίδα του Αρχιμήδη. Ιδρύθηκε
από Κορίνθιους και Τενεάτες αποίκους. Η πόλη ήταν στολισμένη
από θαυμάσια ανάκτορα και περίφημους ναούς της Αρτεμίδας, της
Αθηνάς. Στη βόλτα μας θα δούμε στο κέντρο της πόλης, το νησί
Ortygia με τα μεσαιωνικά του κτίρια, τον Καθεδρικό Ναό, το
Αρχαιολογικό Πάρκο με το Ελληνικό Θέατρο, το Ορατόριο του
Διονύσου. Συνεχίζουμε για το λιμάνι Ποτζάλο. Επιβίβαση στο
πολυτελές καράβι για να ταξιδέψουμε στη μαγευτική Μάλτα, όπου
μέσα από μια όμορφη διαδρομή θα φθάσουμε σε μια ώρα και
τριάντα λεπτά. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

2η ΗΜΕΡΑ ΜΠΑΡΙ, ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ, ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ, ΛΕΤΣΕ, ΤΑΡΑΝΤΑΣ

Άφιξη το πρωί στην Ιταλία και αναχώρηση για το Αλμπερομπέλο
(στα ιταλικά σημαίνει «όμορφο δέντρο»), το χωριό που μοιάζει με
σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι, μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς από την UNESCO. Περιήγηση στα γραφικά σοκάκια
του χωριού για να δούμε τα κατάλευκα σπίτια με τις
χαρακτηριστικές πυραμιδωτές, θολωτές ή κωνικές σκεπές από
ασβεστολιθικές πλάκες (τους περίφημους τρούλους) στολισμένες
με αποτροπαϊκά σύμβολα (ήλιους, σταυρούς, ζώδια κ.λπ.). Τον 16ο
αιώνα ήταν ένα μικρό φέουδο υπό τον έλεγχο της οικογένειας
Acqua- viva. Τότε άρχισαν να χτίζουν οι πρώτοι Τrulli παράξενα
οικοδομήματα με κωνικό σχήμα. Το χωριό θυμίζει καταφύγιο των
Επτά Νάνων από το παραμύθι της Χιονάτης. Σύμβολα χριστιανικά,
αλλά και παγανιστικά είναι παντού στις σκεπές και στους δρόμους.
Η εκκλησία του Αγίου Αντωνίου έχει την ίδια αρχιτεκτονική.
Συνεχίζουμε νότια και ακολουθεί περιήγηση της «Φλωρεντίας του
Νότου», όπως καλείται η πόλη του Λέτσε, χάρη στην πλούσια
μπαρόκ αρχιτεκτονική της. Μεταξύ άλλων θα δούμε το Καθεδρικό
του Λέτσε, αφιερωμένο στην Παναγία της Αναλήψεως. Θα
θαυμάσουμε το ονομαστό «barrocco leccese», επηρεασμένο από
την ισπανική τεχνοτροπία της τέχνης αυτής, που αναδεικνύεται
θεαματικά από την τοπική ασβεστολιθική πέτρα «leccese», την
κεντρική πλατεία με το Ρωμαϊκό αμφιθέατρο του 1ου αιώνα μ.Χ, Στη
συνέχεια αναχώρηση για τον Τάραντα, αρχαία αποικία των
Σπαρτιατών και η μοναδική τους στη «Μεγάλη Ελλάδα». Ιδρύθηκε το
706 π.χ. και στη συνέχεια πήρε το όνομα του γιου του Ποσειδώνα και
της τοπικής νύμφης. Η πόλη έχει αναπτυχθεί πάνω σε μια μικρή
νησίδα στο εσωτερικό της τοπικής λιμνοθάλασσας. Σήμερα είναι
σημαντικό λιμάνι και κύρια βάση του ιταλικού Στόλου. Θα δούμε τον
Καθεδρικό ναό, τμήμα του οχυρωματικού συστήματος της πόλης και
το πανέμορφο ιστορικό κέντρο της πόλεως και στη συνέχεια
ελεύθερος χρόνος. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση.

Μπάρι
Νάπολη

Αλμπερομπέλλο

Μπρίντιζι
Τάραντας
Λέτσε

Κοσέντζα

3η ΗΜΕΡΑ ΤΑΡΑΝΤΑΣ, ΚΟΣΕΝΤΣΑ, ΡΕΤΖΙΟ

Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στον Τάραντα, αποικία της
Σπάρτης στη Νότιο Ιταλία. Ιδρύθηκε το 706 π.χ. και στη συνέχεια
πήρε το όνομά του γιου του Ποσειδώνα και της τοπικής νύμφης. Η
πόλη έχει αναπτυχθεί πάνω σε μια μικρή νησίδα στο εσωτερικό της
τοπικής λιμνοθάλασσας. Σήμερα είναι σημαντικό λιμάνι και κύρια
βάση του ιταλικού Στόλου. Θα δούμε τον Καθεδρικό ναό, τμήμα του
οχυρωματικού συστήματος της πόλης και θα συνεχίσουμε για το
Ρέτζιο της Καλαβρίας, μέσω της Κοσέντζας. Άφιξη στην πόλη, που
βρίσκεται σε ιδιαίτερα προνομιακή θέση στον πορθμό της
Μεσσήνης, ακριβώς απέναντι από την ανατολική ακτή του νησιού
της Σικελίας και είναι ένα από τα κυριότερα οικονομικά κέντρα της
χώρας. Στη βόλτα μας θα δούμε το κάστρο που διατηρείται ακόμη
και σήμερα εξαιρετικά, την παραλία που περιβάλλει την πόλη με τον
πεζόδρομό της, τον καθεδρικό ναό και το μνημείο της Αθηνάς που
απεικονίζει τη θεά πολεμιστή Αθηνά Προμάχος που λέγεται ότι
υπερασπίζει το Ρέτζιο Καλάμπρια σε περιόδους ανάγκης.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

Καλάμπρια

Παλέρμο

Μεσσήνη
Κεφαλού
Ταορμίνα

Συρακούσες
Ραγκούσα

Μάλτα
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4 Μοναδικές αναχωρήσεις στην “καρδιά” του
καλοκαιριού, για να απολαύσετε το νησί των
Ιπποτών, την Μάλτα, αλλά και το μεγαλύτερο
νησί της Μεσογείου, τη Σικελία! Στο
πρόγραμμα αυτό βλέπουμε το Αλμπερομπέλο,
το Λέτσε, τον Τάραντα, την Ταορμίνα και τις
Συρακούσες στη Σικελία, αλλά και τη Βαλέτα,
τους Κήπους Μπαράκα, τη Μεδίνα στη Μάλτα,
συνδυάζοντας δύο τρόπους μετάβασης, τα
πολυτελή καράβια της Superfast Ferries, αλλά
και τις απευθείας πτήσεις της Ryanair για την
αποφυγή περιττών χιλιομέτρων και κούρασης.

MALTA

SP

ECI A LIS TS

Αποκλειστικό πρόγραμμα
που δεν πρέπει να χάσετε!

5η Ημέρα ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ, ΚΗΠΟΙ ΜΠΑΡΑΚΑ, ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ 3 ΠΟΛΕΙΣ
(SENGLEA, VITORIOSSA, COSPICOUA)

Πρόγευμα και αναχωρούμε για την περιήγηση στη Μάλτα,
πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2018, ένα νησί που
αποτελεί μια πανδαισία χρωμάτων και αρωμάτων. Ξεκινάμε την
ξενάγηση στην περίφημη πρωτεύουσα του τάγματος των Ιπποτών
του Αγ. Ιωάννη, τη Βαλέτα. Η Βαλέτα είναι οχυρωμένη, χτισμένη
πάνω σε ένα στενό ακρωτήρι, πλαισιωμένη από δύο φυσικά λιμάνια
και διαθέτει και ένα περήφανο φρούριο, το Saint Elmo. Η πόλη
χτίστηκε από τους Ιππότες του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη μετά τη
Μεγάλη Πολιορκία των Οθωμανών του 1565. Η ξενάγηση γίνεται με
τα πόδια, γιατί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων απαγορεύεται στο
τμήμα της Παλιάς Πόλης. Πρόκειται για μια μοναδική καστρούπολη
με ιδιαίτερη ιστορική σημασία και απεριόριστη ομορφιά. Θα
περπατήσουμε στα στενά γραφικά δρομάκια και θα απολαύσουμε
τα στοιχεία μιας άλλη εποχής. Θα θαυμάσουμε τους κήπους
Μπαράκα, απ’ όπου θα δούμε την πανοραμική θέα των δύο φυσικών
λιμανιών της Μάλτας και των τριών ιστορικών πόλεων που
συνδέονται με τις δύο μεγάλες πολιορκίες του 1565 και 1942. Αν και
το ταξίδι στον χρόνο είναι κάτι ανέφικτο, αυτή η βόλτα στις
καστροπολιτείες του νησιού, είναι ένα αληθινό βύθισμα στο
παρελθόν. Θα περπατήσουμε ακόμη στον κεντρικό πεζόδρομό της,
την Triq Ir-Repubblika, με τα παλιά κτίρια με τα «κλειστά» μπαλκόνια
και τα καταστήματα με τις vintage επιγραφές, θα δούμε τα κάθετα
σοκάκια με τα χρυσόχρωμα, ταλαιπωρημένα κτίρια και τα
φθαρμένα palazzi που βρέχονται από την αύρα της θάλασσας.
Ακόμη θα δούμε το παλάτι του Μεγάλου Μάγιστρου και τον
καθεδρικό Ναό του Αγ. Ιωάννη, τον πιο εντυπωσιακό ναός της
Μάλτας και εξαίρετο δείγμα μαλτέζικου μπαρόκ. Ο ναός
ανεγέρθηκε μεταξύ του 1573 και του 1578 ως μοναστική εκκλησία
των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη. Στην επίσκεψη μας στο μουσείο θα
θαυμάσουμε δύο από τα πιο φημισμένα έργα του Καραβάτζιο, τον
«Αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Βαπτιστή» και τον «Άγιο Ιερώνυμο».
Χρόνος ελεύθερος και στη συνέχεια αναχώρηση για να γνωρίσουμε
τις περιοχές των 3 πόλεων - την Κοσπίκουα, την Βιτοριόζα και την
Σέγκλια, έδρα των Ιωαννιτών Ιπποτών κατά την μεγάλη πολιορκία
του 1565 (The three cities). Ένα μοναδικό σύμπλεγμα
αρχιτεκτονικών κατασκευών κάστρων, κατοικιών και σημαντικών
κτιρίων, τα οποία είναι κτισμένα σε μια υπέροχη θέση στο Μεγάλο
Λιμάνι (Grand Harbour) και έχουν έντονες επιρροές από τους
Φοίνικες, Ρωμαίους, Άραβες, Νορμανδούς, Ιωαννίτες Ιππότες και
τους Βρετανούς. Από τις επάλξεις τους θα απολαύσουμε την μαγική
θέα της Βαλέττας και θα περιπλανηθούμε στα Μεσαιωνικά στενά,
με τα κτίρια της Ιερής εξέτασης, των Μοναστηριών, την πλατεία των
εκτελέσεων, το σπίτι του δήμιου. . Για το βράδυ επισκεφθείτε τις
γειτονικές πόλεις Sliema και St. Julian’s, που σφύζουν από ζωή,
διαθέτοντας μεγάλα
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ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ. Το Paceville, στην άκρη του St.
Julian’s, είναι το νυχτερινό επίκεντρο, γεμάτο μπαρ, κλαμπ και
τουρίστες. Οι ντόπιοι κάνουν passeggiata, δηλαδή βόλτα, στον
παραλιακό δρόμο, ο οποίος, αν τον κοιτούσες από ψηλά θα έμοιαζε
με κορδέλα, διατρέχοντας αναρίθμητους κόλπους, λιμανάκια και
μαρίνες.
6η Ημέρα ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΟΣΤΑ, ΜΕΔΙΝΑ, ΠΑΡΚΟ ΠΟΠΑΥ

Πρόγευμα και η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει μια εξαιρετική
εκδρομή. Θα επισκεφθούμε τον εντυπωσιακό καθεδρικό ναό της
Μόστα, με τον τρίτο μεγαλύτερο τρούλο στην Ευρώπη και στην
συνέχεια θα μεταφερθούμε στο λόφο του Ραμπάτ για την επίσκεψη
στην, όπως αποκαλείται, την Μεδίνα, υποδηλώνοντας τη
μυστηριώδη ατμόσφαιρα που την περιβάλλει και που είναι
οχυρωμένη σε απόρθητο κάστρο. Είχε διατελέσει στο Μεσαίωνα
πρωτεύουσα του νησιού, πριν οι Ιωαννίτες Ιππότες χτίσουν το οχυρό
τους κοντά στη θάλασσα. Καταστράφηκε ολοσχερώς από το σεισμό
του 1693. Όταν κατέλαβαν οι Ιππότες το νησί η παλιά μαλτέζικη
αριστοκρατία εγκαταστάθηκε εδώ. Σήμερα, με προσεκτική
συντήρηση και ελεγχόμενη αναπαλαίωση, προσπαθεί με τη βοήθεια
και της Unesco να διατηρήσει τη θαυμάσια μπαρόκ αρχιτεκτονική
της, η οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι συνδυασμένη με
χαρακτηριστικά αραβικά στοιχεία. Είναι η πιο κομψή αλλά και η πιο
ακριβή περιοχή της Μάλτας. Οι βαριές ολοσκάλιστες ξύλινες
πόρτες των σπιτιών της ανοίγουν σπάνια. Στην πόλη δεν υπάρχει
εμπορική ζωή, φωτεινές επιγραφές και γενικά φαίνεται να ζει
περισσότερο στο ένδοξο παρελθόν παρά στο παρόν. Η μαγική της
ατμόσφαιρα δεν έχει αλλοιωθεί από τα πλήθη τουριστών που
συρρέουν εκεί. Στη βόλτα μας, θα θαυμάσουμε εντυπωσιακά
πυργόσπιτα με χαρακτηριστικά περίτεχνα φανάρια, πετρόχτιστα
μοναστήρια και νορμανδικά παλάτια. Αμέσως μετά επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας. Για το απόγευμα σας προτείνουμε μια βόλτα σ’ένα
αξιοθέατο διαφορετικό από τα υπόλοιπα και αυτό είναι το
πολυφωτογραφημένο Χωριό του Ποπάυ (Popeye Village). Πρόκειται
ουσιαστικά για το μέρος που γυρίστηκε η ταινία “Ποπάυ” με τον
Ρόμπιν Γουίλιαμς το μακρινό 1980 και το οποίο σήμερα λειτουργεί
ως θεματικό πάρκο με τα σπίτια των χαρακτήρων, φανταστείτε κάτι
σαν μια μικρή Ντίσνειλαντ. Για το δεύτερο βράδυ σας προτείνουμε
να απολαύσετε μια βόλτα με την άμαξα, να φωτογραφήσετε τα
magic bus που είναι από το 1950, να δοκιμάσετε την κουζίνα της, που
φημίζεται για το φρέσκο ψάρι και για τις σούπες λαχανικών.
7η Ημέρα ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια μεταφορά στο
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με
τις καλύτερες εντυπώσεις.
Σημείωση : Το πρόγραμμα εκτελείται και αντίστροφα, χωρίς καμία
παράλειψη

Ένα ταξίδι που προσφέρει μοναδκά τοπία καθημερινά,
ώστε να βγάλετε φωτογραφίες από τις οποίες
δε θα μπορείτε να διαλέξετε την καλύτερη για το προφίλ σας!
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4&5

Highlights

ΗΜΕΡΕΣ

Αγία Σοφία
Πλατεία Ταξιμ
Οδός του Πέραν
Συνοικία Γαλατά
Παναγία των Βλαχερνών
Μπλε Τζαμί
Πρίγκηπος
Χάλκη
Γαλατά Port

κωνσταντινουπολη
Η Πόλη των Πόλεων

1η Ημέρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. Διασχίζοντας την
Εγνατία οδό, φθάνουμε στο συνοριακό σταθμό των Κήπων, όπου
μετά τον έλεγχο των διαβατηρίων επισκεπτόμαστε τα καταστήματα
των αφορολογήτων ειδών, τα οποία επισκεπτόμαστε μόνο
βγαίνοντας από τη χώρα. Περνώντας τη γέφυρα του Έβρου,
μπαίνουμε στο τουρκικό έδαφος. Μετά τις συνοριακές διατυπώσεις,
διασχίζουμε την Ευρωπαϊκή Τουρκία, φθάνοντας το απόγευμα στη
βασιλίδα των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, τη μοναδική πόλη
χτισμένη πάνω σε δύο ηπείρους, σε Ευρώπη και σε Ασία. Φρενήρεις
ρυθμοί, μακρά ιστορία, νυχτερινή ζωή, τα κύρια χαρακτηριστικά της.
Πηγαίνοντας στο ξενοδοχείο, τακτοποιούμαστε κι έχουμε ελεύθερο
το βράδυ μας για μια βόλτα στην Ιστικλάλ τσαντεσί, το γνωστό και
φημισμένο πεζόδρομο, της άλλοτε περιοχής του Πέραν.
Διανυκτερεύουμε.

μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Έχουμε λίγο ελεύθερο χρόνο
και μετά με λεωφορείο, ανηφορίζουμε για την καταπράσινη
Προύσα. Εκεί, επισκεπτόμαστε το κενοτάφιο του Καραγκιόζη, και
μετά κατευθυνόμαστε στην κεντρική αγορά της πόλης, όπου έχουμε
ελεύθερο χρόνο. Αφού απολαύσουμε και το παραδοσιακό φαγητό
της πόλης, το Ισκεντέρ κεμπάπ, κατηφορίζουμε με το λεωφορείο
στα Μουδανιά και από εκεί, με το καταμαράν, επιστρέφουμε στην
Κωνσταντινούπολη. Το βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφτείτε το
Γαλατά Port για ένα κοκτέηλ μπροστά στο Βόσπορο.
4η ΗΜΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ: ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ, ΧΑΛΚΗ, ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ

Μετά το πρόγευμά μας, είναι ώρα όμως για ψώνια, στη σκεπαστή
αγορά της Πόλης, το γνωστό Καπαλί τσαρσί, με τις 4.000 μαγαζιά,
όπου μπορούμε να βρούμε ότι παράγεται στην Τουρκία. Άγραφος
νόμος της αγοράς αυτής, το παζάρι. Και μετά, ξεκινάμε για πλεύση
στη Θάλασσα του Μαρμαρά, για τα γραφικά Πριγκηπόνησα.
Περνώντας από την πρώτη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου,
κατευθυνόμαστε στο λιμανάκι του Μπόσταντζι. Η ασιατική πλευρά,
μια πραγματική αποκάλυψη! Με ναυλωμένο καραβάκι, πλέουμε
προς το τρίτο νησί, τη Χάλκη, την αρχαία Χαλκίτι, από τη λέξη
χαλκός, όπου με τα παϊτόνια που υπάρχουν εκεί, ανηφορίζουμε στο
λόφο της Ελπίδας, όπου επισκεπτόμαστε την περιώνυμη Θεολογική
σχολή. Κατηφορίζουμε και συνεχίζουμε για την Πρίγκηπο, το
τέταρτο, μεγαλύτερο και πιο όμορφο νησί. Είναι η κατ’ εξοχήν
Πριγκηπόννησος, η πλούσια σε περγαμηνές και κάλλη, νήσος του
Πρίγκηπος, όπως αναφέρουν οι χρονικογράφοι, από τις αρχές του 9
ου μετά Χριστού αιώνα. Χρόνος ελεύθερος εκεί για βόλτα ανάμεσα
στα εναπομείναντα ελληνικά σπίτια. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο
και το βράδυ έχουμε τη δυνατότητα προαιρετικά να συμμετέχουμε
σε βραδινή κρουαζιέρα στο Βόσπορο, με πλούσιο φαγητό,
απεριόριστο ποτό και παραδοσιακούς ανατολίτικους χορούς.

2η ΗΜΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ: ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ, ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ,
ΒΟΣΠΟΡΟΣ, ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΞΕ, ΑΓΙΑ ΣΟΦΙ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΙΝΙΕ ΠΑΡΚ.

Μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε με το προσκύνημά μας στην κιβωτό
της Ορθοδοξίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Βλέπουμε τα
γραφεία του Πατριαρχείου, τη Βιβλιοθήκη, την αίθουσα έψησης του
Αγίου μύρου, επισκεπτόμαστε τον Πατριαρχικό ναό του Αγίου
Γεωργίου. Συνεχίζουμε γλιστρώντας πλάι στον Κεράτιο κόλπο κι
επισκεπτόμαστε την εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου
γράφηκε το < Τη Υπερμάχω >, ο ύμνος στην Υπέρμαχο Θεοτόκο.
Συνεχίζουμε τον οδικό περίπλου των Θεοδοσιανών τειχών, και
οδεύουμε προς τον πρώτο λόφο της Κωνσταντινούπολης. Εκεί,
υπήρχε ο βυζαντινός Ιππόδρομος. Σήμερα βλέπουμε την γερμανική
κρήνη του Κάιζερ, τον Αιγυπτιακό οβελίσκο που φέρει επάνω του
ιερογλυφικά, το χάλκινο κίονα των Δελφών, καθώς και το Μπλε τζαμί.
Στη συνέχεια, ξεναγούμαστε στο αριστούργημα των αιώνων, την
εκκλησία της του Θεού Αγία Σοφία, το μεγαλούργημα των
αρχιτεκτόνων Ανθέμιου και Ισίδωρου. Τα λόγια, λίγα μπροστά στο
μεγαλείο του μνημείου. Από εκεί, κατηφορίζουμε κι έχουμε τη
δυνατότητα προαιρετικής συμμετοχής σε μια κρουαζιέρα στο
μοναδικό Βόσπορο, το κανάλι που ενώνει ή χωρίζει την ευρωπαϊκή
από την ασιατική Κωνσταντινούπολη. Και στις δύο ακτές του,
πνιγμένα μέσα στο πράσινο τα όμορφα σπίτια χτισμένα πάνω στην
παραλία, ενώ εντυπωσιακές και οι δύο κρεμαστές γέφυρες, κάτω από
τις οποίες περνάμε. Επιστρέφοντας, κατεβαίνουμε στο παλάτι του
Ντολμά Μπαξέ. Χτισμένο με επιδεικτική χλιδή, έρχεται σε αντίθεση
με την παρακμή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας τη συγκεκριμένη
ιστορική περίοδο. Αίθουσες τεράστιες, χαλιά, πολυέλαιοι αφήνονται
στη θέασή μας. Ώρα όμως για την επίσκεψή μας στο μεγαλύτερο
εμπορικό κέντρο της Τουρκίας, το Ιστίνιε Παρκ. Κάθε είδους
μαγαζιά, στη διάθεσή μας. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και
διανυκτερεύουμε.

5η ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΧΜΙ ΚΟΤΣ, ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μετά το πρωινό μας, πηγαίνουμε στο μουσείο του Ραχμί Κοτς, όπου
μας δίνεται η ευκαιρία, να γίνουμε πάλι παιδιά… τεράστιες συλλογές
από αυτοκίνητα, γεωργικά μηχανήματα, πολεμικές μηχανές,
εργαστήρια επαγγελματιών. Και πριν αποχαιρετίσουμε την Πόλη,
περνάμε από την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής στο Μπαλουκλί. Η
αυλή, στρωμένη με πλάκες όπου βλέπουμε χαραγμένη την
καραμανλίδικη γραφή, η εκκλησία συντηρημένη, στο υπόγειο,
Αγίασμα. Παίρνουμε πλέον το δρόμο της επιστροφής, περνώντας
περιφερειακά της Ραιδεστού και περνώντας τα τουρκοελληνικά
σύνορα, φθάνουμε το βράδυ στην πόλη μας, γεμάτοι με όμορφες
αναμνήσεις από το ταξίδι μας.
Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται
η 3η μέρα του προγράμματος

3η Ημέρα ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΥΣΑ

Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα συμμετοχής, σε μια ημερήσια
εκδρομή, στην καταπράσινη Προύσα. Με καταμαράν, διασχίζουμε
τη Θάλασσα του Μαρμαρά και αποβιβαζόμαστε στο λιμάνι των
Μουδανιών. Πόλη γνωστή, για την ομώνυμη συνθήκη,

STORY PLACE

Από όλα τα υπέροχα μέρη στα οποία μπορείτε να βγάλετε
καταπληκτικες φωτογραφίες, σας προτείνουμε την Αγία Σοφία
και την Κρεμαστή Γέφυρα στον Βόσπορο!
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ΗΜΕΡΕΣ

Καλλίπολη
Παλαιόκαστρο
Μοσχονήσια
Αρχαία Έφεσος
Πέργαμος
Αϊβαλί
Σμύρνη

παραλια μ. Ασιασ
Αλησμόνητες Πατρίδες

1η Ημέρα ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ, ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ, ΣΜΥΡΝΗ

4η Ημέρα ΣΜΥΡΝΗ, ΦΩΚΑΙΑ, ΠΕΡΓΑΜΟΣ, ΤΣΑΝΑΚΚΑΛΕ

Αναχώρηση από τα γραφεία της εταιρίας νωρίς το πρωί.
Διασχίζοντας την Εγνατία οδό, φθάνουμε στο συνοριακό σταθμό
των Κήπων, όπου μετά τον έλεγχο των διαβατηρίων επισκεπτόμαστε
τα καταστήματα των αφορολογήτων ειδών, τα οποία
επισκεπτόμαστε μόνο βγαίνοντας από τη χώρα. Περνώντας τη
γέφυρα του Έβρου, μπαίνουμε στο τουρκικό έδαφος. Μετά τις
συνοριακές διατυπώσεις, διασχίζουμε την Ευρωπαϊκή Τουρκία, και
περνώντας από τη γέφυρα του Τσανάκκαλε 1915, περνάμε από την
Ευρώπη στην ασιατική πλευρά της Τουρκίας. Περνώντας
περιφερειακά του Τσανάκκαλε και κάνοντας τις απαραίτητες στη
διαδρομή στάσεις, φθάνουμε το βράδυ στην πρωτεύουσα της
Ιωνίας, τη Σμύρνη, την πόλη που έσωσε και διατήρησε την ελληνική
κληρονομιά της Ιωνίας, το κέντρο που άπλωσε το Χριστιανισμό στη
χώρα ολόκληρη, την πόλη των αγίων και των μαρτύρων της
Ορθοδοξίας. Φθάνοντας στο ξενοδοχείο, τακτοποιούμαστε,
δειπνούμε και διανυκτερεύουμε.

Μετά το πρόγευμά μας, αποχαιρετούμε τη Σμύρνη και συνεχίζουμε
για την Πέργαμο, την πόλη που αποτέλεσε την πρωτεύουσα του
βασιλείου της Περγάμου, κέντρο τεχνών και γραμμάτων στην
ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο. Βλέπουμε εκεί τα ερείπια της
Κόκκινης Βασιλικής, ξεναγούμαστε στο Ασκληπιείο, γνωστό ιατρικό
κέντρο της εποχής ακμής της πόλης. Κατόπιν, προορισμός μας, το
ακέραιο και γοητευτικό Αϊβαλί, το οποίο μας ανακαλεί μνήμες του
νεότερου Ελληνισμού. Περπατάμε στην παλιά πόλη βλέποντας
παλιά ελληνικά σπίτια, απολαμβάνουμε έναν καφέ στο στέκι του
Μπαλή. Και μετά το Αϊβαλί, οδεύουμε προς το κάστρο των
τσανακιών, το γραφικό Τσανάκκαλε, χτισμένο στην ασιατική πλευρά
των Δαρδανελίων. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο, δειπνούμε και
διανυκτερεύουμε.
5η ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΥΣΑ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΑΪΒΑΛΙ, ΣΜΥΡΝΗ

Μετά το πρωινό μας, κατευθυνόμαστε προς το λόφο του Χισαρλίκ,
όπου βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος της Τροίας. Τα ομηρικά έπη
έρχονται στο μυαλό μας, καθώς και όλοι οι πρωταγωνιστές του
Τρωικού πολέμου. Θαυμάζουμε τα εκεί αρχαιολογικά εκθέματα,
βλέποντας και την αρχή την αρχή των στενών των Δαρδανελίων. Και
στη συνέχεια, παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Περνάμε από
την ασιατική στην ευρωπαϊκή πλευρά των Δαρδανελίων,
διερχόμαστε τα ελληνοτουρκικά σύνορα και διασχίζοντας την
Εγνατία οδό, φθάνουμε στη Θεσσαλονίκη γεμάτοι με αλησμόνητες
αναμνήσεις από το ταξίδι μας.

2η ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΥΣΑ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΑΪΒΑΛΙ, ΣΜΥΡΝΗ

Μετά το πρόγευμά μας, ξεκινάμε για μια περιπλάνηση στη
χερσόνησο της Ερυθραίας, όπου υπήρχαν μερικές από τις πόλεις
της ένδοξης Ιωνικής Δωδεκάπολης. Πρώτος μας σταθμός, το
Τσεσμέ, ένα από τα τουριστικά κέντρα της Τουρκίας καθώς και
παραθεριστικός προορισμός για τους κατοίκους της Σμύρνης.
Θαυμάζουμε εκεί το βενετσιάνικο κάστρο που δεσπόζει πάνω από
το λιμάνι, έχουμε ελεύθερο χρόνο στο γραφικό πεζόδρομο της
πόλης. Επόμενος προορισμός μας τα Αλάτσατα, μια πραγματική
αποκάλυψη: χώροι αναψυχής που συνδυάζουν τη μοντέρνα
αισθητική με την προστασία της παλιάς αρχιτεκτονικής. Απαραίτητη
η επίσκεψή μας στο ναό του Αγίου Κωνσταντίνου, σήμερα τεμένους.
Επόμενη στάση, στη Σκάλα των Βουρλών, όπου βρίσκονταν οι
αρχαίες Κλαζομεναί, πατρίδα του φιλόσοφου Αναξαγόρα. Εκεί και η
εξοχική κατοικία του νομπελίστα λογοτέχνη, Γιώργου Σεφέρη.
Επιστρέφοντας στη Σμύρνη, πηγαίνουμε στο προάστιο του
Κορδελιού, όπου έχουμε ελεύθερο χρόνο. Επιστρέφουμε στο
ξενοδοχείο, δειπνούμε και διανυκτερεύουμε.
3η ΗΜΕΡΑ ΣΜΥΡΝΗ, ΕΦΕΣΟΣ, ΚΙΡΚΙΤΖΕ, ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ

Μετά το πρόγευμα, ξεκινάμε μια περιήγηση προς τα νότια.
Διασχίζοντας το γνωστό προάστιο της Σμύρνης Μπορνόβα,
φθάνουμε στον αρχαιολογικό χώρο της Εφέσου, τον πιο επισκέψιμο
τόπο της Τουρκίας. Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής περιόδου
αποκατεστημένα ευρήματα, προκαλούν το θαυμασμό μας. Μετά
από κει, ανηφορίζουμε στον Κιρκιντζέ, την ιστορία του χωριού που
μας περιγράφει η Διδώ Σωτηρίου στο βιβλίο της, Τα Ματωμένα
Χώματα. Μετά, μια βόλτα στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του
Κουσάντασι. Έχουμε ελεύθερο χρόνο στην πλούσια αγορά του και
το βράδυ γυρνάμε στη Σμύρνη, δειπνούμε και διανυκτερεύουμε.

STORY PLACE

Το πιο κινηματογραφικό και ιστορικό σκηνικό
για να απογειώσετε τις φωτογραφίες σας στα Social Media,
θα προτείναμε να είναι η “Όμηρική Τροία”!!!
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Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία,
όλα στο κέντρο και με όλες τις ανέσεις
για μια ωραία και πολυτελή διαμονή.
Ημιδιατροφή καθημερινά εντός
των ξενοδοχείων σε μπουφέ
Πολυτελή λεωφορεία για την εκτέλεση
του προγράμματος, εξασφαλίζοντας
τις καλύτερες συνθήκες για το ταξίδι σας
Έμπειρος Συνοδός του γραφείου μας,
άριστος γνώστης του προορισμού
Μοναδικό πρόγραμμα που να σας
εξασφαλίζει να δείτε τα αξιοθέατα με τον
καλύτερο τρόπο, χωρίς να ταλαιπωρηθείτε.
Βόλτα με αερόστατο

ΗΜΕΡΕΣ

Στα Βήματα του Άγιου Παΐσιου - Καππαδοκία
Διασπορά, Εκκλησιαστικά τοπία, Μοναδικές εμπειρίες
1η Ημέρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΠΟΛΟΥ

Οθωμανών (κτίσματα του Μιμάρ Σινάν). Αφήνοντας την Καισάρεια,
επισκεπτόμαστε τη Μουταλάσκη (Talas), πατρίδα του Αγίου Σάββα
του Ηγιασμένου αλλά και του Αριστοτέλη Ωνάση. Υπήρξε θέρετρο
των πλουσίων κατοίκων και διατήρησε τον Ελληνικό χαρακτήρα
μέχρι το 1924. Εδώ σώζεται και ο Ναός της Παναγίας, σήμερα τζαμί.
Επιστρέφουμε στο Προκόπι, δειπνούμε και διανυκτερεύουμε.

Συγκέντρωση στα γραφεία μας, νωρίς το πρωί και αναχώρηση.
Διασχίζοντας την Εγνατία οδό, φθάνουμε στο συνοριακό σταθμό
των Κήπων, όπου μετά τον έλεγχο των ταξιδιωτικών μας εγγράφων,
επισκεπτόμαστε τα καταστήματα των αφορολογήτων ειδών. Στη
συνέχεια και περνώντας τη γέφυρα του Έβρου, μπαίνουμε στο
τουρκικό έδαφος. Μετά τις συνοριακές διατυπώσεις, διασχίζουμε
την
Ευρωπαϊκή
Τουρκία,
περνάμε
περιφερειακά
της
Κωνσταντινούπολης, και περνώντας από την τρίτη κρεμαστή γέφυρα
του Βοσπόρου, περνώντας από την Ευρώπη στην Ασία, περνάμε έξω
από τη Νικομήδεια, και φθάνουμε το βράδυ στο καταπράσινο
Μπολού. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο, δειπνούμε και
διανυκτερεύουμε.

5η ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΚΟΠΙ, ΠΟΛΑΤΛΙ, ΑΓΚΥΡΑ

Προγευματίζουμε και αφήνοντας το Προκόπι, αναχωρούμε για την
πόλη του Πόλατλι. Στις παρυφές της πόλης, μνημείο, των μαχών που
έλαβαν χώρα εκεί, στη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας. Σε
παρακείμενο λόφο, στο Καλέ Γκρόττο, στις 13 Αυγούστου του 1922,
έσπασε το μέτωπο του ελληνικού στρατού, με τις τραγικές
συνέπειες που ακολούθησαν για την Ελληνισμό. Συνεχίζουμε για την
πρωτεύουσα της Τουρκίας, την Άγκυρα, την πόλη που είναι άμεσα
συνδεδεμένη με το νεότερο τουρκικό κράτος, αφού αυτήν επέλεξε
ο Κεμάλ Ατατούρκ για πρωτεύουσα του. Περιηγούμαστε με το
λεωφορείο στην πόλη και οδεύουμε στο Μουσείο των Ανατολικών
Πολιτισμών. Ξεναγούμαστε στο μουσείο, θαυμάζοντας τα εκθέματα
που υπάρχουν εκεί. Στη συνέχεια, μια περιήγηση με το λεωφορείο
στην πόλη, ελεύθερος χρόνος στην αγορά της. Στη συνέχεια,
πηγαίνουμε στο ξενοδοχείο, τακτοποιούμαστε, δειπνούμε, έχοντας
το βράδυ μας ελεύθερο.

2η ΗΜΕΡΑ ΜΠΟΛΟΥ, ΠΡΟΚΟΠΙ

Πρόγευμα και ξεκινάμε για την Καππαδοκία. Περνώντας
περιφερειακά από την πρωτεύουσα της Τουρκίας, την Άγκυρα,
κατευθυνόμαστε προς την Αλμυρή λίμνη, κάνοντας μία στάση για
να περπατήσουμε πάνω στο αλάτι της λίμνης. Και φθάνουμε στην
Καρβάλη, όπου επισκεπτόμαστε την εκκλησία του Αγίου Γρηγορίου
του Θεολόγου, που σήμερα είναι τέμενος.Συνεχίζουμε τη διαδρομή
μας, με προορισμό την πόλη της Μαλακοπής. Εκεί επισκεπτόμαστε
την υπόγεια πολιτεία. Κατεβαίνοντας αρκετά μέτρα μέσα στη γη,
ζούμε, φαντασιώνουμε τις συνθήκες ζωής των τρωγλοδυτών
ανθρώπων, οι οποίοι ζούσαν εκεί. Συνεχίζουμε, φθάνοντας το βράδυ
στο Προκόπι, Άγιος Προκόπιος, την καρδιά της Καππαδοκίας.
Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο, δειπνούμε και διανυκτερεύουμε.

6η ΗΜΕΡΑ ΑΓΚΥΡΑ, ΕΣΚΙ ΣΕΧΙΡ, ΠΡΟΥΣΑ

Μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε για το Εσκί Σεχίρ, πόλη γνωστή για τις
μάχες που έγιναν γύρω της. Και συνεχίζουμε, φθάνοντας στην
πρώτη πρωτεύουσα των Οθωμανών, την καταπράσινη και γραφική
Προύσα, όπου φθάνοντας στο ξενοδοχείο, τακτοποιούμαστε,
δειπνούμε και διανυκτερεύουμε.

3η ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΚΟΠΙ, ΚΟΡΑΜΑ, ΣΙΝΑΣΟΣ, ΝΕΑΠΟΛΗ, ΑΒΑΝΟΣ

Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγησή μας στη μοναδική
Καππαδοκία. Πηγαίνουμε στο χώρο, όπου « κοιμήθηκε » ο όσιος
Ιωάννης ο Ρώσος και στη συνέχεια αναχωρούμε για τη Σινασό, όπου
επισκεπτόμαστε τον ιερό ναό των Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.
Βλέπουμε τα εναπομείναντα εκεί ελληνικά σπίτια και συνεχίζουμε
για την κοιλάδα του Κοράματος, με τις εκκλησίες, τα μοναστήρια,
τις φωλιές των αγριοπερίστερων. Εντυπωσιακή η Τοκαλί Κιλισέ, με
μοναδική αγιογραφική απεικόνιση της Παναγίας. Συνεχίζουμε για
μια βόλτα στην πρωτεύουσα του νομού, τη Νεάπολη και πηγαίνουμε
στην Άβανο, την πόλη των κεραμουργών, την οποία διασχίζει ο Άλυς
ποταμός. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο, δειπνούμε κι έχουμε
προαιρετικά τη δυνατότητα παρακολούθησης σ’ ένα καραβάν σαράι
του χορού των περιδινούμενων δερβίσηδων, γνωστών και ως
Μεσνεβί. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και διανυκτερεύουμε.

7η ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΥΣΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος στην περιώνυμη αγορά της
Προύσας, που σφύζει από ζωή και κάθε είδους προϊόντα. Πριν
φύγουμε από την όμορφη πόλη, μια επίσκεψη στο κενοτάφιο του
Καραγκιόζη και παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Περνάμε από
την Ασία στην Ευρώπη, μέσω της γέφυρας των Δαρδανελίων, που
εγκαινιάστηκε πρόσφατα, διερχόμαστε τα ελληνοτουρκικά σύνορα
και διασχίζοντας την Εγνατία οδό, φθάνουμε στη Θεσσαλονίκη το
βράδυ, γεμάτοι με αλησμόνητες αναμνήσεις από το ταξίδι μας...

4η ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΚΟΠΙ, ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ, ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ

Τη σημερινή μέρα σας προτείνουμε να πραγματοποιήσουμε μια
βόλτα με αερόστατο όπου θα ζήσουμε μια μοναδική εμπειρία
βλέποντας όλη την Ηφαιστειογενή περιοχή από ψηλά. Έπιστροφή
στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια ξεκινούμε για την Καισάρεια.
Ενδιάμεσα στάση στο Ιντζέσου (Incesu), στο Ναό του Αγίου
Ευσταθίου. Συνεχίζοντας, φθάνουμε στην Καισάρεια, πρωτεύουσα
της Μεγάλης Καππαδοκίας. Η πόλη είναι γνωστή σε μας, ως πόλη
του Αγίου Βασιλείου, του Μεγάλου Καππαδόκη Αγίου, επισκόπου
Καισαρείας. Η σημερινή πόλη έχει να επιδείξει αρκετά μνημεία,
κατάλοιπα των Βυζαντινών (τα τείχη του Ιουστινιανού), των
Σελτζούκων (διάφορα τζαμιά και τύμβους) και των τελευταίων

Ένα μοναδικό πρόγραμμα, που ακολουθεί την πορεία του Αγίου Παϊσιου,
ενός σύγχρονου Αγίου,από τη γέννησή του μέχρι τη στιγμή που αποφάσισε να μονάσει!
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ΗΜΕΡΕΣ

Νικομήδεια
Μπολού
Σαμσούντα
Κερασούντα
Τραπεζούντα
Αμάσεια
Παναγία Σουμελά

ποντοσ

Η ιστορία του Ελληνισμού
1η Ημέρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΠΟΛΟΥ

Τραπεζούντας. Επισκεπτόμαστε την Αγία Σοφία, τη βίλλα του
Καπαγιαννίδη, σήμερα ( Ατατούρκ κιοσκ ), βλέπουμε το
Φροντιστήριο της Τραπεζούντας, το σπίτι της Μέριμνας Ποντίων
κυριών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας. Διασχίζοντας την
Εγνατία οδό, φθάνουμε στο συνοριακό σταθμό των Κήπων, όπου
μετά τον έλεγχο των διαβατηρίων επισκεπτόμαστε τα καταστήματα
των αφορολογήτων ειδών, τα οποία επισκεπτόμαστε μόνο
βγαίνοντας από τη χώρα. Περνώντας τη γέφυρα του Έβρου,
μπαίνουμε στο τουρκικό έδαφος. Μετά τις συνοριακές διατυπώσεις,
διασχίζουμε την Ευρωπαϊκή Τουρκία, περνάμε περιφερειακά της
Κωνσταντινούπολης, και περνώντας από τη τρίτη κρεμαστή γέφυρα
του Βοσπόρου, περνώντας από την Ευρώπη στην Ασία, περνάμε έξω
από τη Νικομήδεια, και φθάνουμε το βράδυ στο καταπράσινο
Μπολού. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο, δειπνούμε και
διανυκτερεύουμε.

6η ΗΜΕΡΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ, ΑΜΑΣΕΙΑ

Μετά το πρωινό μας, παίρνουμε το δρόμο για την Αμάσεια,
χτισμένη σε απομονωμένη κοιλάδα του ποταμού Γεσίλιρμακ.
Φθάνοντας
εκεί,
επισκεπτόμαστε
την
πλατεία
όπου
απαγχονίστηκαν 174 Πόντιοι το Σεπτέμβριο του 1921. Πάνω από την
πόλη δεσπόζουν τα δύο κάστρα της, στην πλαγιά του βουνού
υπάρχουν μέσα στους βράχους οι λαξευμένοι τάφοι των βασιλέων,
των Μιθριδατών, ενώ δίπλα στο ποτάμι, κοντά στη γέφυρα υπάρχει
το διώροφο κονάκι, παλιό αρχοντικό του 1872, καθώς και άλλα
ελληνικά σπίτια. Η Αμάσεια, ήταν η πατρίδα του μεγάλου
γεωγράφου, Στράβωνα. Αφού απολαύσουμε την όμορφη πόλη,
πηγαίνουμε στο ξενοδοχείο, δειπνούμε και διανυκτερεύουμε.

2η ΗΜΕΡΑ ΜΠΟΛΟΥ, ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ

Αφού
απολαύσουμε
το
πρόγευμά
μας,
αναχωρούμε,
κατευθυνόμενοι για τη γραφική Σαφράμπολη. Στην παλιά πόλη,
ξεχωρίζουν οι ανακαινισμένες οθωμανικές οικίες. Λόγω της
αρχιτεκτονικής της σπουδαιότητας η πόλη έχει ανακηρυχθεί
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την Ουνέσκο.
Τριώροφα κονάκια από πέτρα και ξύλο, χτισμένα από πλούσιους
εμπόρους και τεχνίτες, μας, άψογα διατηρημένα, μας προκαλούν το
θαυμασμό μας. Αφού περιπλανηθούμε στα δρομάκια, χρόνος
ελεύθερος. Μετά, πηγαίνουμε και τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο,
δειπνούμε και διανυκτερεύουμε.

7η ΗΜΕΡΑ ΑΜΑΣΕΙΑ – ΠΡΟΥΣΑ

Αφού πάρουμε το πρωινό μας, αναχωρούμε για την την πρώτη
πρωτεύουσα των Οθωμανών, την καταπράσινη και γραφική Προύσα,
όπου φθάνουμε το βράδυ, και φθάνοντας στο ξενοδοχείο,
τακτοποιούμαστε, δειπνούμε και διανυκτερεύουμε.
8η ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΥΣΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μετά το πρωινό μας, έχουμε ελεύθερο χρόνο στην περιώνυμη
αγορά της Προύσας, που σφύζει από ζωή και κάθε είδους προϊόντα.
Πριν φύγουμε από την όμορφη πόλη, μια επίσκεψη στο κενοτάφιο
του Καραγκιόζη και παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής.
Διερχόμαστε τα ελληνοτουρκικά σύνορα και διασχίζοντας την
Εγνατία οδό, φθάνουμε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ, γεμάτοι με
αλησμόνητες αναμνήσεις από το ταξίδι μας.

3η ΗΜΕΡΑ ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ, ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ

Μετά το πρόγευμά μας, αναχωρούμε για Σαμψούντα, την αρχαία
Αμισό, όπου φθάνοντας, περιηγούμαστε την όμορφη πόλη,
θαυμάζοντας τα εναπομείναντα παλιά αρχοντικά, νεοκλασικά
κτίρια Ελλήνων και Αρμενίων. Απαραίτητη η βόλτα και επίσκεψή μας
στο λιμάνι της πόλης, όπου βρίσκεται το πλοίο με το οποίο ο Κεμάλ
Ατατούρκ μετέβη από την Κωνσταντινούπολη στη Σαμψούντα,
ξεκινώντας τον απελευθερωτικό, εναντίον των Ελλήνων αγώνα.
Ελεύθερος χρόνος στην αγορά της πόλης και πηγαίνοντας στο
ξενοδοχείο, τακτοποιούμαστε, δειπνούμε και διανυκτερεύουμε.
4η ΗΜΕΡΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ, ΟΡΝΤΟΥ, ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ, ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ

Αφού πάρουμε το πρωινό μας, ξεκινάμε για Μπάφρα, και από κει
για την Ορντού, τα παλιά Κοτύωρα. Εκεί θαυμάζουμε το ναό της
Υπαπαντής και με το τελεφερίκ θα έχουμε τη δυνατότητα να
θαυμάσουμε πανοραμικά την πόλη. Συνεχίζουμε για την Οινόη,
όπου βλέπουμε τα παλιά ελληνικά σπίτια, το ναό της Θεοτόκου, το
Κάστρο. Φθάνουμε στη συνέχεια στην Κερασούντα. Συνεχίζουμε
για Τραπεζούντα, όπου φθάνοντας, τακτοποιούμαστε στο
ξενοδοχείο, δειπνούμε και διανυκτερεύουμε.
5η ΗΜΕΡΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ, ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ

Προγευματίζουμε και αναχωρούμε για την Παναγία Σουμελά, το
γνωστότερο μνημείο του Ελληνισμού του Πόντου. Το όνειρο κάθε
Ποντίου, μα και του κάθε Χριστιανού, να φθάσει εκεί που η
παρουσία της Παναγίας μας είναι διαρκής. Επιστρέφοντας,
ξεκινάμε για την περιήγησή μας στην πόλη της

STORY PLACE

Μια συγκινητική διαδρομή που μας δίνει απίστευτες
ευκαιρίες για φωτογραφήσεις που θα γεμίσουν πανέμορφες
εικόνες τα άλμπουμ μας!
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Salina Turda - Αλατορυχεία
Μοναστήρι Κότζια
Σιμπίου
Μπρασόφ
Κλουζ
Μπραν - Πύργος Δράκουλα
Σινάϊα

ΗΜΕΡΕΣ
ECI A LIS TS

Μεσαιωνική Τρανσυλβανία
Το μυστήριο του Κόμη Δράκουλα
1η Ημέρα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΡΑΪΟΒΑ

Θα μάθουμε την ιστορία του ορυχείου, αλλά θα διασκεδάσουμε
από το πλήθος δραστηριοτήτων που διαθέτει. Επίσης, το εσωτερικό
του αλατορυχείου διατηρεί μια σταθερή θερμοκρασία 12 βαθμών
Κελσίου, με σχεδόν απόλυτη απουσία βακτηρίων, καθιστώντας έτσι
το μοναδικό κλίμα και ελκυστικό προορισμό για όσους πάσχουν από
αλλεργικές νόσους του αναπνευστικού. Ο χώρος περιλαμβάνει
επίσης ειδικά μηχανήματα εξόρυξης, ειδικούς φωτισμούς και το
σίγουρο πως όλο το περιβάλλον θα σας ξετρελάνει.
Εντυπωσιασμένοι, θα συνεχίσουμε για την πόλη Κλουζ,, τη δεύτερη
μεγαλύτερη πόλη της Ρουμανίας με την νοσταλγική ατμόσφαιρα και
την ξεχωριστή πολιτιστική ταυτότητα. Είναι χτισμένη στην κοιλάδα
του ποταμού Σομεσούλ Μιτς, η ανεπίσημη πρωτεύουσα της
ιστορικής περιοχής της Τρανσυλβανίας είναι ένας τόπος με
μακραίωνη και σαγηνευτική ιστορία. Στη βόλτα μας στην πόλη θα
δούμε την Εκκλησία του Αγίου Μιχαήλ στην Πλατεία Ουνίριι του 14
ου αιώνα, προς τιμή του Αρχάγγελου Μιχαήλ, το παλιό ιστορικό
κέντρο, το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας, το Πανεπιστήμιο
Μπάμπες-Μπολιάι, με τον περίφημο βοτανικό κήπο του.
Τελειώνοντας, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση για
Προμαχώνα. Φθάνουμε στο συνοριακό σταθμό, όπου μετά τον
έλεγχο των ταξιδιωτικών μας εγγράφων, επισκεπτόμαστε τα
καταστήματα των αφορολογήτων ειδών. Στη συνέχεια αναχωρούμε
για την Κραϊόβα, την 6η μεγαλύτερη πόλη της Ρουμανίας και
πρωτεύουσα της Επαρχίας Ντολζ. Στη διαδρομή μας μέχρι το
ξενοδοχείο θα διαπιστώσουμε γρήγορα γιατί την αποκαλούν
αρχόντισσα της Ρουμανίας, καθώς διαθέτει αρχοντικά κτίρια και
αποτελεί μεγάλο κέντρο πολιτισμού. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας
και τακτοποίηση στα δωμάτια.
2η ΗΜΕΡΑ
ΚΡΑΪΟΒΑ, ΔΡΑΓΑΤΣΑΝ, ΠΑΡΚΟ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΚΟΤΖΙΑ, ΣΙΜΠΙΟΥ

Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην πόλη, που αποτελεί μια
από τις σημαντικότερες πανεπιστημιουπόλεις της Ευρώπης, καθώς
διαθέτει Πανεπιστήμιο Ιατρικής, Φαρμακευτικής, τμήματα Νομικής
και πολλών άλλων ειδικοτήτων. Θα δούμε το Πανεπιστήμιο, το
μουσείο της Τέχνης, τον Βοτανικό κήπο και στη συνέχεια ξεκινάμε
για το ιστορικό Δραγατσάνι, την περιοχή της μάχης του Ελληνικού
Ιερού Λόχου που έπεσε ηρωικά κατά το πρώτο έτος της Ελληνικής
Επανάστασης. Στη συνέχεια θα περάσουμε από το εθνικό πάρκο
Κότζια, γνωστό για τις ιαματικέςπηγές του, θα δούμε το μοναστήρι
Κότζια, στη δεξιά όχθη του ποταμού Olt. Χτίστηκε το 1388, είναι
αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα και αποτελεί ιστορικό μνημείο της
περιοχής με μεγάλη επισκεψιμότητα. Συνεχίζουμε για το ειδυλλιακό
Σιμπίου που αποτέλεσε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το
2007. Η πόλη διαθέτει μεγάλη εμπορική δραστηριότητα. Στην
ξενάγηση μας θα δούμε τα πολυάριθμα διατηρητέα κτίρια, το
μεσαιωνικό της φρούριο που χωρίζεται σε δύο μέρη, στην Πάνω και
την Κάτω Πόλη, και επέζησε στους δύο παγκόσμιους πολέμους.
Ακόμη, θα δούμε την Πλατεία Γκρίβιτσα -τον πυρήνα της παλιάς
μεσαιωνικής πόλης-, θα θαυμάσουμε την Καθολική Εκκλησία, τον
ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό και την Πλατεία Χουέτ με την Ευαγγελική
Εκκλησία περιτριγυρισμένη από πέντε πύργους αλλά και το Παλιό
Δημαρχείο. Φυσικά δε θα παραλείψουμε να <βγούμε> φωτογραφία
στη Γέφυρα των Ψευτών, που πήρε το όνομά της από ένα θρύλο
κατά τον οποίο όποιος καθόταν πάνω στη Γέφυρα και έλεγε ψέματα
αυτή θα κατέρρεε. Τελειώνοντας, μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και
τακτοποίηση στα δωμάτια.
3η ΗΜΕΡΑ
ΣΙΜΠΙΟΥ, ΑΛΜΠΑ ΙΟΥΛΙΑ, ΑΛΑΤΟΡΥΧΕΙΟ SALINA TURDA, ΚΛΟΥΖ

Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος στην κεντρική πλατεία Piata Mare,
που γύρω της βρίσκονται πολλά καφέ και εστιατόρια και μετά
αναχωρούμε για τη μεσαιωνική πόλη Άλμπα Ιούλια, που θα μας
εντυπωσιάσει με το κάστρο της χτισμένο από τον 17 ο αιώνα και θα
μας κάνει να νοιώσουμε ότι είμαστε σε άλλη εποχή. Θα
περιηγηθούμε στην παλιά πόλη και τελειώνοντας θα συνεχίσουμε
για το πιο εντυπωσιακό ψυχαγωγικό πάρκο της χώρας και
αλατορυχείο, το Salina Turda. Στη βόλτα μας θα χρειαστεί να
κατέβουμε 100 και πλέον μέτρα κάτω από τη γη, αλλά το θέαμα θα
μας αποζημιώσει και με το παραπάνω.
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Αλατορυχεία Salina Turda, Πύργος Dracula
6η ΗΜΕΡΑ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ, ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

4η Ημέρα
ΚΛΟΥΖ, ΤΙΡΓΚΟΥ ΜΟΥΡΕΣ, ΣΙΓΚΙΣΟΥΑΡΑ, ΜΠΡΑΣΟΦ

Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη που
αποκαλείται το Παρίσι των Βαλκανίων. Θα ξεκινήσουμε την
περιήγησή μας με το υπαίθριο Μουσείο του χωριού, που είναι
μοναδικό στο είδος του, φιλοξενώντας δείγματα
αρχιτεκτονικής από κάθε μέρος της Ρουμανίας και απεικονίζει
τον παραδοσιακό τρόπο ζωής στη Ρουμανία. Είναι το
μεγαλύτερο πάρκο της χώρας, το οποίο από το 1936 αποτελεί
μια τεράστια έκταση πρασίνου, όπου στη βόλτα μας θα
απολαύσουμε μια ανέμελη βόλτα και για όσους επιθυμούν και
ποδηλατάδα. Συνεχίζουμε με το παλάτι της βουλής, χτισμένο
από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το δεύτερο σε μέγεθος
δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη
διάρκεια της περιήγησης μας, θα θαυμάσουμε ακόμη το
Αντενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας, τα
ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου
που είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισίου και
αφιερωμένη στους Ρουμάνους στρατιώτες που πολέμησαν
στον Α ‘Παγκόσμιο Πόλεμο. Από αυτήν ξεκινούν όλες οι
στρατιωτικές παρελάσεις. Θα δούμε ακόμη το Ορθόδοξο
Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα,
το μουσείο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος για ξεκούραση. Το
βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στην παλιά πόλη, που θα
σας γοητεύσουν τα λιθόστρωτα δρομάκια και τα ιστορικά
κτίρια. Δοκιμάστε τις παραδοσιακές σπεσιαλιτέ στο περίφημο
εστιατόριο Caru Cu Bere, που θα σας εντυπωσιάσει και για
την αισθητική του.

Πρόγευμα και αναχωρούμε για το Τίργκου Μούρες, όπου θα δούμε
το παλιό Δημαρχείο που χτίστηκε το 1906-1907, το Πολιτιστικό
Μέγαρο στο κέντρο της πόλης, που είναι πλούσια διακοσμημένο, με
πολύχρωμους πίνακες ψηφιδωτών και με ανάγλυφα χαρακτηριστικά
και την πλατεία θεάτρου. Συνεχίζουμε για την πόλη Σιγκισοάρα, μια
πόλη όαση αρχιτεκτονικής και ιστορίας, γενέτειρα του Βλατ Τέπες,
του περίφημου Δράκουλα των Καρπαθίων. Το κέντρο της πόλης
περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της UNESCO. Η ακρόπολή της παραμένει επιβλητική
και άθικτη από το 12ο αι. έως και σήμερα. Χτισμένη από Σάξονες
εμπόρους, αποτελεί παράδειγμα οχυρωμένης μεσαιωνικής πόλης
που διαδραμάτισε σημαντικό στρατηγικό και εμπορικό ρόλο. Στην
ξενάγησή μας μεταξύ άλλων θα δούμε την Εκκλησία στο Λόφο, το
σπίτι που γεννήθηκε ο Δράκουλας και τον Πύργο του Ρολογιού, που
αποτελεί το ορόσημο της πόλης και έναν από τους πιο
φωτογραφημένους πύργους στη Ρουμανία. Τελειώνοντας,
αναχώρηση για το Μπρασόφ. Μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας. Βράδυ ελεύθερος χρόνος.
5η ΗΜΕΡΑ
ΜΠΡΑΣΟΦ, ΜΠΡΑΝ, ΣΙΝΑΪΑ, ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην παλιά πόλη του
Μπρασόφ, την πλατεία Δημαρχείου και τη Μαύρη Εκκλησία,
γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική
Ευρώπη. Χτίστηκε το 1477. Ονομάζεται έτσι γιατί τον 17οαιώνα την
έκαψαν και έγινε μαύρη μέχρι την σκεπή. Αρχικά ήταν χτισμένη από
τους Καθολικούς προς τιμήν της Παναγίας, πλέον όμως ανήκει στην
λατρεία των Προτεσταντών. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος και
αναχωρούμε για το Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον Πύργο Μπραν,
γνωστό ως Πύργο του Δράκουλα, ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως
αμυντικό φρούριο απέναντι στις οθωμανικές επιθέσεις. Είναι το
κάστρο που περιγράφει στο βιβλίο του ??Κόμης Δράκουλας??, ο
Ιρλανδός συγγραφέας Βram Stoker. O χαρακτήρας του Δράκουλα
στηρίχθηκε στον Πρίγκιπα Vlad Tepes, τον άνθρωπο που έγινε
διάσημος για τους βάναυσους τρόπους που επέλεγε να σκοτώνει
τους Οθωμανούς αντιπάλους του. Συνεχίζουμε διασχίζοντας την
κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα για τα Σινάϊα, το μαργαριτάρι των
Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, θερινή
κατοικία του βασιλιά Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. Στη
συνέχεια θα δούμε καθοδόν το Μοναστήρι της Σινάϊα, το 1ο κτίριο
που κτίστηκε ύστερα από την επίσημη ονομασία της πόλης και
έπειτα θα καταλήξουμε στο <Παρίσι των Βαλκανίων>, το
Βουκουρέστι. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
Βράδυ ελεύθερος χρόνος στην παλιά πόλη.

STORY PLACE

7η ΗΜΕΡΑ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Πρόγευμα, προετοιμασία για αναχώρηση και στη συνέχεια
παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας
αργά το απόγευμα, πλημμυρισμένοι με μαγικές εικόνες και με
τις καλύτερες εντυπώσεις.

Ένα ταξίδι που προσφέρει μοναδκά τοπία καθημερινά,
ώστε να βγάλετε φωτογραφίες από τις οποίες
δε θα μπορείτε να διαλέξετε την καλύτερη για το feed σα;
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Πύργος Δράκουλα
Παραδεισος Therme Spa
Αντενέουμ
Πατριαρχείο
Μαύρη Εκκλησία
Σινάϊα
Πέλες
Πινακοθήκη

ΗΜΕΡΕΣ
ECI A LIS TS

Βουκουρεστι - Καρπαθια - Πυργοσ δρακουλα
Παράδεισος Therme Spa
1η Ημέρα ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ, ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

οποίο βασίζεται στα ιαματικά νερά της περιοχής Balotesti.
Πρόκειται για το Therme Bucharest Park, που άνοιξε τις
πόρτες του στις αρχές του 2016 και διαθέτει εσωτερικές και
εξωτερικές θερμικές πισίνες γεμάτες με ιαματικό νερό,
εστιατόρια, το μεγαλύτερο εσωτερικό και εξωτερικό κήπο της
Ρουμανίας με πάνω από 800.000 φυτά και εκατοντάδες είδη
δέντρων. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί γνωριμία με τον
έμπειρο αρχηγό μας και αναχώρηση για Προμαχώνα.
Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις
φτάνουμε στο Ρούσε. Συνεχίζουμε και περνώντας την Γέφυρα
της Φιλίας πάνω από τον Δούναβη φτάνουμε στο Βουκουρέστι.
Στη διαδρομή μας μέχρι το ξενοδοχείο θα διαπιστώσετε
γρήγορα, γιατί η πόλη φιγουράρει στις λίστες των ανερχόμενων
προορισμών, καθώς διαθέτει πλούσια ιστορία και εντυπωσιακά
κτίρια, τεράστια πάρκα και πεδιάδες που εκτείνονται ανάμεσα
στους πρόποδες των Καρπαθίων και τον Δούναβη. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη
γνωριμία με την πόλη.

4η ΗΜΕΡΑ ΣΙΝΑΙΑ, ΜΠΡΑΝ, ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ

Μετά το πρωϊνό αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού
διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα φτάνουμε
στην Σινάϊα, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, όπου θα
επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, θερινή κατοικία του βασιλιά
Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. Θα δούμε καθοδόν
το Μοναστήρι της Σινάϊα και έπειτα αναχωρούμε για το
Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον Πύργο Μπραν, γνωστό ως
Πύργο του Δράκουλα, ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως
αμυντικό φρούριο απέναντι στις οθωμανικές επιθέσεις. Είναι
το κάστρο που περιγράφει στο βιβλίο του ‘’Κόμης Δράκουλας’’,
ο Ιρλανδός συγγραφέας Βram Stoker. O χαρακτήρας του
Δράκουλα στηρίχθηκε στον Πρίγκιπα Vlad Tepes, τον
άνθρωπο που έγινε διάσημος για τους βάναυσους τρόπους
που επέλεγε να σκοτώνει τους Οθωμανούς αντιπάλους του.
Συνεχίζουμε με μια σύντομη ξενάγηση στο Μπρασώφ, όπου
θα δούμε την παλιά πόλη, την πλατεία Δημαρχείου και τη
Μαύρη Εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε
μέγεθος στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Χτίστηκε το 1477.
Ονομάζεται έτσι γιατί τον 17οαιώνα την έκαψαν και έγινε
μαύρη μέχρι την σκεπή. Αρχικά ήταν χτισμένη από τους
Καθολικούς προς τιμήν της Παναγίας, πλέον όμως ανήκει στην
λατρεία των Προτεσταντών. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος.
Το βράδυ επιστροφή στο Βουκουρέστι, (σε περίπτωση
καθυστερημένης μας άφιξης στο ξενοδοχείο το δείπνο, για
όσους έχουν ημιδιατροφή, θα προσφερθεί σε πακέτο).
Διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ, ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη που
αποκαλείται το Παρίσι των Βαλκανίων. Θα ξεκινήσουμε την
περιήγησή μας με το υπαίθριο Μουσείο του χωριού, που είναι
μοναδικό στο είδος του, φιλοξενώντας δείγματα
αρχιτεκτονικής από κάθε μέρος της Ρουμανίας και απεικονίζει
τον παραδοσιακό τρόπο ζωής στη Ρουμανία. Είναι το
μεγαλύτερο πάρκο της χώρας, το οποίο από το 1936 αποτελεί
μια τεράστια έκταση πρασίνου, όπου στη βόλτα μας θα
απολαύσουμε μια ανέμελη βόλτα και για όσους επιθυμούν και
ποδηλατάδα. Συνεχίζουμε με το παλάτι της βουλής, χτισμένο
από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το δεύτερο σε μέγεθος
δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη
διάρκεια της περιήγησης μας, θα θαυμάσουμε ακόμη το
Αντενέουμ, το πιο φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας, τα
ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου
που είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισίου και αφιερωμένη
στους Ρουμάνους στρατιώτες που πολέμησαν στον
Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο. Από αυτήν ξεκινούν όλες οι
στρατιωτικές παρελάσεις. Θα δούμε ακόμη το Ορθόδοξο
Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα,
το μουσείο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος για ξεκούραση. Το
βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στην παλιά πόλη, που θα σας
γοητεύσουν τα λιθόστρωτα δρομάκια και τα ιστορικά κτίρια.
Δοκιμάστε τις παραδοσιακές σπεσιαλιτέ στο περίφημο
εστιατόριο Caru Cu Bere, που θα σας εντυπωσιάσει και για την
αισθητική του.

5η ΗΜΕΡΑ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Πρόγευμα, προετοιμασία για αναχώρηση. Άφιξη στην πόλη
μας αργά το απόγευμα, πλημμυρισμένοι με μαγικές εικόνες
και με τις καλύτερες εντυπώσεις.

3η ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟ THERME SPA

Πρόγευμα και τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε μια
εκδρομή που θα σας μείνει αξέχαστη. Θα επισκεφθούμε
προαιρετικά, έναν επίγειο παράδεισο, ένα πάρκο ευεξίας,
χαλάρωσης και διασκέδασης 30.000 τετραγωνικών μέτρων, το

STORY PLACE

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

Δημιουργήστε την πιο “ρομαντική” ατμόσφαιρα στον Πύργο Μπραν
και βγάλτε σε κάθε σημείο τις πιο εκπληκτικές φωτογραφίες
για να μοιραστείτε στα Social Media!
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Βάση του Προεδρικού Διατάγματος Π.Δ 7 / 2018, κατ’ εφαρµογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ, θεωρείται πως πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια µας έχετε διαβάσει προσεκτικά τους Γενικούς Όρους
Συμμετοχής, οι οποίοι συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της σύµβασης του οργανωµένου ταξιδιού.Η συµµετοχή σε οποιοδήποτε οργανωµένο ταξίδι του τουριστικού γραφείου µας προϋποθέτει την προσεκτική µελέτη του
προγράµµατος του συγκεκριµένου ταξιδιού και σηµαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον πελάτη των Γενικών Όρων Συμμετοχής. Σύµφωνα µε τον ορισµό του Π.Δ. 7/2018, ως «οργανωµένο ταξίδι» εννοείται ο
προκαθορισµένος συνδυασµός δύο τουλάχιστον από τα στοιχεία της µεταφοράς, της διαµονής ή άλλων τουριστικών υπηρεσιών µη συµπληρωµατικών της µεταφοράς ή της διαµονής που αντιπροσωπεύουν σηµαντικό τµή
µα του οργανωμένου ταξιδιού, εφ’ όσον η εν λόγω παροχή υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαµβάνει µία διανυκτέρευση και πωλείται ή προσφέρεται προς πώληση σε µία συνολική τιµή. Οργανωµένο ταξίδι θεωρείται και
όταν η παροχή των επί µέρους υπηρεσιών ενός και του αυτού οργανωµένου ταξιδιού γίνεται µε χωριστή τιµολόγηση, αλλά στο ίδιο χρονικό διάστηµα και από τον ίδιο παροχέα. Δεν θεωρείται οργανωµένο ταξίδι η µεµ
ονωµένη πώληση εισιτηρίου µεταφοράς ή καταλύµατος ή άλλης τουριστικής υπηρεσίας. Σηµειώνουµε, ότι στους Γενικούς Όρους Συµµετοχής αναφέρονται οι γενικές πληροφορίες, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των
δύο συµβαλλόµενων µερών στο οργανωµένο ταξίδι, ενώ όσον αφορά τις συγκεκριµένες και ειδικές πληροφορίες (προορισµούς, τιµές, ηµέρες και ώρες αναχώρησης και επιστροφής, µέσα µεταφοράς, καταλύµατα,
επισκέψεις κλπ.), που αφορούν το κάθε οργανωµένο ταξίδι χωριστά, θα πρέπει να συµβουλεύεστε το πρόγραµµα κάθε ταξιδιού και τον σχετικό τιµοκατάλογο. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η δήλωση συμμετοχής γίνεται
από τον συμμετέχοντα ή τον εκπρόσωπο των συμμετεχόντων (ομαδικές εκδρομές φορέων, συλλόγων, ατόμων κλπ). Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με την πληρωμή της ανάλογης
προκαταβολής και δεν επιβεβαιώνονται από το γραφείο μας με την αντίστοιχη γραπτή επιβεβαίωση , δεν ισχύουν και δεν δεσμεύουν το γραφείο. Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε δήλωση συμμετοχής πρέπει να
συνοδεύεται από την καταβολή προκαταβολής ίσης με το 40% της αξίας της εκδρομής εκτός ειδικών περιπτώσεων που μπορεί να ζητηθεί και μεγαλύτερο ποσό ως προκαταβολή. Ο υπογράφων συμμετέχων αναλαμβάνει
πλήρη ευθύνη έναντι του διοργανωτή για τα πρόσωπα για τα οποία δηλώνει εκπρόσωπος, εφόσον αυτά δεν εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους από την παρούσα σύμβαση.Αν ο συμμετέχων δήλωσε τη συμμετοχή του
μέσω άλλου τουριστικού γραφείου, όλες οι ενημερώσεις, αλλαγές, ακυρώσεις θα γίνονται από τον τουριστικό γραφείο που έχει γίνει η κράτηση, το οποίο φέρει την αποκλειστική ευθύνη άμεσης ενημέρωσης του
συμμετέχοντα καθώς για την καταβολή προκαταβολής και εξόφλησης σε συγκεκριμένα διαστήματα που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και για την παροχή των ανάλογων νόμιμων παραστατικών Η εξόφληση του
υπολοίπου τιμήματος της αξίας του ταξιδιού πρέπει να έχει γίνει στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημέρα κατάθεσης της προκαταβολής έως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης. Σε
αντίθετη περίπτωση το Γραφείο δεν δεσμεύεται και δεν θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του Πελάτη στην εκδρομή, ενώ η δοθείσα προκαταβολή καταπίπτει υπέρ του Γραφείου ως αποζημίωση του. Εφόσον ο συμμετέχων
προβεί σε εξόφληση της εκδρομής του και έχοντας λάβει το ενημερωτικό που εκδίδει και του παραδίδει ο διοργανωτής ,σύμφωνα με το άρθρο 41β π.δ. 339/1996 πριν αναχωρήσει για αυτήν, τεκμαίρεται η άνευ αξιώσεων
αποδοχή εκ μέρους του των ενδεχόμενων αλλαγών σε σχέση με το αρχικό πρόγραμμα. Εάν ο συμμετέχων για οποιονδήποτε λόγο ζητήσει οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα ή έχει κάποια ιδιαίτερη επιθυμία, αυτό
πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως προς τον διοργανωτή κατά την διαδικασία της κράτησης, ο οποίος δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για την αποδοχή του αιτήματος. Αλλαγή προγράμματος ή ιδιαίτερη απαίτηση
του συμμετέχοντος δεσμεύει το γραφείο μόνον εφόσον έχει γίνει αποδεκτή εγγράφως από το γραφείο. Δεσμεύσεις και υποσχέσεις πωλητή ή άλλου τουριστικού γραφείου που ενδεχομένως παρεμβάλλεται δεν
συνεπάγονται δέσμευση του γραφείου μας και δε γεννούν αξίωση του συμμετέχοντος έναντι αυτού. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, το γραφείο µας θα εκδώσει τα προβλεπόµενα εκ του νόµου φορολογικά
παραστατικά, τα οποία θα παραλαµβάνονται από τα γραφεία µας τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες των οικονομικών υπηρεσιών (από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή 10:00-17:00).ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το γραφείο σχεδιάζει, ρυθμίζει και συντονίζει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο πρόγραμμα που έχει δημοσιευθεί ή στο πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί με τους πελάτες, έναντι ενός τιμήματος (τιμής).
Η τιμή αυτή βασίζεται στις υπηρεσίες που περιγράφονται, στην ισοτιμία ξένων νομισμάτων με το Ευρώ και τις τιμές ναύλων, κομίστρων, φόρων και τελών που ισχύουν κατά την σχεδίαση και την κοστολογική διαδικασία.
Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης των τιμών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σε περίπτωση μεταβολών του κόστους μεταφοράς, των καυσίμων και αλλαγών των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Επίσης, το
τουριστικό γραφείο έχει το δικαίωμα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθµό θέσεων, να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιµές, µε ειδικούς όρους ακυρωτικών τελών. ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Οι αεροπορικές εταιρίες είτε σε πτήσεις γραμμής είτε ναυλωμένες (charter) επιφυλάσσονται πάντα του δικαιώματος να τροποποιήσουν τα δρομολόγια και τους τύπους των αεροσκαφών,
χωρίς καμία προειδοποίηση. Το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση, αλλαγή προγράμματος πτήσης, αλλαγή τύπου αεροσκάφους ή και ακύρωση της πτήσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας. Οι
όροι που αναγράφονται στο πίσω μέρος του αεροπορικού εισιτηρίου αποτελούν δεσμεύσεις απευθείας μεταξύ της αεροπορικής εταιρείας και του συμμετέχοντα στην εκδρομή. Κατά συνέπεια οι ταξιδιώτες δεν θα
πρέπει να προγραμματίζουν σηµαντικές προσωπικές δραστηριότητες ή να συνδυάζουν άλλες μετακινήσεις, τις ηµέρες των αναχωρήσεων/αφίξεων. Σε καμία περίπτωση το γραφείο δεν μπορεί να επιβληθεί στην
αεροπορική εταιρία ώστε να περιορίσει τους τυχόν ενδιάμεσους σταθμούς και χρόνο αναμονής για τις ανταποκρίσεις. Το γραφείο μας στα πλαίσια του ενδιαφέροντός του για τήρηση του προγράμματος της εκδρομής,
δύναται να εξασφαλίσει στον συμμετέχοντα μεταφορά με αεροπορική εταιρεία άλλη από την αρχικά αναγραφόμενη στο πρόγραμμα, αν παρουσιαστεί αδυναμία της αρχικά επιλεγείσας εταιρίας να εκτελέσει
προσηκόντως και χωρίς καθυστερήσεις τη μεταφορά. Εκ της αλλαγής αυτής ο συμμετέχων δεν έχει καμία αξίωση, υπό τον όρο ότι η τελικά επιλεγόμενη αεροπορική εταιρία θα πληροί τους διεθνείς κανόνες ασφαλούς
αεροπορικής μεταφοράς. Το γραφείο μας δε συμμετέχει ούτε δύναται να επηρεάσει ή να παρέμβει στη διαδικασία φόρτωσης και εν γένει διακίνησης των αποσκευών από αεροπορικές εταιρείες και υπηρεσίες handling
των διαφόρων αεροδρομίων. Ως εκ τούτου δε φέρει έναντι του συμμετέχοντος καμία ευθύνη για ζημία, απώλεια ή καθυστέρηση παράδοσης αποσκευής. Σε παρόμοιες περιπτώσεις οι αξιώσεις του συμμετέχοντος
στρέφονται απευθείας κατά της αεροπορικής εταιρίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της διεθνούς νομοθεσίας. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Η κατηγορία των ξενοδοχείων που τυχόν αναφέρονται
στο πρόγραμμα είναι σύμφωνη με τον τουριστικό οργανισμό της χώρας στην οποία ανήκουν. Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο διεθνές κριτήριο για την κατάταξη αυτή, είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ τους τα διάφορα
ξενοδοχεία έστω και εάν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Το γραφείο διατηρεί την αλλαγή κάποιου ξενοδοχείου με άλλο ίδιας κατηγορίας. Φυσικά υποχρέωση του γραφείου είναι να εξασφαλίζει ότι το εκάστοτε
ξενοδοχείο είναι, βάσει της άδειας λειτουργίας του, της κατηγορίας που αναγράφεται στο πρόγραμμα, χωρίς να εγγυάται οποιοδήποτε ποιοτικό του χαρακτηριστικό. Τα τρίκλινα δωµάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα µε
επιπλέον κρεβάτι. Το επιπλέον κρεβάτι µπορεί να είναι µικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. Στην περίπτωση υπεράριθµων κρατήσεων σε ξενοδοχεία το γραφείο µας θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει
το δωµάτιο µε άλλο δωµάτιο ξενοδοχείου ίδιας κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό µε δωµάτιο ξενοδοχείου χαµηλότερης κατηγορίας και θα επιστρέψει στον πελάτη τη διαφορά που προέκυψε, χωρίς το γραφείο
µας να φέρει ουδεµία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση.Σύμφωνα με τους διεθνείς όρους τα δωμάτια των ξενοδοχείων παραλαμβάνονται μετά τις 14 και παραδίδονται μέχρι τις 12 το μεσημέρι ανεξάρτητα από την ώρα
άφιξης ή αναχώρησης των ενοικίων . Στις περιπτώσεις ημιδιατροφής (πρόγευμα και κυρίως γεύμα) η επιλογή μεσημβρινού ή βραδινού γεύματος γίνεται ανάλογα με το πρόγραμμα της κάθε μέρας. Το γεύμα - δείπνο
μπορεί να είναι εκτός ξενοδοχείου. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ το Γραφείο προσπαθεί να τηρήσει απαρέγκλιτα το πρόγραμμα του οργανωμένου ταξιδιού σχεδιάζοντας κάθε λεπτομέρεια από πολύ
πιο νωρίς. Παρόλα αυτά υπάρχει το ενδεχόμενο της τροποποίησης του που οφείλεται στο γεγονός της χρησιμοποίησης τρίτων ως προμηθευτών επί των οποίων δεν έχει άμεσο έλεγχο όπως αεροπορικές και ναυτιλιακές
εταιρείες, ξενοδοχεία, μεταφορικές και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίοι είναι δυνατόν να μην ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Παρά λοιπόν τον σαφή διαμεσολαβητικό του ρόλο του, το γραφείο
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί στις ανάγκες των Πελατών του, δεν μπορεί όμως να θεωρηθεί υπεύθυνο για ανωμαλίες που δεν μπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει όπως: Για τυχόν μεταβολές ή
τροποποιήσεις που συμβούν πριν και κατά τα διάφορα στάδια του ταξιδιού προερχόμενες από τις υπηρεσίες των αεροπορικών και μεταφορικών εταιρειών και πρακτορείων (καθυστερήσεις, ακυρώσεις δρομολογίων,
αλλαγές τύπου αεροσκαφών, υπεράριθμες κρατήσεις, απώλειες αποσκευών κλπ), Ατυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιματολογικές συνθήκες, αδυναμία προσαρμογής σε διαφορετικές
χρονικές ζώνες, υψόμετρο, επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητας. γ) Μεταβολές οποιασδήποτε υπηρεσίας είτε του προγράμματος ολόκληρου, οφειλόμενες σε “ανώτερη βία” (πόλεμος
ή απειλή πολέμου, θεομηνίες, τρομοκρατικές ενέργειες, απεργίες, πολιτική αναταραχή κλπ. δ) Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων και οποιασδήποτε
συνέπειας από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη. Πριν την εκτέλεση της εκδρομής το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα της εκδρομής και να αναπροσαρμόσει την τιμή της. Στην
περίπτωση αυτή ο ταξιδιώτης μπορεί να ακυρώσει την συμμετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήματα που έχει προκαταβάλει, εφόσον η τροποποίηση είναι ουσιώδης όπως πχ η αλλαγή της ημέρας αναχώρησης η
επιστροφής. Το δικαίωμα αυτό δεν παρέχεται, αν η αλλαγή του προγράμματος είναι μη ουσιώδης (π.χ. αλλαγή στην ημέρα πραγματοποίησης προγραμματισμένης ξενάγησης, αλλαγή ξενοδοχείου σε άλλο της αυτής
κατηγορίας, ματαίωση μίας εκ των διαφόρων ξεναγήσεων, αλλαγή της ώρας αεροπορικής αναχώρησης από το πρωί σε μεσημέρι ή απόγευμα κ.ο.κ). Κατά την εκτέλεση της εκδρομής ο συνοδός του γραφείου διατηρεί το
δικαίωμα να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο αυτής, εάν κρίνει ότι αυτό είναι προς το συμφέρον των εκδρομέων και εξυπηρετεί την καλύτερη εκτέλεση του γενικότερου προγράμματος. Όλα τα έκτακτα έξοδα (επιπλέον
διανυκτερεύσεις, φαγητό, μεταφορές κλπ) που προκύπτουν από την τροποποίηση μέρους ή όλου του προγράμματος λόγω έκτακτων γεγονότων ή γεγονότων ανωτέρας βίας εκτός του ελέγχου του Γραφείου επιβαρύνουν
αποκλειστικά τους εκδρομείς. Η σειρά των περιηγήσεων μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να παραληφθεί το παραμικρό. Πιθανή αλλαγή των ωρών αναχωρήσεων των μεταφορικών μέσων από πρωί σε μεσημέρι ή απόγευμα
και αντίστροφα ή της ώρας επιβίβασης σε λεωφορείο οδικής εκδρομής, δεν θεωρείται αλλαγή προγράμματος Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν κλειστά λόγω των αργιών, δεν
περιλαμβάνεται ξενάγηση ή επίσκεψη.ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΤο Γραφείο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εκδρομή λόγω μικρής συμμετοχής το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν την αναχώρηση.
Ακύρωση της εκδρομής μπορεί να γίνει και για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους που το Γραφείο κρίνει σκόπιμους. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνει κάποια άλλη εκδρομή της ίδιας τιμής και ποιότητας. Αν ο πελάτης
δεν δεχτεί τότε επιστρέφεται το ποσό που καταβλήθηκε. Ουδεμία άλλη απαίτηση αναγνωρίζεται ή γίνεται αποδεκτή. Αν κατά τη διάρκεια της εκδρομής παρουσιαστούν λόγοι οι οποίοι επιβάλουν την άμεση διακοπή της
(εμπόλεμη σύρραξη, έκτακτα καιρικά φαινόμενα κ.ο.κ) η ευθύνη του γραφείου μας περιορίζεται στον επαναπατρισμό του συμμετέχοντα με το πλέον πρόσφορο μέσο, χωρίς την ανάληψη του κόστους που τυχόν προκύψει,
η της ευθύνης επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΡΟΜΕΑ Εάν ο συμμετέχων Πελάτης ή ο εκπρόσωπος της ομάδας Πελατών ή οποιοσδήποτε συμμετέχων αποφασίσει να
ακυρώσει την συμμετοχή του πρέπει να δηλώσει αυτό εγγράφως. Η ακύρωση ισχύει από την ημέρα παραλαβής της εγγράφου ειδοποιήσεως. Το γραφείο με την δήλωση συμμετοχής του πελάτη θα προβεί στις ανάλογες
κρατήσεις σε προμηθευτές (αεροπορικές/ακτοπλοϊκές εταιρίες, ξενοδοχεία, μετακινήσεις, εισιτήρια σε αξιοθέατα κλπ) με ανάλογη πληρωμή, προκειμένου να είναι εξασφαλισμένες οι υπηρεσίες για τον
πελάτη. Έτσισεπερίπτωσηακύρωσης:Έως 8 ημέρες πριν την αναχώρησηΣτην περίπτωση αυτή το γραφείο θα προβεί σε κάθε απαραίτητη κίνηση επιστροφής των χρημάτων του πελάτη από τον εκάστοτε προμηθευτή
(αεροπορική/ακτοπλοϊκή εταιρία, ξενοδοχείο, μετακινήσεις, εισιτήρια σε αξιοθέατα κλπ) με σκοπό να τα επιστρέψει στον πελάτη. Ο πελάτης επιβαρύνεται μόνο με το ποσό που θα παρακρατηθεί από τον εκάστοτε
προμηθευτή.Από 7 ημέρες πριν την αναχώρηση έως και την ημερομηνία της αναχώρησηςΣτην περίπτωση αυτή δεν πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων και ο πελάτης χρεώνεται με το 100% της αξίας του ταξιδιού. Για
την περίπτωση αυτή προτείνουμε την επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλιση με καλύψεις για ακύρωση εκδρομής για λόγους υγείας η ασθένειας Covid-19.NonRefuntable rate – Μη επιστρέψιμη τιμήΣε αυτήν την περίπτωση ο
ταξιδιώτης πληρώνει το συνολικό κόστος της κράτησης τη στιγμή που την πραγματοποιεί και σε περίπτωση ακύρωσης δεν έχει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Εξαιρείται φυσικά η περίπτωση ακύρωσης για λόγους
υγείας η λόγω πιστοποιημένης νόσησης Covid 19, καθώς έχουμε φροντίσει για αυτό ασφαλίζοντάς τον ταξιδιώτη με ταξιδιωτική ασφάλιση και με καλύψεις έναντι του Covid-19 η οποία περιλαμβάνεται στην τιμή της
εκδρομής. Σε αυτήν την περίπτωση ο ταξιδιώτης δικαιούται επιστροφή χρημάτων από την ασφαλιστική εταιρείαέως και το 70% του συνολικού ποσού της εκδρομής (μέγιστη αποζημίωση 1050 ευρώ ανά άτομο).Δείτε
αναλυτικά τα ποσά των αποζημιώσεων και καλύψεων στο πεδίο ‘’ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ’’ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η υπογραφή της σύμβασης συμμετοχής σε κάθε ταξίδι είναι υποχρεωτική για κάθε ταξιδιώτη.
Μπορείτε να την βρείτε στο mentortravel.gr ή να την ζητήσετε από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο. ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ Το γραφείο µας, παρέχει πληροφορίες,
όσον αφορά τα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για κάθε ταξίδι και προορισμό και την έκδοσή - θεώρησή τους, αλλά κάθε εκδρομέας είναι ο ίδιος υπεύθυνος για την ισχύ, την εγκυρότητα, την εξασφάλιση
και την φύλαξη όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων που είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή του στο ταξίδι (διαβατήριο, θεωρήσεις, πιστοποιητικά, άδειες, βίζα κλπ).Παρακαλούμε την ιδιαίτερη προσοχή σας στις παρακάτω
περιπτώσεις:η ισχύς της visa είναι µικρότερη από τη διάρκεια του ταξιδιούζευγάρι ταξιδιωτών έχουν διαφορετική υπηκοότητα µεταξύ τους, εκτός Schengenτο διαβατήριο έχει μικρότερη χρονική ισχύ από αυτήν που
απαιτεί η κάθε χώραυπηρεσιακές ταυτότητες (αστυνομία, στρατός κλπ) δεν λογίζονται ως ταξιδιωτικά έγγραφα και θα πρέπει ο εκδρομέας σε συνεννόηση με την υπηρεσία του η τις αρμόδιες αρχές να επιβεβαιώσει την
ισχύ τουςΕνήλικες που ταξιδεύουν με ανήλικα παιδιά θα πρέπει να έχουν φροντίσει για τα απαραίτητα έγγραφα όπως εξουσιοδοτήσεις κλπΕπίσης το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που οι αρχές δεν
επιτρέψουν την έξοδο ή είσοδο σε κάποιον εκδρομέα είτε λόγω μη υποβολής ειλικρινούς δηλώσεως είτε λόγω απαγόρευσης ή περιορισμών επιβληθέντων στο πρόσωπό του.Σε περίπτωση που κάποιος ταξιδιώτης χάσει το
ταξίδι λόγω προβλήματος στα ταξιδιωτικά έγγραφα δεν πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων και ο πελάτης χρεώνεται με το 100% της αξίας του ταξιδιού. ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣΒασική
υποχρέωση των εκδρομέων είναι η έγκαιρη προσέλευσή τους στους ορισμένους κατά το πρόγραμμα τόπους και χρόνους. Σε περίπτωση καθυστέρησης του εκδρομέα και μη έγκαιρης προσέλευσης του στον καθορισμένο
τόπο ή χρόνο για την εκτέλεση του προγράμματος (όπως ξεναγήσεις, μεταφορές, πτήσεις, γεύματα) ο συνοδός έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει, με συνέπεια ο εκδρομέας να χάσει την εκδήλωση χωρίς να δικαιούται
οιαδήποτε αποζημίωση. Στην περίπτωση αυτή ο εκδρομέας πρέπει να επανασυνδεθεί με το γκρουπ με δικά του έξοδα. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ Εφόσον χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις
υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν στον προορισμό, το γραφείο μας θα κάνει τις απαραίτητες γενικές συστάσεις. Ειδικές πληροφορίες πρέπει να πάρετε από τον γιατρό σας ή τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας
Υγείας eody.gov.gr ή τον Παγκόσμιο οργανισμό υγείας www.who.int ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟYΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΛΟΓΩ COVID-19 Σχετικά με τον COVID 19, σε περίπτωση που το συμφωνημένο πρόγραμμα του ταξιδίου
διακοπεί, λόγω θέσης του αντισυμβαλλόμενου σε καθεστώς υποχρεωτικής καραντίνας, ή υποχρεωτικής νοσηλείας, για οποιοδήποτε λόγο Δημόσιας Υγείας, από τις αρμόδιες Αρχές είτε της χώρας προορισμού είτε
οποιασδήποτε ενδιάμεσης χώρας, το Γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη, για τη μη παροχή μέρους ή του συνόλου των συμφωνηθέντων με την παρούσα Ατομική Σύμβαση Ταξιδίου υπηρεσιών προς τον αντισυμβαλλόμενο
και δεν θα υπέχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει ή να αντικαταστήσει τις μη παρασχεθείσες υπηρεσίες με προσφορά άλλου «ταξιδιωτικού πακέτου», σε μεταγενέστερο χρόνο. Το Γραφείο, ωστόσο, στα πλαίσια των
αρχών της καλής πίστης και της ορθής συναλλακτικής πρακτικής, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια του εφικτού και δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών κάθε περίπτωσης, να συνδράμει τον
αντισυμβαλλόμενο, κατά την περίοδο παραμονής του σε αναγκαστική καραντίνα ή σε αναγκαστική νοσηλεία στη χώρα προορισμού ή σε ενδιάμεση χώρα, προκειμένου αυτός να επαναπατριστεί με ασφάλεια, κατά το
συντομότερο δυνατό χρόνο και με τα λιγότερα δυνατά έξοδα. Επισημαίνεται ότι, ως προς την ασφαλιστική κάλυψη των τυχόν εξόδων που θα απαιτηθούν, κατά την περίοδο παραμονής του αντισυμβαλλόμενου σε
αναγκαστική καραντίνα ή σε αναγκαστική νοσηλεία στη χώρα προορισμού ή σε ενδιάμεση χώρα, ισχύει ο όρος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που καλύπτει το συμφωνημένο ταξίδι, σύμφωνα με τον οποίο, η
Ασφαλιστική Εταιρεία δεν καλύπτει έξοδα για νόσο που οφείλεται σε πανδημία. Ο αντισυμβαλλόμενος δηλώνει ρητά ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων του εν λόγω Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, μεταξύ των οποίων και
ο ανωτέρω και τους αποδέχεται ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Το γραφείο έχει σχεδιάσει και επιθυμεί την πλήρη, σύμφωνα με το πρόγραμμα, παροχή των υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί με τους Πελάτες. Σε περίπτωση
υπάρξεως προβλημάτων κατά την διάρκεια της εκδρομής ο πελάτης έχει δικαίωμα να διατυπώσει εγγράφως τα παράπονά του εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία επιστροφής. Απαιτήσεις για σωματικές βλάβες
που προκύπτουν από την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, περιορίζονται σύμφωνα με τις περί ευθύνης διατάξεις των διεθνών συμβάσεων, οι οποίες δεσμεύουν την Ελλάδα
και διέπουν τις εν λόγω παροχές.Αεροπορική μεταφορά: ΣύμβασηΒαρσοβίας1912Θαλάσσιαμεταφορά:ΣύμβασηΒέρνης1974Οδική μεταφορά: Νομοθεσία Ε.Ε. Ξενοδοχειακή διαμονή: Σύμβαση Παρισίων 1962. Όσον αφορά
στις λοιπές ζημιές (εκτός σωματικών βλαβών) που προκύπτουν από την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, η αποζημίωση περιορίζεται στην επιστροφή της αξίας της παροχής που
δεν παρεσχέθη. Η αξίωση του συμμετέχοντος για τυχόν αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης συνεπεία μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης εξ υπαιτιότητας του διοργανωτή ή τρίτων παρόχων για τους
οποίους αυτός ευθύνεται, δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 15% της κατ’ άτομο βασικής τιμής της εκδρομής προ φόρων.Για τυχόν νομική διεκδίκηση των απαιτήσεων καθορίζονται τα Ελληνικά
Δικαστήρια και ειδικότερα τα Δικαστήρια της έδρας του Γραφείου στην Θεσσαλονίκη.Το γραφείο και ο πελάτης δεσµεύονται να επιλύσουν µε καλή πίστη κάθε διαφορά που µπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύ
µβασης του οργανωµένου ταξιδιού. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρµόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Το Γραφείο σε εφαρμογή του
Π.Δ. 339/5.9.96 έχει ασφαλιστεί για τους κινδύνους που αφορούν στην εκτέλεση της ταξιδιωτικής σύμβασης και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε περίπτωση πτώχευσης. Η ασφαλιστική εταιρεία και τα στοιχεία του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αναφέρονται στο έντυπο της ταξιδιωτικής σύμβασης. Συνιστούμε όμως στους ταξιδιώτες να ζητήσουν από τους ασφαλιστικούς συμβούλους την προσωρινή ασφαλιστική τους κάλυψη για
ασθένεια ή ατύχημα κατά την διάρκεια του ταξιδιού η οποία είναι προαιρετική.
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