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T R A V E L  in  V E L V E T
Grefis



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Στο γκισέ της αεροπορικής εταιρίας που ταξιδεύετε. Παρακαλώ πολύ όπως ενημερωθείτε και από τον πίνακα ανακοινώσεων 
του Ελ. Βενιζέλος. Απαραίτητη η παρουσία σας (02) δύο ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. (Απαραίτητη η 
επίδειξη ενός τουλάχιστον εκ των δύο ταξιδιωτικών εγγράφων εν ισχύει - Ταυτότητα ή Διαβατήριο) .

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Αμαλίας & Σουρή γωνία (επί της Αμαλίας - κτίριο Μποδοσάκη - Ρώσικη εκκλησία) Απαραίτητη η παρουσία σας 15 - 20 λεπτά 
πριν την ώρα αναχώρησης. Επιβαρύνσεις καμπινών κατ’ άτομο με επιστροφή για τις οδικές εκδρομές εξωτερικού.

•  (Α4) 4κλινή εξωτερική 30 €.

•  (Α3) 3κλινή εξωτερική 50 €.

•  (ΑΒ3) 3κλινή εσωτερική 45 €.

•  (ΑΒ2) 2κλινή εσωτερική 65 €.

•  (Α2) 2κλινή εξωτερική 80 €.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το καταθετήριο με fax στην 
εταιρία μας ή απαραίτητη τηλεφωνική ενημέρωση στον υπεύθυνο 
πωλητή της κράτησης.

Οι εκδρομές μας εκτελούνται με ιδιόκτητα λεωφορεία τελευταίας τριετίας, 
με τους πιο έμπειρους συνοδούς και ξεναγούς!!! 

Όλες οι εκδρομές προγραμματίζονται από τα εμπειρότερα στελέχη 
με ειδίκευση σε όλη την Ευρώπη!!!

T R A V E L  in  V E L V E T
Grefis

Αγαπητοί μας ταξιδιώτες, 

‘Στα ταξίδια μας κάνουμε το καλύτερο!
Με στόχο την ποιότητα σε κάθε περιβάλλον και προορισμό! Νιώθουμε το σφυγμό σας, σχεδιάζουμε μαζί σας 

την κάθε λεπτομέρεια και με την συνεργασία των ασφαλέστερων αεροπορικών & ναυτιλιακών εταιριών 
κάνουμε το ταξίδι σας πιο άνετο, πιο σίγουρο και ευχάριστο. Οι μετακινήσεις με τα ιδιότητα πολυτελή 

πούλμαν, τελευταίας τεχνολογίας προσφέρουν όλες τις ανέσεις για ένα ασφαλές & άνετο ταξίδι! 
Τα ξενοδοχεία, αυστηρά επιλεγμένα και υψηλού επιπέδου κάνουν την διαμονή σας ευχάριστη! Το κέφι 

και οι γνώσεις των ξεναγών μας, θα σφραγίσουν κάθε στιγμή της εκδρομής σας και θα ολοκληρώσουν 
την άψογη οργάνωση μας! Ευχαριστούμε πολύ για την πολύχρονη εμπιστοσύνη & υποστήριξη σας 

στο γραφείο μας! Εσείς χαρίστε μας την καλύτερη διάθεση σας και απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι, 
με ανεπανάληπτες στιγμές που θα ζωντανεύουν στη μνήμη σας όσα χρόνια και αν περάσουν!

29ΧΡΟΝΙΑ

ALPHA BANK

ΑΡ. ΛΟΓ/ΜΟΥ 120002320008546

IBAN GR5101401200120002320008546

SWIFT CODE CR.BAGR.AAXXX

ΟΝΟΜΑ GREFIS TRAVEL INVELVET

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΡ. ΛΟΓ/ΜΟΥ 104/002932-79

IBAN GR1801101040000010400293279

SWIFT CODE-BIC ETHNGRAA

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ
GREFIS TRAVEL INVELVET

ΠΕΙΡΑΙΩΣ BANK

ΑΡ. ΛΟΓ/ΜΟΥ 5049085636135

IBAN GR5101720490005049085636135

SWIFT CODE-BIC PIRBGRAA

ΟΝΟΜΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ

EUROBANK

ΑΡ. ΛΟΓ/ΜΟΥ 00260093600200878395

IBAN GR2602600930000600200878395

ΟΝΟΜΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ

Ο διοργανωτής δεν έχει καμία ευθύνη για τυπογραφικά λάθη που 
αφορούν τους εντασσόμενους στο έντυπο τιμοκαταλόγους καθώς 
και στα κείμενα των εκδρομών. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα 
αλλαγής των τιμών χωρίς καμία προειδοποίηση.

facebook.com/Grefi sHolidays/

twitter.com/Grefi sHolidays

www.youtube.com/channel/UCEvP-ymxtpvHRvkW9KWG5QQ

 Επισκεφθείτε μας 
στην ιστοσελίδα μας:
 WWW.GREFIS.GR

Ταξιδέψτε μαζί μας 
και κερδίστε την 
κάρτα μέλους μας 
γεμάτη προνόμια 
και δώρα.

Ενημερωθείτε 
αναλυτικά στη 
σελ. 115 
του εντύπου.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
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ΡΩΜΗ - ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ - ΒΑΤΙΚΑΝΟ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (4, 5ΗΜ) 
Ρώμη, Βατικανό, Φλωρεντία

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ (7ΗΜ) 
Μιλάνο, Βερόνα, Πάντοβα, Βενετία, Φλωρεντία, 
Πίζα, Λούκα, Σιένα, Ρώμη, Βατικανό.

ΒΕΝΕΤΙΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ - ΜΙΛΑΝΟ - 
ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ (8ΗΜ) 
Βερόνα, Πάντοβα, Βενετία, Φλωρεντία, Μοντεκατίνι Τέρμε, Cinque Terre, 
Πίζα, Λούκα, Σιένα, Σαν Τζιμινιάνο, Μιλάνο, Λάγκο Ματζόρε, Κόμο.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΙΚΕΛΙΑΣ - ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ - 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙOΛΟΥ (7ΗΜ) 
Κατάνια, Μεσίνα, Ταορμίνα, Νησιά Αιόλου, Παλέρμο, Μονρεάλε, Ακράγας, 
Συρακούσες, Ορτυγία, Αίτνα, Ρήγιο, Ελληνόφωνα Χωριά.

ΡΩΜΗ - ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ - ΚΑΠΡΙ (6ΗΜ) 
Ρώμη, Μουσεία Βατικανού, Σαλέρνο, Αμάλφι, Ποζιτάνο, Κάπρι, 
Νάπολη, Πομπηία, Σορέντο.

ΡΩΜΗ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ - 
ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ CINQUE TERRE (6HM) 
Μοντεκατίνι Τέρμε, Φλωρεντία, Cinque Terre, Λούκα, Πίζα, Σιένα, 
Σαν Τζιμινιάνο, Ρώμη, Μουσεία Βατικανού.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ - ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ CINQUE TERRE - 
ΡΩΜΗ - ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ - ΚΑΠΡΙ (10ΗΜ) 
Μοντεκατίνι Τέρμε, Φλωρεντία, Cinque Terre, Λούκα, Πίζα, Σιένα, Σαν 
Τζιμινιάνο, Ρώμη, Μουσεία Βατικανού, Σαλέρνο, Αμάλφι, Ποζιτάνο, Κάπρι, 
Νάπολη, Πομπηία, Σορέντο.

ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (7ΗΜ) 
Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια, Βερόνα, Βενετία, Πομπηία.

BELLA ITALIA (8ΗΜ) 
Βενετία, Πάντοβα, Φλωρεντία, Μοντεκατίνι Τέρμε, Σιένα, Πίζα, Ρώμη, Ανκόνα.

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΟΥΜΒΡΙΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ - 
CINQUE TERRE - ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ (10ΗΜ) 
Περούτζια, Γκούμπιο, Σιένα, Μοντεκατίνι, Σαν Τζιιμιάνο, Λούκα, Πίζα, 
Φλωρεντία, Cinque Terre, Μιλάνο, Κόμο, Λάγκο Ματζόρε, Ανκόνα, Ασίζη.

ΚΟΣΤΙΕΡΑ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ - ΚΑΠΡΙ - 
ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ (7ΗΜ) 
Αλμπερομπέλο, Ματέρα, Σαλέρνο, Ποζιτάνο, Αμάλφι, Κάπρι, Πομπηία, 
Νάπολη, Λέτσε, Ελληνόφωνα Χωριά Απουλίας, Μπρίντιζι.

ΣΙΚΕΛΙΑ - ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ (9ΗΜ) 
Αλμπερομπέλο, Ματέρα, Ρήγιο, Κεφαλού, Παλέρμο, Μονρεάλε, 
Ακράγαντας, Σιρρακούσες, Κατάνια, Ορτιγία, Νότο, Ταορμίνα, Ελληνόφωνα 
Χωριά Απουλίας, Λέτσε, Μπρίντιζι, Κοσέντζα.

ΣΑΡΔΗΝΙΑ - ΚΟΡΣΙΚΗ (7HM) 
Όλμπια, Κάλιαρι, Αλγκέρο, Κάστελ Σάρδο, Μπόζα, Οριστάνο, 
Πόρτο Βέκιο, Κόστα Σμεράλδα- Νησί Λα Μανταλένα, Σάντα Τερέζα, 
Μπονιφάτσιο, Σαρτενέ, Αιάκειο, Καργκέζε, Κόρτε, Μπαστιά.
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ΡΩΜΗ

AMERICAN PALACE EUR
★ ★ ★ ★

Via Laurentina 554, Eur & Garbatella, 00143
www.americanpalace.it

ALBANI
★ ★ ★ ★

Via Adda, 45, 00198
www.hotelalbaniroma.com

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

ΣΑΛΕΡΝΟΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙΠΑΝΤΟΒΑ

ΜΙΛΑΝΟ

GRAND HOTEL MEDITERRANEO
★ ★ ★ ★

Lungarno del Tempio, 44, 50121
www.hotelmediterraneo.com

PARK HOTEL
★ ★ ★ ★

Via Bagnara, 12, 84085
www.sanseverinoparkhotel.com

GRAND HOTEL TETUCCIO
★ ★ ★ ★

Viale Giuseppe Verdi 74, 51016
www.hoteltettuccio.it

HOTEL MILANO PADOVA
★ ★ ★ ★

Via Giorgio Stephenson 55, 20157
www.barcelo.com

ΠΑΛΕΡΜΟ ΑΤΣΙΡΕΑΛΕ ΜΕΣΙΝΑ

 IBIS STYLE
★ ★ ★ ★

Via Francesco Crispi 230, 90139
www.accorhotels.com

ORIZZONTE ACIREALE HOTEL CATANIA
★ ★ ★ ★

Viale Cristoforo Colombo, 2, 95024
www.hotelorizzonte.it

ROYAL PALACE
★ ★ ★ ★

Via Tommaso Cannizzaro 3, 98123 
www.hotel-rn.com

ADUA MONTECATINI
★ ★ ★ ★

Via Manzoni 46, 51016
www.hoteladua.it

HOLIDAY INN MILAN NORD ZARA
★ ★ ★ ★

Via Cornaggia, 44, 20092 Cinisello Balsamo
www.holidayinn.com

ΙΤΑΛΙΑ

Hotels



7

Ιταλία: 
4, 5 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
05, 12, 19, 26 Ιουλίου
02, 09, 16, 23, 30 Αυγούστου

ΡΩΜΗ - ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ - 
ΒΑΤΙΚΑΝΟ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Ρώμη, Βατικανό, Φλωρεντία

7

Περιλαμβάνονται: 

• Αεροπορικά εισιτήρια με ALITALIA Airlines 

• 3 ή 4 διαν/σεις με πρωινό μπουφέ σε ξενοδοχείο της επιλογής σας. 

• Μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο 

• Ελληνόφωνη ξενάγηση πόλης 

• Ελληνόφωνη ξενάγηση στις Κατακόμβες 

• Μεταφορά από/προς τα μουσεία του Βατικανού 

• Ελληνόφωνη ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού 

• Κόστος αποσκευής έως 23 κιλά 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά 

• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Φόροι αεροδρομίων 155€

• check points 30€ (πληρωτέα από Αθήνα) 

• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά 

• Είσοδοι μουσείων, μνημείων, αρχαιολογικών χώρων |

• Δημοτικός φόρος της Ρώμης€6 (για τα 4* ξενοδοχεία) /€4 (για τα 3* 

ξενοδοχεία) την ημέρα ανά άτομο 

• Ότι δε αναφέρεται στο πρόγραμμα 

Πτήσεις για τις αναχωρήσεις: 01, 15, 29/07 & 12, 26/08
Αναχώρηση Αθήνα - Ρώμη ΑΖ 717 05:55 - 07:00
Επιστροφή Ρώμη - Αθήνα ΑΖ 722 21:50 - 00:05

Από

315€
το άτομο

Τιμές: Buenos Aires 


Villa Grazioli 


Ludovisi Palace
Empire Palace


Rose Garden Palace 4*sup
Berg Luxury Hotel


05, 12, 19 & 26 Ιουλίου, 2019, 4 ημέρες05, 12, 19 & 26 Ιουλίου, 2019, 4 ημέρες05, 12, 19 & 26 Ιουλίου, 2019, 4 ημέρες
Κατ’ άτομο σε δίκλινο 325€ 345€ 395€ 555€

Σε μονόκλινο 420€ 445€ 515€ 855€

Παιδικό (έως 11 ετών) 295€ 315€ 365€ 525€

Φόροι αεροδρομίου 155€
02, 09, 16, 23, & 30 Αυγούστου 2019, 4 ημέρες02, 09, 16, 23, & 30 Αυγούστου 2019, 4 ημέρες02, 09, 16, 23, & 30 Αυγούστου 2019, 4 ημέρες
Κατ’ άτομο σε δίκλινο 315€ 330€ 385€ 465€

Σε μονόκλινο 390€ 435€ 515€ 680€

Παιδικό (έως 11 ετών) 285€ 300€ 355€ 435€

Φόροι αεροδρομίου 155€
05, 12, 19 & 26 Ιουλίου, 2019, 5 ημέρες05, 12, 19 & 26 Ιουλίου, 2019, 5 ημέρες05, 12, 19 & 26 Ιουλίου, 2019, 5 ημέρες
Κατ’ άτομο σε δίκλινο 365€ 385€ 465€ 675€

Σε μονόκλινο 480€ 520€ 625€ 995€

Παιδικό (έως 11 ετών) 335€ 355€ 435€ 645€

Φόροι αεροδρομίου 155€
02, 09, 16, 23, & 30 Αυγούστου 2019, 5 ημέρες02, 09, 16, 23, & 30 Αυγούστου 2019, 5 ημέρες02, 09, 16, 23, & 30 Αυγούστου 2019, 5 ημέρες
Κατ’ άτομο σε δίκλινο 345€ 370€ 425€ 545€

Σε μονόκλινο 465€ 510€ 625€ 845€

Παιδικό (έως 11 ετών) 315€ 340€ 395€ 515€

Φόροι αεροδρομίου 155€

Σημειώσεις: Στο 4ήμερο πρόγραμμα υπάρχει μία λιγότερη ελεύθερη μέρα.
Η ροή των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τα ωράρια πτήσεων και 
λειτουργίας χώρων και μουσείων.

Italy
1ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ (ξενάγηση & Κατακόμβες) (Rome 
by night)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για Ρώμη. Άφι-
ξη,και συνάντηση με τον Ελληνόφωνο ξεναγό και γνωριμία με 
την «Αιώνια Πόλη». Ξεκινάμε τη ξενάγηση της πόλης με πρώτη 
επίσκεψη στις κατακόμβες της Αγ. Καλλίστου, όπου θα δούμε τις 
κρύπτες των Πάππων και τους τάφους των πρώτων χριστιανών ή 
εναλλακτικά (ανάλογα ποιες είναι ανοικτές) στις εντυπωσιακές αρ-
χιτεκτονικά κατακόμβες της Δομιτίλλης, όπου η βασιλική τους εκ-
κλησία είναι αφιερωμένη στους Αγ. μάρτυρες Νηρίο και Αχίλλειο. 
Διασχίζοντας την Αππία οδός θα δούμε τα πιο διάσημα Λουτρά 
(Θέρμες) του αυτοκράτορα Καρακάλλα που λειτουργούσαν πάνω 
από 300 χρόνια, πριν καταλήξουμε στο πιο αντιπροσωπευτικό κτί-
ριο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, το επιβλητικό Κολοσσαίο & την 
αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Εν συνέχεια, θα επιβιβαστού-
με στο λεωφορείο για το πανοραμικό μέρος της ξενάγησης όπου 
θα δούμε τον ιππόδρομο, το νησάκι Τιβερίνα, το Κάστρο των Αγ-
γέλων, την βίλα Μποργκέσε, την διάσημη Βία Βένετο και θα κατα-
λήξουμε στα ξενοδοχεία σας όπου θα έχετε χρόνο για ξεκούραση. 
Για το βράδυ προαιρετικά μπορείτε να ακολουθήσετε το Rome 
by Night, μια ξεχωριστή περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πό-
λης ανάμεσα στα φωταγωγημένα κτίρια της, που σίγουρα θα σας 
εντυπωσιάσει η διαφορετική της όψη υπό το φως των αστεριών. 

2η μέρα: ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ
Πρόγευμα και σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη σε ένα από τα 
κορυφαία μουσεία στο κόσμο. Mια μεγάλη μπρούτζινη πύλη θα 
σας οδηγήσει «ως δια μαγείας» από την Ρώμη στο μικρότερο κρα-
τίδιο του κόσμου, το Βατικανό. Θα θαυμάσετε τεράστιες συλλογές 
ανεκτίμητων έργων τέχνης & γλυπτικής με αποκορύφωμα τη πε-
ρίφημη Καπέλα Σιξτίνα. Πρόκειται για το παρεκκλήσι του Απο-
στολικού 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. (Μόνο & εφόσον εί-
ναι ανοιχτή για το κοινό ακολουθεί επίσκεψη στη Βασιλική του Αγ. 
Πέτρου & ξενάγηση στην ομώνυμη πλατεία. Η Βασιλική του Αγ. 
Πέτρου είναι η μεγαλύτερη παπική εκκλησία, όπου στο εσωτερικό 
της βρίσκονται εκατοντάδες αγάλματα με αποκορύφωμα τη Πιετά 
του Μιχαήλ Άγγελου.) 

Για την ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού θα πρέπει πριν την αναχώρηση σας 
να δηλώσετε συμμετοχή και να προπληρώσετε το κόστος εισόδου (28€ για 
ενήλικες και 20€ για παιδιά μέχρι 18 ετών). Υποχρεωτική κράτηση και προπλη-
ρωμή εισόδου 10 μέρες πριν την επίσκεψη. Σε άλλη περίπτωση δεν υπάρχει 
δυνατότητα να εξασφαλίσουμε την είσοδός σας στα Μουσεία του Βατικανού. 

3η μέρα: ΡΩΜΗ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Ημέρα ελεύθερη. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε ολοήμε-
ρη εκδρομή στη πόλη που είναι συνώνυμη με την τέχνη της Ανα-
γέννησης, τη Φλωρεντία. Θα γνωρίσουμε περιπατητικά την ιστορι-
κή πόλη που δίκαια βρίσκεται υπό την προστασία της ΟΥΝΕΣΚΟ. 
θα δούμε το μεγαλοπρεπές Ντουόμο με το περίφημο καμπαναριό 
του Τζιότο, το Βαπτιστήριο - ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής με μπρού-
ντζινες πόρτες και μωσαϊκά - την εκκλησία Σάντα Κρότσε, την Πιά-
τσα Ντε Λα Σινιορία και το Πόντε Βέκιο, που είναι μερικά από τα 
έργα τέχνης της Φλωρεντίας. 

4η μέρα: ΡΩΜΗ
Χρόνος ελεύθερος στην αιώνια πόλη. Περπατήστε στους εμπορι-
κούς 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 Ρώ-
μης) και την Via del Babuino στην οποία η ανάμειξη προϊόντων 
υψηλής μόδας και αντικών την καθιστά από τις πιο κομψές οδούς 
της Ρώμης. 

5η μέρα: ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής στην 
Αθήνα.
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Αναχωρήσεις: 
14, 25 Ιουλίου 
04, 15, 25 Αυγούστου
05 Σεπτεμβρίου

ΡΩΜΗ - ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ - 
ΚΑΠΡΙ
Ρώμη, Μουσεία Βατικανού, Σαλέρνο, Αμάλφι, Ποζιτάνο, Κάπρι, 
Νάπολη, Πομπηία, Σορέντο.

Ιταλία: 
6 ημέρες

Από

625€
το άτομο

8

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Ρώμη & Νάπολη - 

Αθήνα με την Aegean Airlines. 
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. (Hotel American Palace, Park 

Hotel Salerno & Spa) , ή παρόμοια. 
• Πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή) . 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Εισιτήριο κρουαζιέρας για το Ποζιτάνο - Αμάλφι 
• Εισιτήριο κρουαζιέρας για το Κάπρι.
• Τοπικοί ξεναγοί στην Πομπηία και στα Μουσεία Βατικανού.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 
• Φ.Π.Α. 
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά 
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται. 
• Είσοδος στο Βατικανό - υποχρεωτικά τα ακουστικά 
• Checkpoint 20€
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, το άτομο τη βραδιά (6€ Ρώμη) .
• Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Σημειώσεις: 
Για τους επιβάτες με την Aegean Airlines που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70-90€ & 
Από/προς υπόλοιπα αεροδρόμια 120-140€

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 625€

Τιμή σε μονόκλινο 750€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών) 575€

Φόροι αεροδρομίων 150€

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Ρώμη A3 650 08:25 - 09:55

Επιστροφή Νάπολη - Αθήνα A3 681 10:00 - 12:40

Δώρο: 
Ημιδιατροφή & 
οι κρουαζιέρες:

1. Ποσιτάνο-Αμάλφι, 
2. Κάπρι

Italy
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αιώνια πόλη, 
πρωτεύουσα της Ιταλίας, τη Ρώμη. Με την άφιξη μας θα κάνουμε 
την ξενάγηση της πόλης και θα αρχίσει με το Κολοσσαίο, το με-
γαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου, και 
την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Περνώντας από την Οδό 
των Αυτοκρατορικών Αγορών στην καρδιά της αρχαίας Ρώμης, θα 
φτάσουμε στον λόφο του Καπιτωλίου και στην Πιάτσα Βενέτσια 
με το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρα Εμμανουήλ 
Β΄, τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας, στο οποίο βρίσκεται 
και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στη φημισμένη Φοντάνα 
Ντι Τρέβι και τέλος στην πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια. Μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΡΩΜΗ - ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφθούμε το ανεξάρτη-
το κρατίδιο του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε στα περίφημα 
μουσεία του, με εκθέματα που περιλαμβάνουν διάσημα αγάλματα 
του αρχαίου κόσμου και της Αναγέννησης, όπως το σύμπλεγμα 
του Λαοκόοντα, τον Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, έργα των Τζι-
ότο, Ραφαήλ, Ντα Βίντσι, Καραβάτζιο κ.ά. Περνώντας από τους 
περίφημους Διαδρόμους των Κηροπηγίων, των Ταπισερί, των Γε-
ωγραφικών Χαρτών και τις Αίθουσες με τις νωπογραφίες του Ρα-
φαήλ, θα καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με τη θρυλική οροφή 
ζωγραφισμένη από τον Μιχαήλ Άγγελο. Ακολούθως, θα περάσου-
με στη μεγαλόπρεπη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη 
εκκλησία του κόσμου, χτισμένη πάνω στον τάφο του Αποστόλου 
Πέτρου, όπου μεταξύ των άλλων θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ 
Άγγελου και το κιβώριο που δεσπόζει πάνω από τον παπικό βωμό, 
έργο του Μπερνίνι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύ-
θερο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

Για την ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού θα πρέπει πριν την αναχώρηση 
σας να δηλώσετε συμμετοχή και να προπληρώσετε το κόστος εισόδου (28€ 
για ενήλικες και 20€ για παιδιά μέχρι 18 ετών) . Υποχρεωτική κράτηση και 
προπληρωμή εισόδου 10 μέρες πριν την επίσκεψη. Σε άλλη περίπτωση δεν 
υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλίσουμε την είσοδός σας στα Μουσεία του 
Βατικανού. 

3η μέρα: ΡΩΜΗ - ΝΑΠΟΛΗ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΣΑΛΕΡΝΟ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της 
Καμπανίας, τη Νάπολη, μια πόλη πολύβουη και γεμάτη αντιθέ-
σεις. Άφιξη και πανοραμική περιήγηση. Θα δούμε στην παραλία 
το Καστέλλο ντελ Ουόβο, το Βασιλικό Παλάτι, τη Στοά του Ου-
μπέρτου και την παλαιότερη όπερα στην Ευρώπη: το Θέατρο Σαν 
Κάρλο. Στη συνέχεια αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο της 
Πομπηίας, που θάφτηκε από τη λάβα και τη στάχτη του Βεζούβιου 
το 79 μ.Χ. Στην ξενάγηση που ακολουθεί θα δούμε μεταξύ άλ-
λων 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. Νω-
ρίς το απόγευμα μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή του 
Σαλέρνο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ - ΠΟΖΙΤΑΝΟ - ΑΜΑΛΦΙ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για μια μαγευτική κρουα-
ζιέρα στο Τυρρηνικό Πέλαγος. Πρώτη μας επίσκεψη το γραφικό 
Ποζιτάνο, ένας οικισμός - βεράντα στο απέραντο γαλάζιο, και χρό-
νος ελεύθερος για να περπατήσουμε στα στενά καλντερίμια του. 
Στη συνέχεια, αναχώρηση για το Αμάλφι, χτισμένο στον μυχό του 
ομώνυμου κόλπου στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα, μία από τις πλέον 
συγκλονιστικές ακτές της Ευρώπης. Στην περιπατητική μας περιή-
γηση θα δούμε τα αρχοντικά σπίτια, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Ανδρέα με βυζαντινά, αραβικά και γοτθικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και δι-
ανυκτέρευση.

5η μέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ - ΚΑΠΡΙ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Νωρίς το πρωί θα πάρουμε το ταχύπλοο 
για το μαγευτικό νησί Κάπρι, που με τις ρωμαϊκές επαύλεις, τα 
αγάλματα, τα λουτρά, τις εκκλησίες, τις κρεμαστές σκάλες που κα-
ταλήγουν στη θάλασσα μέσα σε μια οργιώδη και πολύχρωμη με-
σογειακή βλάστηση, θυμίζει σκηνικό άλλης εποχής. Προτείνουμε 
επίσης και μια επίσκεψη στη Γαλάζια Σπηλιά. Επιστροφή αργά το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ - ΝΑΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο αεροδρόμιο της Νά-
πολης για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στην Αθήνα νωρίς 
το μεσημέρι. 
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Ιταλία: 
6 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
10, 21, 31 Ιουλίου 
11, 21 Αυγούστου 

ΡΩΜΗ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ - 
ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ CINQUE TERRE
Μοντεκατίνι Τέρμε, Φλωρεντία, Cinque Terre, Λούκα, Πίζα, Σιένα, 
Σαν Τζιμινιάνο, Ρώμη, Μουσεία Βατικανού.

9

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Πίζα & Ρώμη - Αθήνα 

με την Aegean Airlines. 
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (Hotel American Palace, Grand 

Hotel Tettuccio Montecatini Terme) ή παρόμοια. 
• Πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή) . 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Εισιτήριο κρουαζιέρας στα χωρία της Cinque Terre
• Τοπικοί ξεναγοί στην Φλωρεντία, και στα Μουσεία Βατικανού.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 
• Φ.Π.Α. 
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά 
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται. 
• Είσοδος στο Βατικανό - υποχρεωτικά τα ακουστικά 
• Checkpoint 20€
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, το άτομο τη βραδιά (6€ Ρώμη, 1, 4€ 

Μοντεκατίνι) .
• Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Σημειώσεις: 
Για τους επιβάτες με την Aegean Airlines που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70-90€ & 
Από/προς υπόλοιπα αεροδρόμια 120-140€

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 595€

Τιμή σε μονόκλινο 720€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών) 545€

Φόροι αεροδρομίων 150€

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Πίζα A3 674 08:25 - 09:45

Επιστροφή Ρώμη - Αθήνα A3 655 17:30 - 20:50

Από

595€
το άτομο

Δώρο: 
Ημιδιατροφή & η 
κρουαζιέρα στα 

χωρια της Cinque 
Terre

Italy
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΙΖΑ - ΛΟΥΚΑ - ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΤΕΡΜΕ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Πίζα. Άφιξη 
επιβίβαση στο πούλμαν και περιήγηση στην ιστορική πόλη της 
Πίζας με τα μεσαιωνικά τείχη και τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο 
της, καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού της πόλης, που βρίσκο-
νται μέσα στο «Πεδίο των Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο 
και το μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Στη συνέχεια θα επι-
σκεφθούμε τη μεσαιωνική Λούκα, γενέτειρα του Τζιάκομο Που-
τσίνι. Στην εντός των τειχών περιήγησή μας στο ιστορικό κέντρο, 
θα δούμε μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μαρτίνου, 
το θέατρο Τζίλιο, την Πιάτσα ντελ Μερκάτο και Ανφιτεάτρο. Αργά 
το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο 
Μοντεκατίνι Τέρμε, μία από τις πιο κομψές λουτροπόλεις της Ιτα-
λίας. Δείπνο και Διανυκτέρευση

2η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΤΕΡΜΕ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Φλωρεντία, τη γε-
νέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη της τέχνης και της αισθη-
τικής, που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της UNESCO. Στην πανοραμική ξενάγηση μας, θα 
δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιω-
άννη και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό, τη Σάντα Μαρία Ντελ 
Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, 
θα κατέβουμε ως την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που στολίζει το σι-
ντριβάνι του Ποσειδώνα και αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ 
του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το Παλάτσο Βέκιο, που στε-
γάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, και η Λότζα με αγάλματα 
σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών. Συνεχίζουμε για την περίφημη 
Πινακοθήκη Ουφίτσι, (εξωτερική επίσκεψη) την ξακουστή και πο-
λυφωτογραφημένη γέφυρα Πόντε Βέκιο με τα αμέτρητα κοσμη-
ματοπωλεία, και την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότε-
ρες πλατείες της Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε 
και τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski. Χρόνος ελεύθερος για 
επίσκεψη στην αγορά του Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη στο Παλάτσο 
Πίττι, την πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. Επιστροφή αργά το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΤΕΡΜΕ - Κρουαζιέρα στα χωρία της 
Cinque Terre
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για μία μαγευτική κρουαζιέ-
ρα στα παραμυθένια χωριά Cinque Terre που βρίσκονται σκαρ-
φαλωμένα στα απόκρημνα βράχια της νότιας άκρης της Ιταλικής 
Ριβιέρας στη Λιγουρική Θάλασσα. Η περιοχή είναι μία από τις 
πιο όμορφες της δυτικής Ιταλίας, και έχει ανακηρυχθεί από την 
Unesco Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Με 

κέντρο εξόρμησης την πόλη Λα Σπέτσια, θα επισκεφθούμε τρία 
από τα μεσαιωνικά χωριά της, με πρώτη στάση στο Monterosso, 
τη Vernazza, που είναι ίσως και το ωραιότερο χωριό και όπου θα 
έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μία βόλτα στα όμορφα δρομά-
κια της και να καταλήξουμε στα ερείπια του κάστρου της με μία 
θέα που κόβει την ανάσα. Τέλος θα επισκεφθούμε το Portovenere 
χτισμένο στην άκρη της ιταλικής Ριβιέρας, πάνω σε μία βραχώδη 
χερσόνησο. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΤΕΡΜΕ - ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ - ΣΙΕΝΑ 
- ΡΩΜΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το μεσαιωνικό Σαν 
Τζιμινιάνο. Οι Ψηλοί αγέρωχοι πύργοι μας καλωσορίζουν από μα-
κριά δίνοντας στο Σαν Τζιμινιάνο μια παραμυθένια όψη, σχεδόν 
απίστευτη. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για τη Σιένα. Έντεκα 
δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ 
Κάμπο, όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό Δημαρχείο. Στην περιή-
γησή μας στα γραφικά καλντερίμια της πόλης, θα θαυμάσουμε 
τα μεσαιωνικά αρχοντικά, τις εκκλησιές και τον Καθεδρικό Ναό, 
αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται ένα 
από τα σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία. Στην 
συνέχεια θα επισκεφθούμε. Αργά το απόγευμα άφιξη στην Αιώνια 
πόλη, πρωτεύουσα της Ιταλίας, τη Ρώμη. Μεταφορά και τακτοποί-
ηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΡΩΜΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η ξενάγηση της πόλης θα αρχίσει με την 
επίσκεψη μας στο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο 
ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου, και την αψίδα του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου. Περνώντας από την Οδό των Αυτοκρατορικών 
Αγορών στην καρδιά της αρχαίας Ρώμης, θα φτάσουμε στον λόφο 
του Καπιτωλίου και στην Πιάτσα Βενέτσια με το ογκώδες μνημείο 
αφιερωμένο στον Βίκτωρα Εμμανουήλ Β΄, τον πρώτο βασιλιά της 
ενωμένης Ιταλίας, στο οποίο βρίσκεται και το μνημείο του Άγνω-
στου Στρατιώτη, στη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι και τέλος στην 
πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας και απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευ-
ση.

6η μέρα: ΡΩΜΗ - ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφθούμε το ανεξάρτη-
το κρατίδιο του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε στα περίφημα 
μουσεία του, με εκθέματα που περιλαμβάνουν διάσημα αγάλματα 
του αρχαίου κόσμου και της Αναγέννησης, όπως το σύμπλεγμα 

του Λαοκόοντα, τον Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, έργα των Τζι-
ότο, Ραφαήλ, Ντα Βίντσι, Καραβάτζιο κ.ά. Περνώντας από τους 
περίφημους Διαδρόμους των Κηροπηγίων, των Ταπισερί, των Γε-
ωγραφικών Χαρτών και τις Αίθουσες με τις νωπογραφίες του Ρα-
φαήλ, θα καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με τη θρυλική οροφή 
ζωγραφισμένη από τον Μιχαήλ Άγγελο. Ακολούθως, θα περάσου-
με στη μεγαλόπρεπη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη 
εκκλησία του κόσμου, χτισμένη πάνω στον τάφο του Αποστόλου 
Πέτρου, όπου μεταξύ των άλλων θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ 
Άγγελου και το κιβώριο που δεσπόζει πάνω από τον παπικό βωμό, 
έργο του Μπερνίνι. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής. Άφιξη στην Αθήνα το βράδυ. 

Για την ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού θα πρέπει πριν την αναχώρηση 
σας να δηλώσετε συμμετοχή και να προπληρώσετε το κόστος εισόδου (28€ 
για ενήλικες και 20€ για παιδιά μέχρι 18 ετών) . Υποχρεωτική κράτηση και 
προπληρωμή εισόδου λίγες μέρες πριν την επίσκεψη. Σε άλλη περίπτωση δεν 
υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλίσουμε την είσοδός σας στα Μουσεία του 
Βατικανού. 
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Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Πίζα & Νάπολη - Αθήνα με την Aegean Airlines. 
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το 

πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (Hotel American Palace Rome, Park Hotel Salerno & Spa Grand Hotel 

Tettuccio Montecatini Terme) ή παρόμοια. 
• Πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή) .
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Εισιτήριο κρουαζιέρας στα χωρία της Cinque Terre
• Εισιτήριο κρουαζιέρας για το Ποζιτάνο - Αμάλφι 
• Εισιτήριο κρουαζιέρας για το Κάπρι.
• Τοπικοί ξεναγοί στην Φλωρεντία, Πομπηία και στα Μουσεία Βατικανού.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 
• Φ.Π.Α.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά 
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά 

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. 
• Είσοδος στο Βατικανό - υποχρεωτικά τα ακουστικά 
• Checkpoint 25€
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, το άτομο τη βραδιά (6€ Ρώμη, 1, 4€ Μοντεκατίνι) .
• Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Σημειώσεις: 
Για τους επιβάτες με την Aegean Airlines που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις το επιπλέον κόστος 
είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70-90€ & Από/προς υπόλοιπα αεροδρόμια 120-140€

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 845€

Τιμή σε μονόκλινο 970€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 795€

Φόροι αεροδρομίων 150€

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Πίζα A3 674 08:25 - 09:45 

Επιστροφή Νάπολη - Αθήνα A3 681 10:00 - 12:40 

Italy

Ιταλία: 
10 ημέρες

Αναχωρήσεις:
10, 21, 31 Ιουλίου
11, 21 Αυγούστου
01 Σεπτεμβρίου

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ - 
ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ CINQUE TERRE - ΡΩΜΗ - 
ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ - ΚΑΠΡΙ
Μοντεκατίνι Τέρμε, Φλωρεντία, Cinque Terre, Λούκα, Πίζα, Σιένα, Σαν 
Τζιμινιάνο, Ρώμη, Μουσεία Βατικανού, Σαλέρνο, Αμάλφι, Ποζιτάνο, Κάπρι, 
Νάπολη, Πομπηία, Σορέντο. 

Δώρο: 
Ημιδιατροφή & οι 

κρουαζιέρες: 
1. Χωρία της Cinque Terre, 

2. Ποσιτάνο-Αμάλφι, 
3. Κάπρι

Από

845€
το άτομο
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΙΖΑ - ΛΟΥΚΑ - ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΤΕΡΜΕ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Πίζα. Άφιξη επιβίβαση στο πούλμαν και περιήγη-
ση στην ιστορική πόλη της Πίζας με τα μεσαιωνικά τείχη και τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο της, 
καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού της πόλης, που βρίσκονται μέσα στο «Πεδίο των Θαυμάτων», 
μαζί με το Βαπτιστήριο και το μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Στη συνέχεια θα επισκεφθού-
με τη μεσαιωνική Λούκα, γενέτειρα του Τζιάκομο Πουτσίνι. Στην εντός των τειχών περιήγησή μας 
στο ιστορικό κέντρο, θα δούμε μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μαρτίνου, το θέατρο 
Τζίλιο, την Πιάτσα ντελ Μερκάτο και Ανφιτεάτρο. Αργά το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας στο Μοντεκατίνι Τέρμε, μία από τις πιο κομψές λουτροπόλεις της Ιταλίας. 
Δείπνο και Διανυκτέρευση

2η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΤΕΡΜΕ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Φλωρεντία, τη γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, 
πόλη της τέχνης και της αισθητικής, που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της UNESCO. Στην πανοραμική ξενάγηση μας, θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με 
το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό, τη Σάντα Μαρία Ντελ 
Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως την Πιάτσα 
ντε λα Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα και αντίγραφο του αγάλματος του 
Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρ-
χείο της πόλης, και η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών. Συνεχίζουμε για την 
περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, (εξωτερική επίσκεψη) την ξακουστή και πολυφωτογραφημένη 
γέφυρα Πόντε Βέκιο με τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, μία από 
τις κεντρικότερες πλατείες της Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά 
καφέ Gilli και Paszkowski. Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στην αγορά του Σαν Λορέντζο ή 
επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. Επιστροφή αργά το απόγευμα 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΤΕΡΜΕ - Κρουαζιέρα στα χωρία της Cinque Terre
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για μία μαγευτική κρουαζιέρα στα παραμυθένια χωριά 
Cinque Terre που βρίσκονται σκαρφαλωμένα στα απόκρημνα βράχια της νότιας άκρης της Ιτα-
λικής Ριβιέρας στη Λιγουρική Θάλασσα. Η περιοχή είναι μία από τις πιο όμορφες της δυτικής 
Ιταλίας, και έχει ανακηρυχθεί από την Unesco Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Με κέντρο εξόρμησης την πόλη Λα Σπέτσια, θα 
επισκεφθούμε τρία από τα μεσαιωνικά χωριά της, με πρώτη στάση στο Monterosso, τη Vernazza, που είναι ίσως και το ωραιότερο χωριό και όπου 
θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μία βόλτα στα όμορφα δρομάκια της και να καταλήξουμε στα ερείπια του κάστρου της με μία θέα που κόβει 
την ανάσα. Τέλος θα επισκεφθούμε το Portovenere χτισμένο στην άκρη της ιταλικής Ριβιέρας, πάνω σε μία βραχώδη χερσόνησο. Επιστροφή αργά 
το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΤΕΡΜΕ - ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ - ΣΙΕΝΑ - ΡΩΜΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το μεσαιωνικό Σαν Τζιμινιάνο. Οι Ψηλοί αγέρωχοι πύργοι μας καλωσορίζουν από μακριά δίνοντας στο 
Σαν Τζιμινιάνο μια παραμυθένια όψη, σχεδόν απίστευτη. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για τη Σιένα. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη 
κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό Δημαρχείο. Στην περιήγησή μας στα γραφικά καλντερίμια της πόλης, θα θαυ-
μάσουμε τα μεσαιωνικά αρχοντικά, τις εκκλησιές και τον Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται ένα από τα 
σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε. Αργά το απόγευμα άφιξη στην Αιώνια πόλη, πρωτεύουσα της 
Ιταλίας, τη Ρώμη. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΡΩΜΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η ξενάγηση της πόλης θα αρχίσει με την επίσκεψη μας στο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφι-
θέατρο του κόσμου, και την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Περνώντας από την Οδό των Αυτοκρατορικών Αγορών στην καρδιά της αρχαίας 
Ρώμης, θα φτάσουμε στον λόφο του Καπιτωλίου και στην Πιάτσα Βενέτσια με το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρα Εμμανουήλ Β΄, τον 
πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας, στο οποίο βρίσκεται και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι και τέλος 
στην πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΡΩΜΗ - ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφθούμε το ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε στα περίφημα μουσεία του, με εκ-
θέματα που περιλαμβάνουν διάσημα αγάλματα του αρχαίου κόσμου και της Αναγέννησης, όπως το σύμπλεγμα του Λαοκόοντα, τον Απόλλωνα του 
Μπελβεντέρε, έργα των Τζιότο, Ραφαήλ, Ντα Βίντσι, Καραβάτζιο κ.ά. Περνώντας από τους περίφημους Διαδρόμους των Κηροπηγίων, των Ταπισερί, 
των Γεωγραφικών Χαρτών και τις Αίθουσες με τις νωπογραφίες του Ραφαήλ, θα καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με τη θρυλική οροφή ζωγρα-
φισμένη από τον Μιχαήλ Άγγελο. Ακολούθως, θα περάσουμε στη μεγαλόπρεπη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου, 
χτισμένη πάνω στον τάφο του Αποστόλου Πέτρου, όπου μεταξύ των άλλων θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου και το κιβώριο που δεσπόζει 
πάνω από τον παπικό βωμό, έργο του Μπερνίνι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

Για την ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού θα πρέπει πριν την αναχώρηση σας να δηλώσετε συμμετοχή και να προπληρώσετε το κόστος εισόδου (28€ για ενήλικες και 20€ για 
παιδιά μέχρι 18 ετών) . Υποχρεωτική κράτηση και προπληρωμή εισόδου λίγες μέρες πριν την επίσκεψη. Σε άλλη περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλίσουμε την 
είσοδός σας στα Μουσεία του Βατικανού. 

7η μέρα: ΡΩΜΗ - ΝΑΠΟΛΗ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΣΑΛΕΡΝΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Καμπανίας, τη Νάπολη, μια πόλη πολύβουη και γεμάτη αντιθέσεις. Άφιξη και πανο-
ραμική περιήγηση. Θα δούμε στην παραλία το Καστέλλο ντελ Ουόβο, το Βασιλικό Παλάτι, τη Στοά του Ουμπέρτου και την παλαιότερη όπερα στην 
Ευρώπη: το Θέατρο Σαν Κάρλο. Στη συνέχεια αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο της Πομπηίας, που θάφτηκε από τη λάβα και τη στάχτη του 
Βεζούβιου το 79 μ.Χ. Στην ξενάγηση που ακολουθεί 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. Νωρίς το απόγευμα μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή 
του Σαλέρνο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

8η μέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ - ΠΟΖΙΤΑΝΟ - ΑΜΑΛΦΙ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για μια μαγευτική κρουαζιέρα στο Τυρρηνικό Πέλαγος. Πρώτη 
μας επίσκεψη το γραφικό Ποζιτάνο, ένας οικισμός - βεράντα στο απέραντο γαλάζιο, και χρόνος 
ελεύθερος για να περπατήσουμε στα στενά καλντερίμια του. Στη συνέχεια, αναχώρηση για το Αμάλ-
φι, χτισμένο στον μυχό του ομώνυμου κόλπου στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα, μία από τις πλέον συ-
γκλονιστικές ακτές της Ευρώπης. Στην περιπατητική μας περιήγηση θα δούμε τα αρχοντικά σπίτια, 
τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ανδρέα με βυζαντινά, αραβικά και γοτθικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.

9η μέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ - ΚΑΠΡΙ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Νωρίς το πρωί θα πάρουμε το ταχύπλοο για το μαγευτικό νησί Κάπρι, 
που με τις ρωμαϊκές επαύλεις, τα αγάλματα, τα λουτρά, τις εκκλησίες, τις κρεμαστές σκάλες που 
καταλήγουν στη θάλασσα μέσα σε μια οργιώδη και πολύχρωμη μεσογειακή βλάστηση, θυμίζει 
σκηνικό άλλης εποχής. Προτείνουμε επίσης και μια επίσκεψη στη Γαλάζια Σπηλιά. Επιστροφή αργά 
το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.

10η μέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ - ΝΑΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο αεροδρόμιο της Νάπολης για την πτήση της επιστροφής. 
Άφιξη στην Αθήνα νωρίς το μεσημέρι.
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Από

595€
το άτομο

Italy

Ιταλία: 
7 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
24 Ιουνίου
01, 08, 15, 22, 29 Ιουλίου 
05, 12, 19, 26 Αυγούστου
02 Σεπτεμβρίου

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
Μιλάνο, Βερόνα, Πάντοβα, Βενετία, Φλωρεντία, Πίζα, Λούκα, Σιένα, Ρώμη, 
Βατικανό.

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Μιλάνο & Ρώμη - 

Αθήνα με την Aegean Airlines /Alitalia.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχείο 4*. (Hotel Albani Rome, Hotel 

Μediterraneo Firenze, Hotel Μilano Padova ή Four Points by Sheraton 
Padova) ή παρόμοια. 

• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Τοπικοί ξεναγοί στα Μουσεία Βατικανού & Φλωρεντία.
• Έμπειρο αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
•  Φ.Π.Α.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά 
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά 

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων.
•  Βαπορέτο Βενετίας (15€) 
• Είσοδος στα μουσεία του Βατικανού, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα 

και γενικά όπου απαιτείται.
• Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Checkpoint (25€) 
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Ρώμη 6€, Φλωρεντία 

4, 8€ Πάντοβα 2, 85€) . 

Σημειώσεις: Για τους επιβάτες με την Aegean Airlines που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 
70-90€ & Από/προς υπόλοιπα αεροδρόμια 120-140€ Το Early booking ισχύει για τις πρώτες 10 θέσεις. Το πρόγραμμα θα εκτελεστεί αντίστροφα στις 
αναχωρήσεις 24/06 & 08, 22/07 & 05, 19/08 & 02/09. Ξεναγήσεις και εκδρομές, ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Τιμές: 

Italy
Τιμές: 

Italy
Early Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 595€ 645€

Τιμή σε μονόκλινο 735€ 795€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 495€ 545€

Φόροι αεροδρομίων 150€ 150€

Πτήσεις για τις αναχωρήσεις: 01, 15, 29/07 & 12, 26/08

Αναχώρηση Αθήνα - Μιλάνο A3 660 08:35 - 10:10

Επιστροφή Ρώμη - Αθήνα A3 655 17:20 - 20:30

Πτήσεις για τις αναχωρήσεις: 24/06 & 08, 22/07 & 05, 19/08 & 02/09

Αναχώρηση Αθήνα - Ρώμη A3 650 08:25 - 09:35

Επιστροφή Μιλάνο - Αθήνα A3 665 17:40 - 21:05

Κεντρικά 
ξενοδοχεία 4* σε Ρώμη 

& Φλωρεντία!!!

Εγγυημένες 
αναχωρήσεις κάθε 

Δευτέρα
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ - ΒΕΡΟΝΑ - ΠΑΝΤΟΒΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας το Μιλάνο. Άφιξη και πανοραμική περιήγηση. Θα δούμε το κάστρο των Σφόρτσα, την Πιάτσα ντελ Ντουόμο που είναι 
η κεντρική πλατεία την πόλης και πήρε το όνομα της από τον επιβλητικό καθεδρικό ναό του Μιλάνου. Ο εντυπωσιακός Καθεδρικός του Μιλάνου (Ντουόμο ντι Μιλάνο) είναι η έδρα του αρχιεπίσκοπου 
της πόλης και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Καθεδρικούς Ναός παγκοσμίως. Χρειάστηκαν 5 αιώνες για να ολοκληρωθεί η κατασκευή του και σήμερα είναι ο 5ος μεγαλύτερος Καθεδρικός 
Ναός στον κόσμο. Θα επισκεφθούμε την Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε Β’, που πήρε το όνομα της από τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας. Το κτίριο αποτελείται από δύο γυάλινες θολωτές στοές 
και συνδέει τις πλατείες Πιάτσα ντελ Ντουόμο με την Πιάτσα ντελα Σκάλα. Η Όπερα Λα Σκάλα ή αλλιώς η Σκάλα του Μιλάνου, είναι ένα από τα πιο γνωστά θέατρα όπερας του κόσμου και πήρε το όνομα 
της από την εκκλησία που βρισκόταν στην ίδια θέση, την Αγία Μαρία della Scala. Αναχώρηση για τη ρομαντική Βερόνα, την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, στις όχθες του ποταμού Αδίγη. Στην 
κεντρική Πλατεία Μπρα θα δούμε την περίφημη ρωμαϊκή Αρένα, και θα συνεχίσουμε για τις όμορφες πλατείες Ντελ Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, που περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά 
κτήρια, και φυσικά για το «αρχοντικό των Καπουλέτων» με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Αργά το απόγευμα άφιξη στη Πάντοβα, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΠΑΝΤΟΒΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση στην πιο ρομαντική πόλη του κόσμου, χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησιά, που ενώνονται με 410 περίπου γέφυρες, και έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Από το Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο στην περιοχή Καστέλλο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και το 
Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο των Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από ροζ και λευκό μάρμαρο σε βενετσιάνικο - γοτθικό 
στιλ, και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο 
Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο περίφημος Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καμπαναριό του (Καμπανίλε) , ο Πύργος του Ρο-
λογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος και αργά το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΠΑΝΤΟΒΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη Φλωρεντία, τη γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Στην 
περιήγησή μας θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι. 
Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα και αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το Παλάτσο Βέκιο, 
που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, και η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών. Συνεχίζουμε για την περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, την ξακουστή και πολύ φωτογραφημένη 
γέφυρα Πόντε Βέκιο με τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότερες πλατείες της Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ 
Gilli και Paszkowski. Χρόνος ελεύθερος για ψώνια στην αγορά του Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. Αργά το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΛΟΥΚΑ - ΠΙΖΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την μεσαιωνική Λούκα, γενέτειρα του Τζιάκομο Πουτσίνι. Στην εντός των τειχών περιήγησή μας στο ιστορικό κέντρο, θα δούμε μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό 
Ναό του Αγίου Μαρτίνου, το θέατρο Τζίλιο, την Πιάτσα ντελ Μερκάτο και Ανφιτεάτροκαι. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την ιστορική πόλη της Πίζας με τα μεσαιωνικά τείχη και τον ξακουστό Κεκλιμένο 
Πύργο της, καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού της πόλης, που βρίσκονται μέσα στο «Πεδίο των Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο και το μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Χρόνος ελεύθερος και 
αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας

5η μέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΣΙΕΝΑ - ΡΩΜΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη μεσαιωνική Σιένα. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό Δημαρχείο. Στην περι-
ήγησή μας στα γραφικά καλντερίμια της πόλης θα θαυμάσουμε τα μεσαιωνικά αρχοντικά, τις εκκλησιές και τον Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, που θεωρείται ένα από τα 
σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία. Αναχώρηση για την Αιώνια Πόλη, τη Ρώμη. Άφιξη, μεταφορά, και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΡΩΜΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η περιήγηση της πόλης, θα αρχίσει με την επίσκεψη μας στο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο 

αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου, και την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η ρωμαϊκή αγορά ήταν η καρδιά της 
αρχαίας Ρώμης και το κέντρο εξουσίας μιας αυτοκρατορίας που εκτεινόταν στο μεγαλύτερο μέρος του τότε γνωστού κό-
σμου. Σήμερα, αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. Συνεχίζουμε με τον λόφο 
του Καπιτωλίου και την Πιάτσα Βενέτσια με το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρα Εμμανουήλ Β’, τον πρώτο 
βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας, στο οποίο βρίσκεται και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τη φημισμένη Φοντάνα Ντι 
Τρέβι και τέλος την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΡΩΜΗ - ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Επίσκεψη στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε στα περίφημα μου-
σεία του, με εκθέματα που περιλαμβάνουν διάσημα αγάλματα του αρχαίου κόσμου και της Αναγέννησης, όπως το 
σύμπλεγμα του Λαοκόοντα, τον Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, έργα των Τζιότο, Ραφαήλ, Ντα Βίντσι, Καραβάτζιο κ.ά. 
Περνώντας από τους περίφημους Διαδρόμους των Κηροπηγίων, των Ταπισερί, των Γεωγραφικών Χαρτών και τις Αίθου-
σες με τις νωπογραφίες του Ραφαήλ, θα καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με τη θρυλική οροφή ζωγραφισμένη από 

τον Μιχαήλ Άγγελο. Ακολούθως, θα περάσουμε στη μεγαλόπρεπη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη εκκλησία 
του κόσμου, χτισμένη πάνω στον τάφο του Αποστόλου Πέτρου, όπου μεταξύ των άλλων θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ 

Άγγελου και το κιβώριο που δεσπόζει πάνω από τον παπικό βωμό, έργο του Μπερνίνι. Χρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα 
που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Ρώμης για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα. 

Για την ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού θα πρέπει πριν την αναχώρηση σας να δηλώσετε συμμετοχή και να προπληρώσετε το κόστος εισόδου (28€ 
για ενήλικες και 20€ για παιδιά μέχρι 18 ετών) . Υποχρεωτική κράτηση και προπληρωμή εισόδου λίγες μέρες πριν την επίσκεψη. Σε άλλη περίπτωση δεν 

υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλίσουμε την είσοδός σας στα Μουσεία του Βατικανού.
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Αναχωρήσεις: 
24 Ιουνίου 
01, 08, 15, 22 Ιουλίου
05, 12, 19, 26 Αυγούστου

ΒΕΝΕΤΙΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ 
ΤΟΣΚΑΝΗ - ΜΙΛΑΝΟ - ΛΙΜΝΕΣ 
ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
Βερόνα, Πάντοβα, Βενετία, Φλωρεντία, Μοντεκατίνι Τέρμε, 
Cinque Terre, Πίζα, Λούκα, Σιένα, Σαν Τζιμινιάνο, Μιλάνο, Λάγκο 
Ματζόρε, Κόμο.

Ιταλία: 
8 ημέρες

Από

645€
το άτομο

14

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Βερόνα - Αθήνα με 

την Aegean Airlines.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχείο 4*. (Hotel Milano Padova, Grand 

Hotel Tettuccio Montecatini, Holiday Inn Milano) ή παρόμοια. 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Τρία (3) δείπνα στο ξενοδοχείο στο Μοντεκατίνι Τέρμε. 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Τοπικός ξεναγός στη Φλωρεντία.
• Κρουαζιέρα στη Cinque Terre. 
• Έμπειρο αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
•  Φ.Π.Α.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά 
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά 

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων.
• Βαπορέτο Βενετίας, (15€) 
• Είσοδοι σε μουσεία, σε αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα, και γενικά 

όπου απαιτείται.
• Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Checkpoint (25€) 
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Πάντοβα 2, 85€, 

Μοντεκατίνι Τέρμε 1, 40€, Μιλάνο 2€) . 

Σημειώσεις: 
Για τους επιβάτες με την Aegean Airlines που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70-90€ & 
Από/προς υπόλοιπα αεροδρόμια 120-140€. Το Early booking ισχύει για τις πρώτες 10 θέσεις.

Τιμές: Early Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 645€ 695€

Τιμή σε μονόκλινο 795€ 845€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 595€ 645€

Φόροι αεροδρομίων 150€ 150€

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Βερόνα A3 688 16:35 - 18:00

Επιστροφή Βερόνα - Αθήνα A3 689 18:45 - 21:50

Δώρο: 
3 γεύματα και η 

κρουαζιέρα στην 
Cinque Terre.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ 

ΔΕΥΤΕΡΑ!!!

Italy
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΒΕΡΟΝΑ - ΠΑΝΤΟΒΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη ρομαντική Βερό-
να, την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, στις όχθες του 
ποταμού Αδίγη. Άφιξη και πανοραμική περιήγηση. Θα δούμε την 
κεντρική Πλατεία Μπρα, την περίφημη ρωμαϊκή Αρένα, και θα συ-
νεχίσουμε για τις όμορφες πλατείες Ντελ Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, 
που περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτήρια, 
και φυσικά για το «αρχοντικό των Καπουλέτων» με το θρυλικό 
μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Αναχώρηση για την Πάντοβα, μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΠΑΝΤΟΒΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την πιο ρομαντική πόλη 
του κόσμου, τη Βενετία, χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησιά, που 
ενώνονται με 410 περίπου γέφυρες, και έχει ανακηρυχτεί Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Από το 
Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο στην περιοχή Καστέλ-
λο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των 
Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας από γραφικές 
γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο των 
Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από ροζ και λευκό μάρμαρο σε βε-
νετσιάνικο - γοτθικό στιλ, και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του 
Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», όπως το χα-
ρακτήρισε ο Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο περίφημος Καθεδρι-
κός του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, 
με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καμπαναριό του (Καμπανίλε) , ο 
Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το περίφημο 
Μουσείο Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα λίγα εργα-
στήρια κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος και αργά το από-
γευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΠΑΝΤΟΒΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΤΕΡΜΕ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη Φλωρεντία, τη γενέ-
τειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη που έχει ανακηρυχτεί Μνη-
μείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. 
Στην περιήγησή μας θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το 
Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και τον αναγεννησιακό Καθεδρι-
κό Ναό Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο του 
Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως την Πιάτσα ντε λα 
Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα και αντίγραφο 
του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το 

Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, 
και η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών. Συ-
νεχίζουμε για την περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, την ξακουστή 
και πολύ φωτογραφημένη γέφυρα Πόντε Βέκιο με τα αμέτρη-
τα κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, μία από τις 
κεντρικότερες πλατείες της Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική 
αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski. Χρόνος 
ελεύθερος για ψώνια στην αγορά του Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη 
στο Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. Αργά το 
απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο 
Μοντεκατίνι Τέρμε, μία από τις πιο κομψές λουτροπόλεις της Ιτα-
λίας. Δείπνο και Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΤΕΡΜΕ - ΣΙΕΝΑ - ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Σιένα. Έντεκα 
δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ 
Κάμπο, όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό Δημαρχείο. Στην περιή-
γησή μας στα γραφικά καλντερίμια της πόλης, θα θαυμάσουμε 
τα μεσαιωνικά αρχοντικά, τις εκκλησιές και τον Καθεδρικό Ναό, 
αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται ένα 
από τα σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε το μεσαιωνικό Σαν Τζιμινιάνο. Οι Ψη-
λοί αγέρωχοι πύργοι μας καλωσορίζουν από μακριά δίνοντας στο 
Σαν Τζιμινιάνο μια παραμυθένια όψη, σχεδόν απίστευτη. Αργά το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μοντεκατίνι Τέρμε. 
Δείπνο και Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - Κρουαζιέρα στα χωρία της Cinque 
Terre 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για μία μαγευτική κρουαζιέ-
ρα στα παραμυθένια χωριά Cinque Terre που βρίσκονται σκαρ-
φαλωμένα στα απόκρημνα βράχια της νότιας άκρης της Ιταλικής 
Ριβιέρας στη Λιγουρική Θάλασσα. Η περιοχή είναι μία από τις 
πιο όμορφες της δυτικής Ιταλίας, και έχει ανακηρυχθεί από την 
Unesco Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Με 
κέντρο εξόρμησης την πόλη Λα Σπέτσια, θα επισκεφθούμε τρία 
από τα μεσαιωνικά χωριά της, με πρώτη στάση στο Monterosso, 
τη Vernazza, που είναι ίσως και το ωραιότερο χωριό και όπου θα 
έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μία βόλτα στα όμορφα δρομά-
κια της και να καταλήξουμε στα ερείπια του κάστρου της με μία 
θέα που κόβει την ανάσα. Τέλος θα επισκεφθούμε το Portovenere 

χτισμένο στην άκρη της ιταλικής Ριβιέρας, πάνω σε μία βραχώδη 
χερσόνησο. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - ΠΙΖΑ - ΛΟΥΚΑ - ΜΙΛΑΝΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την ιστορική πόλη της 
Πίζας με τα μεσαιωνικά τείχη και τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο 
της, καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού της πόλης, που βρίσκο-
νται μέσα στο «Πεδίο των Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο και 
το μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Στη συνέχεια θα επισκε-
φθούμε τη μεσαιωνική Λούκα, γενέτειρα του Τζιάκομο Πουτσίνι. 
Στην εντός των τειχών περιήγησή μας στο ιστορικό κέντρο, θα 
δούμε μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μαρτίνου, το 
θέατρο Τζίλιο, την Πιάτσα ντελ Μερκάτο και Ανφιτεάτρο. 
Αργά το απόγευμα άφιξη στο Μιλάνο στην οικονομική πρωτεύ-
ουσα τςη Ιταλίας. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 

7η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΚΟΜΟ - ΛΑΓΚΟ ΜΑΤΖΟΡΕ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση. Θα δούμε την 
Πιάτσα ντελ Ντουόμο που είναι η κεντρική πλατεία την πόλης και 
πήρε το όνομα της από τον επιβλητικό καθεδρικό ναό του Μιλά-
νου, ην Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε Β’, που πήρε το όνομα της 
από τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας και την Όπερα Λα 
Σκάλα ή αλλιώς η Σκάλα του Μιλάνου, είναι ένα από τα πιο γνωστά 
θέατρα όπερας του κόσμου και πήρε το όνομα της από την εκκλη-
σία που βρισκόταν στην ίδια θέση, την Αγία Μαρία della Scala. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Λάγκο Ματζόρε (Μεγάλη Λίμνη), 
σημαντικός τουριστικός προορισμός και στις όχθες τις βρίσκο-
νται αρκετά τουριστικά θέρετρα. Βρίσκεται στις νότιες Άλπεις, στα 
σύνορα Ιταλίας και Ελβετίας. Η λίμνη βρίσκεται στην Ιταλία στις 
περιφέρειες Πεδεμόντιο και Λομβαρδία και στο Ελβετικό καντόνι 
Τιτσίνο, με το νησάκι Ίζολα Μπέλα, και το εντυπωσιακό μπαρόκ 
παλάτι της αριστοκρατικής οικογένειας των Μπορομέι, και την 
Ίζολα ντέι Πεσκατόρι (Νησί των Ψαράδων) .Αργά το απόγευμα επι-
στροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μιλάνο. 

8η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΒΕΡΟΝΑ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα 
μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Βερόνας για την πτήση της 
επιστροφής μας στην Αθήνα.
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Αναχωρήσεις: 
18, 20, 25 Ιουλίου
01, 08, 15, 22, 24 Αυγούστου

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΙΚΕΛΙΑΣ - 
ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ - 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙOΛΟΥ
Κατάνια, Μεσίνα, Ταορμίνα, Νησιά Αιόλου, Παλέρμο, Μονρεάλε, 
Ακράγας, Συρακούσες, Ορτυγία, Αίτνα, Ρήγιο, Ελληνόφωνα Χωριά.

Ιταλία: 
7 ημέρες

Από

725€
το άτομο

15

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Κατάνια - Αθήνα με 

την Aegean Airlines ή Alitalia. 
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. (Royal Palace Messina, Hotel 

Ibis Style President Palermo, Hotel Orizzonte Acireale Catania) ή 
παρόμοια.

• Πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή) . 
• Εισιτήριο κρουαζιέρας στα νησιά του Αιόλου.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Τοπικοί ξεναγοί στους αρχαιολογικούς χώρους Ακράγαντα και Συρακού-

σες. 
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Φ.Π.Α.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά 
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά 

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται. 
• Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Checkpoint & Bαπορέτο Μεσίνα - Ρήγιο (25€) 
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (2€ περίπου) 

Σημειώσεις: 
Για τους επιβάτες με την Aegean Airlines που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70-90€ & 
Από/προς υπόλοιπα αεροδρόμια 120-140€

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 725€
Τιμή σε μονόκλινο 850€
Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών) 650€
Φόροι αεροδρομίων 150€

Πτήσεις με την Aegean Airlines για 20/07 & 24/08: 

Αναχώρηση Αθήνα - Κατάνια A3 672 08:20 - 09:00
Επιστροφή Κατάνια - Αθήνα A3 673 14:35 - 17:15

Πτήσεις με την Alitalia: 

Αναχώρηση
Αθήνα - Ρώμη AZ 717 05:55 - 07:00

Ρώμη - Κατάνια ΑΖ 1709 08:15 - 09:30

Επιστροφή
Κατάνια - Ρώμη ΑΖ 1750 19:05 - 20:30
Ρώμη - Αθήνα ΑΖ 722 21:50 - 00:45

Δώρο: 
Ημιδιατροφή & 
κρουαζιέρα στα 

νησία του Αιόλου

Italy
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΚΑΤΑΝΙΑ - ΤΑΟΡΜΙΝΑ - ΜΕΣΙΝΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Κατάνια. Άφιξη 
και αναχώρηση για την πανέμορφη και κοσμοπολίτικη Ταορμίνα 
(Ταυρομένιον) , με θέα το Ιόνιο. Τόπος καλλιτεχνών, μποέμ και 
συγγραφέων, τόπος έμπνευσης και ρεμβασμού, η αρχαία αποικία 
των Ναξίων ασκεί ακαταμάχητη έλξη στον επισκέπτη. Περνώντας 
την Πόρτα Μεσίνα, θα δούμε το Παλάτσο Κορβάια, που αποτέλεσε 
έδρα του πρώτου Σικελικού Κοινοβουλίου (1410) , το αρχαίο ελλη-
νικό θέατρο, με πανοραμική θέα στη θάλασσα και την Αίτνα, και 
διαμέσου της Κόρσο Ουμπέρτο, θα καταλήξουμε στην κεντρική 
πλατεία Πιάτσα Νόβε Απρίλε με την εκκλησία του Αγίου Αυγου-
στίνου και τον Πύργο του Ρολογιού. Αναχώρηση για τη Μεσσίνα 
(ελ. Μεσσήνη ή Ζάγκλη) . Σύντομη πανοραμική περιήγηση όπου 
θα δούμε τον Καθεδρικός Ναό, το Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου, 
το Αστρονομικό Ρολόι, και την Κρήνη του Ωρίωνα. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΜΕΣΙΝΑ - ΡΗΓΙΟ - ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ 
ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα περάσουμε το στενό της Σκύ-
λας και της Χάρυβδης, για να φθάσουμε στην πρωτεύουσα της Κα-
λαβρίας, το Ρήγιο και σύντομη πανοραμική περιήγηση στο Ρήγιο. 
Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο, για να δούμε τους ξακου-
στούς «Πολεμιστές του Ριάτσε», δύο μοναδικά αρχαία ελληνικά 
μπρούντζινα αγάλματα. Στη συνέχεια, θα επισκεφθούμε κάποιο 
από τα ελληνόφωνα χωριά της Καλαβρίας. Επιστροφή αργά το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο στη Μεσίνα. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΜΕΣΙΝΑ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ - 
ΠΑΛΕΡΜΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ολοήμερη κρουαζιέρα στα ηφαιστειογε-
νή Νησιά του Αιόλου. Πρώτη επίσκεψη το νησί Λίπαρι με κύριο 
αξιοθέατο το κάστρο του που χτίστηκε από τους Ισπανούς μετά 
την εισβολή του πειρατή Μπαρμπαρόσα, ο οποίος κατέστρεψε την 
πόλη το 1544 και πήρε τους κατοίκους της ως σκλάβους. Συνεχί-
ζουμε για το νησί Βουλκάνο, όπου σύμφωνα με τη μυθολογία, 
είχε το εργαστήρι του ο Ήφαιστος. Σήμερα, εκτός από το μπα-
ρουτοκαπνισμένο ηφαίστειο, τα ονομαστά για τα ευεργετικά τους 
αποτελέσματα λασπόλουτρα, τις μαύρες παραλίες και τα αφρίζο-
ντα θειούχα νερά στα ανοιχτά της θάλασσας, η μικρή πόλη μοιάζει 
με ημιτελές σκηνικό γουέστερν και το ακρωτήρι του Βουλκαντσέ-
λο έχει γεμίσει με πολυτελή ξενοδοχεία. Προαιρετικό γεύμα σε 
τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή στο Μιλάτζο και αναχώρηση για 
την πρωτεύουσα και διοικητική έδρα της αυτόνομης περιοχής της 
Σικελίας: το Παλέρμο, στους πρόποδες του βουνού Πελεγκρίνο. 

Μετάβαση στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο και 
διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ - ΜΟΝΡΕΑΛΕ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τον λόφο του Μονρεάλε, 
όπου δεσπόζει ο επιβλητικός Καθεδρικός Ναός (6.000 τ.μ.) με τα 
θαυμάσια ψηφιδωτά βυζαντινής τέχνης. Επιστροφή στο Παλέρμο. 
Η περιήγησή μας θα αρχίσει από το Βασιλικό Παλάτι - έδρα των 
Νορμανδών βασιλέων της Σικελίας και σήμερα του Κοινοβουλί-
ου της -, και θα συνεχιστεί με τον Καθεδρικό Ναό, την Πιάτσα 
Πρετόρια με το «Σιτριβάνι της Ντροπής» και το μέγαρο της Γε-
ρουσίας, την εκκλησία της Μαρτοράνα με τα περίφημα βυζαντινά 
ψηφιδωτά, το θέατρο Μάσιμο και την πλατεία με το Πολυθέαμα 
Γαριβάλδη. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και απόγευμα 
ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ - ΑΚΡΑΓΑΣ - ΚΑΤΑΝΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τον Ακράγαντα (Αγκρι-
τζέντο) , μία από τις πλουσιότερες και επιφανέστερες ελληνικές 
αποικίες της Μεγάλης Ελλάδας, όπου μας περιμένει ένα εκπληκτι-
κό θέαμα στον αρχαιολογικό χώρο της «Κοιλάδας των Ναών». Θα 
ξεκινήσουμε την ξενάγηση μας από τον Ναό της Λακινίας Ήρας 
και θα συνεχίσουμε με τον καλοδιατηρημένο Ναό της Ομόνοιας, 
του Ηρακλή του Ολύμπιου Δία, των Διοσκούρων και του Ηφαί-
στου. Αργά το απόγευμα άφιξη στην Κατάνια, μεταφορά και τα-
κτοποίηση στο ξενοδοχείο (στην περιοχή Αθιριάλε) . Δείπνο και 
διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΚΑΤΑΝΙΑ - ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ - ΟΡΤΥΓΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τις Συρακούσες. Ξε-
νάγηση στο αρχαιολογικό πάρκο της Νεάπολης, όπου θα δούμε 
τον Βωμό του Ιέρωνα, το «Αφτί του Διονύσου» στα Λατομεία του 
Παραδείσου, το αρχαίο θέατρο, το Νυμφαίο και το ρωμαϊκό αμ-
φιθέατρο. Ακολουθεί επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο της πόλης, 
που βρίσκεται πάνω στο νησάκι Ορτυγία, όπου θα θαυμάσουμε 
τον Ναό του Απόλλωνα, την Πλατεία Αρχιμήδη με την Κρήνη της 
Αρτέμιδος, τον Καθεδρικό Ναό - μετατροπή του αρχαίου Ναού 
της Αθηνάς σε χριστιανική εκκλησία -, τη Βασιλική της Σάντα 
Λουτσία με τον αριστούργημα του Καραβάτζιο «Η ταφή της Σάντα 
Λουτσία», και θα καταλήξουμε στην Πηγή της Αρέθουσας με τους 
παπύρους μέσα στο νερό. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξε-
νοδοχείο μας στην Κατάνια και απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΚΑΤΑΝΙΑ - ΑΙΤΝΑ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Αίτνα, το μεγαλύτερο 
και υψηλότερο ενεργό ηφαίστειο στην Ευρώπη (3.350 μ.) . Μετα-
φορά στο αεροδρόμιο της Κατάνιας για την πτήση της επιστροφής 
μας. 
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Ιταλία: 
7 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
01, 08, 14, 22, 29 Ιουνίου
06, 13, 20, 27 Ιουλίου
03, 10, 17, 24 Αυγούστου 

ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια, Βερόνα, Βενετία, Πομπηία.

Από

395€
το άτομο

16

Περιλαμβάνονται: 
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.

• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα - Μπρίντιζι και Βενετία - Ηγουμενί-
τσα/Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4) .

• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. 

• Πρωινό καθημερινά (εκτός πλοίου) . 

• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 
πρόγραμμα της εκδρομής.

• Τοπικός ξεναγός στη Φλωρεντία. 

• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.

• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.

• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται

• Καραβάκι Βενετίας (15€) . 

• Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

• Checkpoint (25€) 

• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Ρώμη 6€, Μπολόνια 
2€) Σημειώσεις: Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 395€

Τιμή σε μονόκλινο 470€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών) 365€

Επιβάρυνση 30€ στις αναχωρήσεις 17, 24 Αυγούστου.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ!!!

Italy
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Επι-
βίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το 
λιμάνι του Μπρίντιζι. Διανυκτέρευση εν πλω. 

2η μέρα: ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΡΩΜΗ
Άφιξη νωρίς το μεσημέρι στο λιμάνι του Μπρίντιζι και αναχώρηση 
για τον αρχαιολογικό χώρο της Πομπηίας, που θάφτηκε από τη 
λάβα και τη στάχτη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ. Στην ξενάγηση που 
ακολουθεί θα δούμε μεταξύ άλλων την Πόρτα Μαρίνα, την αρχαία 
αγορά, το θέατρο, τους ναούς του Δία και του Απόλλωνα, τα λου-
τρά, τις πολυτελείς επαύλεις με τις περίφημες τοιχογραφίες (1ος 
αι. π.Χ.) , που μας παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της ζω-
γραφικής του αρχαίου κόσμου. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα 
της Ιταλίας για τη Ρώμη. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία 
με την πόλη. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΡΩΜΗ (ξενάγηση πόλης) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η πρωινή ξενάγηση θα αρχίσει με την 
επίσκεψη μας στο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο 
ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου και την αψίδα του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου. Η ρωμαϊκή αγορά ήταν η καρδιά της αρχαίας Ρώ-
μης και το κέντρο εξουσίας μιας αυτοκρατορίας που εκτεινόταν 
στο μεγαλύτερο μέρος του τότε γνωστού κόσμου. Σήμερα απο-
τελεί έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της 
Ευρώπης. Στην πλατεία Βενετίας θα μας εντυπωσιάσει το ογκώδες 
μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρ Εμμανουήλ Β’, τον πρώτο βα-
σιλιά της σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας, που είναι επίσης και το 
μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Θα επισκεφθούμε το Βατικανό 
το μικρότερο κρατίδιο του κόσμου που βρίσκεται η Βασιλική του 
Αγίου Πέτρου η μεγαλύτερη εκκλησία της χριστιανοσύνης. Συνε-
χίζουμε για την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια και τέλος τη φημι-
σμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΡΩΜΗ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Φλωρεντία, τη γε-
νέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη της τέχνης και της αισθη-
τικής, που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της UNESCO. Στην πανοραμική ξενάγηση μας, θα 
δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιω-
άννη και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό, τη Σάντα Μαρία Ντελ 
Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, 
θα κατέβουμε ως την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που στολίζει το σι-

ντριβάνι του Ποσειδώνα και αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ 
του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το Παλάτσο Βέκιο, που στε-
γάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, και η Λότζα με αγάλματα 
σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών. Συνεχίζουμε για την περίφημη 
Πινακοθήκη Ουφίτσι, (εξωτερική επίσκεψη) την ξακουστή και πο-
λυφωτογραφημένη γέφυρα Πόντε Βέκιο με τα αμέτρητα κοσμη-
ματοπωλεία, και την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότε-
ρες πλατείες της Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε 
και τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski. Χρόνος ελεύθερος για 
επίσκεψη στην αγορά του Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη στο Παλάτσο 
Πίττι, την πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. Αργά το απόγευμα άφι-
ξη στην Μπολόνια, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΒΕΡΟΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την ρομαντική Βερό-
να, την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, στις όχθες του 
ποταμού Αδίγη. Στην κεντρική Πλατεία Μπρα θα δούμε την περί-
φημη ρωμαϊκή Αρένα, και θα συνεχίσουμε για τις όμορφες πλα-
τείες Ντελ Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, που περιβάλλονται από άριστα 
διατηρημένα μεσαιωνικά κτήρια, και φυσικά για το «αρχοντικό 
των Καπουλέτων» με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας.Στη συνέ-
χεια θα επισκεφθούμε τη Βενετία, που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Από το 
Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο στην περιοχή Καστέλ-
λο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των 
Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας από γραφικές 
γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο των 
Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από ροζ και λευκό μάρμαρο σε βε-
νετσιάνικο - γοτθικό στιλ, και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του 
Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», όπως το χα-
ρακτήρισε ο Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο περίφημος Καθεδρι-
κός του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, 
με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καμπαναριό του (Καμπανίλε) , ο 
Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το περίφημο 
Μουσείο Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα λίγα εργα-
στήρια κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος. Αργά το Βράδυ 
μεταφορά στο λιμάνι της Βενετίας όπου θα επιβιβαστούμε στο 
πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. 
Διανυκτέρευση εν πλω.

6η μέρα: Εν πλω. 
Ημέρα ελεύθερη να χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου. 

7η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ 

Άφιξη στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας/Πάτρας. Αποβίβαση και μετα-
φορά στον τελικό προορισμό σας. Άφιξη αργά το απόγευμα στη 
Θεσσαλονίκη/Αθήνα.
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Αναχωρήσεις: 
06, 13, 20, 27 Ιουλίου
03, 10, 17, 24, 31 Αυγούστου
07, 14, 21, 28 Σεπτεμβρίου
05, 12, 19, 26 Οκτωβρίου

BELLA ITALIA
Βενετία, Πάντοβα, Φλωρεντία, Μοντεκατίνι Τέρμε, Σιένα, Πίζα, 
Ρώμη, Ανκόνα.

Ιταλία: 
8 ημέρες

17

Από

545€
το άτομο

Δώρο: 
4 δείπνα

29 ΧΡΟΝΙΑ BELLA 
ITALIA!!!

Italy
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΠΑΤΡΑ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - 
AΝΚΟΝΑ 
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας/Ηγουμενί-
τσας. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και από-
πλους για το λιμάνι της Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω. 

2η μέρα: ΑΝΚΟΝΑ - ΠΑΝΤΟΒΑ
Άφιξη νωρίς το μεσημέρι στο λιμάνι της Ανκόνα και αναχώρηση 
για την Πάντοβα. Αργά το απόγευμα άφιξη, μεταφορά και τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΠΑΝΤΟΒΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ - ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΤΕΡΜΕ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση στην πιο ρομαντική πόλη 
του κόσμου, τη Βενετία, χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησιά, που 
ενώνονται με 410 περίπου γέφυρες, και έχει ανακηρυχτεί Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Από το 
Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο στην περιοχή Καστέλ-
λο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των 
Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας από γραφικές 
γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο των 
Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από ροζ και λευκό μάρμαρο σε βε-
νετσιάνικο - γοτθικό στιλ, και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του 
Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», όπως το χα-
ρακτήρισε ο Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο περίφημος Καθεδρι-
κός του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, 
με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καμπαναριό του (Καμπανίλε) , ο 
Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το περίφημο 
Μουσείο Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα λίγα εργα-
στήρια κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος και το απόγευμα 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο Μοντεκατίνι 
Τέρμε. Δείπνο και διανυκτέρευση 

4η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΤΕΡΜΕ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη Φλωρεντία, τη γενέ-
τειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη που έχει ανακηρυχτεί Μνη-
μείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. 
Στην περιήγησή μας θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το 
Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και τον αναγεννησιακό Καθεδρι-
κό Ναό Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο του 
Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως την Πιάτσα ντε λα 
Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα και αντίγραφο 
του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το 
Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, 
και η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών. Συ-
νεχίζουμε για την περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, την ξακουστή 

και πολύ φωτογραφημένη γέφυρα Πόντε Βέκιο με τα αμέτρη-
τα κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, μία από τις 
κεντρικότερες πλατείες της Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική 
αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski. Χρόνος 
ελεύθερος για ψώνια στην αγορά του Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη 
στο Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. Αργά το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μοντεκατίνι Τέρμε. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΤΕΡΜΕ - ΠΙΖΑ - ΣΙΕΝΑ - ΡΩΜΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την ιστορική πόλη της 
Πίζας με τα μεσαιωνικά τείχη και τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο 
της, καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού της πόλης, που βρίσκονται 
μέσα στο «Πεδίο των Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο και το 
μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Επόμενη επίσκεψη η μεσαι-
ωνική Σιένα. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική 
πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό Δη-
μαρχείο. Στην περιήγησή μας στα γραφικά καλντερίμια της πόλης 
θα θαυμάσουμε τα μεσαιωνικά αρχοντικά, τις εκκλησιές και τον 
Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, που 
θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη 
την Ιταλία. Αναχώρηση για την Αιώνια Πόλη, τη Ρώμη. Άφιξη, με-
ταφορά, και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυ-
κτέρευση.

6η μέρα: ΡΩΜΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η περιήγηση της πόλης, θα αρχίσει με 
την επίσκεψη μας στο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρ-
χαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου, και την αψίδα του Μεγά-
λου Κωνσταντίνου. Η ρωμαϊκή αγορά ήταν η καρδιά της αρχαίας 
Ρώμης και το κέντρο εξουσίας μιας αυτοκρατορίας που εκτεινό-
ταν στο μεγαλύτερο μέρος του τότε γνωστού κόσμου. Σήμερα, 
αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους 
της Ευρώπης. Συνεχίζουμε με τον λόφο του Καπιτωλίου και την 
Πιάτσα Βενέτσια με το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Βί-
κτωρα Εμμανουήλ Β’, τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας, 
στο οποίο βρίσκεται και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τη 
φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι και τέλος την πολύβουη Πιάτσα ντι 
Σπάνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Δεί-
πνο και διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΡΩΜΗ - ΑΝΚΟΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα 

όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση 
στις καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.

8η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ 
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα 
φθάσουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας/Πάτρας. Αποβίβαση και 
μεταφορά στον τελικό προορισμό σας. ‘Άφιξη αργά το απόγευμα 
στην Θεσσαλονίκη/Αθήνα.

Περιλαμβάνονται: 
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα - Ανκόνα - Ηγουμενίτσα/Πά-

τρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4) .
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. (Hotel Milano Padova, Hotel 

Adua Montecatini Terme, Hotel American Palace Rome) ή παρόμοια. 
• Πρωινό καθημερινά (εκτός πλοίου) . 
• 4 δείπνα στο σύνολο (δύο στο Μοντεκατίνι Τέρμε & δύο στη Ρώμη) .
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Τοπικός ξεναγός στη Φλωρεντία. 
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται
• Καραβάκι Βενετίας την ημέρα της επίσκεψης (15€) . 
• Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Checkpoint (25€) 
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Ρώμη 6€, Μοντεκατί-

νι 1, 4€, Πάντοβα 3€) Σημειώσεις: Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 545€

Τιμή σε μονόκλινο 645€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών) 495€

Επιβάρυνση 30€ στις αναχωρήσεις:20 Ιουλίου & 17, 24, 31 Αυγούστου.
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Από

650€
το άτομο

Italy

Ιταλία: 
10 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
14, 28 Ιουνίου
11, 21, 28 Ιουλίου
09, 13, 22 Αυγούστου
06, 20 Σεπτεμβρίου
04, 25 Οκτωβρίου

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΟΥΜΒΡΙΑ - 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ - CINQUE 
TERRE - ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
Περούτζια, Γκούμπιο, Σιένα, Μοντεκατίνι, Σαν Τζιιμιάνο, Λούκα, Πίζα, 
Φλωρεντία, Cinque Terre, Μιλάνο, Κόμο, Λάγκο Ματζόρε, Ανκόνα, Ασίζη.

Δώρο: 
3 γεύματα και 
η κρουαζιέρα 
στην Cinque 

Terre

Περιλαμβάνονται: 
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα - Ανκόνα - Πάτρα/Ηγουμενί-

τσα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντουζ (ΑΒ4) .
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. (Hotel Plaza Perugia, Hotel Adua 

Montecatini Terme, Holiday Inn Milano) ή παρόμοια. 
• Πρωινό καθημερινά (εκτός πλοίου) . 
• Τρία (3) δείπνα στο σύνολο στο ξενοδοχείο μας στο Μοντεκατίνι. 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Εισιτήριο κρουαζιέρας στα χωρία της Cinque Terre.
• Έμπειρο Αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας.
• Τοπικός ξεναγός στη Φλωρεντία.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται, 
• Ό, τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Checkpoint (25€) 
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Μοντεκατίνι 1, 4€, 

Περούτζια 2€, Μιλάνο 2€) . Σημειώσεις: Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 650€

Τιμή σε μονόκλινο 790€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών) 600€

Επιβάρυνση 30€ στις 22 Αυγούστου
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ - (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΝ ΠΛΩ 
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας (Ηγουμενίτσας) . Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για 
το λιμάνι της Ανκόνα. Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να διασκεδάσετε στους πολυτελείς χώρους αναψυχής του πλοίου. Διανυκτέρευ-
ση εν πλω.

2η μέρα: ΑΝΚΟΝΑ - ΓKOYMΠIO - ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ 
Άφιξη στην Ανκόνα και αναχώρηση για το μεσαιωνικό χωρίο Γκούμπιο σημαντική Ρωμαϊκή αποικία με σημαντικά μνημεία όπως το Ρω-
μαϊκό θέατρο, το Παλάτι Τόρρε και τον Καθεδρικό Ναό. Επόμενη επίσκεψη η πρωτεύουσα της Ούμβριας η Περούτζια. Στην περιήγησή 
μας στην Κόρσο Βανούτσι θα δούμε την Ρόκα Παολίνα, τα δαιδαλώδη μεσαιωνικά στενά της πόλης και θα καταλήξουμε στην Πιάτσα 
Νοβέμπρε με την Φοντάνα Ματζόρε, τον Καθεδρικό Ναό του Σαν Λορέντζο και το μέγαρο των Πριόρι. Χρόνος ελεύθερος. Μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ - AΣΙΖΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Ασίζη, γενέτειρα του Αγίου Φραγκίσκου, ο οποίος ίδρυσε το θρησκευτικό τάγμα των 
Φραγκισκανών στην πόλη το 1208. Στην πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε την Πιάτσα ντελ Κομούνε, το Παλάτσο Κομουνάλε, την 
Βασιλική της Σάντα Κιάρα, και το Ντουόμο του Σαν Ραφίνο. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ - ΣΙΕΝΑ - ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ - ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Σιένα. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική πλατεία 
Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό Δημαρχείο. Στην περιήγησή μας στα γραφικά καλντερίμια της 
πόλης, θα θαυμάσουμε τα μεσαιωνικά αρχοντικά, τις εκκλησιές και τον Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση 
της Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε το μεσαιωνικό Σαν Τζιμινιάνο. Οι Ψηλοί αγέρωχοι πύργοι μας καλωσορίζουν από μακριά δίνοντας 
στο Σαν Τζιμινιάνο μια παραμυθένια όψη, σχεδόν απίστευτη. Αργά το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο ξε-
νοδοχείο μας στο Μοντεκατίνι Τέρμε, μία από τις πιο κομψές λουτροπόλεις της Ιταλίας. Δείπνο και Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Φλωρεντία, τη γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη της τέχνης 
και της αισθητικής, που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Στην πα-
νοραμική ξενάγηση μας, θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και τον αναγεννη-
σιακό Καθεδρικό Ναό, τη Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα 
κατέβουμε ως την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα και αντίγραφο του αγάλματος 
του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, 
και η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών. Συνεχίζουμε για την περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, 
(εξωτερική επίσκεψη) την ξακουστή και πολυφωτογραφημένη γέφυρα Πόντε Βέκιο με τα αμέτρητα κοσμηματοπω-
λεία, και την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότερες πλατείες της Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική αψίδα 
Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski. Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στην αγορά του Σαν Λορέντζο 
ή επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο και διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - Κρουαζιέρα στα χωρία της Cinque Terre 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για μία μαγευτική κρουαζιέρα στα παραμυθένια χωριά Cinque Terre που 
βρίσκονται σκαρφαλωμένα στα απόκρημνα βράχια της νότιας άκρης της Ιταλικής Ριβιέρας στη Λιγουρική Θάλασ-
σα. Η περιοχή είναι μία από τις πιο όμορφες της δυτικής Ιταλίας, και έχει ανακηρυχθεί από την Unesco Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Με κέντρο εξόρμησης την πόλη Λα Σπέτσια, θα επισκεφθούμε τρία από τα 
μεσαιωνικά χωριά της, με πρώτη στάση στο Monterosso, τη Vernazza, που είναι ίσως και το ωραιότερο χωριό και 
όπου θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μία βόλτα στα όμορφα δρομάκια της και να καταλήξουμε στα ερείπια 
του κάστρου της με μία θέα που κόβει την ανάσα. Τέλος θα επισκεφθούμε το Portovenere χτισμένο στην άκρη της 
ιταλικής Ριβιέρας, πάνω σε μία βραχώδη χερσόνησο. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο 
και διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - ΠΙΖΑ - ΛΟΥΚΑ - ΜΙΛΑΝΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την ιστορική πόλη της Πίζας με τα μεσαιωνικά τείχη και τον ξακουστό 
Κεκλιμένο Πύργο της, καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού της πόλης, που βρίσκονται μέσα στο «Πεδίο των Θαυ-
μάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο και το μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη 
μεσαιωνική Λούκα, γενέτειρα του Τζιάκομο Πουτσίνι. Στην εντός των τειχών περιήγησή μας στο ιστορικό κέντρο, 
θα δούμε μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μαρτίνου, το θέατρο Τζίλιο, την Πιάτσα ντελ Μερκάτο και 
Ανφιτεάτρο. Αναχώρηση για την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας το Μιλάνο. Άφιξη και πανοραμική περιήγηση. 
Θα δούμε το κάστρο των Σφόρτσα, που χτίστηκε τον 15ο αιώνα, πάνω στα ερείπια ενός οχυρωματικού κτιρίου, από 
των Φραγκίσκο Α΄ Σφόρτσα, Δούκα του Μιλάνου, που κατά την διάρκεια του 16ου και 17ου αιώνα ήταν ένα από τα 
μεγαλύτερα φρούρια στην Ευρώπη. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στην Πιάτσα ντελ Ντουόμο που είναι η κε-
ντρική πλατεία την πόλης και πήρε το όνομα της από τον επιβλητικό καθεδρικό ναό του Μιλάνου. Ο εντυπωσιακός 
Καθεδρικός του Μιλάνου (Ντουόμο ντι Μιλάνο) είναι η έδρα του αρχιεπίσκοπου της πόλης και θεωρείται ένας από 
τους σημαντικότερους Καθεδρικούς Ναός παγκοσμίως. Χρειάστηκαν 5 αιώνες για να ολοκλη-
ρωθεί η κατασκευή του και σήμερα είναι ο 5ος μεγαλύτερος Καθεδρικός Ναός στον κόσμο. Θα 
επισκεφθούμε την Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε Β’, που πήρε το όνομα της από τον πρώτο βασιλιά 
της ενωμένης Ιταλίας. Το κτίριο αποτελείται από δύο γυάλινες θολωτές στοές και συνδέει τις πλα-
τείες Πιάτσα ντελ Ντουόμο με την Πιάτσα ντελα Σκάλα. Η Όπερα Λα Σκάλα ή αλλιώς η Σκάλα του 
Μιλάνου, είναι ένα από τα πιο γνωστά θέατρα όπερας του κόσμου και πήρε το όνομα της από την 
εκκλησία που βρισκόταν στην ίδια θέση, την Αγία Μαρία della Scala. Αργά το απόγευμα μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

8η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΚΟΜΟ - ΛΑΓΚΟ ΜΑΤΖΟΡΕ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη μαγευτική λίμνη Κόμο, η φυσική ομορφιά της οποίας 
αποτέλεσε διαχρονική πηγή έμπνευσης για πολλούς συγγραφείς, ποιητές και συνθέτες, ενώ οι 
επώνυμοι απολαμβάνουν τη ζωή στις αριστοκρατικές βίλες τους. Θα επισκεφθούμε την πόλη του 
Κόμο που είναι αναμφισβήτητα μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πόλεις της Βορείου Ιταλίας και 
αποτελεί ένα πολυτελές προάστιο του Μιλάνου, που προσφέρει χαλάρωση και αναψυχή. Επόμενη 
επίσκεψη η λουλουδιασμένη Στρέζα, κομψό θέρετρο στη Λάγκο Ματζόρε (Μεγαλύτερη Λίμνη) , 
όπου θα έχουμε την ευκαιρία για μια προαιρετική κρουαζιέρα στο νησάκι Ίζολα Μπέλα, με το 
εντυπωσιακό μπαρόκ παλάτι της αριστοκρατικής οικογένειας των Μπορομέι, και την Ίζολα ντέι 
Πεσκατόρι (Νησί των Ψαράδων) . Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέ-
ρευση. 

9η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΑΝΚΟΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο 
της επιστροφής. Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.

10η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ 
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα φθάσουμε στο λιμάνι της Ηγουμε-
νίτσας/Πάτρας. Αποβίβαση και μεταφορά στον τελικό προορισμό σας. ‘Άφιξη αργά το απόγευμα 
στην Θεσσαλονίκη/Αθήνα.
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Αναχωρήσεις: 
01, 08, 14, 22, 29 Ιουνίου
06, 13, 20, 27 Ιουλίου
03, 10, 17, 24, 31 Αυγούστου
07, 14, 21 Σεπτεμβρίου
25 Οκτωβρίου

ΚΟΣΤΙΕΡΑ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ - ΚΑΠΡΙ - 
ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ
Αλμπερομπέλο, Ματέρα, Σαλέρνο, Ποζιτάνο, Αμάλφι, Κάπρι, Πομπηία, 
Νάπολη, Λέτσε, Ελληνόφωνα Χωριά Απουλίας, Μπρίντιζι.

Ιταλία: 
7 ημέρες

20

Περιλαμβάνονται: 
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα - Μπάρι ή Μπριτιζι- Ηγουμενί-

τσα/Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4) .
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. (Hotel Park Hotel Salerno & Spa, 

Hotel Leone Di Messapia Lecce) ή παρόμοια.
• Πρωινό κι ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή εκτός πλοίου) . 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Εισιτήρια κρουαζιέρας στο Αμάλφι και Ποζιτάνο. 
• Εισιτήρια κρουαζιέρας στο κοσμοπολίτικο Κάπρι. 
• Τοπικός ξεναγός στην Πομπηία.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται. 
• Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Checkpoint (20€) 
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, το άτομο τη βραδιά. (Λέτσε 3€) . Σημειώσεις: Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 585€

Τιμή σε μονόκλινο 675€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών) 535€

Από

585€
το άτομο

Δώρο:
Ημιδιατροφή & οι 

κρουαζίερες: 1. 
Αμάλφι-Ποσιτάνο & 

2. Κάπρι

Italy
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΝ ΠΛΩ 
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Επι-
βίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το 
λιμάνι του Μπρίντιζι. Διανυκτέρευση εν πλω. 

2η μέρα: ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ Ή ΜΠΑΡΙ - ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ - 
ΜΑΤΕΡΑ - ΣΑΛΕΡΝΟ 
Άφιξη στο λιμάνι του Μπρίντιζι. Άφιξη επιβίβαση στο πούλμαν και 
αναχώρηση για το Αλμπερομπέλο το χωριό που μοιάζει με σκηνι-
κό βγαλμένο από παραμύθι, έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμι-
ας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Περιήγηση στα 
γραφικά σοκάκια του χωριού για να δούμε τα κατάλευκα σπίτια 
του με τις χαρακτηριστικές τους πυραμιδωτές, θολωτές ή κωνι-
κές σκεπές τους από ασβεστολιθικές πλάκες (τους περίφημους 
τρούλους) στολισμένες με αποτροπαϊκά σύμβολα (ήλιους, σταυ-
ρούς, ζώδια κ.λπ.) . Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Ματέρα που 
απέκτησε διεθνή φήμη από την αρχαία πόλη Σάσση Ματέρα, που 
σημαίνει «Οι πέτρες - σπηλιές της Ματέρα», με σπίτια - σπηλιές 
μέσα στα βράχια από την προϊστορική περίοδο. Στην περιήγηση 
μας θα δούμε το μοναστηριακό συγκρότημα της Παρθένου με 
τις εκκλησίες του Αγίου Νικολάου και Αγίου Πέτρου. Το ιστορικό 
κέντρο της Ματέρα έχει ανακηρυχτεί από την Unesco, Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Άφιξη αργά το απόγευμα 
στο Σαλέρνο και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυ-
κτέρευση. 

3η μέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΠΟΖΙΤΑΝΟ & ΑΜΑΛΦΙ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για μια μαγευτική κρουα-
ζιέρα στο Τυρρηνικό Πέλαγος. Πρώτη μας επίσκεψη το γραφικό 
Ποζιτάνο, ένας οικισμός - βεράντα στο απέραντο γαλάζιο, και χρό-
νος ελεύθερος για να περπατήσουμε στα στενά καλντερίμια του. 
Στη συνέχεια, αναχώρηση για το Αμάλφι, χτισμένο στον μυχό του 
ομώνυμου κόλπου στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα, μία από τις πλέον 
συγκλονιστικές ακτές της Ευρώπης. Στην περιπατητική μας περιή-
γηση θα δούμε τα αρχοντικά σπίτια, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Ανδρέα με βυζαντινά, αραβικά και γοτθικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και δι-
ανυκτέρευση.

4η μέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ - ΚΑΠΡΙ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Νωρίς το πρωί θα πάρουμε το ταχύπλοο 
για το μαγευτικό νησί Κάπρι, που με τις ρωμαϊκές επαύλεις, τα 

αγάλματα, τα λουτρά, τις εκκλησίες, τις κρεμαστές σκάλες που κα-
ταλήγουν στη θάλασσα μέσα σε μια οργιώδη και πολύχρωμη με-
σογειακή βλάστηση, θυμίζει σκηνικό άλλης εποχής. Προτείνουμε 
επίσης και μια επίσκεψη στη Γαλάζια Σπηλιά. Επιστροφή αργά το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΝΑΠΟΛΗ - ΛΕΤΣΕ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο 
της Πομπηίας, που θάφτηκε από τη λάβα και τη στάχτη του Βεζού-
βιου το 79 μ.Χ. Στην ξενάγηση που ακολουθεί θα δούμε μεταξύ 
άλλων την Πόρτα Μαρίνα, την αρχαία αγορά, το θέατρο, τους να-
ούς 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. 
Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Καμπανίας, τη Νάπολη, μια 
πόλη πολύβουη και γεμάτη αντιθέσεις. Στην πανοραμική μας επί-
σκεψη θα δούμε την παραλία, το Καστέλλο ντελ Ουόβο, το Βασι-
λικό Παλάτι, τη Στοά του Ουμπέρτου και την παλαιότερη όπερα 
στην Ευρώπη: το Θέατρο Σαν Κάρλο. Αναχώρηση για το Λέτσε. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και δι-
ανυκτέρευση.

6η μέρα: ΛΕΤΣΕ - ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ - 
ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ Ή ΜΠΑΡΙ.
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η πανοραμική περιήγηση μας ξεκινάει 
από την κεντρική πλατεία της πόλης του Αγίου Ορόντζο. Θα δού-
με το καλοδιατηρημένο Ρωμαϊκό αμφιθέατρο, τη στήλη της Απίας 
Οδού, το Δικαστικό Μέγαρο και διασχίζοντας τον κεντρικό πεζό-
δρομο της πόλης θα καταλήξουμε στην πλατεία του Καθεδρικού 
Ναού όπου η αποθέωση του μπαρόκ είναι εμφανέστατη. Συνεχί-
ζουμε για την επίσκεψη μας στα Ελληνόφωνα χωρία του Σαλέ-
ντο, Στερνατία και Καλημέρα, που ακόμη και σήμερα οι κάτοικοι 
μιλούν την διάλεκτο «Γκρίγκο», που η προέλευση της χάνεται στα 
βάθη του χρόνου. Αργά το απόγευμα μεταφορά στο Μπρίντιζι, 
επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και διανυκτέ-
ρευση εν πλω. 

7η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - - ΑΘΗΝΑ
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα 
φθάσουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Άφιξη αργά το απόγευμα 
στη Θεσσαλονίκη/Αθήνα.
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Ιταλία: 
9 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
01, 15, 22 Ιουνίου
06, 20 Ιουλίου
03, 10, 17, 31 Αυγούστου
14, 28 Σεπτεμβρίου
12, 26 Οκτωβρίου

ΣΙΚΕΛΙΑ - ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ 
ΑΠΟΥΛΙΑΣ
Αλμπερομπέλο, Ματέρα, Ρήγιο, Κεφαλού, Παλέρμο, Μονρεάλε, 
Ακράγαντας, Σιρρακούσες, Κατάνια, Ορτιγία, Νότο, Ταορμίνα, 
Ελληνόφωνα Χωριά Απουλίας, Λέτσε, Μπρίντιζι, Κοσέντζα.
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Περιλαμβάνονται: 
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα - Μπρίντιζι - Ηγουμενίτσα σε 4κλινες 

εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4) .
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. 
• Πρωινό κι ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή εκτός πλοίου) . 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Τοπικοί ξεναγοί στον Ακράγαντα, Συρακούσες και Ρήγιο.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται. 
• Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Checkpoint (25€) 
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, το άτομο τη βραδιά (περίπου 2€) . Σημειώσεις: Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 685€

Τιμή σε μονόκλινο 835€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών) 635€

Από

685€
το άτομο

Δώρο: 
Ημιδιατροφή

Italy
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΝ ΠΛΩ 
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Επι-
βίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το 
λιμάνι του Μπρίντιζι. Διανυκτέρευση εν πλω. 

2η μέρα: ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ - ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ - ΜΑΤΕΡΑ - 
ΚΟΣΕΝΤΖΑ 
Άφιξη στο λιμάνι του Μπρίντεζι. Αναχώρηση για το Αλμπερομπέλο 
το χωριό που μοιάζει με σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι, έχει 
ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από 
την UNESCO. Περιήγηση στα γραφικά σοκάκια του χωριού για να 
δούμε τα κατάλευκα σπίτια του με τις χαρακτηριστικές τους πυ-
ραμιδωτές, θολωτές ή κωνικές σκεπές τους από ασβεστολιθικές 
πλάκες (τους περίφημους τρούλους) στολισμένες με αποτροπα-
ϊκά σύμβολα (ήλιους, σταυρούς, ζώδια κ.λπ.) . Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε τη Ματέρα που απέκτησε διεθνή φήμη από την 
αρχαία πόλη Σάσση Ματέρα, που σημαίνει «Οι πέτρες - σπηλιές 
της Ματέρα», με σπίτια - σπηλιές μέσα στα βράχια από την προϊ-
στορική περίοδο. Στην περιήγηση μας θα δούμε το μοναστηριακό 
συγκρότημα της Παρθένου με τις εκκλησίες του Αγίου Νικολάου 
και Αγίου Πέτρου. Το ιστορικό κέντρο της Ματέρα έχει ανακηρυ-
χτεί από την Unesco, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς. Άφιξη αργά το απόγευμα στην Κοσέντζα, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΚΟΣΕΝΤΖΑ - ΚΕΦΑΛΟΥ - ΠΑΛΕΡΜΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Ρήγιο και πίσκεψη στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο του Ρήγιο, για να δούμε τους ξακουστούς 
«Πολεμιστές του Ριάτσε», δύο μοναδικά αρχαία ελληνικά μπρού-
ντζινα αγάλματα. Στη συνέχεια θα περάσουμε στη Σικελία από το 
στενό της Σκύλας και της Χάρυβδης, και διασχίζοντας την βόρεια 
πλευρά του νησιού θα επισκεφθούμε την Κεφαλού για να επισκε-
φθούμε τη Πιάτσα Ντουόμο με τον Καθεδρικό Ναό (12ος - 15ος 
αι.) , με τα βυζαντινά ψηφιδωτά. Αργά το απόγευμα άφιξη στην 
πρωτεύουσα και διοικητική έδρα της αυτόνομης περιοχής της 
Σικελίας: το Παλέρμο, στους πρόποδες του βουνού Πελεγκρίνο. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέ-
ρευση

4η μέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ - ΜΟΝΡΕΑΛΕ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τον λόφο του Μονρεάλε, 
όπου δεσπόζει ο επιβλητικός Καθεδρικός Ναός (6.000 τ.μ.) με τα 
θαυμάσια ψηφιδωτά βυζαντινής τέχνης. Επιστροφή στο Παλέρμο. 
Η περιήγησή μας θα αρχίσει από το Βασιλικό Παλάτι - έδρα των 
Νορμανδών βασιλέων της Σικελίας και σήμερα του Κοινοβουλί-
ου της -, και θα συνεχιστεί με τον Καθεδρικό Ναό, την Πιάτσα 
Πρετόρια με το «Σιτριβάνι της Ντροπής» και το μέγαρο της Γε-
ρουσίας, την εκκλησία της Μαρτοράνα με τα περίφημα βυζαντινά 
ψηφιδωτά, το θέατρο Μάσιμο και την πλατεία με το Πολυθέαμα 
Γαριβάλδη. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και απόγευμα 
ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ - ΑΚΡΑΓΑΣ - ΚΑΤΑΝΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τον Ακράγαντα (Αγκριτζέ-
ντο) , μία από τις πλουσιότερες και επιφανέστερες ελληνικές αποι-
κίες της Μεγάλης Ελλάδας, όπου μας περιμένει ένα εκπληκτικό 
θέαμα στον αρχαιολογικό χώρο της «Κοιλάδας των Ναών». Θα ξε-
κινήσουμε την ξενάγηση μας από τον Ναό της Λακινίας Ήρας και 
θα συνεχίσουμε με τον καλοδιατηρημένο Ναό της Ομόνοιας, του 
Ηρακλή του Ολύμπιου Δία, των Διοσκούρων και του Ηφαίστου. 
Αργά το απόγευμα, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας στην περιοχή της Κατάνια. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΚΑΤΑΝΙΑ - ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ - ΟΡΤΥΓΙΑ - ΝΟΤΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τις Συρακούσες. Ξε-
νάγηση στο αρχαιολογικό πάρκο της Νεάπολης, όπου θα δούμε 
τον Βωμό του Ιέρωνα, το «Αφτί του Διονύσου» στα Λατομεία του 
Παραδείσου, το αρχαίο θέατρο, το Νυμφαίο και το ρωμαϊκό αμ-
φιθέατρο. Ακολουθεί επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο της πόλης, 
που βρίσκεται πάνω στο νησάκι Ορτυγία, όπου θα θαυμάσουμε 
τον Ναό του Απόλλωνα, την Πλατεία Αρχιμήδη με την Κρήνη της 
Αρτέμιδος, τον Καθεδρικό Ναό - μετατροπή του αρχαίου Ναού 
της Αθηνάς σε χριστιανική εκκλησία, τη Βασιλική της Σάντα Λου-
τσία με τον αριστούργημα του Καραβάτζιο «Η ταφή της Σάντα 
Λουτσία», και θα καταλήξουμε στην Πηγή της Αρέθουσας με τους 
παπύρους μέσα στο νερό. Χρόνος ελεύθερος. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε την πόλη Νότο στους πρόποδες των Υβλαίων Ορέ-

ων. Μία πόλη που συγκαταλέγονται στον κατάλογο των Μνημείων 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και το μπαρόκ είναι στην 
αποθέωσή του.Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Κατάνια και 
απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΚΑΤΑΝΙΑ - ΤΑΟΡΜΙΝΑ - ΛΕΤΣΕ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πανέμορφη και 
κοσμοπολίτικη Ταορμίνα (ελ. Ταυρομένιον) , με θέα το Ιόνιο. Τόπος 
καλλιτεχνών, μποέμ και συγγραφέων, τόπος έμπνευσης και ρεμ-
βασμού, η αρχαία αποικία των Ναξίων ασκεί ακαταμάχητη έλξη 
στον επισκέπτη. Περνώντας την Πόρτα Μεσσίνα, θα δούμε το Πα-
λάτσο Κορβάια, που αποτέλεσε έδρα του πρώτου Σικελικού Κοι-
νοβουλίου (1410) , το αρχαίο ελληνικό θέατρο, με πανοραμική θέα 
στη θάλασσα και την Αίτνα, και διαμέσου της Κόρσο Ουμπέρτο, 
θα καταλήξουμε στην κεντρική πλατεία Πιάτσα Νόβε Απρίλε με 
την εκκλησία του Αγίου Αυγουστίνου και τον Πύργο του Ρολογιού. 
Αργά το απόγευμα άφιξη στο Λέτσε, μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

8η μέρα: ΛΕΤΣΕ - ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ - 
ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η πανοραμική περιήγηση μας ξεκινάει 
από την κεντρική πλατεία της πόλης του Αγίου Ορόντζο. Θα δού-
με το καλοδιατηρημένο Ρωμαϊκό αμφιθέατρο, τη στήλη της Απίας 
Οδού, το Δικαστικό Μέγαρο και διασχίζοντας τον κεντρικό πεζό-
δρομο της πόλης θα καταλήξουμε στην πλατεία του Καθεδρικού 
Ναού όπου η αποθέωση του μπαρόκ είναι εμφανέστατη. Συνεχί-
ζουμε για την επίσκεψη μας στα Ελληνόφωνα χωρία του Σαλέ-
ντο, Στερνατία και Καλημέρα, που ακόμη και σήμερα οι κάτοικοι 
μιλούν την διάλεκτο «Γκρίγκο», που η προέλευση της χάνεται στα 
βάθη του χρόνου. Αργά το απόγευμα μεταφορά στο Μπριντιζι, 
επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και διανυκτέ-
ρευση εν πλω. 

9η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΑΘΗΝΑ
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα 
φθάσουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Άφιξη αργά το απόγευμα 
στη Θεσσαλονίκη/Αθήνα.
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ΠΑΡΙΣΙ ALL TIME CLASSIC DELUX (6ΗΜ) 
Παρίσι, Mουσείο Λούβρου, Βερσαλλίες, Μουσείο Αρωμάτων Fragonard, 
Παναγία Παρισίων, Disneyland, Συνοικία Μαραί, πλατεία Βαστίλης, 
συνοικία Λατίνων (Quartier Latin) , Όνφλερ, Ντοβίλ, Tροβίλ, Νορμανδία.

ΠΑΡΙΣΙ EURODISNEY (6ΗΜ) 
Παρίσι, Mουσείο Λούβρου, Βερσαλλίες, Μουσείο Αρωμάτων Fragonard, 
Παναγία Παρισίων, Disneyland.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΓΑΛΛΙΑΣ - ΠΑΡΙΣΙ - ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΗ - 
ΚΑΣΤΡΑ ΛΙΓΗΡΑ - ΛΑ ΝΤΟΥΝ ΝΤΟΥ ΠΙΛΑ - ΜΠΟΡΝΤΩ (10ΗΜ) 
Παρίσι, Mουσείο Λούβρου, Βερσαλλίες, Μουσείο Αρωμάτων Fragonard, 
Toυρ, Κάστρα Λίγηρα, Σαίντ Μαλό, Μοντ Σαιν Μισέλ, Ντοβίλ, Τρουβίλ, 
Ονφλέρ, Καέν, Πολεμικό Μουσείο, Σαν Εμιλιόν, Αρασόν, Μπορντώ, Λα 
Ντουν ντου Πιλά, Πλατεία Βαστίλης, Συνοικία Μαράι, Συνοικία Λατίνων, 
Παναγία των Παρισίων.

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΙΚΑΙΑ & ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ (6ΗΜ) 
Καν Συρ Μερ, Σαιντ Πωλ Ντεβάνς, Μουσείο Fragonard, Μονακό, 
Κάννες Αιξ Εν Προβάνς, Μασσαλία, Σαιντ Τροπέ, Πορτ Γκριμό, Παραλία 
Παμπελόνε, Νίκαια, Μόντε Κάρλο, ΕΖ.

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΙΚΑΙΑ - ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ (7ΗΜ) 
Μασσαλία, Κάννες, Σαίντ Πώλ, Ντεβάνς, Νίκαια, Εζ, Μόντε Κάρλο, Σαίντ 
Τροπέ, Αρλ, Αβινιόν, Αιξ Εν Προβανς, Κασσίς, Νιμ, Καρκασόν, Τουλούζη.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΙΣΚΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ - ΜΠΟΡΝΤΟ - 
ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ (9ΗΜ) 
Τουλούζη, Σανταντέρ, Σαντιλιάνας Ντελ Μαρ, Μπιαρίτζ, Λούρδη, 
Καρκασόν, Μπορντώ, Σαν Σεμπαστιάν, Μπιλμπάο. ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ - ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ (10ΗΜ) 

Ανκόνα, Γένοβα, Ράπαλο, Πόρτο φίνο, Μασσαλία, Αρλ, Αβινιόν, Γκόρντες, 
Λεβάντες, Αιξ εν Προβάνς, Κάλανγκ, Σαιν Τροπέ, Κάννες, Νίκαια, Μονακό, Μιλάνο.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΓΑΛΛΙΑΣ - ΑΛΣΑΤΙΑ - ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΣΑΜΠΑΝΙΑΣ 
- ΠΑΡΙΣΙ - ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΗ - ΚΑΣΤΡΑ ΛΙΓΗΡΑ (14ΗΜ) 
Ανκόνα, Μιλάνπ, Λουκέρνη, Κόλμαρ, Στρασβούργο, Ρενς, Παρίσι, Μουσείο 
Λούβρου, Fragonard, Βερσαλλίες, Ονφλέρ, Ντόβιλ, Τρούβιλ, Καέν, Σαίν 
Μαλό, Μον σαιν μισέλ, Κάστρα Λίγηρα, Τουρ, Γενεύη, Άνεμας, Βενετία.



23

GOLDEN TULIP MARSEILLE EUROMED
★ ★ ★ ★

6, Place Henri Verneuil, 13002
www.marseille-euromed.goldentulip.com

ΠΑΡΙΣΙ LUX!!!

RENAISSANCE PARIS LA DEFENSE
★ ★ ★ ★

60 Jardin De Valmy, Boulevard Circulaire, Sortie 7,  
92918 Puteaux

www.marriott.com

DISNEY’S HOTEL CHEYENNE
★ ★ ★

Rue du Bœuf Agile, 77700, Coupvray
www.disneylandparis.com

EURODISNEY ΜΑΣΣΑΛΙΑ

ΤΟΥΛΟΥΖΗΜΠΟΡΝΤΩ ΚΑΕΝ ΤΟΥΡ

MERCURE BORDEAUX CENTRE VILLE
★ ★ ★ ★

5 Rue Robert Lateulade, Bordeaux City-Centre,, 33000
www.accorhotels.com

IBIS NICE CENTER GARE
★ ★ ★ 

14 Avenue Thiers, 06000
www.accorhotels.com

COURTYARD MARRIOTT TOULOUSE
★ ★ ★ ★

4Bis Rue Alain Fournier, 31300
www.marriott.com

HOTEL BEAU RIVAGE
★ ★ ★ ★

24 Rue Saint François De Paule, 06300
www.hotelnicebeaurivage.com

IBIS CAEN CENTRE HOTEL
★ ★ ★ 

6 Place Courtonne, 14018
www.accorhotels.com

KYRIAD NICE GARE
★ ★ ★ 

35 Boulevard Raimbaldi, 06000
www.kyriad.com

NIKAIA

IBIS TOURS CENTRE GARE
★ ★ ★

1 Rue Maurice Genest, 37000
www.accorhotels.com

HOTEL NICE RIVIERA
★ ★ ★ ★

45-47, rue Pastorelli, 06000
www.hotel-nice-riviera.com

IBIS MARSEILLE CENTRE EUROMED
★ ★ ★ 

25 Boulevard de Dunkerque, 13002
www.accorhotels.com

ΓΑΛΛΙΑ

Hotels
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Γαλλία: 
6 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
02, 09, 15, 16, 23, 24, 29, 30 Ιουλίου
04, 05, 06, 10, 11, 13, 19, 20, 27 Αυγούστου
02, 03 Σεπτεμβρίου 

ΠΑΡΙΣΙ ALL TIME CLASSIC Delux
Παρίσι, Mουσείο Λούβρου, Βερσαλλίες, Μουσείο 
Αρωμάτων Fragonard, Παναγία Παρισίων, Disneyland, 
Συνοικία Μαραί, πλατεία Βαστίλης, συνοικία Λατίνων 
(Quartier Latin) , Όνφλερ, Ντοβίλ, Tροβίλ, Νορμανδία. Από

595€
το άτομο

24

Δώρο: 
Η εκδρομή

στη Νορμανδία

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ 
ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ 

RENAISSANCE LA 
DEFENSE

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Παρίσι - Αθήνα με την Air France ή την Aegean Airlines 
• Διαμονή στο πολυτελές RENAISSANCE LA DEFENCE 4* Sup. 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Περιηγήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής. 
• Μεταφορές, μετακινήσεις με πούλμαν του γραφείου μας. 
• Τοπικός ξεναγός στο Μουσείο του Λούβρου.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 
• Φ.Π.Α. 
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά 
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά 

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 175€.
• Ποτά, γεύματα, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. 
• Είσοδοι σε μουσεία, παλάτια, θεματικά πάρκα και γενικά όπου απαιτείται 
• Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
• Είσοδος στο Πάρκο της Disney.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (2, 88€) 
• Check point (10€) .

Σημειώσεις: Το Early booking ισχύει για τις πρώτες 10 θέσεις.
Για τους επιβάτες με την Aegean Airlines που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις το επιπλέον κόστος 
είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70-90€ & Από/προς υπόλοιπα αεροδρόμια 120-140€. Οι ταξιδιώτες που επιλέγουν 
πτήσεις της Aegean Airlines έχουν επιβάρυνση 50€ κατά άτομο. Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι 
ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Τιμές RENAISSANCE LA DEFENCE 4* Sup: Early Booking
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 595€ 645€
Τιμή σε μονόκλινο 795€ 845€
Παιδικό (μέχρι 15 ετών) * 465€ 495€
3ο & 4ο παιδί (connecting 2κλινο ή 4κλινο) 465€ 495€
Φόροι αεροδρομίων 175€ 175€

Πτήσεις για τις αναχωρήσεις: 15, 17, 23, 30/07 & 04, 05, 11/08
Αναχώρηση Αθήνα - Παρίσι AF 1033 06:00 - 08:30
Επιστροφή Παρίσι - Αθήνα AF 1032 20:35 - 00:40

Πτήσεις για τις αναχωρήσεις: 10, 11/08
Αναχώρηση Αθήνα - Παρίσι AF 1233 11:50 - 14:15
Επιστροφή Παρίσι - Αθήνα AF 11832 12:30 - 16:40

Πτήσεις για τις αναχωρήσεις: 16, 24, 29/07 & 06, 11/08
Αναχώρηση Αθήνα - Παρίσι AF 1233 11:50 - 14:15
Επιστροφή Παρίσι - Αθήνα AF 1032 20:35 - 00:40

Πτήσεις για τις αναχωρήσεις: 02, 09, 16, 23, 30/07 & 06, 13, 19, 20, 27/08 & 02, 03/09 
Αναχώρηση Αθήνα - Παρίσι A3 610 08:35 - 11:10
Επιστροφή Παρίσι - Αθήνα A3 619 23:30 - 03:40

France
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ (ξενάγηση πόλης) 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το κοσμοπολίτικο 
Παρίσι. Μετά από ολιγόωρη πτήση, άφιξη στην πόλη του φωτός. 
Ακολουθώντας τη χρονολογική και καλλιτεχνική εξέλιξη του Πα-
ρισιού θα ξεκινήσουμε την πανοραμική ξενάγηση, όπου θα δούμε 
το Τροκαντερό, τον Πύργο του Άιφελ, την μεγαλύτερη αψίδα του 
κόσμου, την Αψίδα του Θριάμβου, την διάσημη λεωφόρο των Ηλυ-
σίων Πεδίων, το μικρό και το μεγάλο παλάτι, την πλατεία Ομονοίας 
(το σημείο που διαδραματίστηκαν τα σημαντικότερα γεγονότα της 
ιστορίας της Γαλλικής επανάστασης) , την εκκλησία της Αγίας Μα-
γδαληνής, τα πολυσύχναστα Μπουλεβάρτα, το εντυπωσιακό κτίριο 
της Όπερας, τις φημισμένες πυραμίδες του Λούβρου, την Γαλλική 
Ακαδημία, την πλατεία του Σατλέ, το Δικαστικό Μέγαρο, την νέα 
γέφυρα Ποντ Νεφ, το Δημαρχείο της πόλεως, την Παναγία των 
Παρισίων, το περίφημο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, το Πάνθεον, 
τους πανέμορφους και με γαλλική φινέτσα κήπους του Λουξεμ-
βούργου, την Εκκλησία του Αγίου Σουλπίκιου, τις καλλιτεχνικές 
γειτονιές γύρω από το Σαν Ζερμαίν ντε Πρε με τα διάσημα καφέ, 
την Σχολή Καλών Τεχνών, τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό που 
σήμερα έχει μετατραπεί στο μουσείο Ορσέ και τέλος το περίφημο 
πολεμικό μουσείο, όπου είναι θαμμένος ο Ναπολέων, γνωστό ως 
το μέγαρο των Απομάχων. Εν συνεχεία μεταφορά στο ξενοδοχείο, 
τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος στην διάθεσή 
σας. H δική μας πρόταση είναι να πραγματοποιήσετε προαιρετική 
Κρουαζιέρα στο Σηκουάνα με τα περίφημα μπατώ μους και βρα-
δινή βόλτα στη μαγευτική Μονμάρτη, στην Πλατεία των καλλιτε-
χνών. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΥΒΡΟ (ξενάγηση) - ΜΟΥΣΕΙΟ 
FRAGONARD - ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ (επίσκεψη) 
Πρωινό και αναχώρηση για ξενάγηση στο μουσείο του Λούβρου, 
όπου στην ξενάγηση μας θα δούμε την Τζοκόντα, την Αφροδίτη 
της Μήλου, την Νίκη της Σαμοθράκης, όπως επίσης την ελληνική, 
την ρωμαϊκή, και ένα μέρος της αιγυπτιακής πτέρυγας. Επίσης θα 
θαυμάσουμε τους μοναδικούς πίνακες του “David” και του “De 
la Croix”. Ακολούθως θα μεταφερθούμε στο Μουσείο Αρωμάτων 
Fragonard, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε στην 
ιστορία των αρωμάτων και να δοκιμάσουμε τα πιο αντιπροσωπευ-
τικά από κάθε κατηγορία τους. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε 

το ανάκτορο των Βερσαλλιών, για θα δούμε τα βασιλικά δωμά-
τια καθώς και το δωμάτιο των κατόπτρων, όπου έχουν υπογραφεί 
πολλές συνθήκες. Αργότερα θα έχουμε την ευκαιρία να επισκε-
φθούμε τους καταπληκτικούς κήπους του Λουδοβίκου, οι οποίοι 
αποτέλεσαν το πρότυπο των περισσοτέρων Βασιλικών Οίκων της 
Ευρώπης. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος για αγορές και βόλτα 
στην πανέμορφη πόλη. Για το βράδυ η πρόταση μας είναι να δι-
ασκεδάσετε (προαιρετικά) στα περίφημα καμπαρέ του Παρισιού. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

Για την ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου θα πρέπει πριν την αναχώρηση 
σας να δηλώσετε συμμετοχή και να προπληρώσετε το κόστος εισόδου που 
είναι 25€ για ενήλικες και 5€ για παιδιά (δικαίωμα κράτησης) . Στις τιμές 
περιλαμβάνεται σύστημα ενοικίασης ακουστικών.Παιδιά κάτοικοι Ευρωπαϊ-
κής ένωσης έως 25 ετών η είσοδος είναι δωρεάν. Υποχρεωτική κράτηση και 
προπληρωμή εισόδου λίγες μέρες πριν την επίσκεψη. Σε άλλη περίπτωση δεν 
υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλίσουμε την είσοδό σας με επίσημο ξεναγό 
στο Μουσείο του Λούβρου. 

3η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - DISNEYLAND
Πρωινό και η μέρα σας είναι αφιερωμένη στο υπέροχο Βασίλειο 
του DISNEY, ένα από τα δημοφιλέστερα πάρκα διασκέδασης. Είναι 
ένα τεράστιο θεματικό πάρκο με ποικίλλων μορφών δραστηριότη-
τες. Αποτελείται από πολλά λούνα παρκ, παιδικές χαρές και πίστες 
ενώ στήνονται τεράστια κτίρια, ξεπεταγμένα από παραμύθια του 
Walt Disney. Ανήκει στην εταιρεία Walt Disney και λειτούργησε 
για πρώτη φορά στις 17 Ιουλίου του 1955.Επισκεφθείτε τον Πύργο 
της Ωραίας Κοιμωμένης, ταξιδέψτε στην χώρα του Πήτερ Παν και 
του Πινόκιο, ζήστε την περιπέτεια στην Άγρια Δύση, στο Βουνό 
των Κεραυνών και περπατήστε στα βήματα του Ιντιάνα Τζόουνς. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Παρίσι. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ (Όνφλερ, Ντοβίλ, Tροβίλ) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για μία ολοήμερη εκδρομή 
στην υπέροχη Νορμανδία. Πρώτος μας σταθμός η παραμυθένια 
Ντoβίλ, γνωστή ως «Μονακό του Βορρά», παλιό αριστοκρατικό 
θέρετρο όπου σώζονται εξαίσια σπίτια. Περπατήστε στα γραφι-
κά σοκάκια της πόλης και επισκεφθείτε την σκεπαστή αγορά της 
Ντοβίλ όπου κανείς μπορεί να βρει τοπικά προϊόντα. Τέλος σας 
συνιστούμε μια φωτογραφία στην διάσημη παραλία της πόλης 

όπου έχουν γυριστεί πολλές γαλλικές και διεθνής ταινίες. Στην 
συνέχεια επιβίβαση στο πούλμαν και διασχίζοντας την Τρου-
βίλ, αγαπημένη πόλη των ιμπρεσιονιστών, θα πάρουμε την Cote 
Fleurie, μέσα από μια καταπράσινη διαδρομή και θα φθάσουμε 
στο παλιό ψαράδικό χωριό των Βίκινγκς, την Honfl eur, μία ιστορι-
κή περιοχή αμφιθεατρικά χτισμένη γύρω από το λιμανάκι, σημείο 
εκκίνησης όλων των μεγάλων θαλασσοπόρων της Γαλλίας. Χρόνος 
ελεύθερος για αγορές, φαγητό και καφέ. Επιστροφή στο Παρίσι. 
Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΤΙΛΗΣ - ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΑΡΑΙ - 
ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΛΑΤΙΝΩΝ (QUARTIER LATIN) - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ 
Πρωινό και θα γνωρίσουμε ένα πολύ όμορφο και σημαντικό κομ-
μάτι της ιστορίας της πόλης, την Πλατεία της Βαστίλης. Σύμβολο 
της αυθαιρεσίας και της καταπίεσης, κατελήφθη από τον επανα-
στατημένο λαό του Παρισιού στις 14 Ιουλίου 1789. Ο διοικητής 
της, Λονέ, είχε διατάξει να πυροβολήσουν κατά του πλήθους που 
την πολιορκούσε. Η ημερομηνία της πτώσης της Βαστίλης, που 
σήμαινε για τη Γαλλία το τέλος της βασιλικής αυθαιρεσίας, καθι-
ερώθηκε από το 1880 ως εθνική γιορτή της Γαλλίας. Στη συνέχεια 
θα περιπλανηθούμε στην πανέμορφη συνοικία Μαραί που περι-
κλείει την πλατεία Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ και θα 
καταλήξουμε στην συνοικία των Λατίνων. Δαιδαλώδη δρομάκια, 
αμέτρητα μπιστρό και καφετέριες συνθέτουν ένα μοναδικό μποέμ 
σύνολο. Η γειτονιά αυτή φιλοξένησε τους μεγαλύτερους διανοού-
μενους της εποχής οι οποίοι απολάμβαναν τον καφέ τους στα δι-
άσημα μαγαζιά της περιοχής. Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε στην 
επιβλητική εκκλησία την Παναγία των Παρισίων, τον Καθεδρικού 
ναού της πόλης. Σε αυτό το αριστούργημα όπου συνυπάρχουν 
στοιχεία πρώιμο ως και φλογερού γοτθικού ρυθμού θα έχουμε την 
ευκαιρία να μιλήσουμε για την ιστορία της πόλης από τον Μεσαί-
ωνα ως τις μέρες μας, έτσι όπως έχει αποτυπωθεί στο μνημείο για 
το οποίο ο Βίκτωρ Ουγκώ αφιέρωσε το έργο του για τη διάσωσή 
του. Απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη για τις τελευταίες 
επισκέψεις και τελευταίες αγορές. Μεταφορά στο αεροδρόμιο 
του Παρισιού, και πτήση επιστροφής. 
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Από

985€
το άτομο
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Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Παρίσι - Αθήνα με την 

Aegean Airlines. 
• Διαμονή στο Παρίσι στο πολυτελές ξενοδοχείο Renaissance La Defence 

4* Sup. 
• Διαμονή στη Disneyland στο ξενοδοχείο Cheyenne 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Περιηγήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής. 
• Μεταφορές, μετακινήσεις με πούλμαν του γραφείου μας. 
• Τοπικός ξεναγός στο Μουσείο του Λούβρου.
• Είσοδος στο Πάρκο της Disneyland για τρεις (03) μέρες.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 
• Φ.Π.Α. 
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά 
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά 

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
• Ποτά, γεύματα, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. 
• Είσοδοι σε μουσεία, παλάτια, θεματικά πάρκα και γενικά όπου απαιτείται. 
• Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Παρίσι 2, 88€, Disney 

1.13€) . 
• Check point (10€) .

Σημειώσεις: Για τους επιβάτες με την Aegean Airlines που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 
70-90€ & Από/προς υπόλοιπα αεροδρόμια 120-140€. Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η σειρά που θα 
πραγματοποιηθούν. 

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο (άνω των 11 ετών) 1160€

Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινο (άνω των 11 ετών) 1035€

Τιμή κατ’ άτομο σε τετράκλινο (άνω των 11 ετών) 985€

Παιδικές τιμές (02 - 11 ετών) 

Ένα παιδί σε τρίκλινο με 2 ενήλικες ή σε τετράκλινο με 3 ενήλικες 665€

Δύο παιδιά σε τετράκλινο με 2 ενήλικες 725€

Φόροι αεροδρομίων 175€

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Παρίσι A3 610 08:35 - 11:10

Επιστροφή  Παρίσι - Αθήνα A3 619 23:30 - 03:40

Αναχωρήσεις: 
02, 09, 16, 23, 30 Ιουλίου
06, 13, 19, 20, 27 Αυγούστου
02, 03 Σεπτεμβρίου

ΠΑΡΙΣΙ EURODISNEY
Παρίσι, Mουσείο Λούβρου, Βερσαλλίες, Μουσείο Αρωμάτων 
Fragonard, Παναγία Παρισίων, Disneyland.

Γαλλία: 
6 ημέρες

Με διαμονή 
 στο CHEYENNE
στην καρδία της 
Disney, και όχι 
περιφερειακά.

France
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ (ξενάγηση πόλης) 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το κοσμοπολίτικο 
Παρίσι. Μετά από ολιγόωρη πτήση, άφιξη στην πόλη του φωτός. 
Ακολουθώντας τη χρονολογική και καλλιτεχνική εξέλιξη του Πα-
ρισιού θα ξεκινήσουμε την πανοραμική ξενάγηση, όπου θα δούμε 
το Τροκαντερό, τον Πύργο του Άιφελ, την μεγαλύτερη αψίδα του 
κόσμου, την Αψίδα του Θριάμβου, την διάσημη λεωφόρο των Ηλυ-
σίων Πεδίων, το μικρό και το μεγάλο παλάτι, την πλατεία Ομονοίας 
(το σημείο που διαδραματίστηκαν τα σημαντικότερα γεγονότα της 
ιστορίας της Γαλλικής επανάστασης) , την εκκλησία της Αγίας Μα-
γδαληνής, τα πολυσύχναστα Μπουλεβάρτα, το εντυπωσιακό κτίριο 
της Όπερας, τις φημισμένες πυραμίδες του Λούβρου, την Γαλλική 
Ακαδημία, την πλατεία του Σατλέ, το Δικαστικό Μέγαρο, την νέα 
γέφυρα Ποντ Νεφ, το Δημαρχείο της πόλεως, την Παναγία των 
Παρισίων, το περίφημο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, το Πάνθεον, 
τους πανέμορφους και με γαλλική φινέτσα κήπους του Λουξεμ-
βούργου, την Εκκλησία του Αγίου Σουλπίκιου, τις καλλιτεχνικές 
γειτονιές γύρω από το Σαν Ζερμαίν ντε Πρε με τα διάσημα καφέ, 
την Σχολή Καλών Τεχνών, τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό που 
σήμερα έχει μετατραπεί στο μουσείο Ορσέ και τέλος το περίφημο 
πολεμικό μουσείο, όπου είναι θαμμένος ο Ναπολέων, γνωστό ως 
το μέγαρο των Απομάχων. Εν συνεχεία μεταφορά στο ξενοδοχείο, 
τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος στην διάθεσή 
σας. H δική μας πρόταση είναι να πραγματοποιήσετε προαιρετική 
Κρουαζιέρα στο Σηκουάνα με τα περίφημα μπατώ μους και βρα-
δινή βόλτα στη μαγευτική Μονμάρτη, στην Πλατεία των καλλιτε-
χνών. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΥΒΡΟ (ξενάγηση) - ΜΟΥΣΕΙΟ 
FRAGONARD - ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ (επίσκεψη) 
Πρωινό και αναχώρηση για ξενάγηση στο μουσείο του Λούβρου, 
όπου στην ξενάγηση μας θα δούμε την Τζοκόντα, την Αφροδίτη 
της Μήλου, την Νίκη της Σαμοθράκης, όπως επίσης την ελληνική, 
την ρωμαϊκή, και ένα μέρος της αιγυπτιακής πτέρυγας. Επίσης θα 
θαυμάσουμε τους μοναδικούς πίνακες του “David” και του “De 
la Croix”. Ακολούθως θα μεταφερθούμε στο Μουσείο Αρωμάτων 
Fragonard, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε στην 
ιστορία των αρωμάτων και να δοκιμάσουμε τα πιο αντιπροσωπευ-
τικά από κάθε κατηγορία τους. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε 
το ανάκτορο των Βερσαλλιών, για θα δούμε τα βασιλικά δωμά-
τια καθώς και το δωμάτιο των κατόπτρων, όπου έχουν υπογραφεί 
πολλές συνθήκες. Αργότερα θα έχουμε την ευκαιρία να επισκε-
φθούμε τους καταπληκτικούς κήπους του Λουδοβίκου, οι οποίοι 
αποτέλεσαν το πρότυπο των περισσοτέρων Βασιλικών Οίκων της 
Ευρώπης. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος για αγορές και βόλτα 

στην πανέμορφη πόλη. Για το βράδυ η πρόταση μας είναι να δι-
ασκεδάσετε (προαιρετικά) στα περίφημα καμπαρέ του Παρισιού. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

Για την ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου θα πρέπει πριν την αναχώρηση 
σας να δηλώσετε συμμετοχή και να προπληρώσετε το κόστος εισόδου που 
είναι 25€ για ενήλικες και 5€ για παιδιά (δικαίωμα κράτησης) . Στις τιμές 
περιλαμβάνεται σύστημα ενοικίασης ακουστικών. Παιδιά κάτοικοι Ευρωπαϊκής 
ένωσης έως 25 ετών η είσοδος είναι δωρεάν. Υποχρεωτική κράτηση και 
προπληρωμή εισόδου λίγες μέρες πριν την επίσκεψη. Σε άλλη περίπτωση δεν 
υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλίσουμε την είσοδό σας με επίσημο ξεναγό 
στο Μουσείο του Λούβρου. 

3η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ Ή ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ (Όνφλερ, Ντοβίλ, Tροβίλ) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ημέρα ελεύθερη για την αξιοποιήσετε 
όπως εσείς νομίζετε καλύτερα ! Η δική μας πρόταση είναι (προαι-
ρετικά) ολοήμερη εκδρομή στην υπέροχη Νορμανδία. Πρώτος μας 
σταθμός η παραμυθένια Ντoβίλ, γνωστή ως «Μονακό του Βορρά», 
παλιό αριστοκρατικό θέρετρο όπου σώζονται εξαίσια σπίτια. Περ-
πατήστε στα γραφικά σοκάκια της πόλης και επισκεφθείτε την 
σκεπαστή αγορά της Ντοβίλ όπου κανείς μπορεί να βρει τοπικά 
προϊόντα. Τέλος σας συνιστούμε μια φωτογραφία στην διάση-
μη παραλία της πόλης όπου έχουν γυριστεί πολλές γαλλικές και 
διεθνής ταινίες. Στην συνέχεια επιβίβαση στο πούλμαν και δια-
σχίζοντας την Τρουβίλ, αγαπημένη πόλη των ιμπρεσιονιστών, θα 
πάρουμε την Cote Fleurie, μέσα από μια καταπράσινη διαδρομή 
και θα φθάσουμε στο παλιό ψαράδικό χωριό των Βίκινγκς, την 
Honfl eur, μία ιστορική περιοχή αμφιθεατρικά χτισμένη γύρω από 
το λιμανάκι, σημείο εκκίνησης όλων των μεγάλων θαλασσοπόρων 
της Γαλλίας. Χρόνος ελεύθερος για αγορές, φαγητό και καφέ. Επι-
στροφή στο Παρίσι. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - EURODISNEY
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τον μαγικό κόσμο της 
Eurodisney, ένα τεράστιο θεματικό πάρκο με πολλές δραστηρι-
ότητες, που ανήκει στην εταιρεία Walt Disney και λειτούργησε 
για πρώτη φορά στο Παρίσι το 1992. Επισκεφθείτε τον Πύργο της 
Ωραίας Κοιμωμένης, ταξιδέψτε στη χώρα του Πήτερ Παν, των Πει-
ρατών την Καραϊβικής και του Πινόκιο, ζήστε την περιπέτεια της 
Άγριας Δύσης στο Βουνό των Κεραυνών, ακολουθήστε τα βήματα 
του Ιντιάνα Τζόουνς ή κάντε μια βόλτα με ποταμόπλοιο στον Μισι-
σιπή. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: EURODISNEY
Πρωινό στο ξενοδοχείo. Aκόμη μια μέρα στην διάθεση σας στον 

θαυμαστό κόσμο του Ντίσνεϊ. Αφεθείτε στη μαγεία, νιώστε παιδιά 
και δείτε να ζωντανεύουν τα παραμύθια των παιδικών σας χρόνων. 
Διανυκτέρευση. 

6η ημέρα: EURODISNEY - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Xρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα που θα 
μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής 
στην Αθήνα. Άφιξη στην Αθήνα αργά το βράδυ. 



26

Γαλλία: 
10 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
04, 15 Αυγούστου

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΓΑΛΛΙΑΣ - ΠΑΡΙΣΙ - 
ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΗ - ΚΑΣΤΡΑ ΛΙΓΗΡΑ 
- ΛΑ ΝΤΟΥΝ ΝΤΟΥ ΠΙΛΑ - ΜΠΟΡΝΤΩ
Παρίσι, Mουσείο Λούβρου, Βερσαλλίες, Μουσείο Αρωμάτων Fragonard, Toυρ, 
Κάστρα Λίγηρα, Σαίντ Μαλό, Μοντ Σαιν Μισέλ, Ντοβίλ, Τρουβίλ, Ονφλέρ, Καέν, 
Πολεμικό Μουσείο, Σαν Εμιλιόν, Αρασόν, Μπορντώ, Λα Ντουν ντου Πιλά, 
Πλατεία Βαστίλης, Συνοικία Μαράι, Συνοικία Λατίνων, Παναγία των Παρισίων.

France
Από

895€
το άτομο

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Παρίσι και Μπορντώ - 

Αθήνα με πτήσεις της Aegean Airlines. 
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία (Renaissance La defence 4* sup, 

Ibis Caen, Ibis Tours Gare, Mercure Center Bordeaux) ή παρόμοια. 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Περιηγήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής. 
• Μεταφορές, μετακινήσεις με πούλμαν του γραφείου μας. 
• Τοπικός ξεναγός στο Μουσείο του Λούβρου.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 
• Φ.Π.Α. 
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά 
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά 

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
• Ποτά, γεύματα, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. 
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, παλάτια, θεματικά πάρκα και γενικά όπου 

απαιτείται. 
• Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
• Check Point (15€) .
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Παρίσι 1, 65€, Καέν 1, 

2€, Tουρ 1, 65€, Μπορντώ 2€) . 

Σημειώσεις: Το Early booking ισχύει για τις πρώτες 10 θέσεις. Για τους επιβάτες με την Aegean Airlines που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις 
το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70-90€ & Από/προς υπόλοιπα αεροδρόμια 120-140€. Στις 15/08 το πρόγραμμα θα εκτελεστεί αντίστροφα. 
Ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Τιμές: Early Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 895€ 970€

Τιμή σε μονόκλινο 1215€ 1290€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 695€ 695€

Φόροι αεροδρομίων 175€ 175€

Πτήσεις για την αναχώρηση 04 Αυγούστου: 

Αναχώρηση Αθήνα - Παρίσι A3 610 08:30 - 11:10

Επιστροφή Μπορντώ - Αθήνα A3 645 16:05 - 20:10

Πτήσεις για την αναχώρηση 15 Αυγούστου: 

Αναχώρηση Αθήνα - Μπορντώ A3 644 08:20 - 10:50

Επιστροφή Παρίσι - Αθήνα A3 619 23:30 - 03:40

BEST SELLER!!!
Νέο και μοναδικό 

πρόγραμμα με 
απευθείας πτήσεις της 

Aegean Airlines για 
Παρίσι, και επιστροφή 

από Μπορντώ.
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ (ξενάγηση πόλης) 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το κοσμοπολίτικο Παρίσι. Μετά από ολιγόωρη πτήση, άφιξη στην πόλη του φωτός. Ακολουθώ-
ντας τη χρονολογική και καλλιτεχνική εξέλιξη του Παρισιού θα ξεκινήσουμε την πανοραμική ξενάγηση, όπου θα δούμε το Τροκαντερό, τον 
Πύργο του Άιφελ, την μεγαλύτερη αψίδα του κόσμου, την Αψίδα του Θριάμβου, την διάσημη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, το μικρό και 
το μεγάλο παλάτι, την πλατεία Ομονοίας (το σημείο που διαδραματίστηκαν τα σημαντικότερα γεγονότα της ιστορίας της Γαλλικής επα-
νάστασης) , την εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής, τα πολυσύχναστα Μπουλεβάρτα, το εντυπωσιακό κτίριο της Όπερας, τις φημισμένες 
πυραμίδες του Λούβρου, την Γαλλική Ακαδημία, την πλατεία του Σατλέ, το Δικαστικό Μέγαρο, την νέα γέφυρα Ποντ Νεφ, το Δημαρχείο 
της πόλεως, την Παναγία των Παρισίων, το περίφημο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, το Πάνθεον, τους πανέμορφους και με γαλλική φι-
νέτσα κήπους του Λουξεμβούργου, την Εκκλησία του Αγίου Σουλπίκιου, τις καλλιτεχνικές γειτονιές γύρω από το Σαν Ζερμαίν ντε Πρε 
με τα διάσημα καφέ, την Σχολή Καλών Τεχνών, τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό που σήμερα έχει μετατραπεί στο μουσείο Ορσέ και 
τέλος το περίφημο πολεμικό μουσείο, όπου είναι θαμμένος ο Ναπολέων, γνωστό ως το μέγαρο των Απομάχων. Εν συνεχεία μεταφορά 
στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος στην διάθεσή σας. H δική μας πρόταση είναι να πραγματοποιήσετε 
μία προαιρετική Κρουαζιέρα στο Σηκουάνα με τα περίφημα μπατώ μους και βραδινή βόλτα στη μαγευτική Μονμάρτη, στην Πλατεία 
των καλλιτεχνών. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΥΒΡΟ (ξενάγηση) - ΜΟΥΣΕΙΟ FRAGONARD - ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ (επίσκεψη) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την ξενάγηση μας στο μουσείο του Λούβρου, όπου θα δούμε την Τζοκόντα, την Αφροδίτη της 
Μήλου, την Νίκη της Σαμοθράκης, όπως επίσης την ελληνική, την ρωμαϊκή, και ένα μέρος της αιγυπτιακής πτέρυγας. Επίσης θα θαυμάσουμε 
τους μοναδικούς πίνακες του “David” και του “De la Croix”. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Μουσείο Αρωμάτων Fragonard, όπου θα έχουμε 
την ευκαιρία να περιηγηθούμε στην ιστορία των αρωμάτων και να δοκιμάσουμε τα πιο αντιπροσωπευτικά από κάθε κατηγορία τους. Αναχώρηση 
για το ανάκτορο των Βερσαλλιών, για θα δούμε τα βασιλικά δωμάτια καθώς και το δωμάτιο των κατόπτρων, όπου έχουν υπογραφεί πολλές συνθήκες. 
Αργότερα θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τους καταπληκτικούς κήπους του Λουδοβίκου, οι οποίοι αποτέλεσαν το πρότυπο των περισσοτέρων 
Βασιλικών Οίκων της Ευρώπης. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος για αγορές και βόλτα στην πανέμορφη πόλη. Για το βράδυ η πρόταση μας είναι να διασκεδά-
σετε (προαιρετικά) στα περίφημα καμπαρέ του Παρισιού. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

Για την ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου θα πρέπει πριν την αναχώρηση σας να δηλώσετε συμμετοχή και να προπληρώσετε το κόστος εισόδου που είναι 25€ για ενήλικες και 5€ για παιδιά (δικαίωμα κράτησης) . Στις τιμές περιλαμβάνε-
ται το σύστημα ενοικίασης ακουστικών. Παιδιά κάτοικοι Ευρωπαϊκής ένωσης έως 25 ετών η είσοδος είναι δωρεάν. Υποχρεωτική κράτηση και προπληρωμή εισόδου λίγες μέρες πριν την επίσκεψη. Σε άλλη περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα 
να εξασφαλίσουμε την είσοδό σας με επίσημο ξεναγό στο Μουσείο του Λούβρου. 

3η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΤΙΛΗΣ - ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΑΡΑΙ - ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΛΑΤΙΝΩΝ (QUARTIER LATIN) - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα γνωρίσουμε ένα πολύ όμορφο και σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της πόλης, την Πλατεία της Βαστίλης. Σύμβολο της αυθαιρεσίας και της καταπίεσης, κατελήφθη 
από τον επαναστατημένο λαό του Παρισιού στις 14 Ιουλίου 1789. Ο διοικητής της, Λονέ, είχε διατάξει να πυροβολήσουν κατά του πλήθους που την πολιορκούσε. Η ημερομηνία της πτώσης της Βαστίλης, 
που σήμαινε για τη Γαλλία το τέλος της βασιλικής αυθαιρεσίας, καθιερώθηκε από το 1880 ως εθνική γιορτή της Γαλλίας. Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε στην πανέμορφη συνοικία Μαραί που περικλείει 
την πλατεία Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ και θα καταλήξουμε στην συνοικία των Λατίνων. Δαιδαλώδη δρομάκια, αμέτρητα μπιστρό και καφετέριες συνθέτουν ένα μοναδικό μποέμ σύνολο. Η 
γειτονιά αυτή φιλοξένησε τους μεγαλύτερους διανοούμενους της εποχής οι οποίοι απολάμβαναν τον καφέ τους στα διάσημα μαγαζιά της περιοχής. Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε στην επιβλητική 
εκκλησία την Παναγία των Παρισίων, τον Καθεδρικού ναού της πόλης. Σε αυτό το αριστούργημα όπου συνυπάρχουν στοιχεία πρώιμο ως και φλογερού γοτθικού ρυθμού θα έχουμε την ευκαιρία να 
μιλήσουμε για την ιστορία της πόλης από τον Μεσαίωνα ως τις μέρες μας, έτσι όπως έχει αποτυπωθεί στο μνημείο για το οποίο ο Βίκτωρ Ουγκώ αφιέρωσε το έργο του για τη διάσωσή του. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα ΠΑΡΙΣΙ - ΝΤΟΒΙΛ - ΤΡΟΥΒΙΛ - ΟΝΦΛΕΡ - ΚΑΕΝ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το δίδυμο κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο θέρετρο Ντοβίλ & Τρουβίλ, λίκνο της Μπελ Επόκ και του στιλ Αρ Νουβό. Θαυμάστε κατά μήκος της διάσημης παραλι-
ακής τα πολυτελή κτήρια - σπίτια και ξενοδοχεία, τα αριστοκρατικά καφέ και εστιατόρια, τα εμπορικά μαγαζιά πολυτελείας ή δοκιμάστε την τύχη σας στο Καζίνο. Αναχώρηση για τη γραφική Ονφλέρ, 
μια τόση δα πολιτεία σαν μινιατούρα του 17ου αιώνα, μέσα στα λουλούδια, όπως λέει και το όνομά της. Εδώ, ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει στην εποχή που οι πρώιμοι ιμπρεσιονιστές ζωγράφοι 
απαθανάτιζαν το κεντρικό λιμανάκι και την αμφιθεατρικά χτισμένη πόλη. Το απόγευμα αναχώρηση για την Καέν, τη μεγαλύτερη πόλη της Κάτω Νορμανδίας, πόλη με εντυπωσιακό πολιτισμικό παρελ-
θόν, που αποτέλεσε σημείο - κλειδί στη Μάχη της Νορμανδίας. Επίσκεψη στο Μουσείο Μνήμης της Καέν, με εκθέματα που αφηγούνται την ιστορία του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, της απόβασης των 
Συμμάχων (D - Day, 6/6/1944) και της Μάχης της Νορμανδίας. Ένα μουσείο που σφραγίζει τις αξίες ειρήνης και της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άφιξη αργά το απόγευμα μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΚΑΕΝ - ΣΑΙΝ ΜΑΛΟ - ΜΟΝ ΣΑΙΝ ΜΙΣΕΛ 
Μετά το πρωινό, κατευθυνόμαστε στην κάστρο - πολιτεία Σαιν Μαλό στις ακτές της Μάγχης, που αποτέλεσε καταφύγιο κουρσάρων και πειρατών τον 16ο αι. Μια πόλη - οχυρό, που αναστηλώθηκε εντυ-
πωσιακά μετά τη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή της στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παραδομένοι στην αύρα του Ατλαντικού, θα περπατήσουμε εντός στην εντός των τειχών μεσαιωνική πόλη με τον 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βικεντίου και τον Πύργο στον οποίο στεγάζεται το μουσείο της πόλης. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό αριστούργημα, το Μον Σαιν Μισέλ, ένα βραχώδες νησάκι στη μέση μιας 
απέραντης έκτασης από κίτρινη άμμο, η οποία με την πλημμυρίδα καλύπτεται από θάλασσα. Στην κορυφή του δεσπόζει το Αβαείο του Αγίου Μιχαήλ, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
της UNESCO. Το λιλιπούτειο χωριουδάκι στους πρόποδες του λόφου με τα πέτρινα σπιτάκια με τα λουλούδια, τα λιθόστρωτα δρομάκια του και τα γραφικά πανδοχεία του δίνουν την εντύπωση ότι μόλις 
άνοιξες ένα παράθυρο στον Μεσαίωνα. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΚΑΕΝ - TOYΡ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη πόλη Tουρ, κτισμένη στην κοιλάδα του Λίγηρα στη συμβολή των ποταμών Λίγηρα και Σερ. Με την άφιξη θα κάνουμε τη περιήγηση μας στη μεσαιωνική πόλη, 
που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

7η μέρα TΟΥΡ - ΚΑΣΤΡΑ ΛΙΓΗΡΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την κοιλάδα του Λίγηρα, του μεγαλύτερου ποταμού της Γαλλίας. Σε αυτή τη μαγευτική περιοχή, που αποτέλεσε το λίκνο της αναγεννησιακής τέχνης στη Γαλλία 
και την αφετηρία του αγώνα της Ιωάννας της Λορένης στο τέλος του Εκατονταετούς πολέμου. 
θα επισκεφθούμε το κάστρο - φρούριο Αμπουάζ (15ος αι.) , Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
της UNESCO, όπου στο παρεκκλήσι του Σαιν Ουμπέρ, είναι θαμμένος ο Λεονάρντο ντα Βίντσι. 
Επόμενη επίσκεψη το επιβλητικό κάστρο Σαμπόρ (16ος αι.) , που φέρει και αυτό την υπογραφή 
του Λεονάρντο Ντα Βίντσι και έχει ανακηρυχτεί επίσης Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στην Τουρ. Διανυκτέρευση.

8η μέρα ΤΟΥΡ - ΣΑΝ ΕΜΙΛΙΟΝ - ΜΠΟΡΝΤΩ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τον νομό Ζιρόντ όπου θα έχουμε την ευκαιρία να επι-
σκεφτούμε το Σαν Εμιλιόν μια από τις πιο γραφικές κοινότητες της περιοχής με πολύ μεγάλη 
πολιτιστική κληρονομία. Αμέτρητα τα μεσαιωνικά κτήρια όπως το παρεκκλήσια της Άγιες Τριάδος 
το μοναστήρι των Κορντέλιε, το Βασιλικό Κάστρο, το Παλάτι της Αρχιεπισκοπικό και το κτήριο του 
Δημαρχείου. Χρόνος ελεύθερος να περιπλανηθείτε στα γραφικά στενά του χωρίου. Αναχώρηση 
για το Μπορντώ, την πρωτεύουσας της Ζιρόντ, μια από τις ωραιότερης πόλης της Γαλλίας. Άφιξη 
αργά το απόγευμα, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση σας για μία 
πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.

9η μέρα ΜΠΟΡΝΤΩ - ΑΡΑΣΟΝ - ΑΜΜΟΛΟΦΟΣ ΛΑ ΝΤΟΥΝ ΝΤΟΥ ΠΙΛΑ 
Πρωινά στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τις ακτές του Ατλαντικού ωκεανού, όπου υπάρχουν πολλά 
τουριστικά θέρετρα και προσελκύουν πολλούς ιστιοπλόους κάθε καλοκαίρι. Εδώ θα έχουμε την 
ευκαιρία να επισκεφθούμε το μεγαλύτερο αμμόλοφο της Ευρώπης, που ονομάζεται, Λα Ντουν 
ντου Πιλά, και βρίσκεται στον κόλπο του Αρασόν. Μια περιοχή με εντυπωσιακή αντίθεση με την 
λευκή άμμο, το πράσινο της περιοχής και το γαλανό της θάλασσας, με μήκος 3 χιλιομέτρων και 
πλάτος 500 μέτρων. Χρόνος ελεύθερος να ανεβείτε στην κορυφή του αμμόλοφου απ’ όπου θα 
έχετε μία μοναδική θέα της περιοχής. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την πόλη Αρασόν και χρό-
νος ελεύθερος. Επιστροφή αργά το μεσημέρι στο ξενοδοχείο μας στο Μπορντώ και απόγευμα 
ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

10η μέρα ΜΠΟΡΝΤΩ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμικά περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Θα δούμε την 
πλατειά του Χρηματιστηρίου, το Θέατρα Μπορντώ, τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό, την πλατεία 
Νίκο, την Βασιλική του Αγίου Μιχαήλ, τον Υδάτινο καθρέφτη, και τον Πύργο Μπερλά. Χρόνος 
ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας 
στην Αθήνα. Άφιξη στην Αθήνα το βράδυ. 
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Αναχωρήσεις: 
18, 25 Ιουλίου
01, 08, 15, 22 Αυγούστου

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΙΚΑΙΑ & 
ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ
Καν Συρ Μερ, Σαιντ Πωλ Ντεβάνς, Μουσείο Fragonard, Μονακό, 
Κάννες Αιξ Εν Προβάνς, Μασσαλία, Σαιντ Τροπέ, Πορτ Γκριμό, 
Παραλία Παμπελόνε, Νίκαια, Μόντε Κάρλο, ΕΖ.

Γαλλία: 
6 ημέρες

Από

695€
το άτομο
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Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Nίκαια - Αθήνα με την 

AegeanAirlines.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για μας μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή σε ξενοδοχείο μας επιλογής σας. 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, μας αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα μας εκδρομής.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά 
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά 
• ΦΠΑ.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους.
• Είσοδος στο Ωκεανογραφικό Μουσείο.
• Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και ότι δεν ανα-

φέρεται στα περιλαμβανόμενα.
• Checkpoint (20€) 
• Δημοτικός φόρος ξενοδοχείου το άτομο τη βραδιά (Ξενοδοχείο 4* 2, 

25€& ξενοδοχείο 3* 1, 65€) 
Σημειώσεις: Για τους επιβάτες με την Aegean Airlines που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 
70-90€ & Από/προς υπόλοιπα αεροδρόμια 120-140€.

Τιμές: Kyriad Nice Gare


Nice Riviera


Beaurivage sup
/ HotelEllington



Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 695€ 795€ 985€

Τιμή σε μονόκλινο 845€ 1125€ 1485€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών) - 495€  - 

Φόροι αεροδρομίων 150€ 150€ 150€

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Νίκαια A3 690 08:10 - 09:45

Επιστροφή Νίκαια - Αθήνα A3 691 10:55 - 14:20

Δώρο: 
Οι εκδρομές στη 

Μασσαλία & Αιξ εν 
Προβάνς αξίας 140€ 
μόνο από το γραφείο 

μας

France
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΝΙΚΑΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη κοσμοπολίτικη 
Νίκαια. ‘Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο και πανοραμικήπεριή-
γηση. Θα διασχίσουμε την ΠρομενάντΝτεςΑγκλαίς τον διάσημο 
παραλιακό δρόμο της πόλης, με τα υπέροχα κτίρια της Μπέλεπόκ 
όπως το Νεγκρέσκο, το Παλαί ντε λα Μεντιτερανέ, θα δούμε την 
πλατεία Mασενά, την βιβλιοθήκη της πόλης (το τετράγωνο κεφάλι) 
, το Ακρόπολις (το συνεδριακό κέντρο της πόλης) και θα καταλή-
ξουμε στον λόφο Σιμιέζεκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία της πόλης. 
Στην διαδρομή μας θα περάσουμε από την αριστοκρατική συνοι-
κία Σιμιέζμε τα υπέροχα αρχοντικά του 19ου αιώνα ανάμεσα στα 
οποία και το παλάτι Regina κατοικία της βασίλισσας της Αγγλίας 
Βικτόρια.Στον λόφο θα επισκεφτούμε την εκκλησία και τους κή-
πους του Φραγκισκανού Μοναστηριού. Στην συνέχεια μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.Το βράδυ θα κάνουμε την βόλτα 
μας στην παλιά πόλη όπου μεταξύ άλλων θα δούμε την Όπερα, 
το Δημαρχείο, το Δικαστικό Μέγαρο, το παλάτι Ρούσκα, και τον 
Καθεδρικό Ναό.Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ - KANNEΣ - ΣΑΙΝΤ ΠΩΛ ΝΤΕΒΑΝΣ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο.Αναχώρηση για την αδιαμφισβήτητη “βα-
σίλισσα” της Κυανής Ακτής τις Κάννες με την περίφημηΚρουαζέτ, 
έναν από τους πιο διάσημους δρόμους του κόσμου. Θα δούμε τα 
υπέροχα κτίρια, και τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία, που χρονολο-
γούνται από την εποχή της Μπελ Εποκ, καθώς και το Παλάτι του 
Φεστιβάλ των Καννών. Στη συνέχεια της διαδρομής μας αναχώρη-
ση για το Σαιντ Πωλ Ντε Βανς το πιο διάσημο μεσαιωνικό χωριό 
της Κυανής Ακτής περιτριγυρισμένο από τα τείχη του Φραγκίσκου 
του Πρώτου, όπου και αυτό αποτελεί καταφύγιο πολλών ζωγρά-
φων και καλλιτεχνών. Επιστροφή στην Νίκαια νωρίς το απόγευ-
μα. Χρόνος ελεύθερος για βόλτες και μπάνιο στην παράλια της 
Νικαίας. Για το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετικά έξοδο στο 
κοσμοπολίτικο Μόντε Κάρλο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΕΖ - ΜΟΝΑΚΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό χωριό 
Εζ, για να επισκεφθούμε το εργοστάσιο παραγωγής αρωμά-
τωνFragonard. Επόμενη επίσκεψη το κοσμοπολίτικο Πριγκιπάτο 
του Μονακό, που είναι το πιο πυκνοκατοικημένο κράτος στον 
κόσμο και οι κάτοικοί του αποκαλούνται Μονεγάσκοι. Στην πα-

νοραμική μας περιήγηση θα δούμε το παλάτι των Μονεγάσκων, 
επίσημη κυβερνητική έδρα του Πριγκιπάτου και κατοικία της βα-
σιλικής οικογένειας των Γκριμάλντι από τον 13ο αιώνα, τον επι-
βλητικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας και τέλος θα επισκεφθούμε 
το Ωκεανογραφικό Μουσείο που διεύθυνε για αρκετά χρόνια ο 
διάσημος εξερευνητής Ζακ Ιβ Κουστό, και θα έχουμε την ευκαι-
ρία να γνωρίσουμε περισσότερα από 4.000 είδη ψαριών. Χρόνος 
ελεύθερος στο κέντρο της πόλης. Επιστροφή αργά το απόγευμα 
στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

4ημέρα: NIKAIA - ΑΙΞ ΕΝ ΠΡΟΒΑΝΣ - MΑΣΣΑΛΙΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για να επισκεφτούμε την 
ωραιότερη ίσως πόλη της Προβηγκίας την Αίξ Εν Προβάνς 
(AixenProvence) , την πόλη των υδάτων, που πήρε το όνομα της 
από τις πολυάριθμες πηγές, γενέτειρα του μεγάλου συγγραφέα 
Εμίλ Ζολά και του ζωγράφου Πωλ Σεζάν. Στην περιήγηση μας θα 
έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε την περίφημη οδό Μιρα-
μπό, με τις συστάδες από πλατάνια, διακοσμημένη με σιντριβάνια, 
περίτεχνα κτίρια και επαύλεις που χρονολογούνται από τον 16ο 
μέχρι και τον 18ο αιώνα. Θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό 
του Σωτήρoς, χτισμένος πάνω στα ερείπια της αρχαίας ρωμαϊκής 
αγοράς. Eπόμενος προορισμός μας η Μασσαλία, πρωτεύουσα της 
Προβηγκίας και δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της Γαλλίας, κτισμένη 
στον κόλπο της Λυών. Άφιξη και περιήγηση πόλης. Διασχίζοντας 
μεγάλες λεωφόρους με επιβλητικά κτίρια θα καταλήξουμε στο 
παλιό λιμάνι και θα δούμε τα δίδυμα κάστρα - φυλάκια του Αγίου 
Ιωάννη και Αγίου Νικολάου. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη 
Βασιλική Νορτ Νταμ ντε λα Γκραντ που βρίσκεται στον ομώνυμο 
λόφο και απ’ όπου θα έχουμε μία υπέροχη πανοραμική θέα στη 
μεσογειακή μεγαλούπολη και το νησάκι Ιφ με το φρούριο που 
έχτισε ο Φραγκίσκος Α’ το 1516 για να προστατεύσει το λιμάνι. 
Το κάστρο μετατράπηκε αργότερα σε φυλακή πολιτικών κρατού-
μενων και ανάμεσα στους διάσημους ήταν και το φανταστικό 
πρόσωπο Κόμης Μοντεχρήστος στο ομώνυμο μυθιστόρημα του 
Αλέξανδρου Δουμά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη Νίκαια. 
Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΝIKAIA - ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΠΕ - ΠΟΡΤ ΓΚΡΙΜΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Σεν 
Τροπέ, γνωστό για τις πολυτελείς βίλες των διασήμων, τα πολυτε-

λή σκάφη, και τα γραφικά σοκάκια στο κέντρο της πόλης. Στη συ-
νέχεια αναχώρηση για το Πορτ Γκριμό που όχι άδικα αποκαλείτε 
η μικρή Βενετία της Κυανής ακτής. Χρόνος ελεύθερος για βόλτες 
στα πανέμορφα δρομάκια της πόλης. Προτείνουμε κρουαζιέρα 
στα Κανάλια του Πορτ Γκριμό. Ελεύθερος χρόνος για κολύμπι, φα-
γητό, καφέ και ποτό στο beach bar. Επιστροφή αργά το απόγευμα 
στη Νίκαια. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που 
θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για τη πτήση επιστροφής μας 
στην Αθήνα. 
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Αναχωρήσεις: 
04, 11, 18, 25 Αυγούστου

Γαλλία: 
7 ημέρες

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΙΚΑΙΑ - ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ
Μασσαλία, Κάννες, Σαίντ Πώλ, Ντεβάνς, Νίκαια, Εζ, Μόντε Κάρλο, Σαίντ 
Τροπέ, Αρλ, Αβινιόν, Αιξ Εν Προβανς, Κασσίς, Νιμ, Καρκασόν, Τουλούζη.

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Μασσαλία και Τουλού-

ζη - Αθήνα με την Aegean Airlines.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογή σας. 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρο αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά 
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά 

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων.
• Είσοδοι σε μουσεία, σε αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά 

όπου απαιτείται.
• Είσοδος στο Ωκεανογραφικό Μουσείο.
• Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Checkpoint (25€) 
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (ξενοδοχεία 3*: 

Νίκαια 1, 5€ Μασσαλία 1, 65, Τουλούζη 2, 53€ / Ξενοδοχεία 4*: Νίκαια 2, 
25€ Μασσαλία 2, 85, Τουλούζη 2, 53€) . 

Σημειώσεις: Για τους επιβάτες με την Aegean Airlines που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 
70-90€ & Από/προς υπόλοιπα αεροδρόμια 120-140€.

Από

695€
το άτομο

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!
Πτήση για Νίκαια, 

επιστροφή από 
Τουλούζη, μόνο στο 

γραφείο μας

France
1η μέρα ΑΘΗΝΑ - ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΚΑΝΝΕΣ - ΣΑΙΝΤ ΠΩΛ 
ΝΤΕΒΑΝΣ - ΝΙΚΑΙΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Μασσαλία. ‘Άφι-
ξη, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την αδιαμφισβή-
τητη “βασίλισσα” της Κυανής Ακτής τις Κάννες με την περίφημη 
Κρουαζέτ, έναν από του ς πιο διάσημους δρόμους του κόσμου. 
Θα δούμε τα υπέροχα κτίρια, και τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία, 
που χρονολογούνται από την εποχή της Μπελ Εποκ, καθώς και 
το Παλάτι του Φεστιβάλ των Καννών. Στην συνέχεια αναχώρηση 
για το Σαιντ Πωλ Ντε Βανς το πιο διάσημο μεσαιωνικό χωριό της 
Κυανής Ακτής περιτριγυρισμένο από τα τείχη του Φραγκίσκου του 
Πρώτου, όπου και αυτό αποτελεί καταφύγιο πολλών ζωγράφων 
και καλλιτεχνών. Άφιξη αργά το απόγευμα στην κοσμοπολίτικη 
Νίκαια, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη 
διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα ΝΙΚΑΙΑ - ΕΖ - ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό χωριό 
Εζ, για να επισκεφθούμε το εργοστάσιο παραγωγής αρωμάτων 
Fragonard. Επόμενη επίσκεψη το κοσμοπολίτικο Πριγκιπάτο του 
Μονακό, που είναι το πιο πυκνοκατοικημένο κράτος στον κόσμο 
και οι κάτοικοί του αποκαλούνται Μονεγάσκοι. Στην πανοραμική 
μας περιήγηση θα δούμε το παλάτι των Μονεγάσκων, επίσημη 
κυβερνητική έδρα του Πριγκιπάτου και κατοικία της βασιλικής 
οικογένειας των Γκριμάλντι από τον 13ο αιώνα, τον επιβλητικό 
Καθεδρικό Ναό της Παναγίας και τέλος θα επισκεφθούμε το Ωκε-
ανογραφικό Μουσείο που διεύθυνε για αρκετά χρόνια ο διάσημος 
εξερευνητής Ζακ Ιβ Κουστό, και θα έχουμε την ευκαιρία να γνω-
ρίσουμε περισσότερα από 4.000 είδη ψαριών. Επιστροφή στη Νί-
καια και πανοραμική περιήγηση. Θα διασχίσουμε την Προμενάντ 
Ντες Αγκλαίς τον διάσημο παραλιακό δρόμο της πόλης, με τα υπέ-
ροχα κτίρια της Μπέλεπόκ όπως το Νεγκρέσκο, το Παλαί ντε λα 
Μεντιτερανέ, θα δούμε την πλατεία Mασενά, την βιβλιοθήκη της 
πόλης (το τετράγωνο κεφάλι) , το Ακρόπολις (το συνεδριακό κέ-
ντρο της πόλης) και θα καταλήξουμε στον λόφο Σιμιέζ εκεί όπου 
ξεκίνησε η ιστορία της πόλης. Στην διαδρομή μας θα περάσουμε 
από την αριστοκρατική συνοικία Σιμιέζ με τα υπέροχα αρχοντικά 
του 19ου αιώνα ανάμεσα στα οποία και το παλάτι Regina κατοικία 
της βασίλισσας της Αγγλίας Βικτόρια. Στον λόφο θα επισκεφτούμε 
την εκκλησία και τους κήπους του Φραγκισκανού Μοναστηριού. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα. Διανυκτέρευση.

3η μέρα ΝIKAIA - ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΠΕ - ΜΑΣΣΑΛΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Σαιντ 
Τροπέ, γνωστό για τις πολυτελείς βίλες των διασήμων, τα πολυτε-
λή σκάφη, και τα γραφικά σοκάκια στο κέντρο της πόλης. Αναχώ-
ρηση για τη Μασσαλία, πρωτεύουσα της Προβηγκίας και δεύτερη 
σε πληθυσμό πόλη της Γαλλίας, κτισμένη στον κόλπο της Λυών. 
Άφιξη και περιήγηση πόλης. Διασχίζοντας μεγάλες λεωφόρους με 
επιβλητικά κτίρια θα καταλήξουμε στο παλιό λιμάνι και θα δούμε 
τα δίδυμα κάστρα - φυλάκια του Αγίου Ιωάννη και Αγίου Νικολά-
ου. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Βασιλική Νορτ Νταμ ντε 
λα Γκραντ που βρίσκεται στον ομώνυμο λόφο και απ’ όπου θα 
έχουμε μία υπέροχη πανοραμική θέα στη μεσογειακή μεγαλού-
πολη και το νησάκι Ιφ με το φρούριο που έχτισε ο Φραγκίσκος 
Α’ το 1516 για να προστατεύσει το λιμάνι. Το κάστρο μετατράπηκε 
αργότερα σε φυλακή πολιτικών κρατούμενων και ανάμεσα στους 
διάσημους ήταν και το φανταστικό πρόσωπο Κόμης Μοντεχρή-
στος στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά. Αργά το 
απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δια-
νυκτέρευση. 

4η μέρα: ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΑΡΛ - ΑΒΙΝΙΟΝ 
 Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την ιστορική πόλη Άρλ, 
γνωστή σαν αρχαία Ρωμαϊκή Αρελάτη, την πόλη με τα περισσό-
τερο Ρωμαϊκά μνημεία στην Γαλλία. Θα δούμε το Ρωμαϊκό Θέ-
ατρο, την καλοδιατηρημένη Αρένα, την Ρωμαϊκή νεκρόπολη, και 
τον Ιερό Ναό του Αγίου Τροφίμου. Η πόλη έχει ανακηρυχτεί από 
την Unesco Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στη 
συνέχεια αναχώρηση για την Αβινιόν πρωτεύουσα του νομού Βω-
κλύζ, χτισμένη στις όχθες του Ροδανού ποταμού, γνωστή ως έδρα 
των 7 παπών γαλλικής καταγωγής την περίοδο 1309 - 1377. Στην 
περιήγηση μας στο ιστορικό κέντρο θα δούμε το Παπικό Παλάτι 
και το Επισκοπικό Συγκρότημα που είναι και το μεγαλύτερο σε 
όγκο γοτθικό κτίσμα στην Ευρώπη, την πλατεία του Δημαρχείου 
και την περίφημη Γέφυρα της Αβινιόν. Χρόνος ελεύθερος για 
όσους θέλουν να επισκεφθούν εσωτερικά το Παπικό Παλάτι. Επι-
στροφή στη Μασσαλία αργά το απόγευμα. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΑΙΞ ΕΝ ΠΡΟΒΑΝΣ - ΚΑΣΣΙΣ 
(ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΚΑΛΑΝΓΚ) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για να επισκεφτούμε την 
ωραιότερη ίσως πόλη της Προβηγκίας την Αίξ Εν Προβάνς (Aix en 
Provence) , την πόλη των υδάτων, που πήρε το όνομα της από τις 

πολυάριθμες πηγές, γενέτειρα του μεγάλου συγγραφέα Εμίλ Ζολά 
και του ζωγράφου Πολ Σεζάν. Στην περιήγηση μας θα έχουμε την 
ευκαιρία να περπατήσουμε την περίφημη οδό Μιραμπό, με τις 
συστάδες από πλατάνια, διακοσμημένη με σιντριβάνια, περίτεχνα 
κτίρια και επαύλεις που χρονολογούνται από τον 16ο μέχρι και 
τον 18ο αιώνα. Τέλος θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό του 
Σωτήρος, χτισμένος πάνω στα ερείπια της αρχαίας ρωμαϊκής αγο-
ράς. Αναχώρηση για το Κασσίς που είναι ένα από τα μποέμ και 
ταυτόχρονα κλασικά θέρετρα της Προβηγκίας. Χρόνος ελεύθερος 
και προαιρετική μίνι κρουαζιέρα για να θαυμάσουμε τις περίφη-
μες Καλάνγκ, εκπληκτικοί κολπίσκοι με καταγάλανα νερά και μο-
ναδικά πετρώματα. Επιστροφή στη Μασσαλία αργά το απόγευμα. 
Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΝΙΜ - ΚΑΡΚΑΣΟΝ - ΤΟΥΛΟΥΖΗ 
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Νιμ, μία 
πόλη με σημαντική ιστορία και με πολύ καλά διατηρημένα ρω-
μαϊκά μνημεία. Στην πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε την 
Ρωμαϊκή Αρένα, τον εντυπωσιακό ρωμαϊκό Ναό Maison Carree, 
και τους κήπους με τα σιντριβάνια. Στ συνέχεια θα επισκεφθούμε 
την Καρκασόν μία πόλη με πλούσια ιστορία και μια από τις λίγες 
οχυρωμένες μεσαιωνικές πόλεις, των οποίων έχουν διατηρηθεί 
μέχρι και σήμερα οι οχυρώσεις και το παλιό μεσαιωνικό κέντρο. 
Στην πανοραμική μας περιήγηση θα επισκεφθούμε τις δυο περιο-
χές, στις οποίες χωρίζεται η πόλη είναι η οχυρωμένη πολιτεία της 
Καρκασόν (Cité de Carcassonne) και η αποκαλούμενη Κάτω πόλη 
(ville basse) , η οποία βρίσκεται εκτός των οχυρώσεων. Το 1996 
η μεσαιωνική παλαιά πόλη χαρακτηρίστηκε Μνημείο Παγκόσμι-
ας Κληρονομιάς από την UNESCO. Αργά το απόγευμα άφιξη στην 
Τουλούζ, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας. Μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση 

7η μέρα: ΤΟΥΛΟΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Πρωινή περιήγηση στο ιστορικό 
μεσαιωνικό κέντρο της πόλη που είναι κτισμένη στις όχθες του 
ποταμού Γαρούνα και την ιστορική γέφυρα Ποντ Νεφ. Θα δού-
με το περίφημο Κανάλι Μιντί, το Καπιτώλιο της Τουλούζης, την 
Βασιλική του Αγίου Στεφάνου και τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό 
που δεσπόζει στο κέντρο της πόλης. Τέλος θα επισκεφθούμε το 
μεγαλύτερο κέντρο δορυφορικής τεχνολογίας και αστροναυτικής 
βιομηχανίας της Ευρώπης καθώς και έδρα της αερο - κατασκευα-
στικής εταιρείας Airbus. Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο 
και πτήση επιστροφής. Άφιξη στην Αθήνα νωρίς το βράδυ.
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Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Μασσαλία A3 694 08:10 - 10:00

Επιστροφή Τουλούζη - Αθήνα A3 641 16:00 - 19:55

Τιμές: 
Hôtel ibis Nice Center & Ibis Marseille 

Euromediterranee RD 3* & Hotel Courtyard 
by Marriott Toulouse 4*

Nice Riviera 4* & Golden Tulip Marseille 4* & 
Hotel Courtyard by Marriott Toulouse 4*

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 695€ 785€

Τιμή σε μονόκλινο 895€ 1085€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών) 585€ 585€

Φόροι αεροδρομίων 150€ 150€

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Μασσαλία και Τουλού-

ζη - Αθήνα με την Aegean Airlines.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογή σας. 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρο αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά 
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά 

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων.
• Είσοδοι σε μουσεία, σε αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά 

όπου απαιτείται.
• Είσοδος στο Ωκεανογραφικό Μουσείο.
• Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Checkpoint (25€) 
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (ξενοδοχεία 3*: 

Νίκαια 1, 5€ Μασσαλία 1, 65, Τουλούζη 2, 53€ / Ξενοδοχεία 4*: Νίκαια 2, 
25€ Μασσαλία 2, 85, Τουλούζη 2, 53€) . 

Σημειώσεις: Για τους επιβάτες με την Aegean Airlines που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 
70-90€ & Από/προς υπόλοιπα αεροδρόμια 120-140€.
Σημειώσεις: Για τους επιβάτες με την Aegean Airlines που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 
70-90€ & Από/προς υπόλοιπα αεροδρόμια 120-140€.
Σημειώσεις: Για τους επιβάτες με την Aegean Airlines που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 
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ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 
07 Αυγούστου

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΙΣΚΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 
- ΜΠΟΡΝΤΟ - ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΣΑΝ 
ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ
Τουλούζη, Σανταντέρ, Σαντιλιάνας Ντελ Μαρ, Μπιαρίτζ, Λούρδη, 
Καρκασόν, Μπορντώ, Σαν Σεμπαστιάν, Μπιλμπάο.

Γαλλία & Ισπανία: 
9 ημέρες

Από

895€
το άτομο
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Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Τουλούζη - Αθήνα με 

την Air France.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μετακινήσεις σύμφωνα με το 

πρόγραμμα.
• Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο εξωτερικού.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. (Hotel Mercure Bordeaux Centre, 

Hotel Hesperia Zubialde Bilbao, Hotel Courtyard by Marriot Toulouse) 
ή παρόμοια. 

• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Γευσιγνωσία (2 κρασιών) στο οινοποιεία Château du Taillan.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Φ.Π.Α. 
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων.
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται.
• Ό, τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά. (Μπορντό 2€, 

Τουλούζη 2, 53€) . 
• Check Point (15€) 

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 895€

Τιμή σε μονόκλινο 1225€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών) 825€

Φόροι αεροδρομίων 175€

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Τουλούζη AF 1865 13:50 - 16:05

Επιστροφή Τουλούζη - Αθήνα AF 1864 14:00 - 18:00

Δώρο: 
Γευσιγνωσία 2 κρασιών 

στα οινοποιεία Château du 
Taillan.

2 Συνεχόμενα χρόνια 
με απόλυτη επιτυχία, 

προλάβετε θέσεις!

France and Spain
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΤΟΥΛΟΥΖΗ - ΜΠΟΡΝΤΟ 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο και πτήση για την στην 
Τουλούζ, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας. Πρόκειται για το 
μεγαλύτερο κέντρο δορυφορικής τεχνολογίας και αστροναυτικής βι-
ομηχανίας της Ευρώπης καθώς και έδρα της αεροκατασκευαστικής 
εταιρείας Airbus. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για 
το Μπορντό, πρωτεύουσα του νομού Ζιρόντ. Άφιξη, μεταφορά και τα-
κτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη 
γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΜΠΟΡΝΤΟ 
Πρωινό ξενοδοχείο και περιήγηση σε μία από τις ομορφότερες πόλης 
της Γαλλίας, την «ωραία κοιμωμένη» όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι. 
Χτισμένη στην όχθη του ποταμού Γκαρόν, κουβαλά μιαν ιστορία περί 
κρασιού που αγγίζει τα δύο χιλιάδες χρόνια. Στην πανοραμική περι-
ήγηση θα δούμε τον Καθεδρικό ναό Saint - Adré με τον πύργο του 
Pey - Berland, τον μεγαλοπρεπή καθεδρικό Ναό του Saint - Michel 
με το επιβλητικό καμπαναριό του, που αγγίζει τα 114 μέτρα και την 
πλατεία Quincones, τη μεγαλύτερη της Γαλλία, με το μνημείο τιμής 
προς τους Γιρονδίνους και με το άγαλμα της Ελευθερίας στην κορυφή 
του. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. 
Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΜΠΟΡΝΤΟ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΝΕΣ & 
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ Château du Taillan
Πρωινό ξενοδοχείο. Το Μπορντό είναι ο τόπος όπου το κρασί λατρεύ-
τηκε περισσότερο από οπουδήποτε στον κόσμο και που έχει συνδέ-
σει το όνομά του με τις πλέον εκλεκτές ετικέτες της αγοράς. Σήμερα 
θα επισκεφθούμε την διάσημη αμπελουργική περιοχή του Μπορντό, 
φημισμένη για τα μεγάλα κτήματα του, με 1.200.000 τ.χλμ. αμπελιών 
και με πάνω από 50 ονομασίες απ’ τις καλύτερες στον κόσμο. Λέγεται 
πως το μυστικό της εξαιρετικής τους γεύσης κρύβεται στο πλούσιο 
σε ασβεστόλιθο υπέδαφος της Ακιτέν. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία 
να επισκεφθούμε και κάνουμε γευσιγνωσία στο διάσημο οινοποιείο 
Château du Taillan. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύ-
θερο. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΜΠΟΡΝΤΟ - ΣΑΝ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝ - ΜΠΙΛΜΠΑΟ 
Πρωινό ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Μπιλμπάο, μία από τις ποιο 
γνωστές και σημαντικές πόλεις στη Χώρα των Βάσκων. Καθ οδών θα 
επισκεφθούμε το Σαν Σεμπαστιάν ή Ντονόστια στην γλώσσα των Βά-
σκων, πρωτεύουσα της επαρχίας Γκιπούθκοα της αυτόνομης Χώρας 
των Βάσκων. Χαρακτηρίζεται ως η βασίλισσα της Χώρας των Βάσκων, 

λιμάνι της Ισπανίας με σημαντική αλιεία, μοντέρνο τουριστικό θέρε-
τρο και διάσημο για τη κουζίνα της. Στο Σαν Σεμπαστιάν αναλογούν 
τα περισσότερα εστιατόρια/μπαρ, ανά κάτοικο στο κόσμο. Το Σαν 
Σεμπαστιάν ιδρύθηκε το 1524 και η παλαιά πόλη στηρίζεται σε έναν 
αμμώδη ισθμό που συνδέει την ηπειρωτική χώρα με το δύσκολο και 
απότομο λόφο του Ουρχέλ, το οποίο περιβάλλεται από το φρούριο 
Mότα του 16ου αιώνα. Στην πανοραμική περιήγηση θα διασχίσουμε 
την Καινούργια Λεωφόρο, την ολοκαίνουρια προκυμαία που αγκαλιά-
ζει τον λόφο Ουρχέλ και αποτελεί μια από τις ωραιότερες βόλτες, με 
θέα τη διάσημη παραλία La Concha (Λα Κόντσα) . Θα περιπλανηθού-
με στα στενά γραφικά σοκάκια της Παλιάς Πόλης (Parte Vieja) για να 
θαυμάσουμε παλιά κτίρια γοτθικού ρυθμού που σήμερα φιλοξενούν 
παραδοσιακά μπαρ και εστιατόρια, που σφύζουν από ζωή όλη μέρα. 
Θα καταλήξουμε στην Calle Mayor (μεγάλο δρόμο) για να δούμε τον 
Καθεδρικό Ναό σε νεογοτθικό ρυθμό και τα υπέροχα βιτρό και στη 
συνέχεια θα δούμε την μπαρόκ εκκλησία της Σάντα Μαρία Κόρο. Αργά 
το απόγευμα άφιξη στο Μπιλμπάο, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξε-
νοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΜΠΙΛΜΠΑΟ 
Πρωινό ξενοδοχείο και πανοραμική ξενάγηση. Θα δούμε την αψιδωτή 
Πλάθα Νουέβα (Καινούργια Πλατεία) , το εντυπωσιακό Θέατρο Αριάγα, 
την γέφυρα Αρενάλ, τον Καθεδρικό Ναό, η Γκραν Βία (Μεγάλη Οδός) 
με τα κομψά καταστήματα, και θα περιπλανηθούμε στα μεσαιωνικά 
στενά της παλιάς πόλης. Τέλος θα δούμε το εντυπωσιακό κτίριο που 
στεγάζει το περίφημο Μουσείο Γιουγκενχάιμ και χρόνος ελεύθερος να 
επισκεφθείτε το μουσείο. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και 
απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ - ΣΑΝΤΙΛΙΑΝΑ ΝΤΕΛ 
ΜΑΡ 
Πρωινό ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Σανταντέρ, πρωτεύουσα και 
μεγαλύτερη πόλη της αυτόνομης κοινότητας και ιστορικής περιοχής 
της Κανταβρίας, στις βόρειες ακτές της Ισπανίας, παραθαλάσσια πόλη, 
παλαιό επίνειο του βασιλείου της Καστίλης. Κατά τη διάρκεια του με-
σαίωνα, από το λιμάνι αυτό γινόταν το θαλάσσιο εμπόριο της Ισπανίας, 
αργότερα δε, στις αρχές του 20ού αιώνα, υπήρξε και η θερινή διαμονή 
των βασιλέων, εξ ου και τα υπέροχα ανάκτορα Palacio Magdalena. Πα-
νοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης και χρόνος ελεύ-
θερος. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε ένα από τα ιστορικότερα χωριά 
της Ισπανίας και κέντρο τουριστικού ενδιαφέροντος της Κανταβρίας, 
το Σαντιλιάνα ντελ Μαρ. Η παλιά πόλη με τα χαρακτηριστικά μπαλκό-

νια της και τα λουλούδια είναι πανέμορφη. Ολόκληρο το χωριό, με 
τα παλαιά κτήρια και τις πέτρινες οικίες, τα λιθόστρωτα σοκάκια κλπ., 
έχει χαρακτηριστεί από την Unesco, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Προαιρετικά, αν υπάρχει χρόνος, θα δούμε το μουσείο 
της Altamira, με παραστάσεις από τα προϊστορικά ομώνυμα σπήλαια. 
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στο Μπιλμπάο. Δι-
ανυκτέρευση. 

7η μέρα: ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΜΠΙΑΡΙΤΖ - ΛΟΥΡΔΗ - ΤΟΥΛΟΥΖΗ 
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο 
Μπιαρίτζ, που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό σημείο της Γαλλίας στις 
ακτές του Ατλαντικού Ωκεανού, γνωστό παγκοσμίως στους λάτρεις του 
σέρφ. Το Μπιαρίτζ έγινε διάσημο στο 19ο αιώνα από την αυτοκράτει-
ρα Ευγενία και το παλάτι της στην παραλία. Την δεκαετία του ’70 το 
Μπιαρίτζ ήταν η πιο διάσημη λουτρόπολη της Ευρώπης. Στην πανορα-
μική μας περιήγηση θα δούμε το Παλάτι της Ευγενίας, την Ορθόδοξη 
Εκκλησία του 19ου αιώνα και το Μουσείο της Θάλασσας. Αναχώρηση 
για την θρησκευτική πρωτεύουσα της Γαλλίας για την Λούρδη, μία από 
τις ποιο σημαντικές πόλεις των καθολικών, για να επισκεφθούμε τον 
θαυματουργό Ναό της Παναγίας της Λούρδη. Αργά το απόγευμα άφιξη 
στην Τουλούζη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέ-
ρευση 

8η μέρα: ΤΟΥΛΟΥΖΗ - ΚΑΡΚΑΣΟΝ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Καρκασόν μία πόλη με 
πλούσια ιστορία και μια από τις λίγες οχυρωμένες μεσαιωνικές πό-
λεις, των οποίων έχουν διατηρηθεί μέχρι και σήμερα οι οχυρώσεις 
και το παλιό μεσαιωνικό κέντρο. Στην πανοραμική μας περιήγηση θα 
επισκεφθούμε τις δυο περιοχές, στις οποίες χωρίζεται η πόλη είναι 
η οχυρωμένη πολιτεία της Καρκασόν (Cité de Carcassonne) και η 
αποκαλούμενη Κάτω πόλη (ville basse) , η οποία βρίσκεται εκτός των 
οχυρώσεων. Το 1996 η μεσαιωνική παλαιά πόλη χαρακτηρίστηκε Μνη-
μείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO. Επιστροφή αργά το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στην Τουλούζη. Διανυκτέρευση

9η μέρα: ΤΟΥΛΟΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Πρωινή περιήγηση στο ιστορικό μεσαιωνικό 
κέντρο της πόλη που είναι κτισμένη στις όχθες του ποταμού Γαρούνα 
και την ιστορική γέφυρα Ποντ Νεφ. Θα δούμε το περίφημο Κανάλι 
Μιντί, το Καπιτώλιο της Τουλούζης, την Βασιλική του Αγίου Στεφάνου 
και τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό που δεσπόζει στο κέντρο της πό-
λης Νωρίς το μεσημέρι μεταφορά στο αεροδρόμιο ης Τουλούζης και 
πτήση επιστροφής. Άφιξη στην Αθήνα το απόγευμα. 
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Γαλλία, Ιταλία: 
10 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
14, 28 Ιουνίου
11, 21, 28 Ιουλίου
09, 13, 22 Αυγούστου
06, 20 Σεπτεμβρίου
04, 25 Οκτωβρίου

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ - 
ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ
Ανκόνα, Γένοβα, Ράπαλο, Πόρτο φίνο, Μασσαλία, Αρλ, Αβινιόν, 
Γκόρντες, Λεβάντες, Αιξ εν Προβάνς, Κάλανγκ, Σαιν Τροπέ, Κάννες, 
Νίκαια, Μονακό, Μιλάνο.
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Περιλαμβάνονται: 
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα - Ανκόνα - Ηγουμενίτσα/Πά-

τρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4) .
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* & 4*. 
• Πρωινό καθημερινά (εκτός πλοίου) . 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται
• Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Εισιτήριο για τη μίνι κρουαζιέρα στο Καλάνγκ.
• Checkpoint (25€) 
• Είσοδος στο Ωκεανογραφικό Μουσείο 
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Μασσαλία 2, 5€, 

Νίκαια 2, 5€, Γένοβα 3€, Μιλάνο 2€) 
Σημειώσεις: 
Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Από

685€
το άτομο

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 685€

Τιμή σε μονόκλινο 925€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών) 595€

Επιβάρυνση 30€ στην αναχώρηση 22 Αυγούστου

Εγγυημένες 
Αναχωρήσεις

France and Italy
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΕΝ 
ΠΛΩ
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας/Ηγουμενίτσας. 
Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το 
λιμάνι της Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω.

2η μέρα: ΑΝΚΟΝΑ - ΓΕΝΟΒΑ 
 Άφιξη στην Ανκόνα και αναχώρηση για την Γένοβα πρωτεύουσα της 
Λιγουρίας, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ιταλίας και γενέτειρα του Χρι-
στόφορου Κολόμβου και του Παγκανίνι. Στην πανοραμική περιήγηση 
μας στο ιστορικό κέντρο της, που έχει ανακηρύχτηκε από την Unesco 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, θα δούμε τον Καθε-
δρικό Ναό του San Lorenzo με την υπέροχη μαρμάρινη πρόσοψη, την 
εντυπωσιακή Πλατεία Ρiazza de Ferrari με το κτίριο της Όπερας, το 
παλάτι των Δόγηδων, το σπίτι που λέγεται ότι γεννήθηκε ο Κολόμβος 
και πολλά αναγεννησιακά παλάτια, μεγάλες λεωφόροι του 19ου αιώνα, 
μπαρόκ εκκλησίες δίπλα σε δαιδαλώδη μεσαιωνικά στενά. Μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΓΕΝΟΒΑ - ΡΑΠΑΛΟ - ΠΟΡΤΟ ΦΙΝΟ - MΑΣΣΑΛΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Ιταλική Ριβιέρα. Θα 
επισκεφθούμε το γραφικό Ραπάλο, όπου υπογράφτηκε η ομώνυμη 
συνθήκη (1922) μεταξύ Γερμανίας και ΕΣΣΔ, και θα καταλήξουμε στη 
γραφική Σάντα Μαργκαρίτα, με τα πολύχρωμα σπιτάκια και τις γραφι-
κές πλατείες. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το μικροσκοπικό αλλά 
κοσμοπολίτικο Πόρτο Φίνο με τα γραφικά, χρωματιστά σπίτια, τις κομ-
ψές μπουτίκ, τα μαγαζιά με τα ντόπια προϊόντα και τα εντυπωσιακά 
γιοτ δεμένα στη μαρίνα. Αναχώρηση για τη Μασσαλία πρωτεύουσα της 
Προβηγκίας, δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της Γαλλίας, κτισμένη στον 
κόλπο της Λυών. Διασχίζοντας μεγάλες λεωφόρους με επιβλητικά κτί-
ρια θα καταλήξουμε στο παλιό λιμάνι και θα δούμε τα δίδυμα κάστρα 
- φυλάκια του Αγίου Ιωάννη και Αγίου Νικολάου. Θα επισκεφθούμε τη 
Βασιλική Νορτ Νταμ ντε λα Γκραντ που βρίσκεται στον ομώνυμο λόφο 
και απ’ όπου θα έχουμε μία υπέροχη πανοραμική θέα στη μεσογειακή 
μεγαλούπολη και το νησάκι Ιφ με το φρούριο που έχτισε ο Φραγκί-
σκος Α’ το 1516 για να προστατεύσει το λιμάνι. Το κάστρο μετατράπηκε 
αργότερα σε φυλακή πολιτικών κρατούμενων και ανάμεσα στους δι-
άσημους ήταν και το φανταστικόπρόσωπο Κόμης Μοντεχρήστος στο 
ομώνυμο μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά. Αργά το απόγευμα 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΑΡΛ - ΑΒΙΝΙΟΝ - ΓΚΟΡΝΤΕΣ - 
ΛΕΒΑΝΤΕΣ 
 Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την ιστορική πόλη Άρλ, 
γνωστή σαν αρχαία Ρωμαϊκή Αρελάτη, την πόλη με τα περισσότερο 
Ρωμαϊκά μνημεία στην Γαλλία. Θα δούμε το Ρωμαϊκό Θέατρο, την κα-
λοδιατηρημένη Αρένα, την Ρωμαϊκή νεκρόπολη, και τον Ιερό Ναό του 
Αγίου Τροφίμου. Η πόλη έχει ανακηρυχτεί από την Unesco Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στη συνέχεια αναχώρηση για 

την Αβινιόν πρωτεύουσα του νομού Βωκλύζ, χτισμένη στις όχθες του 
Ροδανού ποταμού, γνωστή ως έδρα των 7 παπών γαλλικής καταγωγής 
την περίοδο 1309 - 1377. Στην περιήγηση μας στο ιστορικό κέντρο θα 
δούμε το Παπικό Παλάτι και το Επισκοπικό Συγκρότημα που είναι και 
το μεγαλύτερο σε όγκο γοτθικό κτίσμα στην Ευρώπη, την πλατεία του 
Δημαρχείου και την περίφημη Γέφυρα της Αβινιόν. Χρόνος ελεύθερος 
για όσους θέλουν να επισκεφθούν εσωτερικά το Παπικό Παλάτι. Συ-
νεχίζουμε για ένα από τα ομορφότερα χωριά της Προβηγκίας κοντά 
στην Αβινιόν το Γκόρντες. Εδώ η αύρα της Μεσογείου είναι έντονη, 
οι ρυθμοί χαλαροί και το ηλιοβασίλεμα πάνω από τα χωράφια με τις 
λεβάντες μαγευτικό. Επιστροφή στη Μασσαλία αργά το απόγευμα. Δι-
ανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΑΙΞ ΕΝ ΠΡΟΒΑΝΣ - ΚΑΣΣΙΣ - 
(ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΚΑΛΑΝΓΚ) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για να επισκεφτούμε την ωραιό-
τερη ίσως πόλη της Προβηγκίας την Αίξ Εν Προβάνς (Aix en Provence) 
, την πόλη των υδάτων, που πήρε το όνομα της από τις πολυάριθμες 
πηγές, γενέτειρα του μεγάλου συγγραφέα Εμίλ Ζολά και του ζωγρά-
φου Πολ Σεζάν. Στην περιήγηση μας θα έχουμε την ευκαιρία να περπα-
τήσουμε την περίφημη οδό Μιραμπό, με τις συστάδες από πλατάνια, 
διακοσμημένη με σιντριβάνια, περίτεχνα κτίρια και επαύλεις που χρο-
νολογούνται από τον 16ο μέχρι και τον 18ο αιώνα. Τέλος θα επισκε-
φθούμε τον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος, χτισμένος πάνω στα ερείπια 
της αρχαίας ρωμαϊκής αγοράς. Αναχώρηση για το Κασσίς που είναι ένα 
από τα μποέμ και ταυτόχρονα κλασικά θέρετρα της Προβηγκίας. Προ-
αιρετική μίνι κρουαζιέρα για να θαυμάσουμε τις περίφημες Καλάνγκ, 
εκπληκτικοί κολπίσκοι με καταγάλανα νερά και μοναδικά πετρώματα. 
Επιστροφή στη Μασσαλία αργά το απόγευμα. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΣΑΙΝ ΤΡΟΠΕ - ΚΑΝΝΕΣ - ΝΙΚΑΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Σεν Τροπέ, 
γνωστό για τις πολυτελείς βίλες των διασήμων, τα πολυτελή σκάφη, 
και τα γραφικά σοκάκια στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε την αδιαμφισβήτητη «βασίλισσα» της Κυανής Ακτής, 
τις Κάννες, με τη θρυλική Κραουαζέτ, την παραλιακή λεωφόρο με 
τους φοίνικες, τις πλαζ, τα ξενοδοχεία της Μπελ Επόκ, τις πανάκριβες 
μπουτίκ και το Μέγαρο του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ. Νωρίς το 
απόγευμα άφιξη στην κοσμοπολίτικη Νίκαια, πρωτεύουσα της Γαλλι-
κής Ριβιέρα που θεωρείται ένας από τους παλαιότερους οικισμούς της 
Ευρώπης και πήρε το όνομα της προς τιμή της θεάς Νίκης. Μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Διανυκτέρευση. 

7η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΕΖ - ΜΟΝΑΚΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή πανοραμική περιήγηση θα δι-
ασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο, Des Anglais που εκτείνεται 
κατά μήκος της παραλίας και πήρε όνομά της από μια ομάδα Άγγλων 
τουριστών που κατά τον 18ο συνήθιζαν να περνούν εδώ το χειμώ-
να, λόγω του ήπιου κλίματος. Θα δούμε το εμβληματικό ξενοδοχείο 
«Negresco», θα περάσουμε από την κεντρική πλατεία της πόλης την 

πλατεία Μασένα με το άγαλμα του Ποσειδώνα, στη συνέχεια την πλα-
τεία Γκαριμπάλντι και τέλος θα δούμε τον Καθεδρικός Ναό της Νίκαι-
ας αφιερωμένος στη Αγία Ρεπαράτη. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό 
Εζ, όπου θα επισκεφθούμε το εργοστάσιο παραγωγής αρωμάτων 
Fragonard. Επόμενη επίσκεψη το κοσμοπολίτικο Πριγκιπάτο του Μο-
νακό, που είναι το πιο πυκνοκατοικημένο κράτος στον κόσμο και οι 
κάτοικοί του αποκαλούνται Μονεγάσκοι. Στην πανοραμική μας περι-
ήγηση θα δούμε παλάτι των Μονεγάσκων, επίσημη κυβερνητική έδρα 
του Πριγκιπάτου και κατοικία της βασιλικής οικογένειας των Γκριμάν-
δι, από τον 13ο αιώνα, τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας και 
τέλος θα επισκεφθούμε το Ωκεανογραφικό Μουσείο και διεύθυνε για 
αρκετά χρόνια ο διάσημος εξερευνητής Ζακ Ιβ Κουστό, και θα έχουμε 
την ευκαιρία να γνωρίσετε περισσότερα από 4.000 είδη ψαριών. Χρό-
νος ελεύθερος στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Επιστροφή αργά το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

8η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ - MIΛΑΝΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την οικονομική πρωτεύουσα 
της Ιταλίας το Μιλάνο. Άφιξη και πανοραμική περιήγηση. Θα δούμε το 
κάστρο των Σφόρτσα, που χτίστηκε τον 15ο αιώνα, πάνω στα ερείπια 
ενός οχυρωματικού κτιρίου, από των Φραγκίσκο Α΄ Σφόρτσα, Δούκα 
του Μιλάνου, που κατά την διάρκεια του 16ου και 17ου αιώνα ήταν 
ένα από τα μεγαλύτερα φρούρια στην Ευρώπη. Στη συνέχεια θα με-
ταφερθούμε στην Πιάτσα ντελ Ντουόμο που είναι η κεντρική πλατεία 
την πόλης και πήρε το όνομα της από τον επιβλητικό καθεδρικό ναό 
του Μιλάνου. Ο εντυπωσιακός Καθεδρικός του Μιλάνου (Ντουόμο ντι 
Μιλάνο) είναι η έδρα του αρχιεπίσκοπου της πόλης και θεωρείται ένας 
από τους σημαντικότερους Καθεδρικούς Ναός παγκοσμίως. Χρειάστη-
καν 5 αιώνες για να ολοκληρωθεί η κατασκευή του και σήμερα είναι ο 
5ος μεγαλύτερος Καθεδρικός Ναός στον κόσμο. Θα επισκεφθούμε την 
Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε Β’, που πήρε το όνομα της από τον πρώτο 
βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας. Το κτίριο αποτελείται από δύο γυάλινες 
θολωτές στοές και συνδέει τις πλατείες Πιάτσα ντελ Ντουόμο με την 
Πιάτσα ντελα Σκάλα. Η Όπερα Λα Σκάλα ή αλλιώς η Σκάλα του Μιλάνου, 
είναι ένα από τα πιο γνωστά θέατρα όπερας του κόσμου και πήρε το 
όνομα της από την εκκλησία που βρισκόταν στην ίδια θέση, την Αγία 
Μαρία della Scala. Αργά το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

9η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΑΝΚΟΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα όπου θα 
επιβιβαστούμε στο πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση στις καμπίνες 
και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.

10η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ 
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα φθά-
σουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας/Πάτρας. Αποβίβαση και μεταφορά 
στον τελικό προορισμό σας. ‘Άφιξη αργά το απόγευμα στην Θεσσαλο-
νίκη/Αθήνα.



32

Περιλαμβάνονται: 
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το 

πρόγραμμα.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα - Ανκόνα και Βενετία - Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές 

καμπίνες με wc/ντουζ (ΑΒ4) .
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* & 4*. 
• Πρωινό καθημερινά (εκτός πλοίου) . 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Τοπικό ξεναγό στο Μουσείο του Λούβρου.
• Έμπειρο Αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. 
• Ό, τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Βαπορέτο Βενετίας (15€) .
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά. (Μιλάνο 2€, Στρασβούργο 2, 5€, Τουρ 2, 5€, Καέν 2, 5€, 

Παρίσι 2, 7€, Ανεμάς 1€) .
• Check point 30€. Σημειώσεις: Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

France and Italy
Από

895€
το άτομο

Γαλλία, Ιταλία: 
14 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
15 Ιουνίου
06, 20 Ιουλίου
03, 17 Αυγούστου
21 Σεπτεμβρίου
19 Οκτωβρίου

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΓΑΛΛΙΑΣ - ΑΛΣΑΤΙΑ - ΔΡΟΜΟΣ 
ΤΗΣ ΣΑΜΠΑΝΙΑΣ - ΠΑΡΙΣΙ - ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ - 
ΒΡΕΤΑΝΗ - ΚΑΣΤΡΑ ΛΙΓΗΡΑ 
Ανκόνα, Μιλάνπ, Λουκέρνη, Κόλμαρ, Στρασβούργο, Ρενς, Παρίσι, Μουσείο 
Λούβρου, Fragonard, Βερσαλλίες, Ονφλέρ, Ντόβιλ, Τρούβιλ, Καέν, Σαίν Μαλό, 
Μον σαιν μισέλ, Κάστρα Λίγηρα, Τουρ, Γενεύη, Άνεμας, Βενετία.

France and ItalyFrance and ItalyFrance and ItalyFrance and ItalyFrance and Italy
Τιμές: 

France and Italy
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 895€

Τιμή σε μονόκλινο 1195€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών) 795€

Επιβάρυνση 30€ στην αναχώρηση 17 Αυγούστου
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1η μέρα ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ - (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΕΝ ΠΛΩ
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας/Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και από-
πλους για το λιμάνι της Ανκόνα. Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να διασκεδάσετε στους πολυτελείς χώρους αναψυχής του 
πλοίου. Διανυκτέρευση εν πλω.

2η μέρα ΑΝΚΟΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ
 Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και αναχώρηση για την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας το Μιλάνο. Άφιξη και πανοραμική περιήγη-
ση. Θα δούμε το κάστρο των Σφόρτσα, την Πιάτσα ντελ Ντουόμο, τον εντυπωσιακός Καθεδρικός του Μιλάνου (Ντουόμο ντι Μιλάνο) 
και την περίφημη Σκάλα του Μιλάνου. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα ΜΙΛΑΝΟ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΚΟΛΜΑΡ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη Λουκέρνη, μία από τις πιο τουριστικές πόλεις της Ελβετίας με την παλιά, ξύλινη, σκε-
παστή γέφυρα Κάπελμπρυκε του 14ου αιώνα. Περιπλανηθείτε στα μικρά, γραφικά, πλακόστρωτα δρομάκια με τις ζωγραφισμένες 
προσόψεις των σπιτιών, και απολαύστε καφέ ή ζεστό κρασί σε κάποια από τις στολισμένες με σιντριβάνια μικρές πλατείες της πόλης. 
Επόμενη επίσκεψη το Κολμάρ το στολίδι της Αλσατίας που βρίσκεται στο δρόμο του κρασιού και φημίζεται για τα κρασιά του. Θα 
περιηγηθούμε στο ιστορικό του κέντρο που χαρακτηρίζεται από παραδοσιακά σπίτια κτισμένα στις όχθες του ποταμού Λάουχ. Θα 
δούμε το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό αφιερωμένο στον Άγιο Μαρτίνο όπως επίσης και μικρές πανέμορφες πλατείες με ενδιαφέ-
ρουσες υπαίθριες αγορές. Ελεύθερος χρόνος στο πιο όμορφο σημείο της παλαιάς πόλης, την Μικρή Βενετία με κανάλια, περίτεχνες 
γέφυρες, αριστοκρατικά καφέ και εστιατόρια. Μην λησμονήσετε να φωτογραφηθείτε με φόντο την Οικία Πφίστερ που κατασκευά-
στηκε γύρω στα 1537 και αποτελεί δείγμα γερμανικής αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής. Αργά το απόγευμα άφιξη στο Στρασβούργο, 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και περιήγηση στο Στρασβούργο, πρωτεύουσα της περιφέρειας της Αλσατίας μία από τις δύο έδρες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (η άλλη είναι οι Βρυξέλλες) . Εδώ εδρεύουν επίσης το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Μετάβαση στο ιστορικό κέντρο, τη 
«Μικρή Γαλλία», με τα κανάλια, τις γέφυρες στον ποταμό Ιλ, που διαρρέει την πόλη, τα ξύλινα σπίτια και τα παραδοσιακά αλσατικά ταβερνάκια. Επίσκεψη στον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό της Νοτρ Νταμ 
με το αστρονομικό ρολόι στην Πλατεία Δημοκρατίας. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΡΕΝΣ ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΣΑΜΠΑΝΙΑΣ - ΠΑΡΙΣΙ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα κάνουμε τον περίφημο «Δρόμο της Σαμπάνιας» διασχίζοντας την διάσημη περιοχή της Καμπανίας - Αδρεννών με τους αμπελώνες της και θα έχουμε την ευκαιρία 
να επισκεφθούμε την πόλη Ρενς. Σύντομή πανοραμική περιήγηση και αναχώρηση για το Παρίσι. Άφιξη νωρίς το απόγευμα, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση σας για μία 
πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ (ξενάγηση πόλης) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική ξενάγηση. Ακολουθώντας την ιστορική και καλλιτεχνική εξέλιξη της πόλης, θα δούμε τα πιο σημαντικά της αξιοθέατα: το Τροκαντερό, τον Πύργο του Άιφελ, την 
Αψίδα του Θριάμβου, τη διάσημη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, το Μικρό και το Μεγάλο Παλάτι, την Πλατεία Ομονοίας, την εκκλησίας της Αγίας Μαγδαληνής, το εντυπωσιακό κτήριο της Όπερας, το 
Μουσείο του Λούβρου, τη Γαλλική Ακαδημία, την πλατεία του Σατλέ, το Δικαστικό Μέγαρο, τη γέφυρα Ποντ Νεφ, το Δημαρχείο, την Παναγία των Παρισίων, το περίφημο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, το 
Πάνθεον, τους πανέμορφους και με γαλλική φινέτσα κήπους του Λουξεμβούργου, την Εκκλησία του Αγίου Σουλπικίου, τις καλλιτεχνικές γειτονιές γύρω από το Σαιν Ζερμαίν ντε Πρε με τα διάσημα καφέ, 
τη Σχολή Καλών Τεχνών, την εντυπωσιακή Γέφυρα του Αλεξάνδρου Γ΄ και τέλος το περίφημο κτήριο των Απομάχων, στο παρεκκλήσι του οποίου είναι θαμμένος ο Ναπολέοντας Βοναπάρτης. Επιστροφή 
το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

7η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ (ξενάγηση) - MOYΣΕΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ FRAGONARD - ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ (επίσκεψη) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου, ένα από τα τρία μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου, όπου θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε αριστουργήματα από την ελληνική αρχαιότητα 
(Αφροδίτη της Μήλου, Νίκη της Σαμοθράκης) , καθώς και τμήματα της πινακοθήκης του Λούβρου με αναφορές στην Αναγέννηση (Τζοκόντα) , τον νεοκλασικισμό (Νταβίντ) και τον ρομαντισμό (Ντελα-
κρουά) . Επόμενη επίσκεψη στο Μουσείο Αρωμάτων Fragonard, το οποίο στεγάζεται σ’ ένα πανέμορφο κτήριο του 19ου αιώνα. Αναχώρηση για το προάστιο των Βερσαλλιών, πρωτεύουσα της Γαλλίας 
από το 1682 ως το 1789. Τα ανάκτορα των Βερσαλλιών αποτελούν σήμερα Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Προαιρετική επίσκεψη στο πολυτελές βασιλικό παλάτι, στο οποίο 
υπογράφτηκαν πολλές από τις συνθήκες που σφράγισαν τον σύγχρονο κόσμο, και στους υπέροχους κήπους του με τα σιντριβάνια και τα αγάλματα, εμπνευσμένα από την ελληνική μυθολογία. Επιστροφή 
στο Παρίσι και απόγευμα χρόνος ελεύθερος για αγορές και βόλτα στην πανέμορφη πόλη. Για το βράδυ η πρόταση μας είναι να διασκεδάσετε (προαιρετικά) στο περίφημο καμπαρέ του Παρισιού “Paradis 
Latin” Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 

8η μέρα ΠΑΡΙΣΙ ΟΝΦΛΕΡ - ΝΤΟΒΙΛ - ΤΡΟΥΒΙΛ - ΚΑΕΝ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη γραφική Ονφλέρ, μια τόση δα πολιτεία σαν μινιατούρα του 17ου αιώνα, μέσα στα λουλούδια, όπως λέει και το όνομά της. Εδώ, ο χρόνος μοιάζει να έχει 
σταματήσει στην εποχή που οι πρώιμοι ιμπρεσιονιστές ζωγράφοι απαθανάτιζαν το κεντρικό λιμανάκι και την αμφιθεατρικά χτισμένη πόλη. Επόμενος σταθμός μας το δίδυμο κοσμοπολίτικο παραθα-
λάσσιο θέρετρο Ντοβίλ - Τρουβίλ, λίκνο της Μπελ Επόκ και του στιλ Αρ Νουβό. Θαυμάστε κατά μήκος της διάσημης παραλιακής τα πολυτελή κτήρια - σπίτια και ξενοδοχεία, τα αριστοκρατικά καφέ και 
εστιατόρια, τα εμπορικά μαγαζιά πολυτελείας ή δοκιμάστε την τύχη σας στο Καζίνο. Αργά το απόγευμα άφιξη στην Καέν, τη μεγαλύτερη πόλη της Κάτω Νορμανδίας, πόλη με εντυπωσιακό πολιτισμικό 
παρελθόν, που αποτέλεσε σημείο - κλειδί στη Μάχη της Νορμανδίας. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

9η μέρα: ΚΑΕΝ - ΣΑΙΝ ΜΑΛΟ - ΜΟΝ ΣΑΙΝ ΜΙΣΕΛ 
Μετά το πρωινό, κατευθυνόμαστε στην κάστρο - πολιτεία του Σαιν Μαλό στις ακτές της Μάγχης, που αποτέλεσε καταφύγιο κουρσάρων και πειρατών τον 16ο αι. Μια πόλη - οχυρό, που αναστηλώθηκε 
εντυπωσιακά μετά τη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή της στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παραδομένοι στην αύρα του Ατλαντικού, θα περπατήσουμε εντός στην εντός των τειχών μεσαιωνική πόλη με 
τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βικεντίου και τον Πύργο στον οποίο στεγάζεται το μουσείο της πόλης. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό αριστούργημα, το Μον Σαιν Μισέλ, ένα βραχώδες νησάκι στη μέση 
μιας απέραντης έκτασης από κίτρινη άμμο, η οποία με την πλημμυρίδα καλύπτεται από θάλασσα. Στην κορυφή του δεσπόζει το Αβαείο του Αγίου Μιχαήλ, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
της UNESCO. Το λιλιπούτειο χωριουδάκι στους πρόποδες του λόφου με τα πέτρινα σπιτάκια με τα λουλούδια, τα λιθόστρωτα δρομάκια του και τα γραφικά πανδοχεία του δίνουν την εντύπωση ότι μόλις 
άνοιξες ένα παράθυρο στον Μεσαίωνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

10η μέρα: ΚΑΕΝ - ΚΑΣΤΡΑ ΛΙΓΗΡΑ - ΤΟΥΡ 
Μετά το πρωινό. Αναχώρηση για την κοιλάδα του Λίγηρα, του μεγαλύτερου ποταμού της Γαλλίας. Σε αυτή τη μαγευτική περιοχή, που αποτέλεσε το λίκνο της αναγεννησιακής τέχνης στη Γαλλία και την 
αφετηρία του αγώνα της Ιωάννας της Λορένης στο τέλος του Εκατονταετούς πολέμου, θα επισκεφθούμε το κάστρο - φρούριο Αμπουάζ (15ος αι.) , Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στο 
παρεκκλήσι Σαιν Ουμπέρ του οποίου είναι θαμμένος ο Λεονάρντο ντα Βίντσι. Επόμενη επίσκεψη το επιβλητικό κάστρο Σαμπόρ (16ος αι.) , που φέρει και αυτό την υπογραφή του Λεονάρντο Ντα Βίντσι 
και έχει ανακηρυχτεί επίσης Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Αναχώρηση για την πόλη Tουρ, στη συμβολή των ποταμών Λίγηρα και Σερ. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και απογευματινή περιήγηση στη μεσαιωνική πόλη, που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Διανυκτέρευση.

11η μέρα: ΤΟΥΡ - ΓΕΝΕΥΗ - ΑΝΕΜΑΣ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την «Πρωτεύουσα της Ειρήνης» την κομψή και κοσμοπολίτικη Γενεύη, την πόλη - έδρα πολλών και μεγάλων διεθνών 
οργανισμών, στις όχθες της λίμνης Λεμάν. Ανάμεσα στα αξιοθέατα που θα δούμε είναι το Μέγαρο των Εθνών, το Μουσείο του Ερυθρού Σταυρού, το περίφημο 
σιντριβάνι Τζετ ντ’ Ο, το λουλουδένιο ρολόι, το σπίτι όπου έζησε ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Πέτρου και Διεθνές Μνημείο της 
Θρησκευτικής Μεταρρύθμισης. Τα γραφικά δρομάκια της πόλης και τα πέτρινα κτήρια σε συνδυασμό με τη μοντέρνα πόλη των τραπεζών και των μεγάλων 
ασφαλιστικών οίκων θα σας εντυπωσιάσουν. Αργά το απόγευμα άφιξη στο Ανεμάς, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

12η μέρα ΑΝΕΜΑΣ - ΒΕΝΕΤΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Βενετία η πιο ρομαντική πόλη του κόσμου, χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησιά, που ενώνονται με 410 πε-
ρίπου γέφυρες, και έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Από το Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων με βα-
πορέτο στην περιοχή Καστέλλο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας από 
γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο των Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από ροζ και λευκό μάρμαρο σε βενετσιά-
νικο - γοτθικό στιλ, και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. 
Εδώ βρίσκεται ο περίφημος Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καμπαναριό 
του (Καμπανίλε) , ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Χρόνος ελεύθερος. Αργά το βράδυ μεταφορά στο 
λιμάνι της Βενετίας όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.

13η μέρα: ΕΝ ΠΛΩ
Διανυκτέρευση εν πλω.

14η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ 
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα φθάσουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας/Πάτρας. Αποβίβαση και μεταφορά στον τελικό προορισμό 
σας. ‘Άφιξη αργά το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη/Αθήνα.
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ΚΛΑΣΙΚΗ ΙΣΠΑΝΙΑ (7, 8ΗΜ) 
Βαλένθια, Μαδρίτη, Τολέδο, Σαραγόσα, Βαρκελώνη, Φίγκερας, Χιρόνα.

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ - ΝΟΤΙΑ ΓΑΛΛΙΑ (7ΗΜ) 
Βαρκελώνη, Σαραγόσα, Παμπλόνα, Μπιλμπάο, Σαν Σεμπαστιάν, Μπιαρίτζ, 
Λούρδη, Τουλούζη, Καρκασόν. 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ (8ΗΜ) 
Λισσαβώνα, Φατίμα, Κοίμπρα, Μπουσάκo, Αβέιρο, Πόρτο, Μπράγκα, 
Γκιμαράες, Μπατάλια, Ναζαρέ, Όμπιτους, Σίντρα, Κασκάις, Έστοριλ, 
Κάμπο Ντα Ρόκα.

ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ - ΚΟΣΤΑ ΝΤΕΛ ΣΟΛ - ΡΟΝΤΑ - ΛΕΥΚΑ 
ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ (9ΗΜ) 
Μάλαγα, Μίχας, Κόστα Ντελ Σολ, Γιβραλτάρ, Λευκά Χωριά Ανδαλουσίας, 
Ρόντα, Σεβίλλη, Κόρδοβα, Γρανάδα.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΤΕΝΕΡΙΦΗ (9ΗΜ) 
Τενερίφη

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΜΑΓΙΟΡΚΑ (7ΗΜ) 
Πάλμα Ντε Μαγιόρκα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ (19ΗΜ) 
Ανκόνα, Τσιβιταβέκια, Βαρκελώνη, Σαράγοσα, Μαδρίτη, Τολέδο, 
Σαλαμάνκα, Πόρτο, Ναζαρέ, Φατιμά, Όμπιτους, Λισσαβώνα, Φάρo, Σεβίλλη, 
Κόρδοβα, Γρανάδα, Βαλένθια, Τσιβιταβέκια, Ρώμη.
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ΜΑΔΡΙΤΗ

EXE PLAZA
★ ★ ★ ★

Paseo de la Castellana, 191, Tetuan, 28046
www.exehotels.co.uk

PORTA FIRA
★ ★ ★ ★

Plaça d’Europa, 45, 08908 L’Hospitalet de Llobregat
www.hotelbarcelonaportafi ra.com

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

SERCOTEL ACTEÓN VALENCIA
★ ★ ★ ★

Escultor Vicente Beltrán Grimal, 2, Camins al Grau, 46023
www.hotelacteonvalencia.com

ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΜΠΙΛΜΠΑΟ

HOTEL ABANDO
★ ★ ★ ★ 

2Colón de Larreategui, 9, 48001 
www.hotelabando.com

ΙΣΠΑΝΙΑ

Hotels
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Spain
Από

595€
το άτομο

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Βαρκελώνη - Αθήνα 

με την Vueling.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μετακινήσεις σύμφωνα με το 

πρόγραμμα.
• Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο εξωτερικού.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (Valencia: Hotel Sercotel Acteon, 

Madrid: Hotel Exe Plaza Castilla, Barcelona: Hotel Porta Fira Plaza) ή 
παρόμοια. 

• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α. 
• Μια χειραποσκευή μέχρι 5 κιλά. 
• Μια βαλίτσα μέχρι 20 κιλά.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται.
• Ό, τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων & Check Points 25€.

Ισπανία: 
7 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
13, 21 Ιουλίου
03, 04, 10, 11, 18, 24 Αυγούστου

ΚΛΑΣΙΚΗ ΙΣΠΑΝΙΑ
Βαλένθια, Μαδρίτη, Τολέδο, Σαραγόσα, Βαρκελώνη, Φίγκερας, Χιρόνα. 

Σημειώσεις: Το Early booking ισχύει για τις πρώτες 10 θέσεις. Στις 18/08 η πτήση της αναχώρησης είναι VY 8105 Αθήνα - Βαρκελώνη 02.25 - 04.35. 
Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Βαρκελώνη VY 8107 04:10 - 06:15

Επιστροφή Βαρκελώνη - Αθήνα VY 8106 23:45 - 03:35

Τιμές: Early Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 595€ 645€

Τιμή σε μονόκλινο 795€ 845€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 545€ 595€

Φόροι αεροδρομίων 150€ 150€

Το πληρέστερο 
πρόγραμμα της 

Ελληνικής αγοράς. 
Πρωινή αναχώρηση, 
βραδυνή επιστροφή
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Καταλονίας, τη Βαρκελώνη. Άφιξη, 
επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τη Βαλένθια, πρωτεύουσα της ομώνυμης Αυτόνομης Κοινότητας και 
γενέτειρα του διάσημου αρχιτέκτονα Σαντιάγκο Καλατράβα. Με την άφιξη θα κάνουμε την πανοραμική μας πε-
ριήγηση όπου θα δούμε το σύμπλεγμα των 3 κτιρίων «την Πόλη των Τεχνών και της Επιστήμης» στο πάρκο του 
ποταμού Τούρια. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης για να δούμε το κτίριο που 
στεγάζει το Ταχυδρομείο με τα φτερωτά αγάλματα, το κτίριο του Δημαρχείο, το Ιστορικό Μουσείο και τον επι-
βλητικό γοτθικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των Αβοήθητων. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. Για το ελεύθερο απόγευμα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το ενυδρείο 
της πόλης που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα της Ευρώπης. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΜΑΔΡΙΤΗ 
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ισπανίας τη Μαδρίτη, που είναι χτι-
σμένη στο κέντρο της Ιβηρικής Χερσονήσου, σε υψόμετρο 667 μ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, 
στις όχθες του ποταμού Μανθανάρες. Άφιξη νωρίς το απόγευμα, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ 
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή πανοραμική ξενάγηση θα δούμε τα αναρίθμητα αξιοθέατα 
που “στολίζουν” την Μαδρίτη. Θα δούμε την μεσαιωνική πλατεία “Πλάθα Μαγιόρ”, την Πουέρτα δελ Σολ (την 
πόρτα του ήλιου) που είναι το γεωγραφικό κέντρο της Ισπανίας, την Πλάθα δε Οριέντε που την διακοσμούν 
τα αγάλματα των Ισπανών βασιλέων, το Βασιλικό Παλάτι με τα 2.500 δωμάτια, και τον Καθεδρικό Ναό της Αλ-
μουδένα. Θα διασχίσουμε μεγάλες Λεωφόρους όπως την Λεωφόρου Πράδο, όπου βρίσκονται μεγάλα μουσεία, 
όπως η Πινακοθήκη του Πράδο και Μοντέρνας Τέχνης Ρέϊνα Σοφία, θα δούμε τον σιδηροδρομικό σταθμό Ατότσα 
και το νεοκλασικό κτίριο που στεγάζει την Βουλή. Θα περάσουμε από τις πλατείες του Ποσειδώνα και της Θεάς 
Κυβέλης με το υπέροχο νεοκλασικό κτίριο του Ταχυδρομείου, την Πύλη του Αλκαλά και το μεγάλο Πάρκο Ρετίρο. Τέλος 
θα διασχίσουμε την μεγάλη λεωφόρο Καστελιάνα με τα μοντέρνα κτίρια, το γήπεδο του Μπερναμπέου και την Πλατεία 
του Χριστόφορου Κολόμβου. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Για το ελεύθερο απόγευμα 
σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το Μουσείου του Πράδο με έργα των μεγάλων ζωγράφων, όπως του Ελ Γκρέκο, Μουρίλιο, 
Βελάσκεθ και Γκόγια, και το Βασιλικό Παλάτι. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ - ΤΟΛΕΔΟ 
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Τολέδο, την «πόλη των τριών πολιτισμών» (Χριστιανών, Εβραίων και Αράβων) , χτισμένη στις όχθες του ποταμού Τάγου, που διατηρεί αναλλοίωτη τη 
μεσαιωνική φυσιογνωμία της και έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο της Unesco σαν Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τον Καθεδρικό 
Ναό, που κυριαρχεί στον κέντρο της πόλης και αντικατοπτρίζει την ιστορική σημασία του, το σπίτι - μουσείο του Ελ Γκρέκο (Δομήνικου Θεοτοκόπουλου) και την εκκλησία του Αγίου Θωμά, όπου βρί-
σκεται το αριστούργημά του Ελ Γκρέκο, «Η ταφή του κόμη Οργκάθ» (1586 - 1588) . Επιστροφή νωρίς το μεσημέρι στη Μαδρίτη και απόγευμα ελεύθερο. Σας προτείνουμε να περπατήσετε στα γραφικά 
στενά της περίφημης συνοικίας Barrio de la Letras, μία απ’ τις πιο μποέμ συνοικίες της Ευρώπης, όπου έζησαν και δημιούργησαν πολλοί απ’ τους σπουδαίους ζωγράφους και λογοτέχνες της Ισπανίας, 
όπως ο Λόπεθ Ντε Βέγκα και Θερβάντες. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ - ΣΑΡΑΓΟΣΑ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 
Μετά το πρωινό, αναχώρηση οδικώς για τη Βαρκελώνη. Καθ’ οδόν, θα επισκεφθούμε τη Σαραγόσα, την πολυπληθέστερη πόλη της αυτόνομης περιφέρειας της Αραγονίας, με τα χαρακτηριστικά κτίρια 
της τέχνης «μουδεχάρ» αρχιτεκτονική διακόσμηση επηρεασμένη από τη μουσουλμανική παράδοση με στοιχεία από τη χριστιανική κουλτούρα και το γοτθικό στιλ. Θα δούμε την επιβλητική εκκλησία 
την Βασιλική της Πιλάρ και τον Καθεδρικός Ναός Λα Σέο, που έχουν ανακηρυχτεί από την Unesco Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Αργά το απόγευμα άφιξη στη Βαρκελώνη, μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Σας προτείνουμε να κάντε τη βόλτα σας στο γνωστό πεζόδρομο Ράμπλα και την περιοχή της Μπαρτσελονέτα 
στο λιμάνι. Περιπλανηθείτε μέσα στα στενά την γοτθικής συνοικίας με τα πολλά καταστήματα και απολαύστε τον καφέ ή την μπίρας σας με τάπας σε ένα από τα πολλά μπαρ στη γραφική Πλάθα Ρεάλ. 
Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή μας πανοραμική περιήγηση θα διασχίσουμε μεγάλες λεωφόρους και θα περάσουμε από την Πλατεία Ισπανίας με το «Μαγικό Σιντριβάνι», θα ανηφορήσουμε στον 
λόφο Μονζουίκ, όπου βρίσκεται το Ισπανικό Χωριό, μια μικρογραφία χαρακτηριστικής ισπανικής αρχιτεκτονικής. Εδώ βρίσκονται και οι περισσότερες από τις εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών Αγώνων 
που έγιναν το 1992. Στη συνέχεια, θα κατηφορίσουμε στο λιμάνι της πόλης, όπου δεσπόζει το μνημείο του Χριστόφορου Κολόμβου, θα διασχίσουμε τη διάσημη πεζοδρομημένη λεωφόρο Ράμπλα και 
θα καταλήξουμε στην Πλατεία της Καταλονίας, για να περιπλανηθούμε στα γραφικά στενά της παλιάς πόλης, όπου δεσπόζει ο γοτθικός Καθεδρικός Ναός του Τιμίου Σταυρού και της Αγίας Ευλαλίας, 
και θα καταλήξουμε στην παραλία Μπαρτσελονέτα και στο Ολυμπιακό Χωριό. Τέλος, θα επισκεφτούμε την αντισυμβατική εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια (της Ιεράς Οικογένειας) , έργο του μοντερνιστή 
Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνιο Γκαουντί. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το ενυδρείο, ένα από τα πιο σημαντικά της Ευρώπης, ή 
το Μουσείο Πικάσο, ή το Μουσείο του Χουάν Μιρό και περπατήστε στην Πασέο Ντε Γκράθιας, τον ωραιότερο δρόμο της Βαρκελώνης και φωτογραφίστε τα απίστευτα κτίρια του Αντόνιο Γκαουντί, την 
Πεδρέρα και Κάσα Μπατλό. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΦΙΓΚΕΡΑΣ - ΧΙΡΟΝΑ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Φίγκερας, τη γενέτειρα του πασίγνωστου υπερρεαλιστή ζωγράφου Σαλβαδόρ Νταλί. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το Μουσείο - Θέατρο του, 
που είναι το πιο επισκέψιμο μουσείο της Καταλονίας και τρίτο σε ολόκληρη την Ισπανία. Θα δούμε την μεγάλη συλλογή των έργων του από τα πρώτα χρόνια της καλλιτεχνικής ζωής του μέχρι τον θάνατό 
του. Επόμενη επίσκεψη η μεσαιωνική πόλη της Χιρόνα. Θα περιπλανηθούμε στα γραφικά στενά της εβραϊκής συνοικίας, θα διασχίσουμε τον ποταμό Ονάρ για να θαυμάσουμε τα πανέμορφα πολύχρωμα 
σπιτάκια στις όχθες του που θυμίζουν Φλωρεντία. Τέλος θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό της πόλης που είναι αφιερωμένος στην Παναγία με το μεγαλύτερος κλίτος γοτθικού ναού στον Κόσμο. 
Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης για την πτήση της επιστροφής μας. Άφιξη στην Αθήνα αργά το βράδυ.
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Spain and France
Από

785€
το άτομο Το διαμάντι του 

καλοκαιριού!

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Βαρκελώνη - Αθήνα 

με την Vueling.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μετακινήσεις σύμφωνα με το 

πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. (Hotel Porta Fira Barcelona, 

Hotel Abando Bilbao, Hotel Courtyard Marriott Toulouse) ή παρόμοια. 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α. 
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά 
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά 

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, το άτομο τη βραδιά. (Βαρκελώνη 1€, 

Τουλούζη 2, 53€) 
• Check Point (25€) 
• Ό, τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Αναχωρήσεις: 
04, 11 Αυγούστου

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ - ΝΟΤΙΑ ΓΑΛΛΙΑ
Βαρκελώνη, Σαραγόσα, Παμπλόνα, Μπιλμπάο, Σαν Σεμπαστιάν, Μπιαρίτζ, Λούρδη, Τουλούζη, Καρκασόν. 

Ισπανία, Γαλλία: 
7 ημέρες

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Βαρκελώνη VY 8105 02:25 - 04:35

Επιστροφή Βαρκελώνη - Αθήνα VY 8106 23:45 - 03:35

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 785€

Τιμή σε μονόκλινο 1035€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 745€

Φόροι αεροδρομίων = 150€
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Καταλονίας, τη 
Βαρκελώνη. ‘Άφιξη και σύντομη πανοραμική περιήγηση της πόλης. θα διασχίσουμε την Γκραν Βία 
(Μεγάλη Λεωφόρο) για να καταλήξουμε στο Ιστορικό κέντρο της πόλης και να βρεθούμε στην 
Πλατεία Καταλονίας, την καρδιά της πόλης, με τον γνωστό πεζόδρομο Ράμπλας. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το ενυδρείο, 
ένα από τα πιο σημαντικά της Ευρώπης, ή το Μουσείο Πικάσο, ή το Μουσείο του Χουάν Μιρό και 
περπατήστε στην Πασέο Ντε Γκράθιας, τον ωραιότερο δρόμο της Βαρκελώνης και φωτογραφίστε 
τα απίστευτα κτίρια του Αντόνιο Γκαουντί, την Πεδρέρα και Κάσα Μπατλό. Διανυκτέρευση

2η μέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση πόλης. Θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση μας από την Πλατεία 
Ισπανίας με το «Μαγικό Σιντριβάνι», και θα ανηφορήσουμε στον λόφο Μονζουίκ, όπου βρίσκεται το 
Ισπανικό Χωριό, μια μικρογραφία χαρακτηριστικής ισπανικής αρχιτεκτονικής. Εδώ βρίσκονται και 
οι περισσότερες από τις εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών Αγώνων που έγιναν το 1992. Στη συνέχεια, 
θα κατηφορίσουμε στο λιμάνι της πόλης, όπου δεσπόζει το μνημείο του Χριστόφορου Κολόμβου, 
θα διασχίσουμε τη διάσημη πεζοδρομημένη λεωφόρο Ράμπλα και θα καταλήξουμε στην Πλατεία 
της Καταλονίας, για να περιπλανηθούμε στα γραφικά στενά της παλιάς πόλης, όπου δεσπόζει ο 
γοτθικός Καθεδρικός Ναός του Τιμίου Σταυρού και της Αγίας Ευλαλίας, και θα καταλήξουμε στην 
παραλία Μπαρτσελονέτα και στο Ολυμπιακό Χωριό. Τέλος, θα επισκεφτούμε την αντισυμβατική 
εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια (της Ιεράς Οικογένειας) , έργο του μοντερνιστή Καταλανού αρχιτέκτονα 
Αντόνιο Γκαουντί. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο. Για το ελεύθερο απόγευμα σας προτεί-
νουμε να κάντε τη βόλτα σας στο γνωστό πεζόδρομο Ράμπλα και την περιοχή της Μπαρτσελονέτα 
στο λιμάνι. Περιπλανηθείτε μέσα στα στενά την γοτθικής συνοικίας με τα πολλά καταστήματα και 
απολαύστε τον καφέ ή την μπίρας σας με τάπας σε ένα από τα πολλά μπαρ στη γραφική Πλάθα 
Ρεάλ. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΣΑΡΑΓΟΣΑ - ΠΑΜΠΛΟΝΑ - ΜΠΙΛΜΠΑΟ 
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Μπιλμπάο, μία από 
τις ποιο γνωστές και σημαντικές πόλεις στη Χώρα των Βάσκων. Καθ 
οδών θα επισκεφθούμε για την Σαραγόσα, την πολυπληθέστερη 
πόλη της αυτόνομης περιφέρειας της Αραγονίας. Στην σύντο-
μη πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε την επιβλητική 
εκκλησία την Βασιλική της Πιλάρ και τον Καθεδρικός 
Ναός Λα Σέο, που έχουν ανακηρυχτεί από την Unesco 
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε την Παμπλόνα ή Ιρού-
νια, πρωτεύουσα της επαρχίας Ναβάρα. Η πόλη 
είναι γνωστή για το Φεστιβάλ του Σαν Φερμίν, με 
την παράδοση να ελευθερώνουν τους ταύρους 
και να τρέχουν στα στενά δρομάκια της παλιάς 
πόλης. Σύντομη πανοραμική περιήγηση και ανα-
χώρηση για το Μπιλμπάο. Άφιξη αργά το από-
γευμα, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΜΠΙΛΜΠΑΟ 
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο και πανοραμική 
ξενάγηση. Θα δούμε την αψιδωτή Πλάθα Νουέβα 
(Καινούργια Πλατεία) , το εντυπωσιακό Θέατρο Αριά-
γα, την γέφυρα Αρενάλ, τον Καθεδρικό Ναό, η Γκραν 
Βία (Μεγάλη Οδός) με τα κομψά καταστήματα, και τέλος 
το εντυπωσιακό κτίριο που στεγάζει το περίφημο Μουσείο 
Γιουγκενχάιμ. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και 
απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ 
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Σαν Σεμπαστιάν ή Ντονόστια 
στην γλώσσα των Βάσκων, πρωτεύουσα της επαρχίας Γκιπούθκοα της αυτόνομης Χώρας 
των Βάσκων. Χαρακτηρίζεται ως η βασίλισσα της Χώρας των Βάσκων, λιμάνι της Ισπανίας με ση-
μαντική αλιεία, μοντέρνο τουριστικό θέρετρο και διάσημο για τη κουζίνα της. Στο Σαν Σεμπαστιάν 
αναλογούν τα περισσότερα εστιατόρια/μπαρ, ανά κάτοικο στο κόσμο. Το Σαν Σεμπαστιάν ιδρύθηκε 
το 1524 και η παλαιά πόλη στηρίζεται σε έναν αμμώδη ισθμό που συνδέει την ηπειρωτική χώρα με 
το δύσκολο και απότομο λόφο του Ουρχέλ, το οποίο περιβάλλεται από το φρούριο Mότα του 16ου 
αιώνα. Στην πανοραμική περιήγηση θα διασχίσουμε την Καινούργια Λεωφόρο, την ολοκαίνουρια 

προκυμαία που αγκαλιάζει τον λόφο Ουρχέλ και αποτελεί μια από τις ωραιότερες βόλτες, με θέα 
τη διάσημη παραλία La Concha (Λα Κόντσα) . Θα περιπλανηθούμε στα στενά γραφικά σοκάκια της 
Παλιάς Πόλης (Parte Vieja) για να θαυμάσουμε παλιά κτίρια γοτθικού ρυθμού που σήμερα φιλο-
ξενούν παραδοσιακά μπαρ και εστιατόρια, που σφύζουν από ζωή όλη μέρα. Θα καταλήξουμε στην 
Calle Mayor (μεγάλο δρόμο) για να δούμε τον Καθεδρικό Ναό σε νεογοτθικό ρυθμό και τα υπέροχα 

βιτρό και στη συνέχεια θα δούμε την μπαρόκ εκκλησία της Σάντα Μαρία Κόρο. Επιστροφή 
αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στο Μπιλμπάο. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΜΠΙΑΡΙΤΖ - ΛΟΥΡΔΗ - ΤΟΥΛΟΥΖΗ 
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το κοσμοπο-

λίτικο Μπιαρίτζ, που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό σημείο της 
Γαλλίας στις ακτές του Ατλαντικού Ωκεανού, γνωστό παγκο-

σμίως στους λάτρεις του σέρφ. Το Μπιαρίτζ έγινε διάση-
μο στο 19ο αιώνα από την αυτοκράτειρα Ευγενία και 

το παλάτι της στην παραλία. Την δεκαετία του ’70 το 
Μπιαρίτζ ήταν η πιο διάσημη λουτρόπολη της Ευ-
ρώπης. Στην πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε 
το Παλάτι της Ευγενίας, την Ορθόδοξη Εκκλησία 
του 19ου αιώνα και το Μουσείο της Θάλασσας. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Λούρδη, μία 
από τις ποιο σημαντικές πόλεις των καθολικών, 
για να επισκεφθούμε τον θαυματουργό Ναό της 
Παναγίας της Λούρδη. Αργά το απόγευμα άφι-
ξη στην Τουλούζ, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη 
της Γαλλίας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο κέντρο 
δορυφορικής τεχνολογίας και αστροναυτικής βι-

ομηχανίας της Ευρώπης καθώς και έδρα της αερο 
- κατασκευαστικής εταιρείας Airbus. Μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση 

7η μέρα: ΤΟΥΛΟΥΖΗ - ΚΑΡΚΑΣΟΝ - 
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Πρωινή περιήγηση στο ιστο-
ρικό μεσαιωνικό κέντρο της πόλη που είναι κτισμένη στις όχθες 

του ποταμού Γαρούνα και την ιστορική γέφυρα Ποντ Νεφ. Θα δούμε 
το περίφημο Κανάλι Μιντί, το Καπιτώλιο της Τουλούζης, την Βασιλική 

του Αγίου Στεφάνου και τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό που δεσπόζει στο κέ-
ντρο της πόλης. Αναχώρηση για την Καρκασόν μία πόλη με πλούσια ιστορία και μια 

από τις λίγες οχυρωμένες μεσαιωνικές πόλεις, των οποίων έχουν διατηρηθεί μέχρι και σήμερα οι 
οχυρώσεις και το παλιό μεσαιωνικό κέντρο. Στην πανοραμική μας περιήγηση θα επισκεφθούμε τις 
δυο περιοχές, στις οποίες χωρίζεται η πόλη είναι η οχυρωμένη πολιτεία της Καρκασόν (Cité de 
Carcassonne) και η αποκαλούμενη Κάτω πόλη (ville basse) , η οποία βρίσκεται εκτός των οχυρώ-
σεων. Το 1996 η μεσαιωνική παλαιά πόλη χαρακτηρίστηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από 
την UNESCO. Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Βαρκελώ-
νης για την πτήση της επιστροφής μας. Άφιξη στην Αθήνα αργά το βράδυ.
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Spain
Από

695€
το άτομο

Ισπανία: 
9 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
15 Ιουνίου

ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ - ΚΟΣΤΑ ΝΤΕΛ ΣΟΛ - 
ΡΟΝΤΑ - ΛΕΥΚΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ 
Μάλαγα, Μίχας, Κόστα Ντελ Σολ, Γιβραλτάρ, Λευκά Χωριά Ανδαλουσίας, 
Ρόντα, Σεβίλλη, Κόρδοβα, Γρανάδα.

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Μάλαγα - Αθήνα με 

την Aegean Airlines.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μετακινήσεις σύμφωνα με το 

πρόγραμμα.
• Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο εξωτερικού.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α. 
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά 
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά 

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται.
• Ό, τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Πτήσεις: 

Αναχώρηση (15 Ιουνίου) Αθήνα - Μάλαγα Α3 718 22:10 - 01:10

Επιστροφή (23 Ιουνίου) Μάλαγα - Αθήνα Α3 719 01:55 - 06:30

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 695€

Τιμή σε μονόκλινο 895€

Φόροι αεροδρομίων = 165€

Μοναδική 
αναχώρηση 

Αγίου Πνεύματος.
SUPER 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!!

Σημειώσεις: Για τους επιβάτες με την Aegean Airlines που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 
70-90€ & Από/προς υπόλοιπα αεροδρόμια 120-140€.
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1η μέρα ΑΘΗΝΑ - ΜΑΛΑΓΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Μάλαγα. Άφιξη αργά το βράδυ, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα ΜΑΛΑΓΑ - ΜΙΧΑΣ 
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο και ξενάγηση στην πόλη όπου η πολιτιστική επιρροή των μαυριτανών είναι δι-
άχυτη. Στο ιστορικό κέντρο της Μάλαγα θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του 16ου αιώνα, τις κεντρικές πλατείες 
Πλάζα ντε Ομπίσπο και Πλάζα ντε Μερσεντ, το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Πικάσο, το περίφημο Αλκαζάμπα, πα-
λάτι - φρούριο των μουσουλμάνων κυβερνητών της Μάλαγα που χρονολογείται το 1057, και τέλος το ρωμαϊκό 
θέατρο και το Κάστρο ντε Γκιμπραλφάρο. Χρόνος ελεύθερος. Αναχώρηση για το γραφικό Μίχας, ένα από τα πιο 
διάσημα Λευκά χωριά της Ανδαλουσίας. Χρόνος ελεύθερος να περιπλανηθείτε στα γραφικά στενά του χωριού. 
Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΜΑΛΑΓΑ - ΚΟΣΤΑ ΝΤΕΛ ΣΟΛ - ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Διασχίζοντας τα παράλια της Κόστα ντελ Σολ θα επισκεφθούμε το Γιβραλ-
τάρ. Μία βραχώδη χερσόνησο στο νοτιότερο μέρος της Ιβηρικής χερσονήσου. Το στενό του Γιβραλτάρ ενώνει 
τη Μεσόγειο θάλασσα με τον Ατλαντικό Ωκεανό. Λόγω της γεωγραφικής και στρατηγικής θέσης του αποτέ-
λεσε για πολλούς αιώνες σημείο αντιπαραθέσεων. Το αρχικό όνομα του ήταν « Ο Βράχος του Τάρικ». Από το 
1704 προσαρτήθηκε στην Αγγλία και μέχρι σήμερα ανήκει σε αυτή. Πολύ σημαντική είναι η χλωρίδα και η 
πανίδα της περιοχής. Εδώ συναντάμε πάνω από 500 διαφορετικά είδη φυτών και φιλοξενεί τους πιθήκους Μα-
κάκας, η μόνη άγρια μαϊμού που ζει στην Ευρώπη. Στην πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε τα σημαντικότε-
ρα αξιοθέατα όπως την πλατεία Casimate, την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα, τα ερείπια του παλιού Μαυριτανικού 
Κάστρου και τέλος το Μοναστήρι & παρεκκλήσι του Βασιλιά που είναι και η επίσημη κατοικία του Κυβερνήτη. 
Επιστροφή αργά τα απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΜΑΛΑΓΑ - ΛΕΥΚΑ ΧΩΡΙΑ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ - ΡΟΝΤΑ 
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Η μέρα μας είναι αφιερωμένη στα Λευκά Χωριά της Ανδαλουσίας (Pueblos Blancos) 
με τα εντυπωσιακά συμπλέγματα σπιτιών σκαρφαλωμένα στα γεμάτα ελαιόδεντρα βουνά της Ανδαλουσίας. Τα χωριά πή-
ραν το όνομα τους από το λευκό χρώμα του ασβεστόλιθου που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι για το χτίσιμο των σπιτιών τους, 
ώστε να διατηρούνται δροσερά στο εσωτερικό τους. Αργά το απόγευμα άφιξη στην Ρόντα, το μεγαλύτερο από τα Λευκά Χωριό 
της Ανδαλουσίας, σκαρφαλωμένη στα 750 μέτρα, και χτισμένη στο χείλος του γκρεμού πάνω στο φαράγγι του Τάγου. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΡΟΝΤΑ - ΣΕΒΙΛΛΗ 
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση πόλης. Η Ρόντα είναι μία από τις πιο γραφικές και πιο παλιές πόλεις της Ισπανίας. Θα δούμε τις 
τρεις επιβλητικές γέφυρες της πόλης, την Νέα Γέφυρα, την παλιά και την Ρωμαϊκή, την αρχαιότερη ίσως αρένα ταυρομαχιών της Ισπανίας, την Plaza de Torros και θα περπατήσουμε στα μεσαιωνικά στενά 
της πόλης για να δούμε τα πανέμορφα μεσαιωνικά σπίτια και παλάτια που μεταφέρουν τον επισκέπτη σε άλλη εποχή. Χρόνος ελεύθερο. Αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ανδαλουσίας τη Σεβίλλη. 
Άφιξη αργά το απόγευμα, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΣΕΒΙΛΛΗ 
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφθούμε το ιστορικό κέντρο της Σεβίλλης, πατρίδα της Κάρμεν και του Φλαμένκο. Καλλιτεχνικό, πολιτιστικό και οικονομικό κέντρο της Νότιας Ισπανίας. 
Πρωτεύουσα της Ανδαλουσίας χτισμένη στις όχθες του ποταμού Γουαλδακιβίρ, το μεγαλύτερο εσωτερικό λιμάνι της χώρας. Κατά την ελληνική μυθολογία η πόλη ιδρύθηκε από τον Ηρακλή. Κατακτή-
θηκε και αυτή από τους Ρωμαίους, Βησιγότθους και Μαυριτανούς. Έντονο το αραβικό στοιχείο στην αρχιτεκτονική των κτιρίων με κορυφαίο μνημείο το Παλάτι Αλκαζάρ που από το 1987 ανακηρύχθηκε 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την ΟΥΝΕΣΚΟ. Στη Σεβίλλη βρίσκεται και ο μεγαλύτερος καθεδρικός ναός της Ισπανίας με το επιβλητικό καμπαναριό, την Χιράλντα (La Giralda) . 
Στην πανοραμική περιήγηση θα διασχίσουμε μεγάλες λεωφόρους, θα δούμε το Χρυσό Πύργο, την Αρένα, την Πλατεία Ισπανίας, την Πλατεία Αμερικής και πολλά αποικιακού ρυθμού κτίρια που κατα-
σκευαστήκαν για την έκθεση του 1929 μεταξύ της Ισπανίας και των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Τέλος στην περιπατητική περιήγηση θα περιπλανηθούμε στην γραφική εβραϊκή συνοικία της Σάντα 
Κρουζ. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση

7η μέρα: ΣΕΒΙΛΛΗ - ΚΟΡΔOΒΑ - ΓΡΑΝΑΔΑ 
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο και Αναχώρηση για την χιλιο - τραγουδισμένη Κόρδοβα, πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Γουαδαλκιβίρ. Ξενάγηση στο ιστορικό 
της κέντρο που έχει ανακηρυχθεί το 1984 Μνημείο παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την ΟΥΝΕΣΚΟ. Θα περιπλανηθούμε στα γραφικά στενά της Εβραϊκής συνοικίας, με τα παραδοσιακά σπίτια 
και τα υπέροχα «Πάτιος» (εσωτερικές αυλές) . Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το μεγάλο Τζαμί Μεσκίτα που στο εσωτερικό του βρίσκεται ο Καθεδρικός Ναός. Είναι το μεγαλύτερο Ισλαμικό Τέμενος της 
Ευρώπης και ένα από τα μεγαλύτερα στο κόσμο, που αποτελείται από 19 νάρθηκες και ένα «δάσος» (856) κολώνες με διπλές Καμάρες. Χρόνος ελεύθερο. Αργά το απόγευμα άφιξη στη Γρανάδα, μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

8η μέρα: ΓΡΑΝΑΔΑ - ΜΑΛΑΓΑ 
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο και ξενάγηση πόλης. Το όνομα της οφείλεται στις πολλές ροδιές που καλλιεργούνται στην περιοχή και η ισπανική ονομασία τους είναι «γκρανάδα». Η πόλη διατηρεί το 
παλιό αραβικό χαρακτήρα της καθώς έχει πολλά και με μεγάλη καλλιτεχνική αξία κτίρια, μεταξύ των οποίων ξεχωριστή θέση έχει η Αλάμπρα (το κόκκινο φρούριο) με το Παλάτι της και την μαυριτανική 
ακρόπολη που κάνει την πόλη ένα πολιτιστικό και τουριστικό κέντρο της Ισπανίας. Το 1984 η Αλάμπρα αναγνωρίστηκε ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την ΟΥΝΕΣΚΟ. Χρόνος 
ελεύθερος. Αργά το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο της Μάλαγα για την πτήση της επιστροφής μας. 

9η μέρα: ΑΘΗΝΑ 
 Άφιξη στην Αθήνα τα ξημερώματα.
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Ισπανία: 
8 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
16 Ιουνίου

ΚΛΑΣΙΚΗ ΙΣΠΑΝΙΑ
Βαλένθια, Μαδρίτη, Τολέδο, Σαραγόσα, Βαρκελώνη, Φίγκερας, Χιρόνα. 
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Από

645€
το άτομο

Μοναδική 
αναχώρηση για τη 
περίοδο του Αγίου 

Πνεύματος.
SUPER 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!!

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Βαλένθια - Αθήνα με 

την Aegean Airlines.

• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μετακινήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα.

• Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο εξωτερικού.

• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. 

• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 

• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.

• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.

• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης.

• Φ.Π.Α. 

• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά. 

• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων

• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται.

• Ό, τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

• Check Points 25€.

• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, το άτομο τη βραδιά. (Βαρκελώνη 1€) 

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Βαλένθια Α3 716 22:45 - 00:55

Επιστροφή Βαλένθια - Αθήνα Α3 717 01:45 - 05:30

Τιμές: Early Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 645€ 695€

Τιμή σε μονόκλινο 845€ 895€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 595€ 645€

Φόροι αεροδρομίων 150€ 150€

Σημειώσεις: Το Early booking ισχύει για τις πρώτες 10 θέσεις. Για τους επιβάτες με την Aegean Airlines που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις 
το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70-90€ & Από/προς υπόλοιπα αεροδρόμια 120-140€. Ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές 
και υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Spain
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για για τη Βαλένθια, 
πρωτεύουσα της ομώνυμης Αυτόνομης Κοινότητας και γενέτειρα 
του διάσημου αρχιτέκτονα Σαντιάγκο Καλατράβα. Άφιξη, μεταφο-
ρά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΒΑΛΕΝΘΙΑ 
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή μας πανοραμική 
περιήγηση θα δούμε το σύμπλεγμα των 3 κτιρίων «την Πόλη των 
Τεχνών και της Επιστήμης» στο πάρκο του ποταμού Τούρια. Στη 
συνέχεια θα μεταφερθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης για 
να δούμε το κτίριο που στεγάζει το Ταχυδρομείο με τα φτερωτά 
αγάλματα, το κτίριο του Δημαρχείο, το Ιστορικό Μουσείο και τον 
επιβλητικό γοτθικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των Αβοήθητων. 
Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. 
Για το ελεύθερο απόγευμα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το 
ενυδρείο της πόλης που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα της 
Ευρώπης. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΜΑΔΡΙΤΗ 
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την πρωτεύουσα 
της Ισπανίας τη Μαδρίτη, που είναι χτισμένη στο κέντρο της Ιβη-
ρικής Χερσονήσου, σε υψόμετρο 667 μ. πάνω από την επιφάνεια 
της θάλασσας, στις όχθες του ποταμού Μανθανάρες. Άφιξη νωρίς 
το απόγευμα, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ 
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή πανοραμική ξε-
νάγηση θα δούμε τα αναρίθμητα αξιοθέατα που “στολίζουν” την 
Μαδρίτη. Θα δούμε την μεσαιωνική πλατεία “Πλάθα Μαγιόρ”, την 
Πουέρτα δελ Σολ (την πόρτα του ήλιου) που είναι το γεωγραφικό 
κέντρο της Ισπανίας, την Πλάθα δε Οριέντε που την διακοσμούν τα 
αγάλματα των Ισπανών βασιλέων, το Βασιλικό Παλάτι με τα 2.500 
δωμάτια, και τον Καθεδρικό Ναό της Αλμουδένα. Θα διασχίσουμε 
μεγάλες Λεωφόρους όπως την Λεωφόρου Πράδο, όπου βρίσκο-
νται μεγάλα μουσεία, όπως η Πινακοθήκη του Πράδο και Μοντέρ-
νας Τέχνης Ρέϊνα Σοφία, θα δούμε τον σιδηροδρομικό σταθμό 
Ατότσα και το νεοκλασικό κτίριο που στεγάζει την Βουλή. Θα πε-
ράσουμε από τις πλατείες του Ποσειδώνα και της Θεάς Κυβέλης 
με το υπέροχο νεοκλασικό κτίριο του Ταχυδρομείου, την Πύλη του 
Αλκαλά και το μεγάλο Πάρκο Ρετίρο. Τέλος θα διασχίσουμε την 
μεγάλη λεωφόρο Καστελιάνα με τα μοντέρνα κτίρια, το γήπεδο 

του Μπερναμπέου και την Πλατεία του Χριστόφορου Κολόμβου. 
Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. 
Για το ελεύθερο απόγευμα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το 
Μουσείου του Πράδο με έργα των μεγάλων ζωγράφων, όπως του 
Ελ Γκρέκο, Μουρίλιο, Βελάσκεθ και Γκόγια, και το Βασιλικό Παλά-
τι. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ - ΤΟΛΕΔΟ 
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Τολέδο, την 
«πόλη των τριών πολιτισμών» (Χριστιανών, Εβραίων και Αράβων) , 
χτισμένη στις όχθες του ποταμού Τάγου, που διατηρεί αναλλοίω-
τη τη μεσαιωνική φυσιογνωμία της και έχει συμπεριληφθεί στον 
κατάλογο της Unesco σαν Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τον 
Καθεδρικό Ναό, που κυριαρχεί στον κέντρο της πόλης και αντι-
κατοπτρίζει την ιστορική σημασία του, το σπίτι - μουσείο του Ελ 
Γκρέκο (Δομήνικου Θεοτοκόπουλου) και την εκκλησία του Αγίου 
Θωμά, όπου βρίσκεται το αριστούργημά του Ελ Γκρέκο, «Η ταφή 
του κόμη Οργκάθ» (1586 - 1588) . Επιστροφή νωρίς το μεσημέρι 
στη Μαδρίτη και απόγευμα ελεύθερο. Σας προτείνουμε να περπα-
τήσετε στα γραφικά στενά της περίφημης συνοικίας Barrio de la 
Letras, μία απ’ τις πιο μποέμ συνοικίες της Ευρώπης, όπου έζη-
σαν και δημιούργησαν πολλοί απ’ τους σπουδαίους ζωγράφους 
και λογοτέχνες της Ισπανίας, όπως ο Λόπεθ Ντε Βέγκα και Θερβά-
ντες. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ - ΣΑΡΑΓΟΣΑ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 
Μετά το πρωινό, αναχώρηση οδικώς για τη Βαρκελώνη. Καθ’ οδόν, 
θα επισκεφθούμε τη Σαραγόσα, την πολυπληθέστερη πόλη της αυ-
τόνομης περιφέρειας της Αραγονίας, με τα χαρακτηριστικά κτίρια 
της τέχνης «μουδεχάρ» αρχιτεκτονική διακόσμηση επηρεασμένη 
από τη μουσουλμανική παράδοση με στοιχεία από τη χριστιανική 
κουλτούρα και το γοτθικό στιλ. Θα δούμε την επιβλητική εκκλησία 
την Βασιλική της Πιλάρ και τον Καθεδρικός Ναός Λα Σέο, που 
έχουν ανακηρυχτεί από την Unesco Μνημεία Παγκόσμιας Πολι-
τιστικής Κληρονομιάς. Αργά το απόγευμα άφιξη στη Βαρκελώνη, 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος 
για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Σας προτείνουμε να κάντε 
τη βόλτα σας στο γνωστό πεζόδρομο Ράμπλα και την περιοχή της 
Μπαρτσελονέτα στο λιμάνι. Περιπλανηθείτε μέσα στα στενά την 
γοτθικής συνοικίας με τα πολλά καταστήματα και απολαύστε τον 
καφέ ή την μπίρας σας με τάπας σε ένα από τα πολλά μπαρ στη 
γραφική Πλάθα Ρεάλ. Διανυκτέρευση. 

7η μέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΦΙΓΚΕΡΑΣ - ΧΙΡΟΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Φίγκερας, τη γενέτειρα 
του πασίγνωστου υπερρεαλιστή ζωγράφου Σαλβαδόρ Νταλί. Εδώ 
θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το Μουσείο - Θέατρο 
του, που είναι το πιο επισκέψιμο μουσείο της Καταλονίας και 
τρίτο σε ολόκληρη την Ισπανία. Θα δούμε την μεγάλη συλλογή 
των έργων του από τα πρώτα χρόνια της καλλιτεχνικής ζωής του 
μέχρι τον θάνατό του. Επόμενη επίσκεψη η μεσαιωνική πόλη της 
Χιρόνα. Θα περιπλανηθούμε στα γραφικά στενά της εβραϊκής 
συνοικίας, θα διασχίσουμε τον ποταμό Ονάρ για να θαυμάσουμε 
τα πανέμορφα πολύχρωμα σπιτάκια στις όχθες του που θυμίζουν 
Φλωρεντία. Τέλος θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό της πόλης 
που είναι αφιερωμένος στην Παναγία με το μεγαλύτερος κλίτος 
γοτθικού ναού στον Κόσμο. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

8η μέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή μας πανοραμική περιήγηση 
θα διασχίσουμε μεγάλες λεωφόρους και θα περάσουμε από την 
Πλατεία Ισπανίας με το «Μαγικό Σιντριβάνι», θα ανηφορήσουμε 
στον λόφο Μονζουίκ, όπου βρίσκεται το Ισπανικό Χωριό, μια μι-
κρογραφία χαρακτηριστικής ισπανικής αρχιτεκτονικής. Εδώ βρί-
σκονται και οι περισσότερες από τις εγκαταστάσεις των Ολυμπια-
κών Αγώνων που έγιναν το 1992. Στη συνέχεια, θα κατηφορίσουμε 
στο λιμάνι της πόλης, όπου δεσπόζει το μνημείο του Χριστόφο-
ρου Κολόμβου, θα διασχίσουμε τη διάσημη πεζοδρομημένη λε-
ωφόρο Ράμπλα και θα καταλήξουμε στην Πλατεία της Καταλονί-
ας, για να περιπλανηθούμε στα γραφικά στενά της παλιάς πόλης, 
όπου δεσπόζει ο γοτθικός Καθεδρικός Ναός του Τιμίου Σταυρού 
και της Αγίας Ευλαλίας, και θα καταλήξουμε στην παραλία Μπαρ-
τσελονέτα και στο Ολυμπιακό Χωριό. Τέλος, θα επισκεφτούμε την 
αντισυμβατική εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια (της Ιεράς Οικογένειας) 
, έργο του μοντερνιστή Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνιο Γκαουντί. 
Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. 
Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το ενυδρείο, ένα από τα πιο ση-
μαντικά της Ευρώπης, ή το Μουσείο Πικάσο, ή το Μουσείο του 
Χουάν Μιρό και περπατήστε στην Πασέο Ντε Γκράθιας, τον ωραιό-
τερο δρόμο της Βαρκελώνης και φωτογραφίστε τα απίστευτα κτί-
ρια του Αντόνιο Γκαουντί, την Πεδρέρα και Κάσα Μπατλό. Χρόνος 
ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της 
Βαλένθια για την πτήση της επιστροφής μας. Άφιξη στην Αθήνα τα 
ξημερώματα της 9ης μέρας. 
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Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Μαγιόρκα - Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό και πτήσεις της 

Swiss Air και της Lufthansa Airlines 
• 1 αποσκευή 23 κιλών και 1 χειραποσκευή 8 κιλών ανά επιβάτη 
• Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4 αστέρων παραθαλάσσιο 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά
• 6 Δείπνα σε μπουφέ καθημερινά 
• Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές με κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο, σύμφωνα με το αναλυτικό 

πρόγραμμα.
• Επίσημος ελληνόφωνος ξεναγός /συνοδός του γραφείου μας
• Ενημερωτικά έντυπα / χάρτες 
• Φ.Π.Α.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Είσοδοι σε μουσεία, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους.
• Ο δημοτικός φόρος στα ξενοδοχεία
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 
• Ότι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό.

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό με πτήσεις της Iberia Airlines 
• 1 αποσκευή 23 κιλών και 1 χειραποσκευή 8 κιλών ανά επιβάτη 
• Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* αστέρων παραθαλάσσιο 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά 
• 8 Δείπνα σε μπουφέ καθημερινά
• Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο της Τενερίφης προς/από το ξενοδοχείο
• Εξασφαλισμένο late check out στο ξενοδοχείο την τελευταία ημέρα 
• Τοπικός αντιπρόσωπος 
• Ενημερωτικά έντυπα / χάρτες 
• Φ.Π.Α.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Ότι δε αναφέρεται στο πρόγραμμα
• Ο δημοτικός φόρος στα ξενοδοχεία
• Είσοδοι στα μουσεία 
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων

Σημειώσεις: Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.Σημειώσεις: Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Τιμές: 
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 795€

Τιμή σε μονόκλινο 995€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 735€

Φόροι αεροδρομίων 235€

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 895€

Τιμή σε μονόκλινο 1175€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 835€

Φόροι αεροδρομίων 235€

Από

795€
το άτομο

Αναχωρήσεις για Τενερίφη:
08 Αυγούστου
Αναχωρήσεις για Μαγίορκα:
31 Ιουλίου
09 Αυγούστου

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΤΕΝΕΡΙΦΗ
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΜΑΓΙΟΡΚΑ 
Τενερίφη, Πάλμα Ντε Μαγιόρκα.

Ισπανία Τενερίφη: 
9 ημέρες
Ισπανία Μαγίορκα: 
7 ημέρες

Πτήσεις αναχώρησης 31/07: 

Αναχώρηση
Αθήνα - Γενεύη 10:20 - 12:10

Γενεύη - Μαγιόρκα 13:00 - 14:40

Επιστροφή
Μαγιόρκα - Μόναχο 11:45 - 13:50

Μόναχο - Αθήνα 15:15 - 18:40Πτήσεις αναχώρησης 08/08: 

Αναχώρηση
Αθήνα - Μαδρίτη 14:20 - 17:05

Μαδρίτη - Τενερίφη 18:05 - 19:55

Επιστροφή
Τενερίφη - Μαδρίτη 02:45 - 06:30

Μαδρίτη - Αθήνα 09:00 - 13:40

Πτήσεις αναχώρησης 09/08:

Αναχώρηση
Αθήνα - Ζυρίχη 10:20 - 12:10

Ζυρίχη - Μαγιόρκα 13:00 - 14:40

Επιστροφή
Μαγιόρκα - Φρανκφούρτη 11:45 - 13:50

Φρανκφούρτη - Αθήνα 15:15 - 18:40

Διακοπές στα 
Ισπανικά Νησία

Spain
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΜΑΓΙΟΡΚΑ

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΛΜΑ ΝΤΕ ΜΑΓΙΟΡΚΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το μεγαλύτερο νησί της 
Ισπανίας και το 7ο στην Μεσόγειο, την Μαγιόρκα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.

2η - 6η μέρα: ΠΑΛΜΑ ΝΤΕ ΜΑΓΙΟΡΚΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ημέρες ελεύθερες για να απολαύσετε τις ομορφιές του κοσμοπολίτικου 
νησιού της Ισπανίας. Επισκεφθείτε το Παλάτι της Αλμουδάινας, τον καθεδρικό ναό, το Κάστρο 
Μπελβέρ με την εξαιρετική του θέα, την παλιά πόλη με τους μεσαιωνικούς δρόμους. Μπορείτε επί-
σης να λάβετε µέρος σε µια προαιρετική εκδρομή στην παραδοσιακή πολιτεία της ενδοχώρας, την 
Βαλντεµόσα, να επισκεφθείτε το μεσαιωνικό καστροµονάστηρο της Cartuja όπου έζησε το 1838 ο 
Σοπέν µε τη Γεωργία Σάνδη, καθώς και το πολιτιστικό κέντρο Costa Nord de Valldemossa, το οποίο 
χρηματοδοτείται από τον ηθοποιό Μάικλ Ντάγκλας. Επίσης, μην παραλείψετε να επισκεφτείτε τα 
<<ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ >> όπου βρίσκεται το γραφικό λιμανάκι του Πόρτο Κρίστο και το πα-
νέμορφο σπήλαιο με σταλακτίτες, σταλαγμίτες με μοναδικά σχήματα και μια από τις μεγαλύτερες 
υπόγειες λίμνες του κόσμου. Εκεί μπορείτε να απολαύσετε ένα μίνι κονσέρτο κλασσικής μουσι-
κής από μουσικούς που παίζουν σε βαρκούλες μέσα στη λίμνη. Μία μοναδική εμπειρία καθώς το 
τοπίο είναι μαγευτικό. Ακόµα, µπορείτε να επισκεφθείτε µε προαιρετικές εκδρομές τα γειτονικά 
πανέμορφα νησιά Ίµπιζα και Μινόρκα. Απολαύστε θερινές διακοπές, μεσογειακές πλαζ και ζωή 
διακοπών.Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

7η μέρα: ΠΑΛΜΑ ΝΤΕ ΜΑΓΙΟΡΚΑ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση μας για Αθήνα. 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΤΕΝΕΡΙΦΗ

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΤΕΝΕΡΙΦΗ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με ενδιάμεσο σταθμό για το μεγαλύτερο και πιο πολυπλη-

θές από τα επτά Κανάρια Νησιά την Τενερίφη. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Δείπνο. Διανυκτέρευση.

2η - 8η μέρα: ΤΕΝΕΡΙΦΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ημέρες ελεύθερες για να εξερευνήσετε ένα από τα μαργαριτάρια του Ατλα-

ντικού ωκεανού. Απολαύστε τις πιο γνωστές παραλίες του νησιού, Λος Κριστιάνος, Λος Γκιγκάντες, 

Λας Αμέρικας, Λας Γκαγιέτας, Πουέρτο Ντε Λα Κρουθ. Προτείνουμε να ενοικιάσετε αυτοκίνητο και 

να επισκεφτείτε το βόρειο τμήμα του νησιού και το όρος Τέιντε, το μοναδικό εν ενεργεία ηφαίστειο 

στην Ευρώπη, όπου η περίμετρος του φτάνει τα 14 χιλιόμετρα. Εμπειρία μοναδική η ανάβαση με 

τελεφερίκ στο Pico Teide. Η θέα ανεβαίνοντας στην κορυφή είναι μοναδική. Επισκεφτείτε το ορει-

νό γραφικό χωριουδάκι Πορτίγιο και την κοιλάδα Ορόταβα. Η φύση είναι εκπληκτική, οι ντόπιοι 

φιλόξενοι και η κουζίνα μοναδική. Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε το Parque Loro, το πάρκο με 

τους παπαγάλους και το σώου με τα δελφίνια. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

9η μέρα: ΤΕΝΕΡΙΦΗ - ΑΘΗΝΑ

Mεταφορά στο αεροδρόμιο της Τενερίφης για την βραδινή πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα. 

Άφιξη νωρίς το πρωί στην Αθήνα. 
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Portugal
Από

995€
το άτομο

Πορτογαλία: 
8 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
22 Ιουνίου
13, 27 Ιουλίου
10, 24 Αυγούστου 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ 
Λισσαβώνα, Φατίμα, Κοίμπρα, Μπουσάκo, Αβέιρο, Πόρτο, Μπράγκα, Γκιμαράες, 
Μπατάλια, Ναζαρέ, Όμπιτους, Σίντρα, Κασκάις, Έστοριλ, Κάμπο Ντα Ρόκα.

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με απευθείας πτήσεις της 

Aegean Airlines.
• 1 αποσκευή 23 κιλών και 1 χειραποσκευή 8 κιλών ανά επιβάτη
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* & 5* αστέρων 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά 
• Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές με κλιματιζόμενο τουριστικό 

λεωφορείο, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα.
• Δώρο η εκδρομή Σίντρα - Κασκάις - Εστορίλ 
• Επίσημος ελληνόφωνος ξεναγός /συνοδός του γραφείου μας
• Ενημερωτικά έντυπα / χάρτες 
• Φ.Π.Α.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Είσοδοι σε μουσεία, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους.
• Ο δημοτικός φόρος στα ξενοδοχεία
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων
• Ότι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό

Σημειώσεις: 
Για τους επιβάτες που ταξιδεύουν που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη από 70€ έως 90€, & 
Από/προς υπόλοιπα αεροδρόμια από 120€ έως 140€. 

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Λισσαβώνα Α3 720 09:10 - 11:35

Επιστροφή Λισσαβώνα - Αθήνα Α3 721 12:25 - 18:20

Portugal
Τιμές: 

Portugal
Τιμές: 

Portugal
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 995€

Τιμή σε μονόκλινο 1315€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών 935€

Φόροι αεροδρομίων = 145€

Δώρο η εκδρομή: 
Σίντρα - Κασκάις - 

Εστορίλ
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1η μέρα ΑΘΗΝΑ - ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - ΦΑΤΙΜΑ - ΚΟΙΜΠΡΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για τη Λισσαβώνα, την πρωτεύουσα της Πορτογαλίας. Άφιξη και αναχώρηση οδικώς για την Κοίμπρα, μια από τις παλαιότερες πανεπιστημιουπόλεις 
στον κόσμο. Στο δρόμο μας θα επισκεφτούμε τον διάσημο τόπο προσκυνήματος της Φάτιμα. Εδώ, στις 13 Μαΐου 1917, τρία μικρά βοσκόπουλα αντίκρισαν την Παναγία και έκτοτε η περιοχή προσελκύει 
ετησίως 6 με 8 εκατομμύρια προσκυνητές. Θα επισκεφτούμε τη Βασιλική της Φάτιμα, το Παρεκκλήσι των Εμφανίσεων, καθώς και τη μοντέρνα Βασιλική της Αγίας Τριάδος, έργο του διαπρεπή έλληνα 
αρχιτέκτονα Αλέξανδρου Τομπάζη. Εν συνεχεία κατευθυνόμαστε στην Κοίμπρα, όπου και θα περιπλανηθούμε στον χώρο του πανεπιστημίου και θα απολαύσουμε την πανοραμική θέα της πόλης. Κατη-
φορίζοντας τα γραφικά λιθόστρωτα σοκάκια του ιστορικού της κέντρου (Alta και Sofia) , Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς UNESCO από το 2013, θα καταλήξουμε στο Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού, 
όπου είναι θαμμένος ο 1ος βασιλιάς της Πορτογαλίας, ο Αλφόνσο Ενρίκες. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση. 

2η μέρα ΚΟΙΜΠΡΑ - ΜΠΟΥΣΑΚΟ - ΑΒΕΙΡΟ - ΠΟΡΤΟ 
Πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για μία βόλτα στα στενά της κάτω πόλης (villa baixa) . Ελεύθερος χρόνος για ψώνια και καφέ, πριν επιβιβαστούμε στο λεωφορεία μας με κατεύθυνση 
το Παλάτι Μπουσάκο - στις μέρες μας 5άστερο ξενοδοχείο. Το παλάτι που παλαιότερα αποτελούσε μοναστήρι του τάγματος των Καρμελιτών μοναχών, περιτριγυρίζεται από 200 εκτάρια πλουσιοπάρο-
χης βλάστησης και θεωρείται το εθνικό δάσος των Πορτογάλων. Επόμενη μας στάση το Αβέιρο, μια πόλη που χάρης στο γραφικά κανάλια της, τις αψιδωτές της γέφυρες και τις παραδοσιακές βάρκες 
«moliceiros», έγινε ευρύτερα γνωστή ως η «Βενετία της Πορτογαλίας». Τελευταίος μας προορισμός το Πόρτο, την πόλη που προίκισε με το όνομα της όλη την Πορτογαλία. Άφιξη στο ξενοδοχείο για 
τακτοποίηση και διανυκτέρευση. 

3η μέρα ΠΟΡΤΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για τη ξενάγηση πόλεως. Το Πόρτο που βρίσκεται αμφιθεατρικά χτισμένο πάνω στις όχθες του ποταμού Ντούρο, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς 
ξέρει να κλέβει την παράσταση! Μαζί θα ξεδιπλώσουμε την ομορφιά του, επισκεπτόμενοι τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Σάο Μπέντο, όπου παραστάσεις με πλακάκια διακοσμούν τους τεράστιους 
τοίχους περιγράφοντας την ιστορία της πόλης, το Παλάτι Μπόλσα, πρώην χρηματιστήριο και τον χρυσοποίκιλτο ναό του Αγίου Φραγκίσκου. Η ξενάγηση μας θα ολοκληρωθεί στην περιοχή Villa Nova de 
Gaia για να γευτούμε το διάσημο επιδόρπιο κρασί Πόρτο. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα ΠΟΡΤΟ - ΜΠΡΑΓΚΑ - ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και σήμερα θα επισκεφθούμε μια από τις πιο «πράσινες» περιοχές της Πορτογαλίας, την περιοχή Μίνιο (Minho) . Πρώτος σταθμός της διαδρομής μας θα είναι η Μπράγκα (Braga) 
, όπου θα θαυμάσουμε τον Καθεδρικό Ναό και το Ιερό του Ιησού, που παρουσιάζει σημαντικά στοιχεία του ρυθμού μπαρόκ. Όπως θα διαπιστώσουμε, η Μπράγκα είναι μια πόλη όπου η θρησκευτική 
της ταυτότητα διακρίνεται ανεξίτηλη στην προσωπικότητά της. Όχι τυχαία, οι Πορτογάλοι έχουν ένα πολύ ωραίο ρητό που λέει: «Η Κοΐμπρα τρα- γουδάει, η Μπράγκα 
προσεύχεται, η Λισαβόνα επιδεικνύεται και το Πόρτο δουλεύει»… Δεύτερη στάση μας για σήμερα είναι η πόλη Γκιμαράες (Guimaraes) , η 
οποία αποτέλεσε την πρώτη πρωτεύουσα της Πορτογαλίας. Είναι η γενέτειρα πόλη της πορτογαλικής εθνικότητας, καθώς εδώ γεννή-
θηκε ο πρώτος βασιλιάς της Πορτογαλίας, ο Αλφόνσος Α’. Θα δούμε (εξωτερικά) το Ducal Palace, το κάστρο της περιοχής και το 
ιστορικό κέντρο, τα οποία αποτελούν και Μνημεία Ιστορικής Κληρονομιάς της UNESCO. Επιστροφή στο Πόρτο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα ΠΟΡΤΟ - ΜΠΑΤΑΛΙΑ - ΝΑΖΑΡΕ - ΟΜΠΙΤΟΥΣ - ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και σήμερα η ημέρα μας είναι αφιερωμένη στις ομορφιές της επαρχίας και σε γραφικά χωριου-
δάκια. Πρώτος μας σταθμός το χωριό Μπατάλια, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, όπου 
θα επισκεφθούμε το μοναστήρι Σάντα Μαρία ντα Βιτόρια, ένα από τα μεγαλύτερα γοτθικού στυλ μοναστήρια της 
Ευρώπης. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε το γραφικό ψαροχώρι Ναζαρέ, όπου πολλοί κάτοικοί του συνεχίζουν 
να φορούν τις παραδοσιακές φορεσιές. Τελευταίος μας σταθμός το πολύ όμορφο μεσαιωνικό χωριό Όμπιτους, 
περιτριγυρισμένο και προφυλαγμένο από τα τείχη του κάστρου που κατασκευάστηκε τον 13ο αιώνα. Άφιξη αργά 
το απόγευμα στην Λισσαβώνα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ 
Πρωινό και ξεκινάμε την γνωριμία με την πόλη, η οποία είναι πλούσια σε γοτθική και μπαρόκ αρχιτεκτονική 
καθώς και σε μεταμοντέρνες κατασκευές. Θα περάσουμε από τις μεγάλες λεωφόρους και θα συνεχίσουμε με 
το πιο φημισμένο αξιοθέατο, το Εθνικό Μουσείο βασιλικών αμαξών, το οποίο βρίσκεται σε ένα πανέμορφο 
περιβάλλον, στο παλιό βασιλικό Ιππικό Όμιλο του παλατιού Μπελέμ και διαθέτει μια καταπληκτική συλλογή 
από άμαξες της βασιλικής οικογένειας, οι οποίες χρονολογούνται από τον 17ο αιώνα. Η συλλογή θεωρείται η 
πιο αξιόλογη του κόσμου στο είδος της και επιτρέπει στον επισκέπτη να δει τόσο την εξέλιξη της τεχνολο-
γίας στην κατασκευή τους, όσο και την επιρροή της τέχνης, η οποία φαίνεται από τον διάκοσμο των αμαξών. 
Επίσης, θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι των Ιερονυμιτών το οποίο βρίσκεται δίπλα στον πύργο του Μπελέμ 
και συγκαταλέγεται και αυτό στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. Το μοναστήρι ξεκίνησε να 
χτίζεται το 1501 και η κατασκευή του ολοκληρώθηκε έναν αιώνα αργότερα. Στο μοναστήρι των Ιερονυμιτών 
πέρασε την τελευταία του βραδιά ο Βάσκο ντα Γκάμα προσευχόμενος πριν από το μεγάλο του ταξίδι στην Ινδία. 
Η εκκλησία, μαζί με τα άλλα μνημεία της περιοχής συμβολίζουν τη Χρυσή Εποχή των Ανακαλύψεων και είναι 
από τα μεγαλύτερα τουριστικά αξιοθέατα στη Λισσαβώνα. Περιπλανηθείτε στα στενά καλντερίμια της μεσαιωνικής 
συνοικίας Αλφάμα την παλιότερη γειτονία της Λισσαβώνας, όπου απλώνεται στην κλίση του λόφου από το κάστρο 
του Αγίου Γεωργίου μέχρι τον ποταμό Τάγο. Θα βρείτε παλιές εκκλησίες, μουσεία, γκαλερί και στο σημείο κοντά στο 
ποτάμι εστιατόρια και νυχτερινά μαγαζιά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για τo βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε 
τα παραδοσιακά πορτογαλικά τραγούδια fado, που έγιναν γνωστά σε όλο τον κόσμο από την φημισμένη τραγουδίστρια 
Αmalia Rodrigues. Διανυκτέρευση.

7η μέρα ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - ΣΙΝΤΡΑ - ΚΑΣΚΑΙΣ - ΕΣΤΟΡΙΛ - ΚΑΜΠΟ ΝΤΑ ΡΟΚΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για μία ιδιαίτερα απολαυστική εκδρομή στα περίχωρα της Λισσαβώνας. Πρώτος σταθμός το 
όμορφο βουνό Σίντρα όπου θα δούμε το Βασιλικό Παλάτι, το οποίο στέγασε τις βασιλικές οικογένειες κατά τη διάρκεια του 15ου/16ου και 
17ου αιώνα. Στη συνέχεια θα περάσουμε από το Κασκάις, ένα γραφικό ψαροχώρι με το παραδοσιακό λιμάνι και τις πολύχρωμες βάρκες, και το 
κοσμοπολίτικο Εστορίλ, με τις πολυτελείς επαύλεις και το διάσημο καζίνο. Τελευταία μας επίσκεψη το Cabo da Roca, ένα ακρωτήρι που σχηματίζει το δυτικότερο μέρος της Πορτογαλίας και της ηπει-
ρωτικής Ευρώπης. Ο Πορτογάλος ποιητής Luis de Camoes περιγράφει το ακρωτήρι σαν το μέρος “όπου η γη τελειώνει και αρχίζει η θάλασσα”. Επιστροφή το μεσημέρι στη Λισσαβώνα και απόγευμα 
ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

8η μέρα ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - ΑΘΗΝΑ
Μετά το πρωινό μεταφορά στο αεροδρόμιο και γεμάτοι αναμνήσεις πετάμε πίσω στην Ελλάδα. Άφιξη στην Αθήνα.
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Περιλαμβάνονται: 
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το 

πρόγραμμα.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα - Ανκόνα - Ηγουμενίτσα/Πάτρα και Τσιβιταβέκια - Βαρκελώνη - 

Τσιβιταβέκια σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4) .
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* & 4*. 
• Πρωινό καθημερινά.
• Οκτώ (8) γεύματα/δείπνα στο σύνολο. 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρο Αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. 
• Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά. (Βαρκελώνη 1€, Πόρτο2€, Λισσαβώνα 2€, Ρώμη 6€, ) 
• Check point 35€. Σημειώσεις: Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Ισπανία, Πορτογαλία:
19 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
16 Ιουνίου
21 Ιουλίου
04, 18 Αυγούστου

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 
Ανκόνα, Τσιβιταβέκια, Βαρκελώνη, Σαράγοσα, Μαδρίτη, Τολέδο, Σαλαμάνκα, 
Πόρτο, Ναζαρέ, Φατιμά, Όμπιτους, Λισσαβώνα, Φάρo, Σεβίλλη, Κόρδοβα, 
Γρανάδα, Βαλένθια, Τσιβιταβέκια, Ρώμη.

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 1545€

Τιμή σε μονόκλινο 1945€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών) 1450€

Επιβάρυνση 30€ στην αναχώρηση 18 Αυγούστου

Επιβάρυνση σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα (ΑΒ2) 130€ & σε δίκλινη εξωτερική (Α2) 160€ 
συνολικά και για τα 4 δρομολόγια.

Spain Portugal
Δώρο: 

8 δείπνα.

ΝΕΟ!!!
ΤΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ 
- ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 

ΜΕ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ 
ΠΛΟΙΟ

Από

1545€
το άτομο
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΕΝ ΠΛΩ
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας/Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτο-
ποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα. Δείπνο και διανυκτέρευση εν πλω.

2η μέρα: ΑΝΚΟΝΑ - ΤΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ 
Πρωινό στο πλοίο. Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και άμεση αναχώρηση για το λιμάνι της Τσιβιταβέ-
κια. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της Βαρκελώνης. 
Διανυκτέρευση εν πλω.

3η μέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 
Πρωινό και γεύμα στο πλοίο. Άφιξη στο λιμάνι της Βαρκελώνης αργά το απόγευμα, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέ-
ρευση. 

4η μέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή μας πανοραμική περιήγηση θα διασχίσουμε μεγάλες λεωφό-
ρους και θα περάσουμε από την Πλατεία Ισπανίας με το «Μαγικό Σιντριβάνι», θα ανηφορήσουμε 
στον λόφο Μονζουίκ, όπου βρίσκεται το Ισπανικό Χωριό, μια μικρογραφία χαρακτηριστικής ισπα-
νικής αρχιτεκτονικής. Εδώ βρίσκονται και οι περισσότερες από τις εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών 
Αγώνων που έγιναν το 1992. Στη συνέχεια, θα κατηφορίσουμε στο λιμάνι της πόλης, όπου δεσπόζει 
το μνημείο του Χριστόφορου Κολόμβου, θα διασχίσουμε τη διάσημη πεζοδρομημένη λεωφόρο 
Ράμπλα και θα καταλήξουμε στην Πλατεία της Καταλονίας, για να περιπλανηθούμε στα γραφι-
κά στενά της παλιάς πόλης, όπου δεσπόζει ο γοτθικός Καθεδρικός Ναός του Τιμίου Σταυρού και 
της Αγίας Ευλαλίας, και θα καταλήξουμε στην παραλία Μπαρτσελονέτα και στο Ολυμπιακό Χωριό. 
Τέλος, θα επισκεφτούμε την αντισυμβατική εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια (της Ιεράς Οικογένειας) , 
έργο του μοντερνιστή Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνιο Γκαουντί. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξε-
νοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το ενυδρείο, ένα από τα πιο 
σημαντικά της Ευρώπης, ή το Μουσείο Πικάσο, ή το Μουσείο του Χουάν Μιρό και περπατήστε στην 
Πασέο Ντε Γκράθιας, τον ωραιότερο δρόμο της Βαρκελώνης και φωτογραφίστε τα απίστευτα κτίρια 
του Αντόνιο Γκαουντί, την Πεδρέρα και Κάσα Μπατλό. Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΣΑΡΑΓΟΣΑ - ΜΑΔΡΙΤΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ισπανίας τη Μαδρίτη, που είναι χτι-
σμένη στο κέντρο της Ιβηρικής Χερσονήσου. Καθ’ οδών, θα επισκεφθούμε τη Σαραγόσα, την πο-
λυπληθέστερη πόλη της αυτόνομης περιφέρειας της Αραγονίας, με τα χαρακτηριστικά κτίρια της 
τέχνης «μουδεχάρ» αρχιτεκτονική διακόσμηση επηρεασμένη από τη μουσουλμανική παράδοση 
με στοιχεία από τη χριστιανική κουλτούρα και το γοτθικό στιλ. Θα δούμε την επιβλητική εκκλησία 
την Βασιλική της Πιλάρ και τον Καθεδρικός Ναός Λα Σέο, που έχουν ανακηρυχτεί από την Unesco 
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Άφιξη νωρίς το απόγευμα στη Μαδρίτη, μετα-
φορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. 
Δείπνο και διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ 
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή πανοραμική ξενάγηση θα δούμε τα αναρίθμητα αξι-
οθέατα που “στολίζουν” την Μαδρίτη. Θα δούμε την μεσαιωνική πλατεία “Πλάθα Μαγιόρ”, την Που-
έρτα δελ Σολ (την πόρτα του ήλιου) που είναι το γεωγραφικό κέντρο της Ισπανίας, την Πλάθα δε 
Οριέντε που την διακοσμούν τα αγάλματα των Ισπανών βασιλέων, το Βασιλικό Παλάτι με τα 2.500 
δωμάτια, και τον Καθεδρικό Ναό της Αλμουδένα. Θα διασχίσουμε μεγάλες Λεωφόρους όπως την 
Λεωφόρου Πράδο, όπου βρίσκονται μεγάλα μουσεία, όπως η Πινακοθήκη του Πράδο και Μοντέρ-
νας Τέχνης Ρέϊνα Σοφία, θα δούμε τον σιδηροδρομικό σταθμό Ατότσα και το νεοκλασικό κτίριο που 
στεγάζει την Βουλή. Θα περάσουμε από τις πλατείες του Ποσειδώνα και της Θεάς Κυβέλης με το 
υπέροχο νεοκλασικό κτίριο του Ταχυδρομείου, την Πύλη του Αλκαλά και το μεγάλο Πάρκο Ρετίρο. 
Τέλος θα διασχίσουμε την μεγάλη λεωφόρο Καστελιάνα με τα μοντέρνα κτίρια, το γήπεδο του 
Μπερναμπέου και την Πλατεία του Χριστόφορου Κολόμβου. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδο-
χείο και απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ - ΤΟΛΕΔΟ
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Τολέδο, την «πόλη των τριών πολιτισμών» (Χρι-
στιανών, Εβραίων και Αράβων) , χτισμένη στις όχθες του ποταμού Τάγου, που διατηρεί αναλλοίωτη 
τη μεσαιωνική φυσιογνωμία της και έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο της Unesco σαν Μνη-
μείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τον 
Καθεδρικό Ναό, που κυριαρχεί στον κέντρο της πόλης και αντικατοπτρίζει την ιστορική σημασία 
του, το σπίτι - μουσείο του Ελ Γκρέκο (Δομήνικου Θεοτοκόπουλου) και την εκκλησία του Αγίου 
Θωμά, όπου βρίσκεται το αριστούργημά του Ελ Γκρέκο, «Η ταφή του κόμη Οργκάθ» (1586 - 1588) . 
Επιστροφή νωρίς το απόγευμα στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Δείπνο και διανυκτέρευση.

8η μέρα: ΜΑΔΡΙΤΗ - ΣΑΛΑΜΑΝΚΑ - ΠΟΡΤΟ
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. αναχώρηση για την Σαλαμάνκα, γνωστή για το πιο παλαιό πανε-
πιστήμιο της Ισπανίας και πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας. Στην πανοραμική περιήγηση στο 
ιστορικό κέντρο της πόλης θα δούμε την Πλάθα Μαγιόρ με το επιβλητικό κτίριο του Δημαρχείου, 
τον Νέο Καθεδρικό Ναό, τον Παλιό Καθεδρικό Ναό, την μονή του Αγίου Στεφάνου και την Κάσα 
ντε λας Κόντσας. Αναχώρηση γι α Πόρτο την Πόλη - κόσμημα της Πορτογαλίας, χτισμένη στις όχθες 
του ποταμού Ντούρο, δεύτερη πιο σημαντική πόλη της Πορτογαλίας με τα ξακουστά κρασιά. Άφιξη, 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με 
την πόλη. Διανυκτέρευση. 

9η μέρα: ΠΟΡΤΟ 
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή ξενάγηση θα επισκεφθούμε την περιοχή Ριμπέϊρα, 
που εκτίνεται κατά μήκος του ποταμού, με πολλά παραδοσιακά καταστήματα και με μία ανοιχτή 
αγορά. Στην άνω πόλη θα δούμε τον Καθεδρικού Ναού και το υπέροχο κτίριο που στεγάζεται ο 
σιδηροδρομικός σταθμός. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το ναό του Άγιου Φραγκίσκου και το Πα-
λάτι Μπόλσα, που σήμερα στεγάζεται το Εμπορικό Επιμελητήριο και παλαιότερα το χρηματιστήριο. 
Τέλος θα επισκεφθούμε κάποιο παλιό οινοποιείο της πόλης, όπου για πολλά χρόνια ωριμάζει το 
περίφημο κρασί “ΠΟΡΤΟ” και θα έχουμε τη χαρά να γευθούμε σε ειδικά κατασκευασμένο ποτήρι 
“calice” την υπέροχη γεύση του και το πλούσιο άρωμα του. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο 
και απόγευμα ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 

10η μέρα: ΠΟΡΤΟ - ΝΑΖΑΡΕ - ΦΑΤΙΜΑ - ΟΜΠΙΤΟΥΣ - ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ

Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Λισσαβώνα. Καθ οδών θα επισκεφθούμε το 
Γραφικό ψαροχώρι Ναζαρέ, την θρησκευτική πρωτεύουσα της Πορτογαλίας τη Φάτιμα και τέλος το
πανέμορφο μεσαιωνικό χωριό των καλλιτεχνών, το Όμπιτους όπου θα έχουμε την ευκαιρία να πε-
ριπλανηθούμε στα γραφικά στενά σοκάκια της πόλης, ανάμεσα σε λευκά σπίτια στολισμένα με 
πολύχρωμα λουλούδια. Αργά το απόγευμα άφιξη στην Λισσαβώνα, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. 

11η μέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ 
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Η σημερινή μας ξενάγηση είναι αφιερωμένη στην ιστορική πόλη, 
που διατηρεί έως και σήμερα το λατινικό ένδοξο χαρακτήρα της. Ένα από τα πιο φημισμένα αξι-
οθέατα της πόλης είναι το Μουσείο με τις Βασιλικές Άμαξες, όπου θα θαυμάσουμε μια μοναδική 
σε πολυτέλεια και πλούτο συλλογή που χρονολογείται ανάμεσα στον 17ο και 19ο αιώνα. Επόμενη 
επίσκεψη είναι το μοναστήρι των Ιερωνυμιτών, το πιο εντυπωσιακό σύμβολο της πορτογαλικής 
δύναμης και πλούτου. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το μνημείο των Ανακαλύψεων καθώς και 
τον χαρακτηριστικό Πύργο του Μπελέμ, που χτίστηκε το 1515, στις όχθες του ποταμού Tagus για 
να προστατεύσει τις εκβολές του ποταμού και έχει χαρακτηριστεί από την 
UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, απ’ 
όπου ξεκίνησαν οι Πορτογάλοι θαλασσοπόροι για τα πέρατα της 
γης. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο. Για το ελεύ-
θερο απόγευμα σας προτείνουμε να περπατήστε ως την 
Placa Rossio, εκεί που χτυπάει δυνατά η καρδιά της 
Λισσαβώνας, και αφεθείτε στις γαστρονομικές απο-
λαύσεις και παρασυρθείτε στους έντονους ρυθμούς 
της πόλης. To βράδυ σας προτείνουμε να απο-
λαύσετε τα παραδοσιακά πορτογαλικά τραγού-
δια fado, που έγιναν γνωστά σε όλο τον κόσμο 
από την φημισμένη τραγουδίστρια Αmalia 
Rodrigues. Διανυκτέρευση. 

12η μέρα: ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - ΦΑΡΟ - ΣΕΒΙΛΛΗ 
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση 
για το Φάρο που είναι η νοτιότερη πόλη της 
Πορτογαλίας και πρωτεύουσα της επαρχίας 
του Αλγκάρβε. Στην πανοραμική μας περιήγη-
ση στο ιστορικό κέντρο της πόλης θα δούμε τις 
παλιές συνοικίες, την Βία Αδέντρο, την Μουρά-
ρια και το Μπάριο Ριμπέιρα. Αργά το απόγευμα 
άφιξη στη Σεβίλλη, μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

13η μέρα: ΣΕΒΙΛΛΗ 
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκε-
φθούμε το ιστορικό κέντρο της Σεβίλλης, πατρίδα της 
Κάρμεν και του Φλαμένκο. Καλλιτεχνικό, πολιτιστικό και 
οικονομικό κέντρο της Νότιας Ισπανίας. Πρωτεύουσα της 
Ανδαλουσίας χτισμένη στις όχθες του ποταμού Γουαλδακιβίρ, το 
μεγαλύτερο εσωτερικό λιμάνι της χώρας. Κατά την ελληνική μυθο-
λογία η πόλη ιδρύθηκε από τον Ηρακλή. Κατακτήθηκε και αυτή από τους 
Ρωμαίους, Βησιγότθους και Μαυριτανούς. Έντονο το αραβικό στοιχείο στην αρ-
χιτεκτονική των κτιρίων με κορυφαίο μνημείο το Παλάτι Αλκαζάρ που από το 1987 ανακηρύχθηκε 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την ΟΥΝΕΣΚΟ. Στη Σεβίλλη βρίσκεται και ο 
μεγαλύτερος καθεδρικός ναός της Ισπανίας με το επιβλητικό καμπαναριό, την Χιράλντα (La Giralda) 
. Στην πανοραμική περιήγηση θα διασχίσουμε μεγάλες λεωφόρους, θα δούμε το Χρυσό Πύργο, 
την Αρένα, την Πλατεία Ισπανίας, την Πλατεία Αμερικής και πολλά αποικιακού ρυθμού κτίρια που 
κατασκευαστήκαν για την έκθεση του 1929 μεταξύ της Ισπανίας και των χωρών της Λατινικής Αμε-
ρικής. Τέλος στην περιπατητική περιήγηση θα περιπλανηθούμε στην γραφική εβραϊκή συνοικία 
της Σάντα Κρουζ. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο και 
διανυκτέρευση. 

14η μέρα: ΣΕΒΙΛΛΗ - ΚΟΡΔΟΒΑ - ΓΡΑΝΑΔΑ 
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την χιλιοτραγουδισμένη Κόρδοβα, πρωτεύουσα 
του ομώνυμου νομού που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Γουαδαλκιβίρ. Το ιστορικό της κέ-
ντρο ανακηρύχθηκε το 1984 Μνημείο παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την ΟΥΝΕΣΚΟ. 
Η Κόρδοβα ιδρύθηκε από τους Ρωμαίους, στη συνέχεια κατακτήθηκε από τους Βησιγότθους και 
τους Μαυριτανούς. Η πόλη γνώρισε μεγάλη ακμή από τον 8ο αιώνα, που ήταν η πρωτεύουσα των 
Μαυριτανών στην Ισπανία και στη συνέχεια Χαλιφάτο των Ουμαγιαδών. Την εποχή αυτή η Κόρδοβα 
ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη και πιο σημαντική πόλη, στο τότε γνωστό κόσμο, μετά την Κωνστα-
ντινούπολη, και την αποκαλούσαν το «Κόσμημα της Δύσης». Τον 13ο αιώνα η Κόρδοβα περνά στα 
χέρια των Χριστιανών βασιλέων της Ισπανίας και αρχίζει να χάνει το παλιό της μεγαλείο. Πολλά και 
σημαντικά είναι τα μνημεία της Πόλης που θα δούμε στην περιπατητική περιήγηση μας. Θα περι-
πλανηθούμε στα γραφικά στενά της Εβραϊκής συνοικίας, με τα παραδοσιακά σπίτια και τα υπέροχα 
«Πάτιος» (εσωτερικές αυλές) . Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το μεγάλο Τζαμί Μεσκίτα που στο 
εσωτερικό του βρίσκεται ο Καθεδρικός Ναός. Είναι το μεγαλύτερο Ισλαμικό Τέμενος της Ευρώπης 
και ένα από τα μεγαλύτερα στο κόσμο, που αποτελείται από 19 νάρθηκες και ένα «δάσος» (856) 
κολώνες με διπλές Καμάρες. Αργά το απόγευμα άφιξη στη Γρανάδα, μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

15η μέρα: ΓΡΑΝΑΔΑ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ 
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση. Η πόλη της Γρανάδα είναι μία από τις 
ωραιότερες και ιστορικότητες πόλεις της Ισπανίας, κτισμένη πάνω σε τρείς λόφους, στους πρόπο-
δες της οροσειράς Σιέρα Νεβάδα. Το όνομα της οφείλεται στις πολλές ροδιές που καλλιεργούνται 
στην περιοχή και η ισπανική ονομασία τους είναι «γκρανάδα». Η πόλη διατηρεί το παλιό αραβικό 
χαρακτήρα της καθώς έχει πολλά και με μεγάλη καλλιτεχνική αξία κτίρια, μεταξύ των οποίων είναι 
ο καθεδρικός Ναός και ξεχωριστή θέση έχει η Αλάμπρα (το κόκκινο φρούριο) με το Παλάτι της και 
την μαυριτανική ακρόπολη που κάνει την πόλη ένα πολιτιστικό και τουριστικό κέντρο της Ισπανίας. 
Το 1984 η Αλάμπρα αναγνωρίστηκε ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την 
ΟΥΝΕΣΚΟ. Αναχώρηση για τη Βαλένθια, πρωτεύουσα της ομώνυμης Αυτόνομης Κοινότητας και 
γενέτειρα του διάσημου αρχιτέκτονα Σαντιάγκο Καλατράβα. Με την άφιξη θα κάνουμε την πανο-
ραμική μας περιήγηση όπου θα δούμε το σύμπλεγμα των 3 κτιρίων «την Πόλη των Τεχνών και της 
Επιστήμης» στο πάρκο του ποταμού Τούρια. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο ιστορικό κέντρο 
της πόλης για να δούμε το κτίριο που στεγάζει το Ταχυδρομείο με τα φτερωτά αγάλματα, το κτίριο 
του Δημαρχείο, το Ιστορικό Μουσείο και τον επιβλητικό γοτθικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των 
Αβοήθητων. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

16η μέρα: ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΤΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ 
Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Καταλονίας την Βαρκελώνη. 
Μεταφορά στο λιμάνι και επιβίβαση στο πλοίο. Τακτοποίηση στις καμπίνες και αναχώρηση για το 
λιμάνι του Λιβόρνο. Διανυκτέρευση εν πλω. 

17η μέρα: ΤΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ - ΡΩΜΗ 
Πρωινό και γεύμα στο πλοίο. Άφιξη στο λιμάνι της Τσιβιταβέκια, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώ-
ρηση για τη Ρώμη. ‘Άφιξη μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

18η μέρα: ΡΩΜΗ - ΑΝΚΟΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο 
της επιστροφής. Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. Δείπνο και διανυκτέρευση εν πλω.

19η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο πλοίο Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα φθάσουμε στο 
λιμάνι της Ηγουμενίτσας/Πάτρας. Αποβίβαση και μεταφορά στον τελικό προορισμό σας. ‘Άφιξη 
αργά το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη/Αθήνα.
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Central Europe

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ - ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ (5ΗΜ) 
Ζυρίχη, Καταρράκτες Ρήνου, Βέρνη, Λοζάνη, Γενεύη, 
Ιντερλάνκεν, Λουκέρνη, (Σαιντ Μόριτς, Νταβός) .

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ - ΑΛΣΑΤΙΑ - ΜΕΛΑΣ ΔΡΥΜΟΣ (7ΗΜ) 
Ζυρίχη, Κολμάρ, Χωρία Αλσατίας, Στρασβούργο, Βέρνη, Λωζάννη, Γενεύη, 
Ιντερλάκεν, Λουκέρνη, Σαιν Μόριτζ, Αλπικό Τρένο, Νταβός, Καταρράκτες Ρήνου.

ΓΥΡΟΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ - ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ (6HM) 
Βέρνη, Λοζάνη, Γενεύη, Ιντερλάνκεν, Λουκέρνη, (Σαίντ Μόριτζ, 
Νταβός) , Ζυρίχη, Καταρράκτες Ρήνου, Mοντρέ, Εβιάν.

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ - ΒΙΕΝΝΗ - 
ΠΡΑΓΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ (7HM) 
Παραδουνάβια Χωριά, Τσέσκυ Κρούμλωφ, Βιέννη, 
Βουδαπέστη, Πράγα.

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ (9HM) 
Ζάγκρεμπ, Γκρατς, Βιέννη, Πράγα, Μπρατισλάβα, Βουδαπέστη
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Ελβετία: 
5 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
14 Ιουνίου

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ - 
ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ
Ζυρίχη, Καταρράκτες Ρήνου, Βέρνη, Λοζάνη, Γενεύη, 
Ιντερλάνκεν, Λουκέρνη, (Σαιντ Μόριτς, Νταβός) .
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Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Ζυρίχη - Αθήνα με την 

Swissair. 
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα (Ηotel Movenpick Lausanne 4* superior & Hotel 

Kameha Grand Zurich 5* ή παρόμοια) . 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρο Αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
•  Φ.Π.Α
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά 
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά 

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων και checkpoint.
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται.
• Εισιτήριο Αλπικού τρένου (60€) το άτομο. 
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Ζυρίχη 2, 5 ελβετικά 

φράγκα) .
• Ό, τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

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

Από

545€
το άτομο

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 545€

Τιμή σε μονόκλινο 745€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών) 495€

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, checkpoint 160€

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Ζυρίχη LX 1843 06:30 - 08:20

Επιστροφή Ζυρίχη - Αθήνα LX 1842 21:10 - 00:45

LUX!!! 
Διαμονή σε 

ξενοδοχείο 4* & 5*

Switzerland
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ZYΡΙΧΗ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΙΝΤΕΡΛΑΝΚΕΝ - 
ΛΟΖΑΝΗ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ζυρίχη. Άφιξη, επι-
βίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την κουκλίστικη Λου-
κέ ρνη. Εντυπωσιακή  η παλιά  πό λη με τις χρωματιστέ ς προσό ψεις 
των σπιτιώ ν, τα πλακό στρωτα δρομά κια και τις στολισμέ νες με 
σιντριβά νια μικρέ ς πλατεί ες. Σπουδαί ο αξιοθέ ατο εί ναι η ξύ λινη 
σκεπαστή  μεσαιωνική  γέ φυρα Καπελμπρί κε που απεικονί ζει την 
ιστορί α της πό λης σε 120 πί νακες ζωγραφισμέ νους σε ξύ λο, το 
παλιό  Δημαρχεί ο και το λιθό στρωτο ιστορικό  κέ ντρο δί νουν στην 
πό λη μια παραμυθέ νια χροιά . Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το 
κοσμοπολίτικο Ιντερλάνκεν, την πόλη μεταξύ των λιμνών όπως 
σημαίνει το όνομα του. Θα περπατήσουμε στην λεωφόρο Χέεβεκ 
με τις καρυδιές και τις ινδικές καστανιές και θα θαυμάσουμε τις 
μοναδικές ομορφιές της πόλης. Αναχώρηση για τη Λοζάνη, χτι-
σμένη στις όχθες της Λίμνης της Γενεύης. Στην πανοραμική περι-
ήγηση θα δούμε τον Γοτθικό Καθεδρικό Ναό του 12ου αιώνα, τον 
Ναό του Αγίου Φραγκίσκου και τέλος το Φρούριο του 12ου αιώνα. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΛΟΖΑΝΗ - ΓΕΝΕΥΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πόλη των διπλω-
ματών αλλά και τη πόλη των πάρκων όπως συχνά αποκαλείτε. Εί-
ναι μια πανέμορφη και πολυπρόσωπη πόλη κτισμένη στις όχθες 
της λίμνης Λεμάν. Η ιδιαίτερη γοητεία της Γενεύης συνίσταται 
στην ελβετική οργάνωση, στην γαλλική επιρροή στην γλώσσα, 
την εκλεκτή κουζίνα της και την νυχτερινή διασκέδαση. Η Γενεύη 
είναι η πρωτεύουσα του ομώνυμου καντονιού και η δεύτερη πιο 
πυκνοκατοικημένη πόλη της Ελβετίας, μετά από τη Ζυρίχη. Θεω-
ρείται σημαντική πόλη λόγω της παρουσίας πολυάριθμων διεθνών 
οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής έδρας του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) . Η οικονομία της Γενεύης 
είναι προσανατολισμένη στις υπηρεσίες. Στην πόλη εδρεύουν 
πολλές σημαντικές τράπεζες και αποτελεί επίσης σημαντικό κέ-
ντρο εμπορίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΛOΖΑΝΗ - ΒΕΡΝΗ - ΖΥΡΙΧΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Επιβίβαση στο πούλμαν και διασχίζοντας 
τη πανέμορφη Ελβετική ύπαιθρο θα επισκεφθούμε μία από τις 

ομορφότερες και πιο σημαντικές πόλεις της Ελβετίας και πρωτεύ-
ουσα της Ελβετίας, τη Βέρνη που είναι κτισμένη στις όχθες του 
ποταμού ‘Ααρ. Στην περιήγηση μας στην παλιά πόλη θα δούμε τον 
περίφημο Πύργο των Ρολογιών με το ωραιότερο ωρολογιακό κου-
κλοθέατρο, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Βικεντίου και το κτίριο 
που στεγάζει το ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Άφιξη στη Ζυρίχη 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στη Ζυρίχη. Δι-
ανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΣΑΙΝ ΜΟΡΙΤΖ - ΝΤΑΒΟΣ (ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ 
προαιρετικό) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη να τη χαρείτε όπως 
εσείς θέλετε. Εμείς σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στο 
παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ το οποίο εί-
ναι χτισμένο σε υψόμετρο 1580μ με γραφικά σαλέ και πολυτελή 
ξενοδοχεία για υψηλών προϋποθέσεων χειμερινές διακοπές. Μετά 
από μια θαυμάσια διαδρομή φθάνουμε στο Chur. Θα πάρουμε το 
Αλπικό τρένο express με κατεύθυνση το ονομαστό χιονοδρομικό 
κέντρο Σαιν Μόριτζ. Η διαδρομή ξετρελαίνει, μέσα από δάση, λί-
μνες και παγετώνες. Μια διαδρομή δυόμιση ώρες περίπου, γεμάτη 
αντιθέσεις, που θα σας μείνει αξέχαστη. Χρόνος ελεύθερος για να 
χαρείτε την φυσική ομορφιά. Σύντομη επίσκεψη στο Νταβός και 
αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση στη Ζυρίχη. 
Θα διασχίζουμε τη Λεωφόρο Μπανχοφστράσσε όπου βρίσκονται 
οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ελβετίας και τα μοντέρνα καταστή-
ματα, τον Καθεδρικό Ναό, την Γοτθική Εκκλησία Φραουμνίστερ 
του 13ου αιώνα διάσημη για τα βιτρό της, την εκκλησία του Αγίου 
Πέτρου με την μεγαλύτερη πλάκα ρολογιού στην Ευρώπης, το κτί-
ριο που στεγάζει το Δημαρχείο, την Όπερα, και το μοντέρνο κτίριο 
Λε Κουρμουζιέ που είναι το κέντρο προστασίας περιβάλλοντος. 
Στη συνέχεια αναχώρηση για τους καταρράκτες Ρήνου, που βρί-
σκονται στην πόλη Σάφχάουζεν στα σύνορα Ελβετίας - Γερμανίας 
για να δούμε τους πιο εντυπωσιακούς σε όγκο νερού καταρρά-
κτες της Ευρώπης, μέσα στο καταπράσινο Αλπικό τοπίο. Αργά 
το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης και πτήση 
επιστροφής.
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΑΘΗΝΑ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 
14, 21, 28 Ιουλίου

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ - ΑΛΣΑΤΙΑ - 
ΜΕΛΑΣ ΔΡΥΜΟΣ
Ζυρίχη, Κολμάρ, Χωρία Αλσατίας, Στρασβούργο, Βέρνη, Λωζάννη, 
Γενεύη, Ιντερλάκεν, Λουκέρνη, Σαιν Μόριτζ, Αλπικό Τρένο, Νταβός, 
Καταρράκτες Ρήνου.

Ελβετία: 
7 ημέρες

Από

695€
το άτομο
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Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Ζυρίχη - Αθήνα με την 

Swiss Air. 
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα (Ηotel Movenpick Lausanne 4* superior & Hotel 

Kameha Grand Zurich 5* & Golden Tulip Strasburg 4* ή παρόμοια) . 
• Πρωινό Μπουφέ καθημερινά. 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρο Αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά 
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά 

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων και checkpoint.
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται.
• Εισιτήριο Αλπικού τρένου (60€) .
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Ζυρίχη 2, 5 ελβετικά 

φράγκα, Λοζάνη 3, 5 Ελβετικά φράγκα, Στρασβούργο 2, 45€) . 
• Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

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

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 695€

Τιμή σε μονόκλινο 945€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών) 645€

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, checkpoint 160€

Πτήσεις από Αθήνα: 

Αναχώρηση Αθήνα - Ζυρίχη LX 1843 06:30 - 08:20

Επιστροφή Ζυρίχη - Αθήνα LX 1842 21:10 - 00:50

Πτήσεις από Θεσσαλονίκη: 

Αναχώρηση Θεσσαλονίκη - Ζυρίχη LX 2581 10:55 - 12:20

Επιστροφή Ζυρίχη - Θεσσαλονίκη LX 2580 17:15 - 20:30

Διαμονή στα 
καλύτερα 

ξενοδοχεία στην 
καλύτερη τιμή.

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 

ΑΓΟΡΑΣ!!!

Switzerland
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ - ΚΟΛΜΑΡ - ΧΩΡΙΑ ΑΣΛΑΤΙΑΣ - 
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Ζυρίχη. Άφιξη, 
παραλαβή αποσκευών και χρόνος ελεύθερος. Αναχώρηση για το 
Κολμάρ την «πρωτεύουσα» των αλσατικών κρασιών. Μουσεία, κα-
θεδρικοί ναοί, αρχιτεκτονικά μνημεία, σιντριβάνια και αγάλματα 
κοσμούν την πόλη και την κάνουν μοναδική. Περιήγηση στο ιστο-
ρικό κέντρο με το περίφημο Μουσείο Ούντερλιντεν, την Όπερα, 
τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μαρτίνου και το Μοναστήρι των 
Δομινικανών, την Οικία Πφίστερ (1537) , δείγμα γερμανικής ανα-
γεννησιακής αρχιτεκτονικής, αλλά και στη Μικρή Βενετία, τμήμα 
της παλιάς πόλης με κανάλια στον ποταμό Λάουχ. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για το Στρασβούργο, πρωτεύουσα της περιφέρειας 
της Αλσατίας και μία από τις δύο έδρες του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου (η άλλη είναι οι Βρυξέλλες) . Στο Στρασβούργο εδρεύουν 
επίσης το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το 
Συμβούλιο της Ευρώπης. Αργά το απόγευμα άφιξη και τακτοποίη-
ση στο ξενοδοχείο μας στο Στρασβούργο. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση στην πρω-
τεύουσα του Ευρωκοινοβουλίου που είναι κτισμένη στην δυτική 
όχθη του Ρήνου και διασχίζεται από τον ποταμό Ιλλ. Θα μεταφερ-
θούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης όπου δεσπόζει ο επιβλητι-
κός Καθεδρικός Ναός με ύψος 142 μ. που είναι ένας από τους 6 
υψηλότερους στον κόσμο, με το Αστρονομικό Ρολόι στο εσωτε-
ρικό του. Θα περιπλανηθούμε στην περιοχή με τα γραφικά στενά 
που είναι γνωστή σαν «μικρή Γαλλία» με τα ξύλινα σπιτάκια τα 
αμέτρητα γεφύρια και τα λουλουδιασμένα μπαλκόνια. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση

3η μέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΒΕΡΝΗ - ΛΩΖΑΝΝΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την πρωτεύουσα της 
Ελβετίας, τη Βέρνη, χτισμένη στις όχθες του ποταμού Άαρ. Στην 
περιήγησή μας στο ιστορικό κέντρο θα δούμε μεταξύ άλλων τον 
γοτθικό Καθεδρικό Ναό (15ος - 19ος αι.) , τον Πύργο του Ρολο-
γιού με το αστρονομικό ρολόι, το σπίτι που έζησε ο Αϊνστάιν, το 
Δημαρχείο και το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Αναχώρηση για τη 
Λωζάννη, έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Στην περιή-
γηση στην παλιά πόλη θα δούμε το πάρκο Μον Ρεπό, την Πλατεία 
Ντε λα Ριπόν με το μέγαρο Ρουμίν, τον Καθεδρικό Ναό της Νοτρ 
Νταμ, τη συνοικία Ουσύ πάνω στη λίμνη της Γενεύης (Λεμάν) , το 
Ολυμπιακό Μουσείο και το ιστορικό πολυτελές ξενοδοχείο Μπο 
Ριβάζ. Μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύ-
θερος. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΛΩΖΑΝΝΗ - ΓΕΝΕΥΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την «Πρωτεύουσα της 
Ειρήνης» την κομψή και κοσμοπολίτικη Γενεύη, την πόλη - έδρα 
πολλών και μεγάλων διεθνών οργανισμών, στις όχθες της λίμνης 
Λεμάν. Ανάμεσα στα αξιοθέατα που θα δούμε είναι το Μέγαρο των 
Εθνών, το Μουσείο του Ερυθρού Σταυρού, το περίφημο σιντριβά-
νι Τζετ ντ’ Ο, το λουλουδένιο ρολόι, το σπίτι όπου έζησε ο Ιωάννης 
Καποδίστριας, ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Πέτρου και Διεθνές 
Μνημείο της Θρησκευτικής Μεταρρύθμισης. Τα γραφικά δρομάκια 
της πόλης και τα πέτρινα κτήρια σε συνδυασμό με τη μοντέρνα 
πόλη των τραπεζών και των μεγάλων ασφαλιστικών οίκων θα σας 
εντυπωσιάσουν. Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας στη Λωζάννη. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΛΩΖΑΝΝΗ - ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΖΥΡΙΧΗ
Πρωινό και αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Ιντερλάκεν στην 
καρδιά των Ελβετικών Άλπεων. Στην περιήγησή μας θα περπατή-
σουμε στη λεωφόρο Χόχεβεκ, την οδική ραχοκοκαλιά της πόλης, 
με πλήθος ξενοδοχείων, εστιατορίων, καφέ, μπαρ και καταστημά-
των με ελβετικά σουβενίρ (ρολόγια, σουγιάδες και σοκολάτες) . 
Στη συνέχεια της σημερινής μας διαδρομής η κουκλίστικη Λου-
κέ ρνη, μία από τις πιο τουριστικές πόλεις της Ελβετίας με την 
παλιά, ξύλινη, σκεπαστή γέφυρα Κάπελμπρυκε (14ος αι.) . Περι-
πλανηθείτε στα μικρά, γραφικά, πλακό στρωτα δρομά κια με τις 
ζωγραφισμένες προσό ψεις των σπιτιώ ν, και απολαύστε καφέ ή 
ζεστό κρασί σε κάποια από τις στολισμέ νες με σιντριβά νια μικρέ ς 
πλατεί ες της πόλης. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ (ΣΑΙΝ ΜΟΡΙΤΖ - ΝΤΑΒΟΣ ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ) 
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη να την αξιοποιήσετε όπως θέλετε. 
Εμείς σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στο παγκοσμί-
ου φήμης χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ, που βρίσκεται σε 
υψόμετρο 1.822 μ. με γραφικά σαλέ, πεντάστερα ξενοδοχεία για 
χειμερινές διακοπές υψηλών προδιαγραφών και καταστήματα 
των διασημότερων οίκων ένδυσης, υπόδησης, κοσμημάτων και 
ωρολογοποιίας. Μετά από μια θαυμάσια διαδρομή φθάνουμε στο 
Κουρ, όπου θα πάρουμε το Αλπικό Τρένο Εxpress με κατεύθυν-
ση το ονομαστό τουριστικό θέρετρο. Η διαδρομή, δυόμισι ώρες 
περίπου, μέσα από δάση, λίμνες και παγετώνες θα σας μείνει 
αξέχαστη. Χρόνος ελεύθερος για να χαρείτε το αλπικό τοπίο. Σύ-
ντομη επίσκεψη στο Νταβός, την ψηλότερη πόλη στην Ευρώπη, 
που φιλοξενεί το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ κι ένα από τα 
μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα. Αργά το απόγευμα επιστροφή 
στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση. 

7η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για μια σύντομη πανοραμική 
περιήγηση στη Ζυρίχη. Διασχίζοντας τη Λεωφόρο Μπάνχοφστρα-
σε, όπου βρίσκονται οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ελβετίας και τα 
μοντέρνα καταστήματα, θα φτάσουμε ως τον ρωμανικού ρυθμού 
Μεγάλο Καθεδρικό (Γκρόσμινστερ) , που δεσπόζει στις όχθες του 
ποταμού Λίματ, τη γοτθική εκκλησία Φραουμίνστερ με τα περί-
φημα βιτρό του Μαρκ Σαγκάλ, το Δημαρχείο, την Όπερα, και το 
μοντέρνο Κέντρο Λε Κουρμπυζιέ στο οποίο εκθέτονται έργα του 
διάσημου Ελβετού αρχιτέκτονα, γλύπτη, ζωγράφου κ.λπ. Συνεχί-
ζουμε για την πόλη Σαφχάουζεν στα σύνορα Ελβετίας - Γερμανίας, 
για να δούμε τους εντυπωσιακούς καταρράκτες του Ρήνου, ένα 
τρομερό φυσικό φαινόμενο, μέσα στο καταπράσινο αλπικό τοπίο. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης και πτήση επιστροφής.
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Ελβετία: 
6 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
06, 13, 20 Αυγούστου

ΓΥΡΟΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ - ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ
Βέρνη, Λοζάνη, Γενεύη, Ιντερλάνκεν, Λουκέρνη, (Σαίντ Μόριτζ, 
Νταβός) , Ζυρίχη, Καταρράκτες Ρήνου, Mοντρέ, Εβιάν.
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Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Γενεύη - Αθήνα με την 

Aegean Airlines.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα (Ηotel Movenpick Lausanne 4* superior & Hotel 

Kameha Grand Zurich 5* ή παρόμοια) .
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρο Αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται.
• Φόροι αεροδρομίων 150€.
• Εισιτήριο Αλπικού τρένου (60€) το άτομο.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Ζυρίχη 2, 5 ελβετικά 

φράγκα) .
• Ό, τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Check point 15€.

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 695€

Τιμή σε μονόκλινο 945€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών) 645€

Φόροι αεροδρομίων 150€

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Γενεύη A3 854 08:35 - 10:30

Επιστροφή Γενεύη - Αθήνα A3 857 16:25 - 20:05

Από

695€
το άτομο

Διαμονή στα 
καλύτερα 

ξενοδοχεία στην 
καλύτερη τιμή.

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 

ΑΓΟΡΑΣ!!!

Switzerland
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΓΕΝΕΥΗ - ΒΕΡΝΗ - ΖΥΡΙΧΗ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Γενεύη. Άφιξη, 
επιβίβαση στο πούλμαν και διασχίζοντας τη πανέμορφη Ελβετι-
κή ύπαιθρο θα επισκεφθούμε μία από τις ομορφότερες και πιο 
σημαντικές πόλεις, και πρωτεύουσα της Ελβετίας, τη Βέρνη που 
είναι κτισμένη στις όχθες του ποταμού Αάρ. Στην περιήγηση μας 
στην παλιά πόλη θα δούμε τον περίφημο Πύργο των Ρολογιών 
με το ωραιότερο ωρολογιακό κουκλοθέατρο, τον Καθεδρικό ναό 
του Αγίου Βικεντίου και το κτίριο που στεγάζει το ομοσπονδιακό 
Κοινοβούλιο. Χρόνος ελεύθερος και στη συνέχεια αναχώρηση για 
τη Ζυρίχη. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέ-
ρευση. 

2η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αμέσως μετά ακολουθεί η πανοραμική 
περιήγηση στη Ζυρίχη. Θα περάσουμε από την Λεωφόρο Μπαν-
χοφστράσσε όπου βρίσκονται οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ελβε-
τίας και τα μοντέρνα καταστήματα. Θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό, 
την Γοτθική Εκκλησία Φραουμνίστερ του 13ου αιώνα διάσημη για 
τα βιτρό της, την εκκλησία του Αγίου Πέτρου με την μεγαλύτερη 
πλάκα ρολογιού στην Ευρώπης, το κτίριο που στεγάζει το Δημαρ-
χείο, την Όπερα, και το μοντέρνο κτίριο Λε Κουρμουζιέ που είναι 
το κέντρο προστασίας περιβάλλοντος. Αναχώρηση για τους καταρ-
ράκτες του Ρήνου, στην πόλη Σάφχάουζεν που βρίσκεται στα σύ-
νορα Ελβετίας - Γερμανίας για να δούμε τους πιο εντυπωσιακούς 
σε όγκο νερού καταρράκτες της Ευρώπης, μέσα στο καταπράσινο 
Αλπικό τοπίο. Επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΣΑΙΝ ΜΟΡΙΤΖ - ΝΤΑΒΟΣ (ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ 
προαιρετικό) 
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη να τη χαρείτε όπως εσείς θέλετε. 
Εμείς σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στο παγκοσμίου 
φήμης χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ το οποίο είναι χτισμένο 
σε υψόμετρο 1580μ με γραφικά σαλέ και πολυτελή ξενοδοχεία 
για υψηλών προϋποθέσεων χειμερινές διακοπές. Μετά από μια 
θαυμάσια διαδρομή φθάνουμε στο Chur. Θα πάρουμε το Αλπικό 
τρένο express με κατεύθυνση το ονομαστό χιονοδρομικό κέντρο 
Σαιν Μόριτζ. Η διαδρομή ξετρελαίνει, μέσα από δάση, λίμνες και 
παγετώνες. Μια διαδρομή δυόμιση ώρες περίπου, γεμάτη αντιθέ-
σεις, που θα σας μείνει αξέχαστη. Χρόνος ελεύθερος για να χαρεί-
τε την φυσική ομορφιά. Σύντομη επίσκεψη στο Νταβός και αργά 
το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΙΝΤΕΡΛΑΝΚΕΝ - ΛΟΖΑΝΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη κουκλίστικη Λου-

κέρνη. Εντυπωσιακή η παλιά πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις 
των σπιτιών, τα πλακόστρωτα δρομάκια και τις στολισμένες με 
σιντριβάνια μικρές πλατειές. Σπουδαίο αξιοθέατο είναι η ξύλινη 
σκεπαστή μεσαιωνική γέφυρα Καπελμπρί κε που απεικονίζει την 
ιστορία της πόλης σε 120 πίνακες ζωγραφισμένους σε ξύλο, το 
παλιό Δημαρχείο και το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο δίνουν στην 
πόλη μια παραμυθένια χροιά. Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο 
Ιντερλάνκεν, την πόλη μεταξύ των λιμνών όπως σημαίνει το όνομα 
του. Θα περπατήσουμε στην λεωφόρο Χέεβεκ με τις καρυδιές και 
τις ινδικές καστανιές και θα θαυμάσουμε τις μοναδικές ομορφιές 
της πόλης. Τέλος αναχώρηση για τη Λοζάνη τη πόλη - έδρα των 
Ολυμπιακών αγώνων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέ-
ρευση.

5η μέρα: ΛΟΖΑΝΗ - ΜΟΝΤΡΕ - ΕΒΙΑΝ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αμέσως μετά ξεκινάμε την ξενάγηση 
στην έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής την πανέμορφη 
Λοζάνη. Στην περιήγηση στην παλιά πόλη θα δούμε το πάρκο Μον 
Ρεπό, την Πλατεία Ντε λα Ριπόν με το μέγαρο Ρουμίν, τον Καθε-
δρικό Ναό της Νοτρ Νταμ, τη συνοικία Ουσύ πάνω στη λίμνη της 
Γενεύης (Λεμάν) , το Ολυμπιακό Μουσείο και το ιστορικό πολυτε-
λές ξενοδοχείο Μπο Ριβάζ. Επόμενος σταθμός μας είναι το Μο-
ντρέ, χτισμένο στις όχθες της λίμνης της Γενεύης μία από τις πιο 
όμορφες πόλεις της Ελβετίας. Το σημαντικότερο αξιοθέατό της 
θεωρείται ο πύργος του Σιγιόν, που είναι χτισμένος σε ένα βρα-
χονήσι μέσα στη λίμνη. Το κάστρο διαθέτει έργα τέχνης από τον 
14ο αιώνα, υπόγειους θόλους και 25 ξεχωριστά κτίρια με τρεις αυ-
λές. Εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο επισκέπτονται 
το κάστρο. Το Ελβετικό θέρετρο του Μοντρέ έχει ξεχωριστή θέση 
στην παγκόσμια ιστορία του 20ού αιώνα, καθώς εκεί υπεγράφη 
η διεθνής συνθήκη για τη ρύθμιση του διάπλου (όπως μετονο-
μάστηκε το δικαίωμα της αβλαβούς διελεύσεως των πλοίων στα 
στενά των Δαρδανελίων) από τη Μεσόγειο στον Εύξεινο Πόντο. 
Τελευταίος μας προορισμός το Εβιάν με το γνωστό μεταλλικό πα-
γκοσμίου φήμης νερό. Λέγεται ότι το συνολικό ταξίδι του νερού 
Εβιάν στη διάσημη πηγή Evian Les Bains διαρκεί 15 χρόνια. Επι-
στροφή στη Λοζάνη. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΛΟΖΑΝΗ - ΓΕΝΕΥΗ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη των διπλωματών αλλά και 
τη πόλη των πάρκων όπως συχνά αποκαλείτε τη Γενεύη. Είναι 
μια πανέμορφη και πολυπρόσωπη πόλη κτισμένη στις όχθες της 
λίμνης Λεμάν. Η ιδιαίτερη γοητεία της Γενεύης συνίσταται στην 
ελβετική οργάνωση, στην γαλλική επιρροή στην γλώσσα, την 

εκλεκτή κουζίνα της και την νυχτερινή διασκέδαση. Η Γενεύη εί-
ναι η πρωτεύουσα του ομώνυμου καντονιού και η δεύτερη πιο 
πυκνοκατοικημένη πόλη της Ελβετίας, μετά από τη Ζυρίχη. Θεω-
ρείται σημαντική πόλη λόγω της παρουσίας πολυάριθμων διεθνών 
οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής έδρας του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) . Η οικονομία της Γενεύης εί-
ναι προσανατολισμένη στις υπηρεσίες. Στην πόλη εδρεύουν πολ-
λές σημαντικές τράπεζες και αποτελεί επίσης σημαντικό κέντρο 
εμπορίου. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για το αεροδρόμιο 
της Γενεύης για τη πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα. 
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Central Europe
Από

595€
το άτομο

Κεντρική Ευρώπη: 
7 ημέρες

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 
19, 26 Ιουλίου
02, 09, 16 Αυγούστου

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 
18, 25 Ιουλίου
01, 08, 15 Αυγούστου

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ - ΒΙΕΝΝΗ - ΠΡΑΓΑ - 
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
Παραδουνάβια Χωριά, Τσέσκυ Κρούμλωφ, Βιέννη, Βουδαπέστη, Πράγα.

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Βιέννη - Αθήνα με την 

Austrian Airlines. 
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. (Hotel Arcotel Wimberger 

or Bellevue Vienna, Holiday Inn Prague, hotel Arena Budapest) ή 
παρόμοια. 

• Πρωινό καθημερινά. 
• 4 γεύματα ή δείπνα στο σύνολο (στη Βουδαπέστη & Πράγα) 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρος Αρχηγός - Συνοδός του γραφείου μας.
• Τοπικός ξεναγός στη Βουδαπέστη.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 
• Go box & παρκινγκ 20€ κατ’ άτομο
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται. 
• Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Σημείωση: Ξεναγήσεις και εκδρομές, ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Βιέννη ΟS 804 07:20 - 08:40

Επιστροφή Βιέννη - Αθήνα OS 803 21:40 - 00:45

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Θεσσαλονίκη - Βιέννη ΟS 810 16:00 - 16:55

Επιστροφή Βιέννη - Θεσσαλονίκη OS 809 12:35 - 15:20

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 

ΑΓΟΡΑΣ!!!
Πρωινή αναχώρηση, 
βραδυνή επιστροφή. 

Δώρο: 4 γεύματα

Τιμές: Από Αθήνα Από Θεσσαλονίκη

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 595€ 585€

Τιμή σε μονόκλινο 765€ 745€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών) 545€ 525€

Φόροι αεροδρομίων 150€ 150€
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
Συγκέντρωση στο πρωί στο αεροδρόμιο και πτήση για την «πόλη της μουσικής», πρωτεύουσα της Αυστρίας, τη Βιέννη, 
Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Άφιξη και ξενάγηση πόλης. Πανέ-
μορφη, φιλόξενη και «ακουμπισμένη» στις όχθες του Δούναβη, δεξιά η Βούδα κτισμένη πάνω σε χαμηλούς λόφους 
και αριστερά η Πέστη απλωμένη σε πεδιάδα. Οκτώ θαυμαστές γέφυρες συνδέουν τούτα τα δύο κομμάτια, πού εδώ 
και περίπου 100 χρόνια έχουν ενωθεί σε μία πόλη. Θα δούμε το εντυπωσιακό κτίριο του Κοινοβουλίου, τη Πλατεία 
Ηρώων, τη Γέφυρα των Αλυσίδων, την υπέροχή εκκλησία του Αγ. Ματθαίου, το Πύργο των Ψαράδων που είναι το 
σύμβολο της πόλη και τον λόφο Γκέλερτ. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος στη διάθεση 
σας για να κάνετε τη βόλτα σας στην οδό Βάτσι Ούτσα με τα ωραία καταστήματα και την μοντέρνα πλατεία 
Μαρτινέλι ή την πλατεία Βαροσμάρτι με το περίφημο καφέ Ζερμπό. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ολοήμερη εκδρομή στην πρώτη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το Έστεργκομ, . όπου 
θα επισκεφθούμε το μητροπολιτικό ναό της πόλης, που ήταν μέχρι το 1976 από τους μεγαλύτερους στην 
Ευρώπη. Στο παραδοσιακό Σέντεντρε, θα επισκεφθούμε το Μουσείο της γλύπτριας Μαργκίτ Κόβατς και 
τη μικρή ορθόδοξη εκκλησία του 1752, χτισμένη από τον αρχιτέκτονα Μάγιερ - Χόφερ. Στη συνέχεια θα 
περιπλανηθούμε στο χωριό των Καλλιτεχνών και των Καλών Τεχνών, όπως χαρακτηριστικά αποκαλείται ο Άγ. 
Ανδρέας, με την εκκλησία του Αγίου Στεφάνου και τους βασιλικούς τάφους. Επιστροφή αργά το απόγευμα 
στο ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΡΑΓΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Πράγα. Καθ’ οδών θα επισκεφθούμε την πρωτεύουσα της Σλο-
βακίας την Μπρατισλάβα, με τη παλιά πόλη Στάρε Μέστο που ταξιδεύει τους επισκέπτες μερικούς αιώνες στο 
παρελθόν, καθώς περπατούν στους λιθόστρωτους δρόμους, θαυμάζουν τη μπαρόκ αρχιτεκτονική, και χαλαρώ-
νουν σε καφετέριες και εστιατόρια. Σε μικρή απόσταση από την παλιά πόλη, θα δούμε ακόμα σημαντικά αξιοθέατα, 
όπως το κάστρο Χράντ του 15ου αιώνα που φιλοξενεί το Μουσεία Ιστορίας και Μουσικής, το Εθνικό Θέατρο και τη 
Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σλοβακίας καθώς και την Εθνική Πινακοθήκη που στεγάζεται σε ένα ανάκτορο του 18ου 
αιώνα. Αργά το απόγευμα άφιξη στην πρωτεύουσα της Τσεχίας την παραμυθένια Πράγα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΠΡΑΓΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή περιήγηση της πόλης θα επισκεφθούμε το μεγαλύτερο κάστρο της Ευρώπης την Καστρούπολη 
Χρατσάνι, που απλώνεται πάνω στο βράχο της Μάλα Στράνα, με τον επιβλητικό Ναό του Αγίου Βίτου. Θα κατηφορίσουμε στη γειτονιά 
των Αλχημιστών όπου βρίσκεται και το σπίτι που του Φράνγκ Κάφκα και θα περιπλανηθούμε στα μεσαιωνικά στενά της πόλης για να δούμε 
τον Πύργο της Πυρίτιδας, το Δημαρχείο, την εκκλησία του Αγίου Νικολάου και την πέτρινη γέφυρα του Κάρολου. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΠΡΑΓΑ - ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΦ - ΒΙΕΝΝΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Βιέννη. Καθ οδών θα επισκεφτούμε την περιοχή των κάστρων της Βοημίας και ιδιαίτερα στη πόλη - κάστρο Τσέσκε Κρούμλωφ. Ο αυθεντικός χαρακτήρας 
και ο πλούτος των μνημείων της έκαναν την Unesco να την συμπεριλάβει στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στη περιπατητική μας περιήγηση θα δούμε τα φρούρια και τα 
μοναστήρια αυτής της θεαματικής πόλης, θα περπατήσουμε στα στενά λιθόστρωτα δρομάκια της, με την μεσαιωνική ατμόσφαιρα. Αργά το απόγευμα άφιξη στην πρωτεύουσα της Αυστρίας τη Βιέννη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Μπορείτε να περπατήσετε στο ιστορικό κέντρο της πόλης να κάνετε αγορές στα κομψά καταστήματα του 
Γκράμπεν και της Κέρτνερστράσε, να αναζητήσετε ιστορικές μνήμες ελληνικού ενδιαφέροντος στις παλιές ταβέρνες της Φλάισμαρκτ και να θαυμάσετε τις ανεκτίμητες συλλογές των Αψβούργων στο 
Θησαυροφυλάκιο του Χόφπουργκ και στο Μουσείο Καλών Τεχνών. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή μας περιήγηση θα επισκεφθούμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σέμπρουν, κατοικία της Μαρία Θηρεσία, και θεωρείται ισάξιο των 
Βερσαλλιών. Θα δούμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ, για να θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την 
Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, την Πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την εκκλησία του Τάματος, τη Φωτίρ Κίρχε. 
Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου και θα περπατήσουμε στην ιστορική συνοικία της Ελληνικής παροικίας. Ελεύθεροι να περπατήσουμε στην Κέρτνερστράσσε, να 
απολαύσουμε έναν Βιεννέζικο καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα σ’ ένα από τα πολλά παλιά και διάσημα καφέ της πόλης π.χ. CENTRAL CAFE ή LATMAN CAFÉ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και απόγευμα 
ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: BIENNH - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη στη διάθεσή σας.Μπορείτε να περπατήσετε στα τεράστια καταπράσινα πάρκα στο κέντρο της πόλης, να θαυμάσετε επιβλητικά παλάτια σημαντικά μουσεία 
με εξαιρετικά έργα τέχνης, να δοκιμάσετε τα υπέροχα γλυκά σε ένα από τα ιστορικά καφέ ή τα ζαχαροπλαστεία της. Αργά το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. 
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Αναχωρήσεις: 
Ιούνιος - Σεπτέμβριος
Κάθε Σάββατο

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Ζάγκρεμπ, Γκρατς, Βιέννη, Πράγα, Μπρατισλάβα, Βουδαπέστη

Κεντρική Ευρώπη: 
9 ημέρες
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Περιλαμβάνονται: 
• 8 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3* ή 4*.

• Πρόγευμα σε μπουφέ στο χώρο του ξενοδοχείου & δείπνο καθημερινά 
(εκτός Θεσσαλονίκης) .

• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφω-
να με το παραπάνω πρόγραμμα.

• Έλληνας έμπειρος συνοδός - αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής.

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Κρουαζιέρα Μολδάβα διάρκειας 2 ωρών περιλαμβάνει φαγητό σε 

μπουφέ 25€ 

• Κρουζιέρα Δούναβη περιλαμβάνει ποτήρι σαμπάνια 15€

• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά

• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους

• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 510€

Τιμή σε μονόκλινο 760€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών) 290€

Central Europe

Δώρο: 
Ημιδιατροφή

Από

510€
το άτομο

1η ημέρα: Αθήνα - Θεσσαλονίκη

Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση. Πρώτη στάση για 

καφέ στα Καμένα Βούρλα και συνεχίζουμε για να κάνουμε την 

δεύτερη στάση μας στο ύψος του Βόλου. Το απόγευμα άφιξη στην 

όμορφη Θεσσαλονίκη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος 

ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την νύφη του Θερμαϊκού. 

Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Αναχώρηση για Ζάγκρεμπ 

Αναχώρηση νωρίς το πρωί για τα σύνορα. Κάνοντας τις απαραί-

τητες στάσεις στην διαδρομή φθάνουμε στην πρωτεύουσα της 

Κροατίας, το Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

3η ημέρα: Ζάγκρεμπ - Γκρατς - Βιέννη 

Πρόγευμα & σύντομη περιήγηση της πόλης. Θα δούμε τα πάρκα 

Ribnjak, Zrinjevaν τον καθεδρικό ναό του Ζάγκρεμπ, που είναι 

το ψηλότερο κτίριο της Κροατίας καθώς και τη μεγάλη πλατεία 

στο Dolac, που λειτουργεί η Κεντρική Αγορά. Συνεχίζουμε για το 

Γκρατς, τη δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Αυστρίας. Η παλαιά πόλη 

είναι ένα από τα καλύτερα διατηρητέα κέντρα πόλεων στην κεντρι-

κή Ευρώπη και το 1999 προστέθηκε στον κατάλογο παγκόσμιας 

πολιτιστικής κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Τα σημαντικότερα αξιο-

θέατα της είναι η Χάουπτπλατς, η τριγωνική πλατεία στην καρδιά 

της Παλιάς Πόλης, το Νέου αναγεννησιακού ρυθμού Δημαρχείο, ο 

Καθεδρικός Ναός, το τοπικό Κοινοβούλιο Λάντχάουζ και το Μαυ-

σωλείο του αυτοκράτορα Φερδινάρδου Β΄. Στην συνέχεια θα κα-

τευθυνθούμε στη Βιέννη και θα ταχτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο. 

Το βράδυ χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη 

με τη βοήθεια του αρχηγού μας. 

4η ημέρα: Βιέννη (Περιήγηση πόλης) - Πράγα

Πρόγευμα & ξενάγηση στη Βιέννη. Θα θαυμάσουμε το ανάκτο-

ρο Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και 

Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο 

στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου) 

όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία 

Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τε-

τράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό 

Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου του 

Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε το παλάτι του 

Σένμπρουν με τους υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα της Μα-

ρίας Θηρεσίας και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική 

γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα 

καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Αναχώ-

ρηση για την πρωτεύουσα της Τσέχικης Δημοκρατίας, τη γραφική 

Πράγα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα: Πράγα - Καστρούπολη - Παλιά Πόλη - Κρουαζιέρα 

Μολδάβα

Πρόγευμα και ξεκινάμε τη ξενάγηση της Καστρούπολης και του 

Κάστρου όπου μεταξύ άλλων θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, το 

παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, την αρχιε-

πισκοπή της Πράγας, το Προεδρικό μέγαρο, τον Καθεδρικό ναό 

του Αγίου Βίτου, το ναό του Αγίου Νικολάου κ.α. Συνεχίζουμε τη 

ξενάγηση στην χρυσή πόλη των 100 πύργων το σημαντικότερο Αρ-

χιτεκτονικό μνημείο της Ευρώπης, Θα θαυμάσουμε τα καταστήμα-

τα επώνυμων οίκων μόδας, τα πολυτελή εστιατόρια και καφέ και 

θα καταλήξουμε στην πανέμορφη πλατεία της παλιάς πόλης. Θα 

θαυμάσουμε το παλιό Δημαρχείο με το φημισμένο αστρονομικό 

ρολόι, θα περάσουμε από το Κλεμεντίνου, θα δούμε την βιβλιο-

θήκη, το νέο δημαρχείο και θα φτάσουμε στην περίφημη πέτρινη 

γέφυρα του Καρόλου του ΙV. Στη συνέχεια θα δούμε τον Πύργο 

της Πυρίτιδας και θα κατευθυνθούμε προς την πλατεία του Vaclav, 

σημείο συνάντησης των κατοίκων της Πράγας και θα δούμε επί-

σης το επιβλητικό κτίσμα του μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Για το 

βράδυ προτείνουμε να επιβιβαστούμε από την όχθη της “Μικρής 

πλευράς” σε καραβάκι όπου θα ακολουθήσει δίωρη κρουαζιέρα 

με γεύμα στο Μολδάβα.

6η ημέρα: Πράγα - Μπρατισλάβα - Βουδαπέστη 

Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. 

Θα επισκεφθούμε την πανέμορφη πρωτεύουσα της Σλοβακίας, 

τη Μπρατισλάβα. Αργά το απόγευμα άφιξη στη Βουδαπέστη. Τα-

κτοποίηση στο ξενοδοχείο. Προτείνουμε βραδινή κρουαζιέρα στο 

Δούναβη. 

7η ημέρα: Βουδαπέστη (Ξενάγηση Πόλης) 

Πρόγευμα ξεκινάμε τη ξενάγηση της πόλης. Θα δούμε την Πλα-

τεία των Ηρώων, με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, τον καθεδρικό 

ναό του Αγ. Στεφάνου, θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο της Δημοκρα-

τίας και το ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο. Έπειτα θα 

περάσουμε στη Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων. Στο λόφο των 

Ψαράδων θα δούμε τα κάστρα και την εκκλησία του Ματίας, στην 

οποία γινόταν οι στέψεις των βασιλέων. Από το λόφο του Γκέ-

λερτ θα έχουμε μία πανοραμική θέα της Βούδα και της Πέστη, θα 

δούμε το άγαλμα της ελευθερίας και το κάστρο, την Τσιταντέλλα 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

8η ημέρα: Βουδαπέστη - Θεσσαλονίκη 

Μετά το πρωινό παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Περνώντας 

τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις για καφέ και φα-

γητό, φθάνουμε στην Θεσσαλονίκη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 

διανυκτέρευση.

9η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Πρωινό και αναχώρηση στις 10.00. Με ενδιάμεσες στάσεις για 

καφέ και γεμάτοι αναμνήσεις, αργά το απόγευμα άφιξη στην Αθή-

να στο σημείο από όπου ξεκίνησε το όμορφο αυτό ταξίδι.
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ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΜΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΜΕΣ

Germany Benelux
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ - ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ - 
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΑΛΣΑΤΙΑ (11ΗΜ) 
Μιλάνο, Λουκέρνη, Στρασβούργο, Κολμάρ, Χωριά Αλσατίας, 
Κρουαζιέρα Ρήνου, Φρανκφούρτη, Νυρεμβέργη, Βύρτσμπουργκ, 
Ρότενμπουργκ ομπ ντερ Τάουμπερ, Μόναχο, Ίνσμπρουκ, Βενετία.
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UNESCO” .........................................................................................................................58

BENELUX - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ (6HM) 
Άμστερνταμ, Βρυξέλλες, Γάνδη, Μπρυζ, Βατερλό, Λουξεμβούργο, 
Χάγη, Ντελφτ, Ρότερνταμ Zaanse Schans, Μάρκεν, Βόλενταμ.

ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ - 
ΑΜΒΟΥΡΓΟ - “ΤΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΤΗΣ UNESCO” (10HM) 
Μόναχο, Βίρτσμπουργκ, Ρότενμπουργκ ομπ ντερ Τάουμπερ, 
Νυρεμβέργη, Ερφούρτη, Δρέσδη, Βερολίνο, Αμβούργο, 
Λιούμπεκ, Σβέριν.

ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΑΜΒΟΥΡΓΟ (6HM) 
Βερολίνο, Μουσείο Περγάμου, Αμβούργο, Λιούμπεκ, Σβέριν.

BENELUX (14HM) 
Μιλάνο, Λουκέρνη, Κολμάρ, Στρασβούργο, Λουξεμβούργο, 
Βρυξέλλες, Ρότενμπουργκ Ομπ Ντερ Ταούμπερ, Μπρυζ, Γάνδη, 
Ρότερνταμ, Χάγη, Άμστερνταμ, Μαρκ & Βόλενταμ, Κολωνία, 
Κόμπλεντς, Κρουαζιέρα Ρήνου, Μόναχο, Ίνσμπρουκ, Βενετία

ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 
- ΑΛΣΑΤΙΑ (14HM)
Μιλάνο, Λουκέρνη, Στρασβούργο, Κολμάρ, Χωριά Αλσατίας, 
Χαιδελβέργη, Νυρεμβέργη, Βύρτσμπουργκ, Ρότενμπουργκ ομπ 
ντερ Τάουμπερ, Μαγδεμβούργο, Βερολίνο, Δρέσδη, Μόναχο, 
Ίνσμπρουκ, Βενετία.
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Αναχωρήσεις: 
15, 23, 30 Ιουλίου
06 13, 20 Αυγούστου

BENELUX - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Άμστερνταμ, Βρυξέλλες, Γάνδη, Μπρυζ, Βατερλό, Λουξεμβούργο, 
Χάγη, Ντελφτ, Ρότερνταμ Zaanse Schans, Μάρκεν, Βόλενταμ.

Benelux: 
6 ημέρες

Από

635€
το άτομο
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Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια με οικονομικής θέσης Αθήνα - Άμστερνταμ - 

Αθήνα με την KLM.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* superior Hilton Brussels & Ozo 

Amsterdam. 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα 

λεωφορεία, σύμφωνα με το πρόγραμμα 
• Επίσκεψη στο Zaanse Schans, όπου θα δούμε τους παραδοσιακούς 

ανεμόμυλους
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 
• ΦΠΑ
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι Αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται. 
• Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Άμστερνταμ 4, 5€ - 

Βρυξέλλες 4.25€) 
Σημειώσεις: 
Το Early booking ισχύει για τις πρώτες 10 θέσεις. 

Πτήσεις:

Αναχώρηση Αθήνα - Άμστερνταμ KL 1572 06:00 - 08:30

Επιστροφή Άμστερνταμ - Αθήνα KL 1581 20:55 - 01:10

Τιμές: Early Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 635€ 685€

Τιμή σε μονόκλινο 835€ 885€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 585€ 635€

Φόροι αεροδρομίων 150€ 150€

Πρωινή αναχώρηση, 
βραδυνή επιστοφή. 

Διαμονή στο 
κεντρικό Hilton στις 

Βρυξέλλες

Benelux
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (Περιήγηση 
Πόλης) 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απ ευθείας πτήση για το Άμ-
στερνταμ. Άφιξη στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ, επιβίβαση στο 
πούλμαν και αναχώρηση για την πρωτεύουσα του Βελγίου, τις 
Βρυξέλλες. Άφιξη και πανοραμική περιήγηση στην αριστοκρατική 
πόλη, έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δούμε την πανέμορφη 
πλατεία Γκραντ Πλατς με το εντυπωσιακό Δημαρχείο, το κτίριο 
που στεγάζει το Μουσείο της Πόλης, τα φλαμανδικά αναγεννησι-
ακά κτίρια, αλλά και το αγαλματίδιο του Μανεκέν Πις, που είναι το 
σύμβολο της πόλης, το Βασιλικό Παλάτι, το Βελγικό Κοινοβούλιο, 
τον γοτθικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μιχαήλ και της Αγίας Γου-
δούλης, τα κτήρια της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, την Αψίδα του Θρι-
άμβου στο πάρκο Σενκαντενέρ και τέλος το Ατόμιουμ που είναι το 
σήμα κατατεθέν των Βρυξελλών. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΓΑΝΔΗ - ΜΠΡΥΖ 
Πρωινό στο ξενοδοχείου. Αναχώρηση για την γραφική Γάνδη, 
μία από τις αρχαιότερες πόλεις του Βελγίου και πρωτεύουσα της 
Επαρχίας της Ανατολικής Φλάνδρας, η πόλη που υπήρξε κατά 
τον μεσαίωνα ένα σπουδαίο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης. Στην 
περιήγηση μας στο μεσαιωνικό κέντρο της πόλης θα δούμε το 
κάστρο των ιπποτών και τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Βονιφάτη 
όπου βρίσκονται έργα του γνωστού ζωγράφου Ρούμπεν, του Ιε-
ρώνυμου Μπος και το υπέροχο τρίπτυχο που αποδίδεται στους 
αδερφούς Βαν Έικ. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της επαρ-
χίας της Δυτικής Φλάνδρας, μια από τις ομορφότερες πόλεις της 
κεντρικής Ευρώπης, τη Μπρυζ. Θα περπατήσουμε στο ιστορικό 
κέντρο της πόλης και θα δούμε το πάρκο με τη «Λίμνη της Αγά-
πης», το παλαιότερο νοσοκομείο στην Ευρώπη του Αγίου Ιωάννη, 
το Ναό της Παναγίας, τη πολυφωτογραφημένη γέφυρα του Αγίου 
Βονιφάτιου, το Μέγαρο των Αρχόντων, τους κήπους Arends και 
τέλος το Κολέγιο της Ευρώπης, το πρώτο χρηματιστήριο στον κό-
σμο, μοναδικό στολίδι της πόλης. Επιστροφή αργά το απόγευμα 
στο ξενοδοχείο μας στις Βρυξέλλες. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - BΑΤΕΡΛΟ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχωρούμε για το μνημείο του Βατερλό 
στο σημείο που έγινε η τελευταία μάχη του Ναπολέοντα Α΄ στις 
18 Ιουνίου 1815 και αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ιστορικά 
γεγονότα της Ευρώπης. Στη συνέχεια διασχίζοντας τις Αρδέννες, 
με τα καταπράσινα δάση, τα γραφικά χωριουδάκια και τα μεγα-
λοπρεπή κάστρα θα επισκεφθούμε το μικρότερο κρατίδιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Λουξεμβούργο. Στη περιήγηση μας θα 

δούμε το παλάτι του Μεγάλου Δούκα, τον καθεδρικό Ναό της Πα-
ναγιάς, την εντυπωσιακή Κόκκινη γέφυρα και τα τείχη της πόλης 
των τραπεζών. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας 
στις Βρυξέλλες. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΧΑΓΗ - ΝΤΕΛΦΤ - ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ - 
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την πόλη της «Ειρήνης», 
την Χάγη, έδρα του Διεθνούς Δικαστηρίου και του Ολλανδικού 
Κοινοβουλίου με το περίφημο «Παλάτι της Ειρήνης», τα μονα-
δικής αξίας κτίρια που στεγάζουν Υπουργεία και Πρεσβείες συ-
γκροτώντας την πιο κομψή, καθώς και τη μεγαλύτερη και κοσμική 
παραλία της Ολλανδίας, Scheveningen. Στη συνέχεια θα κατευ-
θυνθούμε προς την μεσαιωνική πόλη Ντελφτ, που ήταν η πρώτη 
πρωτεύουσα του Ολλανδικού κράτους, μία πόλη με πανέμορφο 
ιστορικό κέντρο και μεγαλοπρεπούς βασιλικούς ναούς. Συνεχί-
ζουμε για το Ρότερνταμ, στις εκβολές του ποταμού Ρήνου, το με-
γαλύτερο εμπορικό λιμάνι του κόσμου με τους ουρανοξύστες, τα 
μοντέρνα και ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας οικοδομήματα και 
τις εντυπωσιακές γέφυρες Willem & Erasmus. Αργά το απόγευμα 
άφιξη στο Άμστερνταμ. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενο-
δοχείο. Χρόνος ελεύθερος για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. 
Διαντκτέρευση. 

5η μέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (Περιήγηση πόλης) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και περιήγηση στα αξιοθέατα της πό-
λης που «επιπλέει». Θα δούμε τον παραδοσιακό “Μύλος του 
Rembrandt” στις όχθες του ποταμού Amstel, το εντυπωσιακό 
«Στάδιο Αρένα», το επιβλητικό “Rijksmuseum”, την πανύψηλη 
«Δυτική Εκκλησία», το «μοναδικό Παλάτι του Βασιλιά» και τον 
Κεντρικός Σταθμός. Θα δούμε επίσης την πλατεία Νταμ με τα 
βασιλικά ανάκτορα και την Νέα Εκκλησία, τις πλατείες Ρέμπραντ 
και Λάιτσεπλεϊν, το εντυπωσιακό κτίριο του πλωτού σιδηροδρο-
μικού σταθμού, το γραφικό Ροκινκάι και θα καταλήξουμε στην 
μεγάλη πλατεία με την Λυρική Σκηνή. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
και απόγευμα ελέυθερο. Το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετικό 
περίπατο στην περίφημη συνοικία «Τα Κόκκινα Φανάρια» - Red 
Light District.
Διακυκτέρευση. 

6η ημέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ZAANSE SCHANS - ΒΟΛΕΝΤΑΜ 
- ΜΑΡΚΕΝ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Νωρίς το μεσημέρι 
αναχωρούμε και διασχίζοντας το κλασικό τοπίο της Ολλανδικής 
εξοχής με τα Polders και τα μικρά κανάλια θα φθάσουμε στο 

φημισμένο και πανέμορφο χωριό Zaanse Schans με τους παρα-
δοσιακούς ανεμόμυλους. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στα γραφικά 
ολλανδικά ψαροχώρια Βόλενταμ και Μάρκεν. Κατά τη διάρκεια 
της εκδρομής, θα επισκεφτούμε κι ένα τοπικό, παραδοσιακό τυ-
ροκομείο, όπου «Η Μικρή Ολλανδέζα», ντυμένη με παραδοσια-
κή φορεσιά, θα μας εξηγήσει πώς παρασκευάζουν τα περίφημα 
ολλανδικά τυριά και θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε τις 
γεύσεις τους
Αργά το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ 
για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στην Αθήνα αργά το βράδυ. 
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Αναχωρήσεις: 
02, 10, 16, 24 Αυγούστου

Γερμανία: 
6 ημέρες

ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΑΜΒΟΥΡΓΟ
Βερολίνο, Μουσείο Περγάμου, Αμβούργο, Λιούμπεκ, Σβέριν. 
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Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με τη Αθήνα - Βερολίνο & 

Αμβούργο - Αθήνα με την Aegean Airlines. 

• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 
και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.

• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. 

• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 

• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 
πρόγραμμα της εκδρομής.

• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.

• Τοπικός ξεναγός για τη ξενάγηση στο Βερολίνο.

• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 

• ΦΠΑ

• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά 

• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά 

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 

• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 
απαιτείται. 

• Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

• Check Point (20€) 

Σημειώσεις 
Η παιδική τιμή είναι για παιδιά μέχρι 12 ετών με διαμονή στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες. Για τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερική πτήση 
το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70-90€, & Από/προς υπόλοιπα αεροδρόμια 120-140€. 
Το πρόγραμμα θα εκτελεστεί αντίστροφα στις αναχωρήσεις 10/08, 24/08.
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και μπορεί να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν. 

Από

585€
το άτομο

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 585€

Τιμή σε μονόκλινο 735€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 395€

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 150€

Πτήσεις για τις αναχωρήσεις: 02/08, 16/08

Αναχώρηση Αθήνα - Βερολίνο Α3 820 08:30 - 10:25

Επιστροφή Αμβούργο - Αθήνα A3 825 16:00 - 20:00

Πτήσεις για τις αναχωρήσεις: 10/08, 24/08.

Αναχώρηση Αθήνα - Αμβούργο Α3 824 08:45 - 11:00

Επιστροφή Βερολίνο - Αθήνα A3 823 16:15 - 20:00

ΣΤΟΛΙΔΙΑ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ 

ΒΟΡΡΑ.
Αναχώρηση από 

Βερολίνο, επιστοφή 
από Αμβούργο.

Germany
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τo Βερολίνο. Άφιξη 
στην πρωτεύουσα της Γερμανίας, το Βερολίνο, στις όχθες του πο-
ταμού Σπρέε. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με πόλη. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΓΑΜΟΥ (ξενάγηση 
πόλης) 
Μετά το πρόγευμα θα επισκεφθούμε το Μουσείο της Περγάμου, 
που χρωστά το όνομά του στον περίφημο Βωμό της Περγάμου, ο 
οποίος δεσπόζει στην κεντρική αίθουσα, και φιλοξενεί μία από 
τις διασημότερες συλλογές αρχαιοτήτων στην Ευρώπη. Ακολουθεί 
ξενάγηση της πόλης κατά τη διάρκεια της οποίας θα εκτυλιχτεί η 
ιστορία της που σφράγισε την εικόνα του σύγχρονου Βερολίνου 
και την ιστορία της Ευρώπης. Από την Πύλη του Βρανδεμβούργου 
και τη λεωφόρο Ούντερ ντεν Λίντεν έως τη λεωφόρο Καρλ Μαρξ 
και την Ποτσντάμερ Πλατς με τους εντυπωσιακούς ουρανοξύστες 
εναλλάσσονται τα μνημεία της αυτοκρατορικής εποχής με τα κτή-
ρια του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, ενώ κοντά στο πέρασμα του 
Τσεκ Πόιντ «Τσάρλι» τα απομεινάρια του Τείχους θα μας μεταφέ-
ρουν νοερά στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Διασχίζοντας την 
επιβλητική λεωφόρο της 17ης Ιουνίου θα απολαύσετε το κεντρικό 
πάρκο της πόλης, το Τίεργκαρτεν, στη βόρεια πλευρά του οποίου 
βρίσκεται το Γερμανικό Κοινοβούλιο, το Ομοσπονδιακό Συμβού-
λιο, η Καγκελαρία, η Βουλή και πολλές πρεσβείες. Επιστροφή το 
μεσημέρι στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευ-
ση.

3η μέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη. Κάντε την βόλτα σας 
στο εμπορικό κέντρο της πόλης και επισκεφθείτε το Ζωολογικό 
κήπο. Εμείς σας προτείνουμε μία εκδρομή στο κοντινό Πότσνταμ, 
πρωτεύουσα του γερμανικού κρατιδίου του Βρανδεμβούργου και 
των Πρώσων αυτοκρατόρων. Το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στο 
περίφημο ανάκτορο Σαν Σουσί, που έχτισε ΤΟ 1745 ο Φρειδερί-

κος ο Μέγας, και στο ανάκτορο Σεσίλιενχοφ, όπου συγκλήθηκε η 
Διάσκεψη του Πότσνταμ (17 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 1945) και 
αποφασίστηκε ο αφοπλισμός και το μέλλον της ηττημένης στον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο Γερμανίας. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΣΒΕΡΙΝ - ΛΟΥΜΠΕΚ - ΑΜΒΟΥΡΓΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Σβερίν πόλη μοναδι-
κή που θα μας συναρπάσει. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε 
το πανέμορφο - επιβλητικό κάστρο της από τα πιο εντυπωσιακά 
της Ευρώπης, το Καθεδρικό Ναό και την ανοιχτή υπαίθρια αγορά, 
αλλά και τη μαγευτική λίμνη της. Επόμενος προορισμός μας το 
Λούμπεκ που μοιάζει με εικονογράφηση ενός παραμυθιού. Είναι 
μια πανάρχαια πόλη και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της 
Γερμανίας. Ολόκληρη η πόλη έχει ανακηρυχτεί από την Ουνέσκο 
μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η παραμυθένια 
αυτή πόλη με τις πάμπολλες γοτθικές και ρομανικές εκκλησίες, 
όπως αυτή του Αγίου Πέτρου, του Αγίου Λαυρεντίου, της Αγίας 
Αικατερίνης με τα εκπληκτικά κτίρια όπως αυτό του Δημαρχείου 
θα μας εκστασιάσει. Αργά το απόγευμα άφιξη στο Αμβούργο, με-
ταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΑΜΒΟΥΡΓΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Το Αμβούργο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη 
πόλη σε έκταση και πληθυσμό μετά το Βερολίνο και ένα από τα 
μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης. Θα περιηγηθούμε στη συνοικία 
του λιμανιού Σαιντ Πάουλι στη ψαραγορά και τις αποβάθρες του 
λιμανιού και θα καταλήξουμε στο κέντρο της παλιάς πόλης με την 
εκκλησία του Αγ.Μιχαήλ όπου θα δούμε το Χρηματιστήριο και το 
παλιό Δημαρχείο. Θα γνωρίσουμε το ιστορικό του κέντρο με το 
σιδηροδρομικό σταθμό, το θέατρο και το κεντρικό πεζόδρομο 
που είναι ένας από τους μεγαλύτερους της Γερμανίας. Υπόλοιπο 
ημέρας ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΑΜΒΟΥΡΓΟ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό. Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο 
αεροδρόμιο για τη πτήση της επιστροφής στην Αθήνα. 
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Σημειώσεις: 
Το πρόγραμμα θα εκτελεστεί αντίστροφα στην αναχώρηση 12/08.
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και μπορεί να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν. 
Η παιδική τιμή είναι για παιδιά μέχρι 12 ετών με διαμονή στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες.Για τους επιβάτες που 
επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερική πτήση το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70-90€, & Από/προς 
υπόλοιπα αεροδρόμια 120-140€.

Τιμές: 
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 835€

Τιμή σε μονόκλινο 1095€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 595€

Φόροι αεροδρομίων 150€

Πτήσεις για την αναχώρηση: 02/08
Αναχώρηση Αθήνα - Φρανκφούρτη Α3 830 08:15 - 10:15

Επιστροφή Αμβούργο - Αθήνα A3 825 16:00 - 20:00

Πτήσεις για την αναχώρηση: 12/08
Αναχώρηση Αθήνα - Αμβούργο Α3 824 08:45 - 11:00

Επιστροφή Φρανκφούρτη - Αθήνα A3 833 18:00 - 21:45

Γερμανία: 
10 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
02, 12 Αυγούστου

ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ 
- ΑΜΒΟΥΡΓΟ - “ΤΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΤΗΣ UNESCO”
Μόναχο, Βίρτσμπουργκ, Ρότενμπουργκ ομπ ντερ Τάουμπερ, Νυρεμβέργη, Ερφούρτη, 
Δρέσδη, Βερολίνο, Αμβούργο, Λιούμπεκ, Σβέριν.

Germany
Από

835€
το άτομο BEST SELLER!!!

2 μοναδικές αναχωρήσεις.
Το πληρέστερο πρόγραμμα 

της Γερμανίας με τον 
Ρομαντικό Δρόμο.

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Φρανκφούρτη & Αμβούργο - Αθήνα με την Aegean Airlines. 

• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα.

• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* 

• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 

• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.

• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.

• Τοπικός ξεναγός στο Βερολίνο.

• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 

• ΦΠΑ

• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά 

• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά 

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 

• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. 

• Είσοδος στο Κάστρο Νοϊσβάνσταϊν

• Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

• Check Point (25€) 

• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.



59

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΒΙΡΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΡΟΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ ΟΜΠ 
ΝΤΕΡ ΤΑΟΥΜΠΕΡ - ΜΟΝΑΧΟ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Φρανκφούρτη. Άφιξη επιβίβαση στο πούλμαν και 
αναχώρηση για το μεσαιωνικό Βίρτσμπουργκ στον ποταμό Μάιν, πρωτεύουσα της Κάτω Φρανκονί-
ας (Βαυαρία). Περιήγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης: το επιβλητικό παλάτι Ρέζιντεντς, 
τον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό Ναό του Αγίου Κίλιαν, το γραφικό Δημαρχείο, τη γέφυρα με τα αγάλ-
ματα στον ποταμό Μάιν και το Φέστουνγκ Μάριενμπεργκ, το κάστρο - έδρα των πριγκίπων επισκό-
πων. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε για το γραφικό Ρότενμπουργκ ομπ ντερ Τάουμπερ, μία από τις 
παλαιότερες και πιο γραφικές πόλεις στον Ρομαντικό Δρόμο της Νότιας Γερμανίας και προσφιλή 
τουριστικό προορισμό. Χρόνος ελεύθερος. Άφιξη αργά το απόγευμα στο Μόναχο, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η μέρα ΜΟΝΑΧΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η γνωριμία μας με την πόλη του Μονάχου θα αρχίσει από το Ολυμπιακό 
χωριό, θα θαυμάσουμε τα κλασικά κτίρια, τις όμορφες πλατείες και τα γοτθικά μνημεία. Θα περιη-
γηθούμε στη γοητευτική Μαρίενπλατς με το υπέροχο νεογοτθικό Δημαρχείο, την αυστηρή Μητρό-
πολη Φράουεν Κίρχε, την μποέμικη συνοικία του Σβάμπιν και το πρωτότυπο Γερμανικό Μουσείο. 
Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα ΜΟΝΑΧΟ - ΚΑΣΤΡΟ ΝΟΙΣΒΑΝΣΤΑΙΝ - ΓΚΑΡΜΙΣ ΠΑΡΤΕΝΚΙΡΧΕΝ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφθούμε το Παλάτι Κάστρο Νοϊσβάνσταϊν του 19ου αιώνα 
που βρίσκεται πάνω σε λόφο του χωριού Σβάνγκαου. Το έχτισε ο Λουδοβίκος ο Β’ ως φόρο τιμής 
στον Ρίχαρντ Βάγκνερ και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης της Ντίσνεϊ για το Κάστρου της Ωραίας 
Κοιμωμένης. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε στο δίδυμο Γκάρμις - Παρτενκίρχεν γνωστά χιονοδρο-
μικά κέντρα. Εδώ έχουνε πραγματοποιηθεί δύο χειμερινοί Ολυμπιακοί αγώνες. Επιστροφή αργά το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. 

4η μέρα: ΜΟΝΑΧΟ - ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΕΡΦΟΥΡΤΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Νυρεμβέργη την πόλη που 
συνέδεσε το όνομά της με τη νεότερη ιστορία της Γερμανίας, αφού 
σε αυτήν γίνονταν τα συνέδρια του Ναζιστικού Κόμματος, 
θεσπίστηκαν οι περίφημοι ρατσιστικοί «Νόμοι της Νυρεμ-
βέργης» και πραγματοποιήθηκε η δίκη για τα ναζιστικά 
εγκλήματα πολέμου. Στην περιήγηση της παλιάς πόλης 
θα δούμε το ιστορικό της κέντρο με τις νεογοτθικές 
εκκλησίες και τα μεσαιωνικά κτήρια, τις γραφικές 
πλατείες και τα σιντριβάνια και θα επισκεφθούμε 
το κτήριο στο οποίο έγινε η περίφημη «Δίκη της 
Νυρεμβέργης». Συνέχεια της διαδρομής μας για 
την Ερφούρτη, πρωτεύουσα του ομόσπονδου 
κρατιδίου της Θουριγγίας, χτισμένη στις όχθες 
του ποταμού Γκέρα. Με 142 γέφυρες, 25 ενορια-
κές εκκλησίες, 15 μοναστήρια και εκκλησιαστικά 
ιδρύματα και 10 παρεκκλήσια, στην πόλη που εί-
ναι γνωστή και ως «Ρώμη της Θουριγγίας», ιδρύ-
θηκε ένα από τα παλαιότερα πανεπιστήμια της 
Ευρώπης (1392) στο οποίο φοίτησε και ο Μαρτίνος 
Λούθηρος. Στην πανοραμική περιήγηση θα επισκε-
φθούμε τον λόφο Ντόμπεργκ, όπου δεσπόζουν ο 
Καθεδρικός Ναός της Παναγίας με μία από τις μεγα-
λύτερες καμπάνες του κόσμου και η εκκλησία του Αγίου 
Σεβερίου, τη διάσημη μεσαιωνική γέφυρα Κρέμερμπρικε 
(1325) και τον λόφο Πέτερσμπεργκ, όπου βρίσκεται ένα από 
τα πιο παλιά κάστρα της Ευρώπης. Μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΕΡΦΟΥΡΤΗ - ΔΡΕΣΔΗ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη γοητευτική πρωτεύουσα της Σαξονίας, 
τη Δρέσδη, χτισμένη στις όχθες του ποταμού Έλβα. Η πόλη, που καταστράφηκε ολοσχερώς από 
τον βομβαρδισμό των βρετανικών και αμερικανικών αεροσκαφών κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλε-
μο, αναγεννήθηκε και απέκτησε ξανά την παλιά της αίγλη μαγεύοντας τους επισκέπτες της. Κατά 
τη διάρκεια της απογευματινής περιήγησης στο ιστορικό κέντρο της Δρέσδης, θα δούμε μεταξύ 
άλλων την Όπερα της Σαξονίας, το μπαρόκ Τσβίνγκερ, το περίφημο σγκράφιτο Φίρστεντσουνγκ 

(παρέλαση δουκών), τη γιγαντιαία Φράουενκιρχε, τον Καθεδρικό Ναό (Χόφκιρχε), το Δημαρχείο. 
Αργά το απόγευμα άφιξη στην πρωτεύουσα της Γερμανίας, το Βερολίνο, στις όχθες του ποταμού 
Σπρέε. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΓΑΜΟΥ (ξενάγηση πόλης) 
Μετά το πρόγευμα θα επισκεφθούμε το Μουσείο της Περγάμου, που χρωστά το όνομά του 

στον περίφημο Βωμό της Περγάμου, ο οποίος δεσπόζει στην κεντρική αίθουσα, 
και φιλοξενεί μία από τις διασημότερες συλλογές αρχαιοτήτων στην Ευ-

ρώπη. Ακολουθεί ξενάγηση της πόλης κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
εκτυλιχτεί η ιστορία της που σφράγισε την εικόνα του σύγχρονου 

Βερολίνου και την ιστορία της Ευρώπης. Από την Πύλη του 
Βρανδεμβούργου και τη λεωφόρο Ούντερ ντεν Λίντεν έως 

τη λεωφόρο Καρλ Μαρξ και την Ποτσντάμερ Πλατς με 
τους εντυπωσιακούς ουρανοξύστες εναλλάσσονται τα 

μνημεία της αυτοκρατορικής εποχής με τα κτήρια του 
σοσιαλιστικού ρεαλισμού, ενώ κοντά στο πέρασμα 
του Τσεκ Πόιντ «Τσάρλι» τα απομεινάρια του Τεί-
χους θα μας μεταφέρουν νοερά στην εποχή του 
Ψυχρού Πολέμου. Διασχίζοντας την επιβλητική 
λεωφόρο της 17ης Ιουνίου θα απολαύσετε το 
κεντρικό πάρκο της πόλης, το Τίεργκαρτεν, στη 
βόρεια πλευρά του οποίου βρίσκεται το Γερμα-
νικό Κοινοβούλιο, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, 
η Καγκελαρία, η Βουλή και πολλές πρεσβείες. 
Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και από-
γευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη. Κάντε 

την βόλτα σας στο εμπορικό κέντρο της πόλης και 
επισκεφθείτε το Ζωολογικό κήπο. Εμείς σας προτείνου-

με μία εκδρομή στο κοντινό Πότσνταμ, πρωτεύουσα του 
γερμανικού κρατιδίου του Βρανδεμβούργου και των Πρώσων 

αυτοκρατόρων. Το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στο περίφημο 
ανάκτορο Σαν Σουσί, που έχτισε ΤΟ 1745 ο Φρειδερίκος ο Μέγας, και 

στο ανάκτορο Σεσίλιενχοφ, όπου συγκλήθηκε η Διάσκεψη του Πότσνταμ (17 
Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 1945) και αποφασίστηκε ο αφοπλισμός και το μέλλον της 

ηττημένης στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο Γερμανίας. Διανυκτέρευση. 

8η μέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΣΒΕΡΙΝ - ΛΟΥΜΠΕΚ - ΑΜΒΟΥΡΓΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Σβερίν πόλη μοναδική που θα μας συναρπάσει. Θα 
έχουμε την ευκαιρία να δούμε το πανέμορφο - επιβλητικό κάστρο της από τα πιο εντυπωσιακά 
της Ευρώπης, το Καθεδρικό Ναό και την ανοιχτή υπαίθρια αγορά, αλλά και τη μαγευτική λίμνη της. 
Επόμενος προορισμός μας το Λούμπεκ που μοιάζει με εικονογράφηση ενός παραμυθιού. Είναι 
μια πανάρχαια πόλη και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Γερμανίας. Ολόκληρη η πόλη έχει 
ανακηρυχτεί από την Ουνέσκο μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η παραμυθένια 
αυτή πόλη με τις πάμπολλες γοτθικές και ρομανικές εκκλησίες, όπως αυτή του Αγίου Πέτρου, του 
Αγίου Λαυρεντίου, της Αγίας Αικατερίνης με τα εκπληκτικά κτίρια όπως αυτό του Δημαρχείου θα 
μας εκστασιάσει. Αργά το απόγευμα άφιξη στο Αμβούργο, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενο-
δοχείο. Διανυκτέρευση.

9η μέρα: ΑΜΒΟΥΡΓΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Το Αμβούργο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη σε έκταση και πληθυσμό 
μετά το Βερολίνο και ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης. Θα περιηγηθούμε στη συνοικία 
του λιμανιού Σαιντ Πάουλι στη ψαραγορά και τις αποβάθρες του λιμανιού και θα καταλήξουμε στο 
κέντρο της παλιάς πόλης με την εκκλησία του Αγ.Μιχαήλ όπου θα δούμε το Χρηματιστήριο και το 
παλιό Δημαρχείο. Θα γνωρίσουμε το ιστορικό του κέντρο με το σιδηροδρομικό σταθμό, το θέατρο 
και το κεντρικό πεζόδρομο που είναι ένας από τους μεγαλύτερους της Γερμανίας. Υπόλοιπο ημέρας 
ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

10η μέρα: ΑΜΒΟΥΡΓΟ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό. Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για τη πτήση της 
επιστροφής στην Αθήνα. 
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Περιλαμβάνονται: 
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το 

πρόγραμμα.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα - Ανκόνα & Βενετία - Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές 

καμπίνες με wc/ντουζ (ΑΒ4) .
• Το εισιτήριο στην κρουαζιέρα του Ρήνου
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* & 4* superior. 
• Πρωινό καθημερινά (εκτός πλοίου) . 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρο Αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. 
• Ό, τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Καραβάκι Βενετίας (15€) .
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, το άτομο τη βραδιά. (Μιλάνο 2€, Στρασβούργο 2, 5€, Άμστερνταμ 4, 5€ - Βρυ-

ξέλλες 4.25€) . 
• Check point 30€.

Benelux
Από

945€
το άτομο

Benelux: 
14 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
15 Ιουνίου
06, 20 Ιουλίου
03, 17 Αυγούστου
21 Σεπτεμβρίου
19 Οκτωβρίου

BENELUX
Μιλάνο, Λουκέρνη, Κολμάρ, Στρασβούργο, Λουξεμβούργο, 
Βρυξέλλες, Ρότενμπουργκ Ομπ Ντερ Ταούμπερ, Μπρυζ, Γάνδη, 
Ρότερνταμ, Χάγη, Άμστερνταμ, Μαρκ & Βόλενταμ, Κολωνία, 
Κόμπλεντς, Κρουαζιέρα Ρήνου, Μόναχο, Ίνσμπρουκ, Βενετία.

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 945€

Τιμή σε μονόκλινο 1295€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών) 865€

Επιβάρυνση 30€ στην αναχώρηση 17 Αυγούστου 

Σημειώσεις: Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Το πληρέστερο 
πρόγραμμα σε τιμή 

προσφοράς.
Δώρο: Κρουαζιέρα του 

Ρήνου.
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ - (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΕΝ ΠΛΩ
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας (Ηγου-
μενίτσας) . Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες 
και απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα. Στον ελεύθερο χρό-
νο σας μπορείτε να διασκεδάσετε στους πολυτελείς χώρους 
αναψυχής του πλοίου. Διανυκτέρευση εν πλω.

2η μέρα ΑΝΚΟΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ
 Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και αναχώρηση για την οι-
κονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας το Μιλάνο. Άφιξη και 
πανοραμική περιήγηση. Θα δούμε το κάστρο των Σφόρτσα, 
την Πιάτσα ντελ Ντουόμο, τον εντυπωσιακός Καθεδρικός του 
Μιλάνου (Ντουόμο ντι Μιλάνο) και την περίφημη Σκάλα του 
Μιλάνου.Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυ-
κτέρευση. 

3η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ - KΟΛΜΑΡ - 
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρήσουμε για τη Λουκέρνη. Εντυπωσια-
κή η παλιά πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, τα πλακόστρωτα 
δρομάκια και τις στολισμένες με σιντριβάνια μικρές πλατείες. Σπουδαίο αξιοθέατο 
είναι η ξύλινη σκεπαστή μεσαιωνική γέφυρα Καπελμπρίκε που απεικονίζει την ιστορία της πό-
λης με 120 πίνακες ζωγραφισμένους σε ξύλο. Αναχώρηση για το Κολμάρ την «πρωτεύουσα» των 
αλσατικών κρασιών. Μουσεία, καθεδρικοί ναοί, αρχιτεκτονικά μνημεία, σιντριβάνια και αγάλμα-
τα κοσμούν την πόλη και την κάνουν μοναδική. Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο με το περίφημο 
Μουσείο Ούντερλιντεν, την Όπερα, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μαρτίνου και το Μοναστήρι των 
Δομινικανών, την Οικία Πφίστερ (1537) , δείγμα γερμανικής αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής, αλλά 
και στη Μικρή Βενετία, τμήμα της παλιάς πόλης με κανάλια στον ποταμό Λάουχ. Συνεχίζουμε για 
το Στρασβούργο την πρωτεύουσα του Ευρωκοινοβουλίου. Στην περιπατητική περιήγηση μας θα 
περιπλανηθούμε στα γραφικά στενά της παλιάς πόλης, γνωστή σαν «Μικρή Γαλλία» με τα ξύλι-
να σπιτάκια τα αμέτρητα γεφύρια, τα λουλουδιασμένα μπαλκόνια, και τον Καθεδρικό Ναό με το 
Αστρονομικό Ρολόι στο εσωτερικό του να δεσπόζει στο κέντρο της πόλης. Μεταφορά και τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Δουκάτο του Λουξεμβούργο. Στην περιήγηση μας θα 
δούμε τον εκπληκτικό ναό της Παναγίας, τα μεσαιωνικά τείχη με τις τάφρους, την γέφυρα Πασερέλ 
και την θαυμάσια Προμενάντ ντε λα Κορνίς. Αργά το απόγευμα, άφιξη στις Βρυξέλλες μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. 
Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΒΑΤΕΡΛΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην ξενάγηση που ακολουθεί θα δούμε το δικαστικό Μέγαρο, τον Κα-
θεδρικό Ναό, το Παλάτι, το συγκρότημα των κτιρίων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την επιβλητική 
Γκράν Πλας με τα μεγαλόπρεπα Γοτθικά, Μπαρόκ κτίρια και με το ιστορικό Δημαρχείο. Ακολουθεί 
επίσκεψη στον χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει σαν σκοπό να δείξει στους επι-
σκέπτες την ιστορία και την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
την πόλη του Βατερλό όπου έλαβε χώρα η περίφημη μάχη μεταξύ της Γαλλίας και της Αγγλίας με 
επικεφαλής τον αυτοκράτορα Ναπολέοντα και τον Δούκα του Ουέλινγκτον. στις 18 Ιουνίου 1815. 
Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΜΠΡΥΖ - ΓΑΝΔΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ολοήμερη εκδρομή στις ομορφότερες πόλεις της κεντρικής Ευρώπης, 
τη Μπρύζ και τη Γάνδη. Με την άφιξη μας στη Μπρύζ θα κάνουμε την περιήγηση στα αξιοθέατα 
της πόλης. Θα δούμε το πάρκο με τη «Λίμνη της Αγάπης», το πιο παλαιότερο νοσοκομείο της 
Ευρώπη, του Αγίου Ιωάννη, το Ναό της Παναγίας, τη γέφυρα του Αγίου Βονιφάτιου, το Μέγαρο 
των Αρχόντων, τους Κήπους του Arends, το Κολέγιο της Ευρώπης, το πρώτο Χρηματιστήριο στον 
κόσμο και στην κεντρική πλατεία τον Καθεδρικό Ναό μοναδικό στολίδι της πόλης. Συνεχίζουμε 
για τη Γάνδη τη πόλη που υπήρξε κατά τον μεσαίωνα σπουδαίο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης. Θα 
δούμε τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βονιφάτη, το Κάστρο των Ιπποτών και θα περιπλανηθούμε 
στα μεσαιωνικά στενά της. Για όσους επιθυμούν (προαιρετικά) θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν 
μία κρουαζιέρα στα κανάλια της Γάνδης. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στις 
Βρυξέλλες. Διανυκτέρευση. 

7η μέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ - ΧΑΓΗ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ολλανδίας το Άμστερνταμ. Πρώτη 
μας επίσκεψη το Ρότερνταμ, ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα λιμάνια της Ευρώπης που 
διαρρέετε από τον ποταμός Mας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Χάγη, τη διοικητική πρωτεύου-
σα της χώρας, έδρα της κυβέρνησης και της Βασιλικής Οικογένειας. Θα δούμε το Παλάτι, το κτίριο 
του Διεθνούς Δικαστηρίου και το ιστορικό σπίτι των Ιπποτών. Άφιξη το απόγευμα στο Άμστερνταμ 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυ-
κτέρευση.

8η μέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΜΑΡΚ & ΒΟΛΕΝΤΑΜ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Πρωινή ξενάγηση στη πλωτή αυτή πόλη με τα αμέτρητα κανάλια. Θα δούμε 
το Εθνικό Μουσείο που συγκεντρώνει έργα των μεγαλύτερων Φλαμανδών Ζωγράφων, το Βασιλικό 
Ανάκτορο, το σπίτι του Ρέμπραντ, το Νομισματοκοπείο, το Μέγαρο των Σιδηροδρόμων και τη φη-
μισμένη πλατεία Νταμ. Επόμενη επίσκεψη τα γραφικά ολλανδικό ψαροχώρια, Μαρκ και Βόλενταμ 
που βρίσκονται στις όχθες του ποταμού Εϊσελμέερ, και εδώ θα έχετε την ευκαιρία να φωτογραφη-
θείτε με τους ντόπιους που φορούν ακόμα τις παραδοσιακές φορεσιές τους. Επιστροφή στο ξενο-
δοχείο. Για το ελεύθερο απόγευμα σας προτείνουμε να απολαύστε έναν καφέ στα περίφημα Brown 
Cafes και δοκιμάστε μεταξύ άλλων ψητό ψωμί από το Σουρινάμ, να αγοράστε παλιές μάσκες από 
την Ιάβα και χειροποίητα υφάσματα από το Μαρόκο. Διανυκτέρευση. 

9η μέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΚΟΛΩΝΙΑ - ΚΟΜΠΛΕΝΤΣ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΡΗΝΟΥ - 
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Κόμπλεντς. Καθ οδών θα επισκεφθούμε την Κολω-
νία. Και στην πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο θα δούμε τον εκπληκτικό Καθεδρικό Ναό 
και το Δημαρχείο. Αναχώρηση για το Κόμπλεντς απ’ όπου θα κάνουμε μια θαυμάσια κρουαζιέρα 
στο Ρήνο. Διανύουμε με το πλοίο το ωραιότερο μέρος της διαδρομής του Ρήνου, όπου ο ταξιδιώ-
της μαγεύεται από την άγρια ομορφιά των απόκρημνων οχθών με τα «γαντζωμένα» σε επίκαιρες 
θέσεις Κάστρα, τα ρομαντικά χωριά, τους κλιμακωτούς αμπελώνες και τη θέα του βράχου του Λο-
ρελάι. Αργά το απόγευμα άφιξη στην Φρανκφούρτη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 

10η μέρα: ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΒΥΡΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 
- ΡΟΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ ΟΜΠ ΝΤΕΡ ΤΑΟΥΜΠΕΡ - 
ΜΟΝΑΧΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό 
Βύρτσμπουργκ στον ποταμό Μάιν, πρωτεύουσα της Κάτω 
Φρανκονίας (Βαυαρία) . Περιήγηση στα πιο σημαντικά αξι-
οθέατα της πόλης: το επιβλητικό παλάτι Ρέζιντεντς, τον με-
γαλοπρεπή Καθεδρικό Ναό του Αγίου Κίλιαν, το γραφικό 
Δημαρχείο, τη γέφυρα με τα αγάλματα στον ποταμό Μάιν 
και το Φέστουνγκ Μάριενμπεργκ, το κάστρο - έδρα των 
πριγκίπων επισκόπων. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το 
γραφικό Ρότενμπουργκ ομπ ντερ Τάουμπερ, μία από τις πα-

λαιότερες και πιο γραφικές πόλεις στον Ρομαντικό Δρόμο της 
Νότιας Γερμανίας και προσφιλή τουριστικό προορισμό. Χρό-

νος ελεύθερος. Αργά το απόγευμα άφιξη στο Μόναχο, μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση σας για μία 

πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.

11η μέρα: ΜΟΝΑΧΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Θα ξεκινήσουμε την περιήγηση μας από την κεντρι-

κή πλατεία Μαριενπλάτς με το Παλαιό Δημαρχείο, το επιβλητικό Νέο Δημαρχείο 
με τις 43 καμπάνες και τον κίονα της Παναγίας με το χρυσό άγαλμά της. Θα συνεχίσουμε 

με την εκκλησία του Αγίου Πέτρου, που είναι και η παλαιότερη εκκλησία του Μονάχου, τη Τεατινερ-
στράσσε, ο περίφημος πεζόδρομος με καταστήματα, και το νεοκλασικού ρυθμού κτίριο της Όπε-
ρας του Μονάχου. Από εδώ ξεκινά η Μαξιμίλιανστρασε, η ακριβότερη οδός της πόλης, στην οποία 
υπάρχουν καταστήματα διεθνώς γνωστών εταιριών - όπως οι Gucci, Armani και Bulgari - καθώς 
και ιδιωτικές γκαλερί έργων τέχνης, καφέ και εστιατόρια. Θα συνεχίσουμε με το Χοφμπροιχάους, 
μίας από τις γνωστότερες μπυραρίες του Μονάχου, η οποία βρίσκεται στην ιδιοκτησία της Βαυα-
ρικής κυβέρνησης και προχωρώντας θα βρεθούμε στο σπίτι, όπου ο Μότσαρτ το 1780 έγραψε την 
όπερα της Ιδομενέας. Τελειώνουμε την ξενάγηση στην πλατεία Μαριενπλατς απ’ όπου ξεκινήσαμε. 
Το υπόλοιπο της ημέρας είναι ελεύθερο για να απολαύσετε τον περίπατό σας στους δρόμους της 
πόλης. Διανυκτέρευση.

12η μέρα: ΜΟΝΑΧΟ - ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΒΕΝΕΤΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Βενετία. Καθ οδών θα επισκεφθούμε το Ίνσμπρουκ. 
Στην πανοραμική μας περιήγηση θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και να θαυμάσουμε πληθώρα 
από αξιοθέατα που συνθέτουν την μαγεία αυτής της πόλης. Δικαιολογημένα αποκαλούν το Ίν-
σμπρουκ «διαμάντι των Άλπεων». Ο ποταμός Ιν της προσδίδει μια μεγαλοπρέπεια και τα αξιοθέατα 
την στολίζουν σαν ένα μόνιμο και διαρκές μοναδικό κόσμημα. Θα περπατήσουμε στο πεζοδρο-
μημένο ιστορικό κέντρο και θαυμάστε την Χρυσή Στέγη, τα Χειμερινά ανάκτορα (όπου βρίσκεται 
και η σαρκοφάγος του αυτοκράτορα Μαξιμιλιανού) , και τον μεγαλοπρεπή και χρυσοστολισμένο 
ναό του Αγ. Ιακώβ. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Μουσείο Σβαρόφσκι γνωστό παγκοσμίως 
σας το Μουσείο Swarovski Crystal World, δημιουργία του καλλιτεχνικού διευθυντή André Heller, 
που αποτελεί τη μεγαλύτερη έκθεση του οίκου Swarovski. Αναχώρηση για την Βενετία την πιο 
ρομαντική πόλη του κόσμου, χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησιά, που ενώνονται με 410 περίπου 
γέφυρες, και έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Από το 
Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο στην πε-
ριοχή Καστέλλο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλη-
σία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και το Βυζα-
ντινό Ινστιτούτο. Περνώντας από γραφικές γέφυρες 
και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο 
των Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από ροζ και λευ-
κό μάρμαρο σε βενετσιάνικο - γοτθικό στιλ, και θα 
καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, «το 
ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», όπως το χαρακτή-
ρισε ο Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο περίφημος 
Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα βυ-
ζαντινής αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά ψηφιδω-
τά, το καμπαναριό του (Καμπανίλε) , ο Πύργος του 
Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το περίφημο 
Μουσείο Καρέρ. Αργά το βράδυ μεταφορά στο λιμά-
νι της Βενετίας όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο 
της επιστροφής. Τακτοποίηση στις καμπίνες και από-
πλους. Διανυκτέρευση εν πλω.

13η μέρα: ΕΝ ΠΛΩ
Διανυκτέρευση εν πλω.

14η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - 
ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ 
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την 
ώρα που θα φθάσουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας/
Πάτρας. Αποβίβαση και μεταφορά στον τελικό προ-
ορισμό σας. ‘Άφιξη αργά το απόγευμα στην Θεσσα-
λονίκη/Αθήνα.
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Περιλαμβάνονται: 
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το 

πρόγραμμα.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα - Ανκόνα και Βενετία - Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές 

καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4) .
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. 
• Πρωινό καθημερινά (εκτός πλοίου) . 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.
• Εισιτήρια κρουαζιέρας Ρήνου

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
•  Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Καραβάκι Βενετίας (15€) .
• Checkpoint (25€) .
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Στρασβούργο 2, 45€, Μιλάνο 2€) . 

Germany
Από

765€
το άτομο

Γερμανία: 
11 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
10 Ιουνίου
01, 15, 29 Ιουλίου
05, 12, 26 Αυγούστου

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ - ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ 
ΔΡΟΜΟΣ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΑΛΣΑΤΙΑ
Μιλάνο, Λουκέρνη, Στρασβούργο, Κολμάρ, Χωριά Αλσατίας, Κρουαζιέρα 
Ρήνου, Φρανκφούρτη, Νυρεμβέργη, Βύρτσμπουργκ, Ρότενμπουργκ ομπ ντερ 
Τάουμπερ, Μόναχο, Ίνσμπρουκ, Βενετία.

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 765€

Τιμή σε μονόκλινο 965€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών) 695€

Επιβάρυνση 30€ στην αναχώρηση 26 Αυγούστου 

Δώρο: Κρουαζιέρα του 
Ρήνου.
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - AΝΚΟΝΑ 
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας/Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτο-
ποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω. 

2η μέρα ΑΝΚΟΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ
 Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και αναχώρηση για την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας το Μιλά-
νο. Άφιξη και πανοραμική περιήγηση. Θα δούμε το κάστρο των Σφόρτσα, την Πιάτσα ντελ Ντουόμο, 
τον εντυπωσιακός Καθεδρικός του Μιλάνου (Ντουόμο ντι Μιλάνο) και την περίφημη Σκάλα του 
Μιλάνου. Στη συνέχεια μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα ΜΙΛΑΝΟ - ΛΟΥΚΈΡΝΗ - ΣΤΡΑΒΟΥΡΓΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη Λουκέρνη, μία από τις πιο τουριστικές πόλεις της Ελ-
βετίας με την παλιά, ξύλινη, σκεπαστή γέφυρα Κάπελμπρυκε του 14ου αιώνα. Περιπλανηθείτε στα 
μικρά, γραφικά, πλακόστρωτα δρομάκια με τις ζωγραφισμένες προσόψεις των σπιτιών, και απο-
λαύστε καφέ ή ζεστό κρασί σε κάποια από τις στολισμένες με σιντριβάνια μικρές πλατείες της 
πόλης. Αργά το απόγευμα άφιξη στο Στρασβούργο, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΚΟΛΜΑΡ - ΧΩΡΙΑ ΑΛΣΑΤΙΑΣ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και περιήγηση στο Στρασβούργο, πρωτεύουσα της περιφέρειας της Αλ-
σατίας μία από τις δύο έδρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (η άλλη είναι οι Βρυξέλλες) . Εδώ 
εδρεύουν επίσης το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Συμβούλιο της Ευρώ-
πης. Μετάβαση στο ιστορικό κέντρο, τη «Μικρή Γαλλία», με τα κανάλια, τις γέφυρες στον ποταμό Ιλ, 
που διαρρέει την πόλη, τα ξύλινα σπίτια και τα παραδοσιακά αλσατικά ταβερνάκια. Επίσκεψη στον 
επιβλητικό Καθεδρικό Ναό της Νοτρ Νταμ με το αστρονομικό ρολόι στην Πλατεία Δημοκρατίας. Το 
απόγευμα μας είναι αφιερωμένη στα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας όπως το Βernai - Ribeauville 
- Riquewihr - Kaysersberg - Eguisheim και φυσικά το Κολμάρ το στολίδι της Αλσατίας που βρί-
σκεται στο δρόμο του κρασιού και φημίζεται για τα κρασιά του. Θα περιηγηθούμε στο ιστορικό του 
κέντρο που χαρακτηρίζεται από παραδοσιακά σπίτια κτισμένα στις όχθες του ποταμού Λάουχ. Θα 
δούμε το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό αφιερωμένο στον Άγιο Μαρτίνο όπως επίσης και μικρές 
πανέμορφες πλατείες με ενδιαφέρουσες υπαίθριες αγορές. Ελεύθερος χρόνος στο πιο όμορφο 
σημείο της παλαιάς πόλης, την Μικρή Βενετία που χαρακτηρίζεται από κανάλια, περίτεχνες γέφυ-
ρες, αριστοκρατικά καφέ και εστιατόρια. Μην λησμονήσετε να φωτογραφηθείτε με φόντο την Οικία 
Πφίστερ που κατασκευάστηκε γύρω στα 1537 και αποτελεί δείγμα γερμανικής αναγεννησιακής 
αρχιτεκτονικής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΡΗΝΟΥ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για Την περιοχή του Κόμπλεντς απ’ όπου θα κάνουμε μια 
θαυμάσια κρουαζιέρα στο Ρήνο. Διανύουμε με το πλοίο το ωραιότερο μέρος της διαδρομής του 
Ρήνου, όπου ο ταξιδιώτης μαγεύεται από την άγρια ομορφιά των απόκρημνων οχθών με τα «γα-
ντζωμένα» σε επίκαιρες θέσεις Κάστρα, τα ρομαντικά χωριά, τους κλιμακωτούς αμπελώνες και τη 
θέα του βράχου του Λορελάι. Αργά το απόγευμα άφιξη στην Φρανκφούρτη, μεταφορά και τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΒΥΡΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΡΟΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ ΟΜΠ ΝΤΕΡ ΤΑΟΥΜΠΕΡ - 
ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό Βύρτσμπουργκ στον ποταμό Μάιν, πρω-
τεύουσα της Κάτω Φρανκονίας (Βαυαρία) . Περιήγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης: το 
επιβλητικό παλάτι Ρέζιντεντς, τον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό Ναό του Αγίου Κίλιαν, το γραφικό Δη-
μαρχείο, τη γέφυρα με τα αγάλματα στον ποταμό Μάιν και το Φέστουνγκ Μάριενμπεργκ, το κάστρο 
- έδρα των πριγκίπων επισκόπων. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το γραφικό Ρότενμπουργκ ομπ 
ντερ Τάουμπερ, μία από τις παλαιότερες και πιο γραφικές πόλεις στον Ρομαντικό Δρόμο της Νότιας 
Γερμανίας και προσφιλή τουριστικό προορισμό. Χρόνος ελεύθερος. Αργά το απόγευμα άφιξη στη 
Νυρεμβέργη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη 
γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΜΟΝΑΧΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και περιήγηση στην παλιά πόλη. Θα δούμε το ιστορικό της κέντρο με τις 
νεογοτθικές εκκλησίες και τα μεσαιωνικά κτήρια, τις γραφικές πλατείες και τα σιντριβάνια και θα 
επισκεφθούμε το κτήριο στο οποίο έγινε η περίφημη «Δίκη της Νυρεμβέργης». Αργά το απόγευμα 
άφιξη στο Μόναχο, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση σας για μία 
πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.

8η μέρα ΜΟΝΑΧΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Θα ξεκινήσουμε την πρωινή μας περιήγηση από την κεντρική πλατεία Μα-
ριενπλάτς με το Παλαιό Δημαρχείο, το επιβλητικό Νέο Δημαρχείο με τις 43 καμπάνες και τον κίονα 
της Παναγίας, με το χρυσό άγαλμά της. Θα συνεχίσουμε με την εκκλησία του Αγίου Πέτρου, που εί-
ναι και η παλαιότερη εκκλησία του Μονάχου. Ακολουθεί η Τεατινερστράσσε ο περίφημος πεζόδρο-
μος με καταστήματα και το νεοκλασικού ρυθμού κτίριο της Όπερας του Μονάχου. Από εδώ ξεκινά 
η Μαξιμίλιανστρασε, η ακριβότερη οδός της πόλης, στην οποία υπάρχουν καταστήματα διεθνώς 
γνωστών εταιριών - όπως οι Gucci, Armani και Bulgari - καθώς και ιδιωτικές γκαλερί έργων τέχνης, 
καφέ και εστιατόρια. Θα συνεχίσουμε με το Χοφμπροιχάους, μίας από τις γνωστότερες μπυραρίες 
του Μονάχου, η οποία βρίσκεται στην ιδιοκτησία της Βαυαρικής κυβέρνησης και προχωρώντας θα 

βρεθούμε στο σπίτι, όπου ο Μότσαρτ το 1780 
έγραψε την όπερα της Ιδομενέας. Τελειώ-
νουμε την ξενάγηση στην πλατεία Μαριεν-
πλατς απ’ όπου ξεκινήσαμε. Το υπόλοιπο 
της ημέρας είναι ελεύθερο για να απο-
λαύσετε τον περίπατό σας στο ιστορικό 
κέντρο. Διανυκτέρευση. 

9η μέρα: ΜΟΝΑΧΟ - 
ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΒΕΝΕΤΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώ-
ρηση για την Βενετία. Καθ οδών θα 
επισκεφθούμε το Ίνσμπρουκ. Στην πα-
νοραμική μας περιήγηση θα έχουμε την 
ευκαιρία να δούμε και να θαυμάσουμε 
πληθώρα από αξιοθέατα που συνθέτουν 
την μαγεία αυτής της πόλης. Δικαιολογημένα 
αποκαλούν το Ίνσμπρουκ «διαμάντι των Άλπε-
ων». Ο ποταμός Ιν της προσδίδει μια μεγαλοπρέ-
πεια και τα αξιοθέατα την στολίζουν σαν ένα μόνιμο 
και διαρκές μοναδικό κόσμημα. Θα περπατήσουμε στο 
πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο και θαυμάστε την Χρυσή Στέγη, τα 
Χειμερινά ανάκτορα (όπου βρίσκεται και η σαρκοφάγος του αυτοκράτορα Μαξιμιλιανού) , και τον 
μεγαλοπρεπή και χρυσοστολισμένο ναό του Αγ. Ιακώβ. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Μουσείο 
Σβαρόφσκι γνωστό παγκοσμίως σας το Μουσείο Swarovski Crystal World, δημιουργία του καλλι-
τεχνικού διευθυντή André Heller, που αποτελεί τη μεγαλύτερη έκθεση του οίκου Swarovski. Ανα-
χώρηση για την Βενετία την πιο ρομαντική πόλη του κόσμου, χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησιά, 
που ενώνονται με 410 περίπου γέφυρες, και έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς από την UNESCO. Από το Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο στην περιοχή 
Καστέλλο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και το Βυζαντινό 
Ινστιτούτο. Περνώντας από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο 
των Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από ροζ και λευκό μάρμαρο σε βενετσιάνικο - γοτθικό στιλ, και 
θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», όπως το 
χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο περίφημος Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, αρι-
στούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καμπαναριό του (Καμπανίλε) 
, ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Αργά το βράδυ 
μεταφορά στο λιμάνι της Βενετίας όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση 
στις καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.

10η μέρα: ΕΝ ΠΛΩ
Διανυκτέρευση εν πλω.

11η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ 
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα φθάσουμε στο λιμάνι της Ηγου-
μενίτσας/Πάτρας. Αποβίβαση και μεταφορά στον τελικό προορισμό σας. ‘Άφιξη αργά το απόγευμα 
στην Θεσσαλονίκη/Αθήνα.
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Περιλαμβάνονται: 
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το 

πρόγραμμα.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα - Ανκόνα και Βενετία - Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές 

καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4) .
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. 
• Πρωινό καθημερινά (εκτός πλοίου) . 
• 5 Γεύματα/ δείπνο στο σύνολο σε τοπικά εστιατόρια (2 Στρασβούργο, 2 Μόναχο, 1 Νυρεμβέργη) . 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
•  Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
•  Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Καραβάκι Βενετίας (15€) .
• Checkpoint (30€) .
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Στρασβούργο 2, 45€, Μιλάνο 2€) . 

Germany
Από

985€
το άτομο

Γερμανία: 
14 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
15 Ιουνίου
20 Ιουλίου
03, 10 Αυγούστου

ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΑΛΣΑΤΙΑ
Μιλάνο, Λουκέρνη, Στρασβούργο, Κολμάρ, Χωριά Αλσατίας, Χαιδελβέργη, Νυρεμβέργη, Βύρτσμπουργκ, Ρότενμπουργκ 
ομπ ντερ Τάουμπερ, Μαγδεμβούργο, Βερολίνο, Δρέσδη, Μόναχο, Ίνσμπρουκ, Βενετία.

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 985€

Τιμή σε μονόκλινο 1300€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών) 895€

Δώρο: 
5 δείπνα σε τοπικά 

παραδοσιακά 
εστιατόρια.
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - AΝΚΟΝΑ 
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας/Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτο-
ποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω. 

2η μέρα ΑΝΚΟΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ
 Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και αναχώρηση για την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας το Μιλά-
νο. Άφιξη και πανοραμική περιήγηση. Θα δούμε το κάστρο των Σφόρτσα, την Πιάτσα ντελ Ντουόμο, 
τον εντυπωσιακός Καθεδρικός του Μιλάνου (Ντουόμο ντι Μιλάνο) και την περίφημη Σκάλα του 
Μιλάνου. Στη συνέχεια μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα ΜΙΛΑΝΟ - ΛΟΥΚΈΡΝΗ - ΣΤΡΑΒΟΥΡΓΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη Λουκέρνη, μία από τις πιο τουριστικές πόλεις της Ελ-
βετίας με την παλιά, ξύλινη, σκεπαστή γέφυρα Κάπελμπρυκε του 14ου αιώνα. Περιπλανηθείτε στα 
μικρά, γραφικά, πλακόστρωτα δρομάκια με τις ζωγραφισμένες προσόψεις των σπιτιών, και απολαύ-
στε καφέ ή ζεστό κρασί σε κάποια από τις στολισμένες με σιντριβάνια μικρές πλατείες της πόλης. 
Αργά το απόγευμα άφιξη στο Στρασβούργο, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο 
και διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΚΟΛΜΑΡ - ΧΩΡΙΑ ΑΛΣΑΤΙΑΣ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και περιήγηση στο Στρασβούργο, πρωτεύουσα της περιφέρειας της Αλ-
σατίας μία από τις δύο έδρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (η άλλη είναι οι Βρυξέλλες) . Εδώ 
εδρεύουν επίσης το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Συμβούλιο της Ευρώ-
πης. Μετάβαση στο ιστορικό κέντρο, τη «Μικρή Γαλλία», με τα κανάλια, τις γέφυρες στον ποταμό Ιλ, 
που διαρρέει την πόλη, τα ξύλινα σπίτια και τα παραδοσιακά αλσατικά ταβερνάκια. Επίσκεψη στον 
επιβλητικό Καθεδρικό Ναό της Νοτρ Νταμ με το αστρονομικό ρολόι στην Πλατεία Δημοκρατίας. Το 
απόγευμα μας είναι αφιερωμένη στα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας όπως το Βernai - Ribeauville 
- Riquewihr - Kaysersberg - Eguisheim και φυσικά το Κολμάρ το στολίδι της Αλσατίας που βρί-
σκεται στο δρόμο του κρασιού και φημίζεται για τα κρασιά του. Θα περιηγηθούμε στο ιστορικό του 
κέντρο που χαρακτηρίζεται από παραδοσιακά σπίτια κτισμένα στις όχθες του ποταμού Λάουχ. Θα 
δούμε το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό αφιερωμένο στον Άγιο Μαρτίνο όπως επίσης και μικρές 
πανέμορφες πλατείες με ενδιαφέρουσες υπαίθριες αγορές. Ελεύθερος χρόνος στο πιο όμορφο 
σημείο της παλαιάς πόλης, την Μικρή Βενετία που χαρακτηρίζεται από κανάλια, περίτεχνες γέφυ-
ρες, αριστοκρατικά καφέ και εστιατόρια. Μην λησμονήσετε να φωτογραφηθείτε με φόντο την Οικία 
Πφίστερ που κατασκευάστηκε γύρω στα 1537 και αποτελεί δείγμα γερμανικής αναγεννησιακής 
αρχιτεκτονικής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ - ΡΟΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ ΟΜΠ ΝΤΕΡ ΤΑΟΥΜΠΕΡ - 
ΒΥΡΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Χαιδελβέργη, όπου και θα έχουμε την ευκαιρία να 
περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο ιστορικό της κέντρο, με τις ενδιαφέρουσες εκκλησίες των Ιη-
σουϊτών και του Αγίου Πνεύματος, θα θαυμάσουμε τα κτίρια με την Μπαρόκ αρχιτεκτονική και 
την πολύβουη κεντρική πλατεία της αγοράς. Αναχώρηση για το γραφικό Ρότενμπουργκ ομπ ντερ 
Τάουμπερ, μία από τις παλαιότερες και πιο γραφικές πόλεις στον Ρομαντικό Δρόμο της Νότιας 
Γερμανίας και προσφιλή τουριστικό προορισμό. Στη συνέχεια Θα επισκεφθούμε το μεσαιωνικό 
Βύρτσμπουργκ στον ποταμό Μάιν, πρωτεύουσα της Κάτω Φρανκονίας (Βαυαρία) . Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΒΥΡΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και περιήγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης. Θα δούμε το επι-
βλητικό παλάτι Ρέζιντεντς, τον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό Ναό του Αγίου Κίλιαν, το γραφικό Δημαρ-
χείο, τη γέφυρα με τα αγάλματα στον ποταμό Μάιν και το Φέστουνγκ Μάριενμπεργκ, το κάστρο 
- έδρα των πριγκίπων επισκόπων. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό Μαγδεμβούργο, μία από τις πα-
λαιότερες πόλης της Γερμανίας, χτισμένο στις όχθες του ποταμού Έλβα, με κορυφαίο αξιοθέατο 
την υδάτινη γέφυρα. Χρόνος ελεύθερος και νωρίς το απόγευμα άφιξη στο Βερολίνο, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

7η μέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ (ξενάγηση πόλης) 
Μετά το πρόγευμα θα επισκεφθούμε το Μουσείο της Περγάμου, που χρωστά το όνομά του στον 
περίφημο Βωμό της Περγάμου, ο οποίος δεσπόζει στην κεντρική αίθουσα, και φιλοξενεί μία από 
τις διασημότερες συλλογές αρχαιοτήτων στην Ευρώπη. Ακολουθεί ξενάγηση της πόλης κατά τη δι-
άρκεια της οποίας θα εκτυλιχτεί η ιστορία της που σφράγισε την εικόνα του σύγχρονου Βερολίνου 
και την ιστορία της Ευρώπης. Από την Πύλη του Βρανδεμβούργου και τη λεωφόρο Ούντερ ντεν Λί-
ντεν έως τη λεωφόρο Καρλ Μαρξ και την Ποτσντάμερ Πλατς με τους εντυπωσιακούς ουρανοξύστες 
εναλλάσσονται τα μνημεία της αυτοκρατορικής εποχής με τα κτήρια του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, 
ενώ κοντά στο πέρασμα του Τσεκ Πόιντ «Τσάρλι» τα απομεινάρια του Τείχους θα μας μεταφέρουν 
νοερά στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Διασχίζοντας την επιβλητική λεωφόρο της 17ης Ιουνίου 
θα απολαύσετε το κεντρικό πάρκο της πόλης, το Τίεργκαρτεν, στη βόρεια πλευρά του οποίου βρί-
σκεται το Γερμανικό Κοινοβούλιο, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, η Καγκελαρία, η Βουλή και πολλές 
πρεσβείες. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση

8η μέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη. 
Το Βερολίνο είναι γνωστό για τα πολλά και 
σημαντικά μουσεία του. Σας προτείνουμε 
να επισκεφθείτε το Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης, ένα από τα πιο σύγχρονα μου-
σεία του κόσμου, που στεγάζεται σε 
ένα νέο - αναγεννησιακό κτίριο και 
χρονολογείται από το 1847, πα-
λαιότερα ήταν ο σιδηροδρομικός 
σταθμός. Μην παραλείψετε να 
επισκεφθείτε το περίφημο το 
Τείχος του Βερολίνου ή αλλιώς 
το «Τείχος του Αίσχος», συγκλο-
νιστικό σύμβολο του Ψυχρού 
πολέμου που χώριζε τη Γερμανία 
στα δύο για 28 ολόκληρα χρόνια 
(1961 - 1989) . Δική μας πρόταση 
να κάνετε μία προαιρετική εκδρομή 
στο κοντινό Πότσνταμ, γνωστό για 
το περίφημο ανάκτορο Σανσουσί, που 
έκτισε ο Φρειδερίκος ο Μέγας και έχει 
ανακηρυχθεί από την Unesco, Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Θα 
κάνουμε την πανοραμική περιήγηση της πόλης 
και θα έχουμε την ευκαιρία να περιπλανηθούμε στα 
γραφικά στενά στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Επιστροφή το 
μεσημέρι στο ξενοδοχείο μας και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

9η μέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΔΡΕΣΔΗ - ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την πανέμορφη Δρέσδη που είναι η πιο μπαρόκ πόλη της 
Γερμανίας, μία πόλη - υπαίθριο μουσείο, με τα εξαίσια κτίσματα, που της χάρισαν προπολεμικά τον 
τίτλο της “Φλωρεντίας του βορρά” και που, τότε, ήταν πολύ περισσότερα. Στην περιήγηση μας θα 
θαυμάσουμε το Τσβίγκερ, τμήμα των ανακτόρων του βασιλιά της Σαξονίας, με την πρόσοψη του 
αναγεννησιακού Ρεζιντέντσλος, το Δημαρχείο, και την περίφημη εκκλησία Φράουενκιρχε. Αναχώ-
ρηση για την Νυρεμβέργη την πόλη που συνέδεσε το όνομά της με τη νεότερη ιστορία της Γερμα-
νίας, αφού σε αυτήν γίνονταν τα συνέδρια του Ναζιστικού Κόμματος, θεσπίστηκαν οι περίφημοι 
ρατσιστικοί «Νόμοι της Νυρεμβέργης» και πραγματοποιήθηκε η δίκη για τα ναζιστικά εγκλήματα 
πολέμου. Άφιξη και πανοραμική περιήγηση πόλης. Αργά το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

10η μέρα: ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΜΟΝΑΧΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και περιήγηση στην παλιά πόλη. Θα δούμε το ιστορικό της κέντρο με τις 
νεογοτθικές εκκλησίες και τα μεσαιωνικά κτήρια, τις γραφικές πλατείες και τα σιντριβάνια και θα 
επισκεφθούμε το κτήριο στο οποίο έγινε η περίφημη «Δίκη της Νυρεμβέργης». Αργά το απόγευμα 
άφιξη στο Μόναχο, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση σας για μία 
πρώτη γνωριμία με την πόλη. Δείπνο και διανυκτέρευση.

11η μέρα ΜΟΝΑΧΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Θα ξεκινήσουμε την πρωινή μας περιήγηση από την κεντρική πλατεία Μα-
ριενπλάτς με το Παλαιό Δημαρχείο, το επιβλητικό Νέο Δημαρχείο με τις 43 καμπάνες και τον κίονα 
της Παναγίας, με το χρυσό άγαλμά της. Θα συνεχίσουμε με την εκκλησία του Αγίου Πέτρου, που εί-
ναι και η παλαιότερη εκκλησία του Μονάχου. Ακολουθεί η Τεατινερστράσσε ο περίφημος πεζόδρο-
μος με καταστήματα και το νεοκλασικού ρυθμού κτίριο της Όπερας του Μονάχου. Από εδώ ξεκινά 
η Μαξιμίλιανστρασε, η ακριβότερη οδός της πόλης, στην οποία υπάρχουν καταστήματα διεθνώς 
γνωστών εταιριών - όπως οι Gucci, Armani και Bulgari - καθώς και ιδιωτικές γκαλερί έργων τέχνης, 
καφέ και εστιατόρια. Θα συνεχίσουμε με το Χοφμπροιχάους, μίας από τις γνωστότερες μπυραρίες 
του Μονάχου, η οποία βρίσκεται στην ιδιοκτησία της Βαυαρικής κυβέρνησης και προχωρώντας θα 
βρεθούμε στο σπίτι, όπου ο Μότσαρτ το 1780 έγραψε την όπερα της Ιδομενέας. Τελειώνουμε την 
ξενάγηση στην πλατεία Μαριενπλατς απ’ όπου ξεκινήσαμε. Το υπόλοιπο της ημέρας είναι ελεύθερο 
για να απολαύσετε τον περίπατό σας στο ιστορικό κέντρο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

12η μέρα: ΜΟΝΑΧΟ - ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΒΕΝΕΤΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Βενετία. Καθ οδών θα επισκεφθούμε το Ίνσμπρουκ. 
Στην πανοραμική μας περιήγηση θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και να θαυμάσουμε πληθώρα 
από αξιοθέατα που συνθέτουν την μαγεία αυτής της πόλης. Δικαιολογημένα αποκαλούν το Ίν-
σμπρουκ «διαμάντι των Άλπεων». Ο ποταμός Ιν της προσδίδει μια μεγαλοπρέπεια και τα αξιοθέατα 
την στολίζουν σαν ένα μόνιμο και διαρκές μοναδικό κόσμημα. Θα περπατήσουμε στο πεζοδρομη-
μένο ιστορικό κέντρο και θαυμάστε την Χρυσή Στέγη, τα Χειμερινά ανάκτορα (όπου βρίσκεται και η 
σαρκοφάγος του αυτοκράτορα Μαξιμιλιανού) , και τον μεγαλοπρεπή και χρυσοστολισμένο ναό του 
Αγ. Ιακώβ. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Μουσείο Σβαρόφσκι γνωστό παγκοσμίως σας το Μου-

σείο Swarovski Crystal World, δημιουργία του καλλιτεχνικού διευθυντή 
André Heller, που αποτελεί τη μεγαλύτερη έκθεση του οίκου Swarovski. 
Αναχώρηση για την Βενετία την πιο ρομαντική πόλη του κόσμου, χτισμέ-
νη πάνω σε 118 μικρά νησιά, που ενώνονται με 410 περίπου γέφυρες, και 
έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από 
την UNESCO. Από το Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο στην πε-
ριοχή Καστέλλο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωρ-
γίου των Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας από γραφικές 
γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο των Δόγη-
δων, μια φαντασμαγορία από ροζ και λευκό μάρμαρο σε βενετσιάνικο 
- γοτθικό στιλ, και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, «το 
ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. 
Εδώ βρίσκεται ο περίφημος Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, αριστούρ-
γημα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καμπα-
ναριό του (Καμπανίλε) , ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη 
και το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Αργά το βράδυ μεταφορά στο λιμάνι 
της Βενετίας όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο της επιστροφής. Τακτο-
ποίηση στις καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.

13η μέρα: ΕΝ ΠΛΩ
Διανυκτέρευση εν πλω.

14η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ 
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα φθά-
σουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας/Πάτρας. Αποβίβαση και μεταφορά 
στον τελικό προορισμό σας. ‘Άφιξη αργά το απόγευμα στην Θεσσαλο-
νίκη/Αθήνα.
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ (6ΗΜ)
Κρακοβία, Άουσβιτς, Βρότσλαβ, Βαρσοβία.

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ - ΕΣΘΟΝΙΑ - ΛΕΤΟΝΙΑ (7ΗΜ)
Βίλνιους, Τρακάι, Λόφος των Σταυρών, Ανάκτορα Ρούνταλε, 
Ρίγα, Γιουρμάλα, Σιγκούλντα, Ταουράιντα, Πάρνου, Ταλλίν.

ΧΩΡΕΣ ΒΑΛΤΙΚΗΣ (7ΗΜ)
Βίλνιους, Κάουνας, Τρακάι, Λόφος των Σταυρών, Ανάκτορα Ρούνταλε, 
Ρίγα, Γιουρμάλα, Σιγκούλντα, Τουράιντα, Πάρνου, Ταλλίν.

ΜΟΣΧΑ - ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (8ΗΜ)

ΠΟΛΩΝΙΑ - ΒΑΛΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ - ΡΩΣΙΑ (22HM)

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (8HM)

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ (11HM)
Βελιγράδι, Βουδαπέστη, Κρακοβία, Αλατωρυχεία, Άουσβιτς, 
Βρότσλαβ, Τσεστοχόβα, Βαρσοβία, Μπρατισλάβα.



67

Πολωνία: 
6 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
14, 21, 28 Ιουλίου
04, 11, 18 Αυγούστου
01 Σεπτεμβρίου

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
Κρακοβία, Άουσβιτς, Βρότσλαβ, Βαρσοβία.
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Από

565€
το άτομο

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Αθήνα - Κρακοβία και 

Βαρσοβία - Αθήνα.
• Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* sup (INX Design Krakow, 

Novotel Centrum Wroclaw, Indigo Nowy Swiat Warsaw) 
• Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία σύμφω-

να με το παραπάνω πρόγραμμα.
• Έλληνας έμπειρος συνοδός - αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εκδρομής.
• Επίσημος ξεναγός στα Αλατωρυχεία Wieliczka και στο Μουσείο Άου-

σβιτς - Μπίρκεναου.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων (150€) .
• Εισιτήριο εισόδου Αλατωρυχεία Wieliczka περίπου 23€.
• Εισιτήριο εισόδου Auschwitz περίπου 20€ (περιλαμβάνει ξενάγηση 3 

ωρών και ακουστικά) .
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα και αρχαιολογικούς χώρους.
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

Τιμές για αναχωρήσεις: 14/07, 25/08 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08 01/09

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 595€ 625€ 565€

Τιμή σε μονόκλινο 845€ 875€ 815€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 300€ 300€ 300€

Φόροι αεροδρομίων 150€ 150€ 150€

Πτήσεις με εγγυημένες θέσεις:

Αναχώρηση Αθήνα - Κρακοβία A3 868 08:25 - 09:45

Επιστροφή Βαρσοβία - Αθήνα A3 871 18:10 - 21:45

Διαμονή σε 
ξενοδοχεία 4*sup.

Σημειώσεις: Οι τιμές του πίνακα, αφορούν την Early Booking περίοδο. Έπειτα για της αναχωρήσεις Ιουλίου, Αυγούστου υπόκειται σε αύξηση 50€ και για την 
αναχώρηση Σεπμτεμβρίου 30€.

Poland
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Κρακοβία που 
αποτελεί στολίδι της χώρας με ανεξάντλητη ιστορία. Κοιτίδα του 
μεσαιωνικού εμπορίου και μεγάλο κέντρο τεχνών και επιστημών 
κατά τον 16ο αιώνα, διατηρεί μέχρι σήμερα την αρχοντιά του Πα-
λαιού Κόσμου. Βρίσκεται κτισµένη στις όχθες του Βιστούλα και 
συνιστά το πολιτιστικό κέντρο της χώρας. Η παλιά πόλη βρίσκεται 
στη λίστα των μνημείων της Unesco. Αποτελεί το θρησκευτικό και 
πνευματικό κέντρο της χώρας και ταυτίζεται με την ιστορία της 
Πολωνίας. Το πρώτο οχυρό κτίστηκε στον λόφο Βαβέλ. Η πόλη 
απλώθηκε στην κοιλάδα του Βιστούλα και έπειτα κτίστηκαν πα-
νεπιστήμια και εκκλησίες, αντικατοπτρίζοντας τον πλούτο τον 
μεσαιωνικών βασιλείων. Στην ξενάγησή μας, μεταξύ άλλων, θα 
δούμε τον λόφο Βαβέλ, τη γοτθικού ρυθμού μητρόπολη της Κρα-
κοβίας, όπου γινόταν η στέψη και ο ενταφιασμός των πολωνών 
βασιλέων, τη μεγάλη πλατεία Κεντρικής Αγοράς Ρίνεκ Γκλόβνι με 
την παλιά μεσαιωνική αγορά υφασμάτων που σήμερα φιλοξενεί 
τουριστικά καταστήματα, τον Πύργο του Δημαρχείου, καθώς και 
την παλιά εβραϊκή συνοικία Κάζιμιερτς. Στη συνέχεια μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα προτείνουμε να 
περιπλανηθείτε στα στενά της πόλης και να απολαύσετε φαγητό ή 
ποτό στα καταπληκτικά εστιατόρια που κατακλύζουν την κεντρική 
πλατεία.

2η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΛΑΤΩΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ 
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για τη Βιε-
λίτσκα όπου τα αλατωρυχεία της αποτελούν τη ζωντανή απόδειξη 
του πανέμορφου και ιδιαίτερου κόσμου μας. Στις υπόγειες στοές 
των αλατωρυχείων του 13ου αιώνα που αποτελούν μνημείο παγκό-
σμιας κληρονομιάς της Unesco, θα θαυμάσουμε το «Παρεκκλήσι 
της Ευλογημένης Κίνγκα», έναν υπόγειο καθεδρικό ναό λαξεμένο 
εξ ολοκλήρου μέσα σε πετρώματα αλατιού με εκπληκτικά ανά-

γλυφα βιβλικών παραστάσεων και πολυέλαιους από κρυστάλλους 
αλατιού. Θα δούμε επίσης, φωσφορίζουσες λίμνες, αίθουσες 
συναυλιών, ομοιώματα του Ιησού, πάγκους, Αγίες Τράπεζες, όλα 
φτιαγμένα και σκαλισμένα πάνω στο αλάτι. Έπειτα επιστροφή στο 
ιστορικό κέντρο της Κρακοβίας όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο.

3η ημέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΟΥΣΒΙΤΣ - ΒΡΟΤΣΛΑΒ
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και αφήνουμε τη νότια 
Πολωνία για να επισκεφθούμε τον ειδικά διαμορφωμένο μου-
σειακό χώρο του Άουσβιτς - Μπιρκενάου, όπου κατά τη διάρκεια 
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου έλαβε χώρα ένα από τα μεγαλύτερα 
εγκλήματα της ιστορίας από τους Ναζί με αποτέλεσμα εκατομμύ-
ρια άνθρωποι να βρουν τον θάνατο. Η επίσκεψη αποτελεί μια από 
τις πιο συγκινητικές και διδακτικές εμπειρίες του ταξιδιού. Στη 
συνέχεια αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Κάτω Σιλεσίας, το 
παραμυθένιο Βρότσλαβ. Η πόλη βρίσκεται κτισμένη σε 12 νησιά 
του ποταμού Όντερ, στα νερά του οποίου καθρεφτίζονται οι 112 
γέφυρες και τα πανέμορφα κτίρια. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, την 
κεντρική πλατεία Ρίνεκ, μία από τις ωραιότερες της Ευρώπης, το 
Δημαρχείο, τον καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 
το Πανεπιστήμιο και το νησί Πιάσεκ. Στη συνέχεια τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ προτείνουμε περίπατο στο κέντρο της 
πόλης με την πανέμορφη πλατεία.

4η ημέρα: ΒΡΟΤΣΛΑΒ - ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΑ (Μαύρη Παναγία) - 

ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για την Τσε-
στοχόβα, πόλη όπου χτυπάει η καρδιά της Καθολικής Πολωνίας. 
Το μοναστήρι της Γιάσνα Γκόρα (Μαύρη Μαντόνα, ή Μαύρη Πανα-
γία) διαθέτει την ομώνυμη εικόνα που θεωρείται το μεγαλύτερο 
θρησκευτικό κειμήλιο της Πολωνίας. Εκατομμύρια πιστοί από όλη 
τη χώρα, αλλά και από το εξωτερικό καταφθάνουν συνεχώς για να 

προσκυνήσουν την εικόνα της Παρθένου Μαρίας. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για τη Βαρσοβία. Άφιξη στην αρχαία πρωτεύουσα των 
δουκών της Μαζοβίας, που κατέχει μια θέση στον κατάλογο της 
παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. Τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο μας. Προτείνουμε το βράδυ περίπατο για μία πρώτη γνωριμία 
με την πόλη.

5η ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείο και ακολουθεί ξενάγηση 
στα σημαντικότερα αξιοθέατα της ιστορικής πόλης που περιβάλ-
λεται από παλιές οχυρώσεις. Θα ξεκινήσουμε από τους κήπους 
του ανακτόρου Λαζένκι που αποτελεί το μεγαλύτερο πάρκο στη 
Βαρσοβία. Θα δούμε το μνημείο αφιερωμένο στον Σοπέν και θα 
συνεχίσουμε τη διαδρομή μας προς την κεντρική πλατεία της Αγο-
ράς, το Βασιλικό Ανάκτορο, πολύ καλό δείγμα μπαρόκ αρχιτεκτο-
νικής που λειτουργεί σαν μουσείο και έδρα της Βουλής Seim, το 
παλάτι και την πλατεία του Κάστρου Plac Zamkowy, από τα λίγα 
σημεία που σώθηκαν από τη ναζιστική λαίλαπα, το μνημειώδες 
Μέγαρο Πολιτισμού και Επιστήμης, το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, που 
στεγάζει την όπερα και το μπαλέτο, το μπαρόκ παλάτι Κρασίνσκι, 
που θεωρείται από τα ομορφότερα κτίρια της πόλης και το σπίτι 
της Μαρί Κοζλόφκα Κιουρί που τιμήθηκε με Νόμπελ. Το απόγευ-
μα προτείνουμε να περπατήσετε στους δρόμους της Βαρσοβίας, 
να επισκεφθείτε κάποιο από τα αμέτρητα πάρκα της πόλης ή να 
εξερευνήσετε τη λιγότερο τουριστική, δυτική όχθη του ποταμού 
Βιστούλα, διασχίζοντας μία από τις πολλές γέφυρες που ενώνουν 
τα δύο κομμάτια της πόλης.

6η ημέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα και χρόνος για να μεταβούμε στην πλατεία Κεντρικής 
Αγοράς για τις τελευταίες αγορές και καφέ. Στη συνέχεια αναχώ-
ρηση για το αεροδρόμιο της Κρακοβίας. Πτήση επιστροφής και 
άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.
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Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης απ’ ευθείας πτήσεις Αθήνα - Μόσχα & Αγία Πετρούπολη - Μόσχα - 

Αθήνα με την Aerofl ot. 
• Μεταφορές, περιηγήσεις και ξεναγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο τοπικό πούλμαν, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* superior. (Hotel Hilton Garden inn Moscow Krasnoselskaya στη 

Μόσχα & Original Sokos hotel Olympia Garden ή Vedensky στην Αγία Πετρούπολη η παρόμοια) . 
• Πρωινό σε μπουφέ καθημερινά στα ξενοδοχεία.
• Δείπνο σε μπουφέ καθημερινά στα ξενοδοχεία. 
• Τοπικοί ξεναγοί καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής
• Είσοδος στο Κρεμλίνο (με 2 καθεδρικούς) 
• Είσοδος στο Μουσείο όπλων ή θησαυροφυλάκιο 
• Είσοδος στο Μουσείο Κοσμοναυτών
• Είσοδος στο Μουσείο πολέμου 
• Είσοδος στο Φρούριο Πέτρου & Παύλου
• Είσοδος στο Μουσείο του Ερμιτάζ
• Είσοδος στο Παλάτι και στους κήπους του Πέτερχοφ 
• Έμπειρος Αρχηγός - συνοδός καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Ό, τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο & ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.

Για την εκδοση της βιζας απαιτουνται: 
• Το διαβατήριο με 6μηνη ισχύ, υπογεγραμμένο.
• 1 έγχρωμη, πρόσφατη φωτογραφία, διαστάσεων 3, 5 x 4, 5 (σε λευκό φόντο, τραβηγμένη από τους ώμους και 

πάνω, χωρίς γυαλιά και χωρίς καπέλο) .
• Επάγγελμα, Διεύθυνση & τηλέφωνο. 
• Διεύθυνση & τηλέφωνο κατοικίας.
• Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να τα προσκομίσετε τουλάχιστον 20 εργάσιμες ημέρες πριν από την αναχώ-

ρηση της εκδρομής.
Σημειώσεις: 
Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Τιμές για αναχωρήσεις: Ιουνίου (Λευκές νύχτες) Ιουλίου, Αυγούστου Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 990€ 855€ 745€

Τιμή σε μονόκλινο 1350€ 1170€ 1080€

Φόροι αεροδρομίων, βίζα, 
ασφάλεια Ρωσίας 495€ 495€ 495€

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Μόσχα 13:30 - 17:20

Ενδιάμεση πτήση Μόσχα - Αγία Πετρούπολη 09:50 - 11:15

Επιστροφή
Αγία Πετρούπολη - Μόσχα 15:15 - 16:35

Μόσχα - Αθήνα 18:40 - 22:40

Ρωσία: 
8 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
15, 16, 22, 29, 30 Ιουνίου (Λευκές νύχτες) 
03, 06, 07, 13, 20, 27 Ιουλίου
03, 10, 17, 24, 31 Αυγούστου
14, 28 Σεπτεμβρίου
12, 21, 27 Οκτωβρίου

ΜΟΣΧΑ - ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

Russia
Το πληρέστερο 
πρόγραμμα της 

αγοράς.
Διαμονή σε κεντρικά 

ξενοδοχεία 4* sup 
με ημιδιατροφή.

Δώρο οι είσοδοι σε 
όλα τα μουσεία που 

θα επισκεπτούμε

Από

745€
το άτομο
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΜΟΣΧΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Μόσχα. Άφιξη στη μεγαλόπρεπη πρωτεύουσα της Ρωσίας. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Ξεκούραση και χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Δείπνο και 
διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΜΟΣΧΑ: Κόκκινη πλατεία - πολυκατάστημα Γκούμ - Αγορά Αρμπάτ - Μετρό 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην πανοραμική ξενάγηση αποκαλύπτονται οι ομορφιές της πόλης: το Πανεπιστήμιο, το Θέατρο 
Μπολσόι, οι όχθες του ποταμού Μόσχοβα, οι ναοί και τα μοναστήρια της, τα υπέροχα αρχιτεκτονικά της μνημεία, οι πλατεί-
ες, τα πάρκα και οι λεωφόροι της πρωτεύουσας αυτής της αχανούς χώρας. Συνεχίζουμε την ξενάγηση μας με την επίσκεψη 
στην Κόκκινη Πλατεία, την τέταρτη σε μέγεθος πλατεία στον κόσμο, την οποία περιστοιχίζουν οι καθεδρικοί ναοί του Αγίου 
Βασιλείου και της Παναγίας του Καζάν, το Κρατικό Ιστορικό Μουσείο, το Κρεμλίνο (έδρα των Μεγάλων Δουκών των Τσάρων 
πριν από το 1712 και σήμερα του Προέδρου της Ρωσίας) , το Μαυσωλείο του Λένιν, καθώς και το εμπορικό πολυκατάστημα 
ΓΚΟΥΜ το οποίο κατασκευάστηκε τον 19ο αι. και αποτελεί ένα κομψοτέχνημα και ένα από τα παλαιότερα καταστήματα της 
Μόσχας. Χρόνος ελεύθερος στο πολυκατάστημα Γκουμ. Ακολούθως, επίσκεψη στην οδό Αρμπάτ, μία από τις πιο γνωστές 
οδούς της Μόσχας, διαιωνισμένη στα τραγούδια και στην ποίηση. Εδώ ο επισκέπτης μεταφέρεται στη Μόσχα του 17ου και 
18ου αιώνα καθώς η περιοχή είναι γεμάτη νεοκλασικά κτήρια της εποχής. Στη συνέχεια, επίσκεψη στο μετρό της Μόσχας, 
ένα πραγματικό αριστούργημα, ένα μεγάλο μουσείο, που εξυπηρετεί καθημερινά 8, 6 εκ. ανθρώπους. Το μετρό λειτούρ-
γησε για πρώτη φορά το 1932 και στη μοναδική του διακόσμηση συνέβαλαν διάσημοι Ρώσοι καλλιτέχνες. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΜΟΣΧΑ: Ξενάγηση στο Κρεμλίνο - Καθεδρικός Ναός - Μουσείο Όπλων 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση στον κόσμο των τσάρων. Μετάβαση στο Κρεμλίνο, το ιστορικό οχυρωμένο συγκρότημα 
διοικητικών κτιρίων που βρίσκεται στην καρδιά της Μόσχας και συμπληρώνει το σύμπλεγμα των πασίγνωστων αξιοθέατων όπως ο 
Καθεδρικός του Αγίου Βασιλείου, την Κόκκινη Πλατεία και τον κήπο του Αλέξανδρου. Το Κρεμλίνο περιλαμβάνει τέσσερα παλάτια, 
τέσσερις καθεδρικούς και είκοσι πύργους που ενισχύουν το τείχος του. Ιστορικά, εδώ άρχιζε και τελείωνε η ζωή των τσάρων με 
τον Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπου βαπτίζονταν, τον Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου γινόταν η στέψη τους 
και τον Ναό του Αρχαγγέλου όπου γινόταν η ταφή τους. Ακολούθως επίσκεψη σε δύο από τους καθεδρικούς ναούς του Κρεμλίνου 
και το Μουσείο τον Όπλων (Ορουζέναγια Παλάτα) . Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο, διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΜΟΣΧΑ: Μουσείο πολέμου - Μουσείο Κοσμοναυτών
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Επίσκεψη στο Μουσείο Πολέμου. Στις 9 Μαΐου Η Μόσχα γιορτάζει τη μεγάλη νίκη των στρατευμάτων 
της τότε Σοβιετικής Ένωσης ενάντια στη ναζιστική Γερμανία. Η πρώην Σοβιετική Ένωση είναι η χώρα που θρήνησε τους περισ-
σότερους νεκρούς στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Γύρω στα 27 εκατομμύρια στρατιώτες και πολίτες σκοτώθηκαν ή πέθαναν από τις 
κακουχίες και την πείνα στα πολεμικά μέτωπα και τις πολιορκίες την περίοδο 1941 - 1945. Θέλοντας να τιμήσει τον Αγώνα και τον 
ηρωισμό όλων αυτών των ανθρώπων εναντίον του ναζισμού, η Ρωσία εγκαινίασε το 1995 το μεγαλόπρεπο 'Μουσείο του Πατριωτι-
κού Πολέμου' στο Πάρκο της Νίκης που βρίσκεται στο λόφο Ποκλόναγια στη Μόσχα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Μουσείο 
των Κοσμοναυτών. Το μουσείο χτίστηκε το 1964 για να εκθέσει όλα τα επιτεύγματα των Ρώσων στην αστροναυτική. Εκτός από 
διαστημόπλοια και δορυφόρους, το Μουσείο στεγάζει και την στολή του θρυλικού Γιούρι Γκαγκάριν, του πρώτου ανθρώπου που 
ταξίδεψε για πρώτη φορά στο διάστημα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση

5η μέρα: ΜΟΣΧΑ - ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (Ξενάγηση πόλης & Φρούριο Πέτρου και Παύλου) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο αεροδρόμιο για τη πτήση στην Αγία Πετρούπολη που είναι χτισμένη πάνω σε νησάκια 
του ποταμού Νέβα. Ξενάγηση στην αυτοκρατορική πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γνωρίσετε την 300ετή ιστορία της αλλά 
και άγνωστες πτυχές της ρωσικής ιστορίας. Επίσκεψη στην εκκλησία της Παναγίας του Καζάν, τον Ναό του Πολεμικού Ναυτικού 
(την εκκλησία Αγίου Νικολάου και των Θεοφανίων, το πιο αγαπητό αρχιτεκτονικό μνημείο της πόλης του 19ου 
αιώνα) και τον Ναό της Ανάστασης, που χτίστηκε στον τόπο του θανάσιμου τραυματισμού (1881) του αυτοκράτορα 
Αλέξανδρου Β΄. Θα περάσουμε από την κεντρική οδό της πόλης, τη Λεωφόρο Νιέφσκι, γνωστή για τα θαυμαστά 
παλάτια των Γιουσούποφ, Στρόγκανοφ, Άνιτσκοφ και θα δούμε τα μέρη που έζησαν ο Πούσκιν και ο Ντοστογιέφ-
σκι. Στη συνέχεια, θα επισκεφθούμε το Φρούριο του Πέτρου και Παύλου, που δεσπόζει στο νησάκι Ζαγιάτσι απο-
τελώντας μνημείο οχυρωματικής αρχιτεκτονικής του 17ου αιώνα. Το πιο σημαντικό οικοδόμημα σε ολόκληρη την 
έκταση του φρουρίου είναι ο Ναός Πέτρου και Παύλου, στον οποίο βρίσκονται οι σαρκοφάγοι που περιέχουν τα 
λείψανα των περισσότερων Ρώσων τσάρων, με πρώτο που έχει ταφεί σ’ αυτόν τον Μεγάλο Πέτρο. Κατά τη διάρκεια 
της ξενάγησης θα μάθουμε για την τύχη των Ρώσων αυτοκρατόρων, για τα αινίγματα και τα μυστηριώδη γεγονότα 
που συνδέονται με την τσαρική οικογένεια, για τον μυστηριώδη θάνατο του Αλεξάνδρου Α΄ και θα κατανοήσουμε 
γιατί οι τάφοι του Αλεξάνδρου Β΄ και της συζύγου του διαφέρουν τόσο από τους υπόλοιπους. Μεταφορά και τα-
κτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο, διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (Ξενάγηση στο Ερμιτάζ) 
Πρωινό. Αναχώρηση για ξενάγηση σ’ ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα μουσεία του κόσμου: το Ερμι-
τάζ. Βάση του μουσειακού συγκροτήματος αποτελούν πέντε ιστορικά μέγαρα: τα Χειμερινά Ανάκτορα, επίσημη 
κατοικία των Ρώσων τσάρων, το Μάλι (Μικρό) Ερμιτάζ, το Στάρι (Παλιό) Ερμιτάζ, το Νόβι (Νέο) Ερμιτάζ και το 
θέατρο του Ερμιτάζ, γνωστό ως «Κρατικό Ερμιτάζ». Η λαμπρή και μεγαλοπρεπής όψη των αιθουσών έκθεσης, 

που είναι διακοσμημένες με μαλαχίτη, αχάτη, 
μάρμαρο, αποτελεί ένα συγκλονιστικό φόντο για 
τα εκθέματα, που φθάνουν στον μυθικό αριθμό 
των 3 εκατομμυρίων, αρχίζοντας από τη Λίθινη 
εποχή και φθάνοντας ως τον αιώνα μας. Τα εκ-
θέματα περιλαμβάνουν αρχαιολογικά ευρήματα, 
πίνακες όλων των μεγάλων ζωγράφων, γκραβού-
ρες, γλυπτά, ταπισερί, χαλιά, αντικείμενα τέχνης, 
έπιπλα, αντίκες και κοσμήματα. Για να δει κάποιος όλες τις αίθουσες της έκθεσης, 
είναι απαραίτητο να βαδίσει περίπου 20 χλμ. Στη συνέχεια, επίσκεψη στον Ναό του 
Αγίου Ισαάκ με τις μονολιθικές γρανιτένιες κολόνες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 
δείπνο, διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΠΕΤΕΡΧΟΦ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πόλη Πετροντβόρετς (Πέ-
τερχοφ) , θερινή κατοικία των Ρώσων τσάρων. Ένα στολίδι της ρωσικής 
αρχιτεκτονικής, μια πόλη γεμάτη παλάτια, πάρκα και σιντριβάνια, την 
οποία οικοδόμησε ο Μέγας Πέτρος σε ανάμνηση της νίκης της Ρωσίας 
με τη Σουηδία στον Βόρειο Πόλεμο και συναγωνιζόταν σε ομορφιά και 
πολυτέλεια τις Βερσαλλίες. Κέντρο του συγκροτήματος είναι το μεγάλο 
παλάτι με το εξαίσιο εσωτερικό του, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές 
κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και αναστηλώθηκε με βάση φωτογρα-
φίες και περιγραφές του παλαιού. Από το μεγάλο παλάτι τρία τεράστια 
σιντριβάνια οδηγούν στον κάτω κήπο, ένα αληθινό έργο τέχνης με 173 
ξεχωριστά σιντριβάνια διαφορετικά το ένα από το άλλο. Επίσκεψη και 
ξενάγηση στις αίθουσες του Μεγάλου Ανακτόρου και του Κάτω Πάρκου. 
Επιστροφή στην Αγία Πετρούπολη. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδο-
χείο και απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

8η μέρα: ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε 
στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα μέσω Μόσχας. Άφιξη 
στην Αθήνα Αργά το βράδυ.
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Αναχωρήσεις: 
25 Ιουλίου 
01, 08 Αυγούστου

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ - ΕΣΘΟΝΙΑ - ΛΕΤΟΝΙΑ
Τα καλύτερα ¨κρυμμένα¨ μυστικά της Ευρώπης.
Βίλνιους, Τρακάι, Λόφος των Σταυρών, Ανάκτορα Ρούνταλε, Ρίγα, 
Γιουρμάλα, Σιγκούλντα, Ταουράιντα, Πάρνου, Ταλλίν.

Χώρες Βαλτικής: 
7 ημέρες

995€
τελική τιμή
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Με διαμονή σε 
ξενοδοχεία 4* στο 

κέντρο των πόλεων.
Δώρο: Οι είσοδοι στα 

κάστρα Βιτάουτας, 
Τουράιντα & αναάκτορα 

Ρούνταλε.

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 995€

Τιμή σε μονόκλινο 1220€

Παιδικό σε τρίκλινο (μέχρι 12 ετών) 900€

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Βίλνιους & Ταλλίν - 

Αθήνα με την Air Baltic.
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων.
•  Μεταφορές, περιηγήσεις και ξεναγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο 

τοπικό πούλμαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΑ ξενοδοχεία 4* (Hilton Garden 

inn στο Βίλνιους, Radisson Blu Latvija στη Ρίγα, Park inn by Radisson 
Meriton conference & spa hotel στο Ταλλίν ή παρόμοια.) 

• Πρωινό σε μπουφέ καθημερινά στα ξενοδοχεία.
• Γεύμα ή δείπνο καθημερινά (σύνολο 6) . 
• Αρχηγός - συνοδός καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
• Τοπικοί ξεναγοί (Βίλνιους, Ρίγα, Ταλλίν) .
• Είσοδος στο κάστρο Βιτάουτας στο Τρακάι.
• Είσοδος στο κάστρο Τουράιντα.
• Είσοδος στα Ανάκτορα Ρούνταλε.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Μια βαλίτσα 20 κιλά ανά άτομο.
• Μια χειραποσκευή 8 κιλά.
• Φπα.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Ό, τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο & ότι δεν αναφέρεται 

στα περιλαμβανόμενα.
• Εισόδους μουσείων & αρχαιολογικών χώρων (μόνο όσοι δεν αναφέρο-

νται στα περιλαμβανόμενα) . 

Πτήσεις της Air Baltic:

Αναχώρηση
Αθήνα - Ρίγα 03:20 - 06:30

Ρίγα - Βίλνιους 07:40 - 08:30

Επιστροφή
Ταλλίν - Ρίγα 21:15 - 22:05

Ρίγα - Αθήνα 23:30 - 02:40

Bal tic
1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΒΙΛΝΙΟΥΣ (ξενάγηση) 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Βίλνιους. Άφιξη, επι-
βίβαση στο πούλμαν και στη ξενάγησή μας Θα επισκεφτούμε τον Κα-
θεδρικό ναό της πόλης με τους μοναδικούς θησαυρούς, το πεζόδρομο 
Κεντιμίνας με τα υπέροχα νεοκλασικά κτίρια, την εκκλησία της Αγίας 
Άννας γοτθικής αρχιτεκτονικής, το μεγαλοπρεπές κτίριο του Πανεπι-
στημίου, το παλιό Δημαρχείο, τις πύλες της Ανατολής με τη περίφημη 
εικόνα της Παρθένου, την εκκλησία των Αγίων Πέτρου & Παύλου αλλά 
και τη Βουλή. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση. 

2η ημέρα: ΒΙΛΝΙΟΥΣ - ΤΡΑΚΑΙ (55 χλμ) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη γραφική κωμόπολη Τρα-
κάι, τη πρώτη πρωτεύουσα της Λιθουανίας, χτισμένη στην όχθη της 
λίμνης Γκάλβε. Θα επισκεφτούμε το κάστρο - μουσείο της Βιτάουτας 
κτισμένο στο νησί της λίμνης το 15ο αιώνα, το οποίο είναι χωρίς αμφι-
βολία ένα από τα σπουδαιότερα ιστορικά και αρχιτεκτονικά Μνημεία 
της Λιθουανίας. Χρόνος ελεύθερος να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο 
της πόλης με τα υπέροχα ξύλινα σπίτια κτισμένα από Εβραίους της 
Κριμαίας. Επιστροφή στο Βίλνιους. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο για πε-
ρίπατο στη Παλιά Πόλη - Θα νιώσετε σαν να μπαίνετε στη μηχανή του 
χρόνου - δεν είναι τυχαίο που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστι-
κής κληρονομιάς της UNESCO. Aν και εντελώς τουριστική, η επίσκεψη 
στον Πύργο του Γκεντιμίνας, το σύμβολο της πόλης, είναι μαγευτική 
και η θέα εκεί είναι σαν καρτ ποστάλ. Περάστε από την οικολογική 
αγορά του Τίμο και περπατήστε στις όχθες του ποταμού Νερίς. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 

3η ημέρα: ΒΙΛΝΙΟΥΣ - ΛΟΦΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΩΝ - ΑΝΑΚΤΟΡΑ 
ΡΟΥΝΤΑΛΕ - ΡΙΓΑ (375 χλμ) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το λόφο των Σταυρών. Η 
ακριβής προσέλευση του καθολικού εθίμου με τους σταυρούς πάνω 
στο λόφο δεν είναι σίγουρη από πού προήρθε αλλά πιστεύεται ότι 
οι πρώτοι τοποθετήθηκαν μετά από μια μεγάλη εξέγερση το 1831. Με 
το πέρασμα των χρόνων οι προσκυνητές άφηναν όλο και μεγαλύτε-
ρους σταυρούς, γλυπτά πατριωτών, αγάλματα της Παναγίας και προ-
σευχητάρια. Ο ακριβής αριθμός σταυρών δεν έχει καταγραφεί ποτέ 
αλλά υπολογίζεται περίπου στις 100.000. Γεύμα σε παραδοσιακό το-
πικό εστιατόριο. Αμέσως μετά θα επισκεφτούμε το περίφημο Ανάκτο-
ρο Ρούνταλε, χτισμένο τον 18ο αιώνα που αναμφίβολα είναι από τα 
ομορφότερα αρχιτεκτονικά αριστουργήματα της Βαλτικής.Το Παλάτι 
κτίστηκε για τη Τσαρίνα Άννα από τον Ραστρέλλι, τον αρχιτέκτονα του 
Ερμιτάζ στην Αγία Πετρούπολη αλλά και του Παλατιού της Αικατερίνης 

στο Ταλλίν. Αναχώρηση για τη «βασίλισσα της Βαλτικής» τη Ρίγα. Με-
ταφορά στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

4η ημέρα: ΡΙΓΑ (ξενάγηση) - ΓΙΟΥΡΜΑΛΑ (70 χλμ) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Θα ξεκινήσουμε τη ξενάγησή μας από τη 
μεγαλοπρεπή πλατεία του Δημαρχείου, με την εκκλησία των Αγίων 
Πέτρου & Παύλου, τη μεγαλύτερη γοτθική εκκλησία της χώρας με το 
καμπαναριό ύψους 123 μέτρων να εντυπωσιάζει τον κάθε επισκέπτη, 
ατενίζοντας από ψηλά τη θέα της πόλης. Δε θα παραλείψουμε να δού-
με το Καθεδρικό ναό της Αγ. Άννας και τους μοναδικούς θησαυρούς 
της, το παλιότερο & μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Λιθουανίας καθώς 
επίσης και την επίσημη κατοικία του Προέδρου. Περνώντας μέσα από 
αριστοκρατικές γειτονιές θα θαυμάσουμε αριστουργήματα της αρτ 
νουβό αρχιτεκτονικής, πύργους μεσαιωνικών κτιρίων να ξεπροβάλ-
λουν πάνω από κεραμοσκεπές, καταπράσινα πάρκα και φροντισμένες 
πλατείες, ανακαλύπτοντας κανείς το γοητευτικό πρόσωπο της σύγχρο-
νης πρωτεύουσας της Λετονίας. Αναχώρηση για επίσκεψη στη λου-
τρόπολη της Γιούρμαλα που βρίσκεται 35 χλμ. δυτικά της Ρίγας. Θα 
έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στις ωραιότερες αμμώδεις πα-
ραλίες της Βαλτικής και να σεργιανίσουμε έξω από τα τείχη της Παλιάς 
Πόλης και να αναζητήσουμε τη πολύχρωμη, ολοζώντανη σοβιετικού 
στυλ υπαίθρια κεντρική αγορά, όπου θα βρούμε ρούχα, πίνακες, ρώσι-
κες κούκλες καθώς και το διάσημο στη περιοχή κεχριμπάρι σε ποικιλία 
από σχέδια και κοσμήματα. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΡΙΓΑ - ΣΙΓΚΟΥΛΝΤΑ (κάστρο ιπποτών Τουράιντα) - 
ΠΑΡΝΟΥ - ΤΑΛΛΙΝ (355 χλμ) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη Σιγκούλντα μια μικρή πόλη 
βορειοανατολικά της Ρίγας, σε μια περιοχή με ιδιαίτερη φυσική ομορ-
φιά, στην κοιλάδα του ποταμού Γκάουγια. Είναι ίσως η πιο τουριστική 
πόλη της Λετονίας και μαζί με το εθνικό πάρκο Γκάουτζα, συχνά απο-
καλείται ως “Ελβετία της Λετονίας”, χάρη στις ομοιότητες που παρου-
σιάζει το τοπίο. Ένα από τα εντυπωσιακότερα αξιοθέατα της περιοχής 
είναι το κάστρο των ιπποτών Τουράιντα, στην κοιλάδα του ποταμού 
Γκάουγια, σε υψόμετρο 80 μέτρων. Το όνομά του σημαίνει “Κήπος του 
Θεού” και χτίστηκε το 1214 ως κατοικία του Αρχιεπισκόπου της Ρίγας, 
στη θέση του προγενέστερου ξύλινου κάστρου Λίβς. Στις εγκαταστά-
σεις του κάστρου φιλοξενείται ένα πολυδιάστατο μουσείο με εκθέμα-
τα που αντικατοπτρίζουν την ιστορία της περιοχής, από τον 11ο αιώνα. 
Γεύμα στη περιοχή της Σιγκούλντα. Αναχώρηση για το Πάρνου που 
βρίσκεται στον ομώνυμο κόλπο της Ρίγας στη Βαλτική θάλασσα. Είναι 
ένα διάσημο θέρετρο για καλοκαιρινές διακοπές με πολλά ξενοδοχεία, 
εστιατόρια και μεγάλες παραλίες καθώς επίσης και ένα γραφικό ιστο-
ρικό κέντρο. Μεταφορά στη παραμυθένια πρωτεύουσα της Βαλτικής 

το Ταλλίν. Διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΤΑΛΛΙΝ (ξενάγηση) (μίνι κρουαζιέρα στο Ελσίνκι 
& επίσκεψη πόλης προαιρετικά) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Η ξενάγηση μας αρχίζει με τη παλιά 
μεσαιωνική πόλη, καμάρι του Ταλίν με τα πλακόστρωτα σοκάκια, τις 
λάμπες πετρελαίου, τις μεγαλοπρεπείς γοτθικές εκκλησίες και τους 
ωραίους πυργίσκους. Από την ΟΥΝΕΣΚΟ έχει ανακηρυχθεί πόλη /
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Η πανέμορφη κεντρι-
κή πλατεία της πόλης με τα πολύχρωμα σπίτια των παλιών εμπόρων 
θα μας ενθουσιάσει. Στη συνέχεια μεταφορά στο λόφο Τομπέα για να 
επισκεφτούμε το μεσαιωνικό Καθεδρικό Ναό της Παρθένου Μαρίας, 
χτισμένος το 13o αιώνα που αποτελούσε την εκκλησία της εσθονικής 
ελίτ των Γερμανών ευγενών, πολλοί από τους οποίους είναι θαμμένοι 
στο εσωτερικό της. Από το λόφο αυτό θα μπορέσουμε να απολαύσου-
με μια εκπληκτική θέα της πόλης. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το 
παλάτι Καντριόργκ και το μουσείο τέχνης του, το οποίο χτίστηκε το 
1718 για το Μέγα Πέτρο. Το μπαρόκ αυτό Παλάτι φιλοξενεί τη σημαντι-
κότερη συλλογή δυτικό ευρωπαϊκής και ρωσικής τέχνης της Εσθονίας, 
από το 16ο αιώνα έως τον 20ο αιώνα. Το παλάτι περιβάλλεται από ένα 
πανέμορφο πάρκο με κήπους, λιβάδια, δασάκια τα οποία αναδεικνύ-
ουν το μεγαλείο της Τσαρικής Ρωσίας. Τα κυριότερα αξιοθέατα του 
πάρκου είναι η λίμνη των κύκνων και ο γιαπωνέζικος κήπος γεμάτος 
από κερασιές και ροδόδεντρα. Τέλος θα επισκεφτούμε το πύργο της 
τηλεόρασης που χτίστηκε το 1980 για τους Ολυμπιακούς αγώνες και 
αποτελεί το ψηλότερο κτίριο (314 μέτρα) της Εσθονίας. Μια εξέδρα 
παρατήρησης σε ύψος 170 μέτρων δίνει τη δυνατότητα μια απίστευτης 
θέας της πόλης. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθε-
ρο νε περιπλανηθείτε στα λιθόστρωτα δρομάκια και να απολαύσετε τη 
μπύρα σας σε ένα κελάρι. Για όσους επιθυμούν μπορούν προαιρετικά 
να συμμετάσχουν σε κρουαζιέρα (διάρκεια ταξιδιού 2 ώρες Ταλλίν - 
Ελσίνκι) και επίσκεψη στο Ελσίνκι - πρωτεύουσα της Φιλανδίας όπου 
θα έχουμε τη δυνατότητα περιήγησης της πόλης για να δούμε το προ-
εδρικό μέγαρο και την υπαίθρια αγορά στο λιμάνι, τον ορθόδοξο ναό 
Ουσπένσκι, την πλατεία της γερουσίας με τον καθεδρικό του Αγίου 
Νικολάου, το Ολυμπιακό Στάδιο, το κτίριο της Όπερας, τα ναυπηγεία, 
το μνημείο του συνθέτη Συμπέλιους, και την περίφημη εκκλησία των 
βράχων. Επιστροφή στο Ταλλίν. Διανυκτέρευση.

7η ημέρα: ΤΑΛΛΙΝ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος να περπατήσετε στα λιθό-
στρωτα σοκάκια της παλαιάς πόλης, να περιπλανηθείτε στις γειτονιές 
των εμπόρων και στο λόφο Τομπέα, ως την ώρα που θα μεταφερθούμε 
στο αεροδρόμιο για τη Πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα. 
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Χώρες Βαλτικής: 
7 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
13, 27 Ιουλίου
03, 10, 17, 24, 31 Αυγούστου

ΧΩΡΕΣ ΒΑΛΤΙΚΗΣ
Βίλνιους, Κάουνας, Τρακάι, Λόφος των Σταυρών, Ανάκτορα Ρούνταλε, 
Ρίγα, Γιουρμάλα, Σιγκούλντα, Τουράιντα, Πάρνου, Ταλλίν.
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Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Air Baltic από Αθήνα - Ρίγα // Ταλίν - Βίλνιους // Ρίγα - Αθήνα
• Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*.
• Ημιδιατροφή (πρωινό & δείπνο) καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω 

πρόγραμμα.
• Έλληνας έμπειρος συνοδός - αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
• Φόροι των πόλεων & των ξενοδοχείων & φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Κρουαζιέρα από Ταλίν στο Ελσίνκι κόστος 100€ - 120€ το άτομο.
• Μεταφορά & Είσοδος στο Latvian Ethnographic Open Air Museum κόστος 10€ ανά άτομο από 10 άτομα και 

πάνω.
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους.
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.
• Turaida Castle.
• Trakai Castle.
• Rundale Palace Museum (μικρή διαδρομή & French Garden) .
• Riga Dom Cathedral.
• Ό, τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο & ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.
• Εισόδους μουσείων & αρχαιολογικών χώρων (μόνο όσοι δεν αναφέρονται στα περιλαμβανόμενα) . 

Πτήσεις της Air Baltic:

Αναχώρηση Αθήνα - Ρίγα 03:20 - 06:30

Ενδιάμεση πτήση Ταλλίν - Βίλνιους 19:30 - 20:50

Επιστροφή Ρίγα - Αθήνα 23:30 - 02:40

Τιμές: Early Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 895€ 950€

Τιμή σε μονόκλινο 1155€ 1210€

Παιδικό σε τρίκλινο (μέχρι 12 ετών) 800€

Bal tic
895€
τελική τιμή

1η ημέρα ΡΙΓΑ - ΣΙΓΚΟΥΛΝΤΑ - ΤΟΥΡΑΙΝΤΑ - ΠΑΡΝΟΥ - 
ΤΑΛΛΙΝ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για τη Ρίγα, πρω-
τεύουσα της Λετονίας. Μετά την άφιξη μας, θα επισκεφθούμε μια 
από τις πιο όμορφες πόλεις της Λετονίας, τη Σίγκουλντα, στην κοι-
λάδα του ποταμού Γκάουγια. Είναι ίσως η πιο τουριστική πόλη της 
χώρας και συχνά αποκαλείται ως “Ελβετία της Λετονίας”. Η πόλη 
λόγω της στρατηγικής της θέσης διέθετε τρία κάστρα, τα οποία 
χτίστηκαν όλα κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Σημαντικά αξιο-
θέατα της περιοχής είναι το κάστρο Τουράιντα. Το κάστρο σημαί-
νει «Κήπος του Θεού» και κατασκευάστηκε το 1214 ως κατοικία 
του Αρχιεπισκόπου της Ρίγα. Στους αιώνες που ακολούθησαν, το 
κάστρο κατακτήθηκε από Πολωνούς, Σουηδούς και Ρώσους, ενώ 
μετά την πυρκαγιά του 1776 καταστράφηκε και ερημώθηκε. Σήμε-
ρα αποτελεί το πιο επισκέψιμο κάστρο της χώρας. Συνεχίζουμε 
την διαδρομή μας για το Πάρνου, στις ακτές του ομώνυμου όρμου 
στον κόλπο της Ρίγα στη Βαλτική θάλασσα. Είναι δημοφιλές θέρε-
τρο για καλοκαιρινές διακοπές και διασχίζεται από τον ομώνυμο 
ποταμό. Το απόγευμα φτάνουμε στο Ταλίν, πρωτεύουσα της Εσθο-
νίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και το βράδυ ελεύθερο για 
μια πρώτη γνωριμία της πόλης. 

2η ημέρα ΤΑΛΛΙΝ - Προαιρετική Εκδρομή ΕΛΣΙΝΚΙ
Πρόγευμα. Η πρωτεύουσα της Εσθονίας θεωρείται, από πολλούς η 
«βασίλισσα» της Βαλτικής», που μπορεί εύκολα να μετατρέψει το 
ταξίδι μας σε παραμύθι. Η ημέρα σήμερα είναι ελεύθερη. Το με-
σαιωνικό ιστορικό κέντρο μαγεύει, με τα πλακόστρωτα σοκάκια, 
τις αγορές, τα παραδοσιακά σπίτια. Με την αύρα του 13ου αιώνα, 
οι επισκέπτες νοιώθουν πρωταγωνιστές σε μεσαιωνικό παραμύθι, 
μέσα σε καλοδιατηρημένα τείχη, με πλατείες και πύργους. Τη ση-
μερινή μέρα προτείνουμε προαιρετική εκδρομή στο Ελσίνκι, την 
πρωτεύουσα της Φινλανδίας.

3η ημέρα ΤΑΛΛΙΝ - ΒΙΛΝΙΟΥΣ
Πρόγευμα. Συνεχίζουμε τη ξενάγησή μας στην εντυπωσιακή 
αριστοκρατική συνοικία Toompea. Διασχίζοντας το πιο γραφικό 
μονοπάτι, το πέρασμα της Αγίας Αικατερίνης, ο επισκέπτης συ-
ναντάει την πλατεία του Δημαρχείου, που βρίσκεται το μοναδικό 
γοτθικού ρυθμού δημαρχείο στη Βόρεια Ευρώπη. Στον πύργο Kiek 
in de Kök βλέπει κανείς τείχη, κανόνια και διάφορα εκθέματα που 
αφορούν το έγκλημα και τιμωρία, αλλά και τη ζωή στο Ταλίν με-
ρικούς αιώνες πριν. Από τα σημαντικά αξιοθέατα είναι το Κάστρο 

Toompea που σήμερα φιλοξενεί το Κοινοβούλιο της Εσθονίας και 
το Ρωσικό Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό του Αλέξανδρου Νέφσκι, 
που χτίστηκε το 1900. Ο λόφος Kohtuotsa με την πανοραμική 
θέα στην πόλη, το Lauluväljaku Hill Gate & το μπαρόκ παλάτι & 
κήπους του Kadriorg που χτίστηκε το 1718 και σήμερα αποτελεί 
Μουσείο Τέχνης, που είναι το μεγαλύτερο όλης της χώρας, με 
έργα της Εσθονίας από τον 18ο έως το 21ο αιώνα και την Πλατεία 
Ελευθερίας, ένα δημοφιλές σημείο συνάντησης, στην άκρη της 
Παλιάς Πόλης. Στη συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο του Ταλίν 
για την πτήση μας για Βίλνιους. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

4η ημέρα ΒΙΛΝΙΟΥΣ - ΤΡΑΚΑΙ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για περιήγηση στο πανέμορφο 
Βίλνιους, που αποπλανεί τον επισκέπτη με τη γοητεία της όμορ-
φης και μαγευτικής παλιάς του πόλης, της μεγαλύτερης των χω-
ρών της Βαλτικής, με τη γραφική μπαρόκ αρχιτεκτονική της. Η 
πόλη έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μνημείων παγκό-
σμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, ενώ συγκαταλέγε-
ται επίσης στις πιο πράσινες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Κατά τη 
διάρκεια της περιήγησής μας θα δούμε μεταξύ άλλων την εκκλη-
σία των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, το πανεπιστήμιο του Βίλ-
νιους, που ιδρύθηκε το 1579 και είναι ένα από τα αρχαιότερα της 
Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και την εκκλησία της Αγίας Άννας. 
Θα περπατήσουμε στην πλατεία του καθεδρικού, την πλατεία του 
δημαρχείου, θα δούμε την πύλη της Αυγής και τον εντυπωσιακό-
τερο ορθόδοξο ναό της πόλης και θα επισκεφθούμε το μουσείο 
του Βίλνιους. Θα συνεχίσουμε για τη γειτονική πόλη Τρακάι, την 
πρώτη πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Φθάνοντας, θα επισκεφθούμε 
το υποδειγματικά αναστηλωμένο μεσαιωνικό κάστρο του Δούκα 
Βιτάουτας κτισμένο πάνω στα νησιά της λίμνης Γκάλβε. 

5η ημέρα ΒΙΛΝΙΟΥΣ - ΚΑΟΥΝΑΣ - ΛΟΦΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΩΝ - 
ΡΟΥΝΤΑΛΕ - ΡΙΓΑ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη Κάουνας, που είναι η 
δεύτερη μεγαλύτερη της Λιθουανίας. Θα περπατήσουμε στην 
παλιά πόλη, όπου θα δούμε τη γοτθική εκκλησία του Βίταουτας 
δίπλα στον ποταμό Nemunas, το παλιό δημαρχείο, τον κεντρικό 
πεζόδρομο με τα υπέροχα κτήρια και τον καθεδρικό ναό, τη γοτ-
θική εκκλησία. Αναχώρηση για να επισκεφτούμε το «Λόφο των 
Σταυρών», το ιερό σημείο προσκυνήματος στη Λιθουανία με τους 
100.000 σταυρούς. Εκεί κατά τη διάρκεια των πολέμων, οι οικογέ-
νειες προσεύχονταν για να βρουν τους νεκρούς συγγενείς τους. 

O «ιερός» αυτός λόφος συμβολίζει τη μακροχρόνια ειρήνη που 
επικρατεί στη Λιθουανία, παρά τις απειλές που δέχτηκε μέσα στο 
πέρασμα της Ιστορίας. Μετά τον τρίτο διαχωρισμό της Πολωνι-
κής - Λιθουανικής κοινοπολιτείας, η Λιθουανία έγινε μέλος της 
Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Πολωνοί και οι Λιθουανοί ανεπιτυχώς 
επαναστάτησαν εναντίον ρωσικών αρχών το 1831 και το 1863. Αυ-
τές οι δυο εξεγέρσεις συνδέονται με τον «Λόφο των Σταυρών». Οι 
οικογένειες που δεν μπορούσαν να βρουν τα άψυχα σώματα των 
συγγενών τους τοποθετούσαν συμβολικά έναν σταυρό στο συγκε-
κριμένο σημείο. Συνεχίζουμε για το Ρούνταλε, με το περίλαμπρο 
παλάτι και τον υπέροχο κήπο του, που αναμφίβολα είναι ένα από 
τα ομορφότερα αρχιτεκτονικά αριστουργήματα της Βαλτικής. Το 
παλάτι κτίστηκε για την Τσαρίνα Άννα από τον Ραστρέλλι, τον αρχι-
τέκτονα του Ερμιτάζ στην Αγία Πετρούπολη. Στη συνέχεα αναχω-
ρούμε για τη Ρίγα, που είναι γνωστή σαν το «Παρίσι του Βορρά». 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα ΡΙΓΑ - Προαιρετική Επίσκεψη Latvian 
Ethnographic Open Air Museum 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε για τη ξενάγηση μας. Η 
πρωτεύουσα της Λετονίας υπήρξε η τρίτη βιομηχανική πόλη της 
Ρωσίας μετά τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Γνώρισε μεγάλη 
άνθηση μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και ένα από τα κυριότερα 
αξιοθέατά της είναι η Παλιά Πόλη. Περνώντας τα στενά λιθόστρω-
τα δρομάκια, πλαισιωμένα από μεσαιωνικά και ιστορικά κτίσματα, 
θα επισκεφθούμε τις όχθες του ποταμού Νταούγκαβα που δια-
σχίζει την πόλη, τον Καθεδρικό όπου βρίσκεται ένα από τα μεγα-
λύτερα εκκλησιαστικά όργανα της Ευρώπης με 6.768 αυλούς, την 
εκκλησία του Αγίου Πέτρου και του Αγ. Ιωάννη του Προδρόμου. 
Το απόγευμα ελεύθερο για να περιπλανηθείτε στους κομψούς 
εμπορικούς δρόμους του κέντρου. Εναλλακτικά προτείνουμε προ-
αιρετική επίσκεψη στο Latvian Ethnographic Open Air Museum, 
το οποίο είναι ένα από τα αρχαιότερα και μεγαλύτερα «ανοιχτά» 
μουσεία της Ευρώπης.

7η ημέρα ΡΙΓΑ - ΓΙΟΥΡΜΑΛΑ - ΑΘΗΝΑ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Γιούρμαλα - το μεγαλύτερο 
θέρετρο της Βαλτικής. Πρόκειται για μια περιοχή μήκους 32 χι-
λιομέτρων και πλάτους 3 χιλιομέτρων, με υπέροχες παραλίες από 
λευκή άμμο, που βρίσκεται ανάμεσα από τον Κόλπο της Ρίγα της 
Βαλτικής Θάλασσας και τον ποταμό Λιέλουπε. Στη συνέχεια θα με-
ταβούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. 
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Περιλαμβάνονται: 
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μετακινήσεις και μεταφορές σύμφωνα με το πρόγραμμα 
• Ναυτιλιακά εισιτήρια Ανκόνα - Πάτρα σε Αβ4 καμπίνες με wc/douche.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. 
• Πρωινό καθημερινά στα ξενοδοχεία. 
• Δείπνο καθημερινά (εκτός της διαν/σης στην Ηπειρωτική Βενετία και στο πλοίο) . 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρο Αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας.
• Τοπικοί ελληνόφωνοι ξεναγοί στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη.
• Τοπικοί αγγλόφωνοι ξεναγοί Ρίγα, Ταλλίν, Βίλνιους, Κρακοβία, Βαρσοβία. 
• Είσοδος στα θερινά Ανάκτορα στο Πέτερχοφ 
• Είσοδος στο Κρεμλίνο 
• Είσοδος στο μουσείο Ερμιτάζ
• Είσοδος στο Μουσείο όπλων 
• Είσοδος στο φρούριο Πέτρου και Παύλου 
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια.
• Φ.Π.Α

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Είσοδοι σε μουσεία που δεν αναφέρονται στα περιλαμβανόμενα, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά 

όπου απαιτείται, ότι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο. Δεν περιλαμβάνονται βίζα Ρωσίας και 
ασφάλεια 80€ & βίζα Λευκορωσίας 

RussiaBal tic Poland
Από

2100€
το άτομο

Ρωσία, Χώρες Βαλτικής, Πολωνία: 
22 ημέρες

Αναχώρηση: 
22 Ιουλίου
13 Αυγούστου

ΠΟΛΩΝΙΑ - ΒΑΛΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ - ΡΩΣΙΑ

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 2100€

Τιμή σε μονόκλινο 2800€

Επιβάρυνση 150€ στην αναχώρηση 13 Αυγούστου

Για την εκδοση της βιζας απαιτουνται: 
• Το διαβατήριο με 6μηνη ισχύ, υπογεγραμμένο.
• 1 έγχρωμη, πρόσφατη φωτογραφία, διαστάσεων 3, 5 x 4, 5 (σε λευκό φόντο, τραβηγμένη από τους ώμους και 

πάνω, χωρίς γυαλιά και χωρίς καπέλο) .
• Επάγγελμα, Διεύθυνση & τηλέφωνο. 
• Διεύθυνση & τηλέφωνο κατοικίας.
• Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να τα προσκομίσετε τουλάχιστον 20 εργάσιμες ημέρες πριν από την αναχώ-

ρηση της εκδρομής.
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - NΙΣ (870 χλμ) 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση 
για το Νις της Σερβίας με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό. 
Αφού περάσουμε τον απαραίτητο έλεγχο διαβατηρίων στα σύνορα 
άφιξη αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέ-
ρευση.

2η μέρα: ΝΙΣ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ (800 χλμ) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για τη πρωτεύουσα της Σλο-
βακίας τη Μπρατισλάβα. Με την άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση 
στα δωμάτια. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΜΠΡΝΟ - ΒΡΟΤΣΛΑΒ (525 χλμ) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Η περιήγησή μας στη Μπρατισλάβα αρχί-
ζει με τη παλιά πόλη Στάρε Μέστο που ταξιδεύει τους επισκέπτες με-
ρικούς αιώνες στο παρελθόν, καθώς περπατούν στους λιθόστρωτους 
δρόμους, θαυμάζουν τη μπαρόκ αρχιτεκτονική, και χαλαρώνουν σε 
καφετέριες και εστιατόρια. Σε μικρή απόσταση από την παλιά πόλη, 
θα δούμε ακόμα περισσότερα αξιοθέατα, όπως το κάστρο Χράντ του 
15ου αιώνα που φιλοξενεί μουσεία ιστορίας και μουσικής, το Εθνικό 
Θέατρο και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σλοβακίας καθώς και την 
Εθνική Πινακοθήκη που στεγάζεται σε ένα ανάκτορο του 18ου αιώνα. 
Αναχώρηση για το Μπρνό την δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη 
της Τσεχίας. Πέρα από το ιστορικό κέντρο του, αξιοπρόσεχτη είναι η 
ιδιαίτερη γραμμή των κτιρίων σε σύγχρονους αρχιτεκτονικούς ρυθ-
μούς: αναμφισβήτητα, το αριστούργημα της σύγχρονης αρχιτεκτο-
νικής είναι η βίλα Τούγκενχαντ, που σχεδιάστηκε από τον διάσημο 
αρχιτέκτονα Μίες Βαν Ντερ Ρόχε. Χτίστηκε περίπου πριν εβδομήντα 
χρόνια αλλά ακόμα και σήμερα αποτελεί έκφραση του στυλ που αντι-
προσωπεύει. Το κτίριο αποτελεί κλασσικό δείγμα αρχιτεκτονικής και 
παρουσιάζεται ως κύριο θέμα σε πολλά βιβλία και ανήκει στον κατά-
λογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Επόμενος προορισμός 
μας το Βρότσλαβ η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας. Είχε 
κτιστεί αρχικά πάνω σε πολλά νησιά και διατηρεί ακόμη τις γραφι-
κές της γέφυρες και την όμορφη αρχιτεκτονική της και όχι άδικα την 
ονομάζουν Βενετία του Βορά. Το Βρότσλαβ βρίσκεται πολύ κοντά στα 
γερμανικά σύνορα, συγκεντρώνει πολλούς γερμανούς τουρίστες που 
το αποκαλούν Μπρέσλαου. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΒΡΟΤΣΛΑΒ - ΛΟΤΖ - ΓΚΝΤΑΝΣΚ (560 χλμ) 
Πρωινό. Στη περιήγησή μας στο Βρότσλαβ θα δούμε μεταξύ άλλων 
τη κεντρική πλατεία Ρίνεκ με τα πολύχρωμα κτίρια ένα από τα δημο-
φιλέστερα αξιοθέατα της πόλης, το Καθεδρικό Ναό, το Δημαρχείο, το 
Πανεπιστήμιο, καθώς και το νησί Πιάσεκ πάνω στον ομώνυμο ποταμό 
Όντερ. Στη συνέχεια αναχώρηση για να επισκεφτούμε τη Τρίτη μεγα-
λύτερη πόλη της Πολωνίας το Λότζ ή αλλιώς το Μάντσεστερ τη Πολω-
νίας όπως είναι το παρατσούκλι του. Η κεντρική οδός Πιοτρκόφσκα 
με τα χρωματιστά και στολισμένα μέγαρα, καθώς και το επιβλητικό 
εργοστάσιο υφαντουργίας manufactura που χρονολογείτε από τον 
19Ο αιώνα θα μας εντυπωσιάσουν. Το όνομα της πόλης στα Πολωνι-
κά σημαίνει βάρκα και απεικονίζεται στο θυρεό και στη σημαία της 
πόλης. Είναι γεμάτη από υπέροχα μουσεία και μουσικά σιντριβάνια. 
Φιλοξενεί ένα από τα μεγαλύτερα Λούνα Παρκ στο κόσμο και διαθέ-
τει έναν εντυπωσιακό βοτανικό κήπο αλλά και τεράστια καταπράσινα 
πάρκα. Τελευταίος μας σταθμός το Γκντάνσκ μία από τις ομορφότερες 
πόλεις της Πολωνίας, που βρίσκεται στη Βαλτική θάλασσα και έπαιξε 
σημαντικό ρόλο στην ιστορία, ειδικά τον 20ο αιώνα. Η αρχιτεκτονική 
της πόλης είναι από τις ωραιότερες της Ευρώπης, γεγονός που έχει 
μετατρέψει το Γκντάνσκ σε έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς 
προορισμούς στην Πολωνία. Το αλλοτινό ψαροχώρι του 9ου αιώνα, 
εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Βαλτικής και 
έγινε γνωστό για τα ναυπηγεία του, αλλά και ως πόλη - σύμβολο για 
τον εκδημοκρατισμό της Πολωνίας, αφού εκεί ξεκίνησε το κίνημα 
που έριξε το 1989 το Κομμουνιστικό Κόμμα. Άφιξη στο ξενοδοχείο. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΓΚΝΤΑΝΣΚ - ΚΑΟΥΝΑΣ - ΡΙΓΑ (700 χλμ) 
 Πρωινό. Πρώτος μας προορισμός το Κάουνας όπου θα έχουμε την 
ευκαιρία να επισκεφτούμε την εκκλησία της Αγίας Γερτρούδης, το 
κάστρο του Κάουνας όπου πραγματοποιείται το ετήσιο φεστιβάλ 
οπερέτας και το δημαρχείο που είναι γνωστό με το όνομα «Λευκός 
κύκνος». Στην παλιά πόλη ανακαλύπτεις την πολιτισμική και αρχιτε-
κτονική κληρονομιά της πόλης, ενώ φτάνοντας με τελεφερίκ στον 
λόφο Αλεξότας μπορείς να θαυμάσεις την πανοραμική θέα του Κά-
ουνας. Αμέσως μετά αναχώρηση για τη «Βασίλισσα» της Βαλτικής τη 
Ρίγα. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Δια-
νυκτέρευση. 

6ημέρα:ΡΙΓΑ (ξενάγηση) - ΠΑΡΝΟΥ - ΤΑΛΛΙΝ (310χλμ) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα ξεκινήσουμε τη ξενάγηση της 
Ρίγας από τη μεγαλοπρεπή πλατεία του Δημαρχείου, με την εκκλησία 
των Αγίων Πέτρου & Παύλου, η μεγαλύτερη γοτθική εκκλησία της χώ-
ρας με το καμπαναριό ύψους 123 μέτρων να εντυπωσιάζει τον κάθε 
επισκέπτη, ατενίζοντας από ψηλά τη θέα της πόλης. Δε θα παραλεί-
ψουμε να δούμε το Καθεδρικό ναό της Αγ. Άννας και τους μοναδι-
κούς θησαυρούς της, το παλιότερο & μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της 
Λιθουανίας καθώς επίσης και την επίσημη κατοικία του Προέδρου. 
Περνώντας μέσα από αριστοκρατικές γειτονιές θα θαυμάσουμε αρι-
στουργήματα της αρτ νουβό αρχιτεκτονικής, πύργους μεσαιωνικών 
κτιρίων να ξεπροβάλλουν πάνω από κεραμοσκεπές, καταπράσινα 
πάρκα και φροντισμένες πλατείες, ανακαλύπτοντας κανείς το γοη-
τευτικό πρόσωπο της σύγχρονης πρωτεύουσας της Λετονίας. Αναχώ-
ρηση για το Πάρνου που βρίσκεται στον ομώνυμο κόλπο της Ρίγας 
στη Βαλτική θάλασσα. Είναι ένα διάσημο θέρετρο για καλοκαιρινές 
διακοπές με πολλά ξενοδοχεία, εστιατόρια και μεγάλες παραλίες 
καθώς επίσης και ένα γραφικό ιστορικό κέντρο. Αμέσως μετά άφιξη 
στο τελικό μας προορισμό το Ταλλίν. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο και διαν/ση. 

7ημέρα:ΤΑΛΛΙΝ (ξενάγηση) - (ΕΝΠΛΩ - ΕΛΣΙΝΚΙ) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο λόφο Τομπέα για να επι-
σκεφτούμε το μεσαιωνικό Καθεδρικό Ναό της Παρθένου Μαρίας, 
χτισμένος το 13Ο αιώνα που αποτελούσε την εκκλησία της εσθονικής 
ελίτ των Γερμανών ευγενών, πολλοί από τους οποίους είναι θαμμένοι 
στο εσωτερικό της. Από το λόφο αυτό θα μπορέσουμε να απολαύ-
σουμε μια εκπληκτική θέα της πόλης. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε 
το παλάτι Καντριόργκ και το μουσείο τέχνης του, το οποίο χτίστη-
κε το 1718 για το Μέγα Πέτρο. Το μπαρόκ αυτό Παλάτι φιλοξενεί τη 
σημαντικότερη συλλογή δυτικό ευρωπαϊκής και ρωσικής τέχνης της 
Εσθονίας, από το 16ο αιώνα έως τον 20ο αιώνα. Το παλάτι περιβάλ-
λεται από ένα πανέμορφο πάρκο με κήπους, λιβάδια, δασάκια τα 
οποία αναδεικνύουν το μεγαλείο της Τσαρικής Ρωσίας. Τα κυριότερα 
αξιοθέατα του πάρκου είναι η λίμνη των κύκνων και ο γιαπωνέζικος 
κήπος γεμάτος από κερασιές και ροδόδεντρα. Αμέσως μετά μετα-

φορά στο λιμάνι, επιβίβαση στο πλοίο και το ταξίδι μας θα μας φέ-
ρει στο Ελσίνκι. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και ξεκινάμε με την 
πανοραμική ξενάγηση της πόλης. θα δούμε το προεδρικό μέγαρο 
και την υπαίθρια αγορά στο λιμάνι, τον ορθόδοξο ναό Ουσπένσκι, 
την πλατεία της γερουσίας με τον καθεδρικό του Αγίου Νικολάου, το 
Ολυμπιακό Στάδιο, το κτίριο της Όπερας, τα ναυπηγεία, το μνημείο 
του συνθέτη Συμπέλιους, και την περίφημη εκκλησία των βράχων. 
Χρόνος ελεύθερος και μεταφορά στο λιμάνι του Ελσίνκι, για την επι-
στροφή μας στο Ταλλίν, μετά από ταξίδι περίπου δύο ωρών. Δείπνο 
Διανυκτέρευση.

8ηημέρα:ΤΑΛΛΙΝ - ΑΓΙΑΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (370χλμ) 
Πρωινό. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη μεγαλοπρεπή πόλη της Αγί-
ας Πετρούπολης. Συνοριακός έλεγχος διαβατηρίων και βίζας. Άφιξη 
Στην Αγία Πετρούπολη που τις έχουν δοθεί πολλές ονομασίες, όπως 
«Το παράθυρο της Ρωσίας στην Ευρώπη», η «Βενετία του Βορρά», 
λόγω των καναλιών που έχει, η πόλη των 300 γεφυρών. Με την άφιξη 
μας μεταφορά στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

9η ημέρα: AΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ξενάγηση πόλης /Φρούριο 
Πέτρου & Παύλου) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Ακολουθεί ξενάγηση στην αυτοκρατο-
ρική πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γνωρίσετε την 300ετή 
ιστορία της αλλά και άγνωστες πτυχές της ρωσικής ιστορίας. Επίσκε-
ψη στην εκκλησία της Παναγίας του Καζάν, τον Ναό του Πολεμικού 
Ναυτικού (την εκκλησία Αγίου Νικολάου και των Θεοφανίων, το πιο 
αγαπητό αρχιτεκτονικό μνημείο της πόλης του 19ου αιώνα) και τον 
Ναό της Ανάστασης, που χτίστηκε στον τόπο του θανάσιμου τραυμα-
τισμού (1881) του αυτοκράτορα Αλέξανδρου Β΄. Θα περάσουμε από 
την κεντρική οδό της πόλης, τη Λεωφόρο Νιέφσκι, γνωστή για τα 
θαυμαστά παλάτια των Γιουσούποφ, Στρόγκανοφ, Άνιτσκοφ και θα 
δούμε τα μέρη που έζησαν ο Πούσκιν και ο Ντοστογιέφσκι. Στη συ-
νέχεια, θα επισκεφθούμε το Φρούριο του Πέτρου και Παύλου, που 
δεσπόζει στο νησάκι Ζαγιάτσι αποτελώντας μνημείο οχυρωματικής 
αρχιτεκτονικής του 17ου αιώνα. Το πιο σημαντικό οικοδόμημα σε 
ολόκληρη την έκταση του φρουρίου είναι ο Ναός Πέτρου και Παύ-
λου, στον οποίο βρίσκονται οι σαρκοφάγοι που περιέχουν τα λείψανα 
των περισσότερων Ρώσων τσάρων, με πρώτο που έχει ταφεί σ’ αυτόν 
τον Μεγάλο Πέτρο. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης θα μάθουμε για 
την τύχη των Ρώσων αυτοκρατόρων, για τα αινίγματα και τα μυστη-
ριώδη γεγονότα που συνδέονται με την τσαρική οικογένεια, για τον 
μυστηριώδη θάνατο του Αλεξάνδρου Α΄ και θα κατανοήσουμε γιατί 
οι τάφοι του Αλεξάνδρου Β΄ και της συζύγου του διαφέρουν τόσο 
από τους υπόλοιπους. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο, διανυκτέρευση.

10η μέρα: ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (Ξενάγηση στο Ερμιτάζ) - 
ΠΕΤΕΡΧΟΦ 
Πρωινό. Αναχώρηση για ξενάγηση σ’ ένα από τα μεγαλύτερα και ση-
μαντικότερα μουσεία του κόσμου: το Ερμιτάζ. Βάση του μουσεια-
κού συγκροτήματος αποτελούν πέντε ιστορικά μέγαρα: τα Χειμερινά 
Ανάκτορα, επίσημη κατοικία των Ρώσων τσάρων, το Μάλι (Μικρό) 
Ερμιτάζ, το Στάρι (Παλιό) Ερμιτάζ, το Νόβι (Νέο) Ερμιτάζ και το θέα-
τρο του Ερμιτάζ, γνωστό ως «Κρατικό Ερμιτάζ». Η λαμπρή και μεγα-
λοπρεπής όψη των αιθουσών έκθεσης, που είναι διακοσμημένες με 
μαλαχίτη, αχάτη, μάρμαρο, αποτελεί ένα συγκλονιστικό φόντο για τα 
εκθέματα, που φθάνουν στον μυθικό αριθμό των 3 εκατομμυρίων, 
αρχίζοντας από τη Λίθινη εποχή και φθάνοντας ως τον αιώνα μας. Τα 
εκθέματα περιλαμβάνουν αρχαιολογικά ευρήματα, πίνακες όλων των 
μεγάλων ζωγράφων, γκραβούρες, γλυπτά, ταπισερί, χαλιά, αντικείμε-
να τέχνης, έπιπλα, αντίκες και κοσμήματα. Για να δει κάποιος όλες τις 
αίθουσες της έκθεσης, είναι απαραίτητο να βαδίσει περίπου 20 χλμ 
Αναχώρηση για την πόλη Πετροντβόρετς (Πέτερχοφ) , θερινή κατοι-
κία των Ρώσων τσάρων. Ένα στολίδι της ρωσικής αρχιτεκτονικής, μια 
πόλη γεμάτη παλάτια, πάρκα και σιντριβάνια, την οποία οικοδόμησε 
ο Μέγας Πέτρος σε ανάμνηση της νίκης της Ρωσίας με τη Σουηδία 
στον Βόρειο Πόλεμο και συναγωνιζόταν σε ομορφιά και πολυτέλεια 
τις Βερσαλλίες. Κέντρο του συγκροτήματος είναι το μεγάλο παλάτι 
με το εξαίσιο εσωτερικό του, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές κατά 
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και αναστηλώθηκε με βάση φωτογραφίες 
και περιγραφές του παλαιού. Από το μεγάλο παλάτι τρία τεράστια σι-
ντριβάνια οδηγούν στον κάτω κήπο, ένα αληθινό έργο τέχνης με 173 
ξεχωριστά σιντριβάνια διαφορετικά το ένα από το άλλο. Επίσκεψη 
και ξενάγηση στις αίθουσες του Μεγάλου Ανακτόρου και του Κάτω 
Πάρκου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

11η μέρα: ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΜΟΣΧΑ (730 χλμ) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη μεγαλοπρεπή πρωτεύ-
ουσα της Ρωσίας τη Μόσχα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Τακτο-
ποίηση στα δωμάτια. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

12η ημέρα: ΜΟΣΧΑ (Ξενάγηση πόλης -.Γκουμ - πολυκατάστημα 
Αρμπατ - Μετρό) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρη-
ση για το γύρο της πόλης. Στην πανοραμική ξενάγηση αποκαλύπτο-
νται οι ομορφιές της πόλης: το Πανεπιστήμιο, το Θέατρο Μπολσόι, 
οι όχθες του ποταμού Μόσχοβα, οι ναοί και τα μοναστήρια της, τα 
υπέροχα αρχιτεκτονικά της μνημεία, οι πλατείες, τα πάρκα και οι 
λεωφόροι της πρωτεύουσας αυτής της αχανούς χώρας. Συνεχίζου-
με την ξενάγηση μας με την επίσκεψη στην Κόκκινη Πλατεία, την 
τέταρτη σε μέγεθος πλατεία στον κόσμο, την οποία περιστοιχίζουν 
οι καθεδρικοί ναοί του Αγίου Βασιλείου και της Παναγίας του Κα-
ζάν, το Κρατικό Ιστορικό Μουσείο, το Κρεμλίνο (έδρα των Μεγάλων 
Δουκών των Τσάρων πριν από το 1712 και σήμερα του Προέδρου της 
Ρωσίας) , το Μαυσωλείο του Λένιν, καθώς και το εμπορικό πολυκατά-
στημα ΓΚΟΥΜ το οποίο κατασκευάστηκε τον 19ο αι. και αποτελεί ένα 
κομψοτέχνημα και ένα από τα παλαιότερα καταστήματα της Μόσχας. 
Χρόνος ελεύθερος στο πολυκατάστημα Γκουμ. Ακολούθως, επίσκε-
ψη στην οδό Αρμπάτ, μία από τις πιο γνωστές οδούς της Μόσχας, 
διαιωνισμένη στα τραγούδια και στην ποίηση. Εδώ ο επισκέπτης με-
ταφέρεται στη Μόσχα του 17ου και 18ου αιώνα καθώς η περιοχή είναι 
γεμάτη νεοκλασικά κτήρια της εποχής. Στη συνέχεια, επίσκεψη στο 
μετρό της Μόσχας, ένα πραγματικό αριστούργημα, ένα μεγάλο μου-
σείο, που εξυπηρετεί καθημερινά 8, 6 εκ. ανθρώπους. Το μετρό λει-
τούργησε για πρώτη φορά το 1932 και στη μοναδική του διακόσμηση 
συνέβαλαν διάσημοι Ρώσοι καλλιτέχνες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
και απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

13η μέρα: ΜΟΣΧΑ: Ξενάγηση στο Κρεμλίνο - Καθεδρικός Ναός 
- Mουσείο Όπλων 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση στον κόσμο των τσάρων. Μετά-
βαση στο Κρεμλίνο, το ιστορικό οχυρωμένο συγκρότημα διοικητικών 
κτιρίων που βρίσκεται στην καρδιά της Μόσχας και συμπληρώνει το 
σύμπλεγμα των πασίγνωστων αξιοθέατων όπως ο Καθεδρικός του 

Αγίου Βασιλείου, την Κόκκινη Πλατεία και τον κήπο του Αλέξανδρου. 
Το Κρεμλίνο περιλαμβάνει τέσσερα παλάτια, τέσσερις καθεδρικούς 
και είκοσι πύργους που ενισχύουν το τείχος του. Ιστορικά, εδώ άρχιζε 
και τελείωνε η ζωή των τσάρων με τον Ναό του Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου, όπου βαπτίζονταν, τον Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 
όπου γινόταν η στέψη τους και τον Ναό του Αρχαγγέλου όπου γινό-
ταν η ταφή τους. Ακολούθως επίσκεψη σε έναν από τους καθεδρι-
κούς ναούς του Κρεμλίνου και το Μουσείο τον Όπλων (Ορουζέναγια 
Παλάτα) . Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο, διανυκτέρευση. 

14η μέρα: ΜΟΣΧΑ - ΜΙΝΣΚ (730 χλμ) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Αναχώρηση για τη πρωτεύουσα της Λευ-
κορωσίας το Μίνσκ. Συνοριακές διατυπώσεις και στη συνέχεια μετα-
φορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

15η μέρα: MIΝΣΚ - ΒΙΛΝΙΟΥΣ (190 χλμ) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της 
Λευκορωσίας συνδυάζει έντονη νυχτερινή ζωή και μεσαιωνικά κτί-
ρια. Η αρχιτεκτονική ποικιλία της πόλης είναι μοναδική με ρωμαϊκά 
και μπαρόκ οικήματα, δίπλα σε κτίρια επηρεασμένα από το κομμου-
νιστικό παρελθόν της χώρας. Αξίζει κανείς να επισκεφθεί το Κρατικό 
Μουσείο, το μουσείο του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου και την 
πλατεία Ανεξαρτησίας που φιλοξενεί το επτά μέτρων άγαλμα του 
Λένιν. Γύρω από την πλατεία βρίσκεται το πανεπιστήμιο της χώρας, 
το πρώην Αρχηγείο της KGB και το Εβραϊκό Μνημείο Zaslavsky. Η 
Εθνική Βιβλιοθήκη της χώρας ιδρύθηκε το 1922 και στεγάζεται σε 
ένα εντυπωσιακό οκτάγωνο κτίριο που έχει το σχήμα ενός ρομβικού 
κύβου. Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Πνεύματος, με τους 2 πύργους, 
αποτελεί το πιο σημαντικό σήμα κατατεθέν της παλιάς πόλης. Στο 
Μινσκ έζησε ο δολοφόνος του Τζον Κένεντυ που μετακόμισε στη 
Λευκορωσία το 1960 πριν επιστρέψει στην Αμερική για τη δολοφο-
νία του Αμερικανού προέδρου. Στη συνέχεια αναχώρηση για μια από 
τις παλιότερες Λιθουανικές πόλεις το Βίλνιους. Μεταφορά στο ξενο-
δοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με τη πόλη. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

16η ημέρα: ΒΙΛΝΙΟΥΣ (ξενάγηση) - ΒΑΡΣΟΒΙΑ (470 χλμ) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα Θα επισκεφτούμε τον Καθεδρικό 
ναό της πόλης με τους μοναδικούς θησαυρούς, το πεζόδρομο Κεντι-
μίνας με τα υπέροχα νεοκλασικά κτίρια, την εκκλησία της Αγίας Άννας 
γοτθικής αρχιτεκτονικής, το μεγαλοπρεπές κτίριο του Πανεπιστημί-
ου, το παλιό Δημαρχείο, τις πύλες της Ανατολής με τη περίφημη ει-
κόνα της Παρθένου, την εκκλησία των Αγίων Πέτρου & Παύλου αλλά 
και τη Βουλή. Επόμενος προορισμός μας η Βαρσοβία που αποτελεί 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Τα-
κτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος να εξερευνήσετε την 
λιγότερο ίσως τουριστική, δυτική όχθη του ποταμού Βιστούλα, δια-
σχίζοντας μία από τις πολλές γέφυρες που ενώνουν τα δυο κομμάτια 
της πόλης. Δείπνο. Διανυκτέρευση

17η μέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ακολουθεί ξενάγηση στα αξιοθέατα της 
πόλης. Θα δούμε την κεντρική πλατεία της Αγοράς με τον οβελίσκο, 
το Βασιλικό Ανάκτορο, δείγμα μπαρόκ αρχιτεκτονικής το οποίο λει-
τουργεί σήμερα σαν Μουσείο αλλά και σαν έδρα της Βουλής, το 
παλάτι και την πλατεία του Κάστρου της Βαρσοβίας, το σπίτι της 
Μαρίας Κοζλόφκα Κιουρί, που τιμήθηκε με Νόμπελ, το Παλάτι του 
Πολιτισμού και Επιστήμης, δώρο της κομμουνιστικής Ρωσίας στη 
Βαρσοβία, το άγαλμα του Φρεντερίκ Σοπέν, που στολίζει τους κή-
πους του ανακτόρου Λαζιένσκι, το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, που στε-
γάζει την Όπερα, το μπαρόκ Παλάτι Κρασίνσκι, που θεωρείται από 
τα ομορφότερα κτίρια της πόλης, τους Βασιλικούς Κήπους, και το 
Εβραϊκό Γκέτο. Για το ελεύθερο απόγευμα μην παραλείψετε εξ ιδίων 
να περπατήσετε στους δρόμους της Βαρσοβίας δίπλα από κάποιο 
από τα αμέτρητα πάρκα της πόλης ή να εξερευνήσετε την λιγότερο 
ίσως τουριστική, δυτική όχθη του ποταμού Βιστούλα, διασχίζοντας 
μία από τις πολλές γέφυρες που ενώνουν τα δυο κομμάτια της πόλης. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.

18η μέρα: ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΑ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ (300 χλμ) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση 
για τη Τσεστοχόβα, όπου θα κάνουμε μια σύντομη επίσκεψη στο πα-
ρεκκλήσι της μονής Γιάσνα Γκόρα, ένα από τα σημαντικότερα παρεκ-
κλήσια της Πολωνίας, όπου κάθε χρόνο φθάνουν πολλά εκατομμύρια 
προσκυνητών. Αναχώρηση για τη εντυπωσιακή πρώτη πρωτεύουσα 
τη Κρακοβία. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια. 
Χρόνος ελεύθερος να περπατήσουμε στο πανέμορφο ιστορικό κέ-
ντρο της πόλης. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

19η μέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΛΑΤΟΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στη περιήγησή μας Θα θαυμάσουμε τα επι-
βλητικά κτίρια, όλα βάσει των παλιών σχεδίων πριν τις καταστροφές 
του Β´ παγκοσμίου πολέμου που αποτελούν ένα ολοκληρωμένο οι-
κιστικό σύνολο με αρχοντικό και αυστηρό ύφος. Η κεντρική πλατεία, 
η μεγαλύτερη μεσαιωνική πλατεία της Πολωνίας και ίσως ολόκληρης 
της Ευρώπης φτιαγμένη το 1257, έμεινε άθικτη ως τις μέρες μας. Θα 
περάσουμε μπροστά από το επιβλητικό δημαρχείο, θα δούμε την 
εκκλησία της Παναγίας και θα καταλήξουμε στις οχυρώσεις Μπάρ-
μπικαν. Από εκεί ακολουθώντας τη βασιλική οδό θα ανηφορίσουμε 
για τη Βαβέλ - κατοικία και φρούριο των Βασιλιάδων της Πολωνί-
ας όπου βρίσκονται ο Καθεδρικός ναός, το Ανάκτορο και φυσικά το 
φρούριο που δεσπόζει στη πόλη. Στη συνέχεια αναχώρηση για την 
περιοχή Βιελίτσκα 15 χλμ. νότια της Κρακοβίας. Ο θεσπέσιος συν-
δυασμός ορυχείων και θαλάμων που είναι λαξεμένοι πάνω σε συ-
μπαγείς όγκους αλατιού, καθώς και όλα ανεξαιρέτως τα αντικείμενα 
από τους πολυελαίους μέχρι τα αντικείμενα θρησκευτικής λατρείας, 
είναι φτιαγμένα από αλάτι. Δεν είναι λοιπόν παράξενο ότι αυτό το 
αλατωρυχείο έχει περιληφθεί από την Unesco στον κατάλογο των 
Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Επιστροφή στην 
Κρακοβία και στον ελεύθερο χρόνο σας εξερευνήστε τη πανέμορφη 
πόλη. Διανυκτέρευση. 

20η μέρα: ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ (1100 χλμ) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Άμεση αναχώρηση για τη Βενετία. Με-
ταφορά στο ξενοδοχείο μας σε περιοχή της Ηπειρωτικής Βενετίας. 
Διανυκτέρευση. 

21η μέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ - ΑΝΚΟΝΑ - ΕΝ ΠΛΩ (375 χλμ) 
Πρωινό. Άμεση αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα. Επιβίβαση στο 
πλοίο.
Τακτοποίηση στις καμπίνες. Διανυκτέρευση εν πλω. 

22η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ 
Άφιξη στην Ηγουμενίτσα/ Πάτρα και αναχώρηση για το τελικό μας 
προορισμό. 
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Αναχωρήσεις: 
Ιούνιος - Σεπτέμβριος
Κάθε Σάββατο

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
Βελιγράδι, Βουδαπέστη, Κρακοβία, Αλατωρυχεία, Άουσβιτς, 
Βρότσλαβ, Τσεστοχόβα, Βαρσοβία, Μπρατισλάβα.

Πολωνία: 
11 ημέρες
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Περιλαμβάνονται: 
• 10 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3* - 4* - όπως αυτά αναφέρονται στον 

τιμοκατάλογο.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφω-

να με το παραπάνω πρόγραμμα.
• Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο.
• Έλληνας έμπειρος συνοδός - αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εκδρομής.
• Επίσημος ξεναγός στα Αλατωρυχεία Wieliczka & στο Μουσείο Άουσβιτς 

- Μπίρκεναου.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Εισιτήριο Εισόδου Αλατωρυχεία Wieliczka περίπου 25€
• Εισιτήριο Εισόδου Auschwitz περίπου 20€ (περιλαμβάνει ξενάγηση 3 

ωρών και ακουστικά) 
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 615€

Τιμή σε μονόκλινο 945€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών) 350€

Poland
Από

615€
το άτομο

1η ημέρα: Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση. Πρώτη στάση για 
καφέ στα Καμένα Βούρλα και συνεχίζουμε για να κάνουμε την 
δεύτερη στάση μας στο ύψος του Βόλου. Το απόγευμα άφιξη στην 
όμορφη Θεσσαλονίκη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος 
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την νύφη του Θερμαϊκού. 
Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Βελιγράδι - Βουδαπέστη 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση για τα σύνορα Ευζώ-
νων. Συνεχίζουμε για Νις, Βελιγράδι. Με στάσεις καθ’ οδόν φτά-
νουμε στον τελικό προορισμό μας, τη Βουδαπέστη. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα:Βουδαπέστη (ξενάγηση πόλης) - Κρακοβία 
Πρόγευμα και αμέσως μετά θα αρχίσουμε την περιήγησή μας από 
τη μνημειώδη πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετηρίδας 
όπου θα γνωρίσουμε την ιστορία της χώρας. Στη συνέχεια θα επι-
σκεφθούμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, τη λεωφόρο 
της Δημοκρατίας με την Όπερα και τα καλοδιατηρημένα κτίρια, 
το ογκώδες μπαρόκ Κοινοβούλιο και τις γέφυρες που ενώνουν 
την Βούδα με την Πέστη. Αμέσως μετά θα περάσουμε στη Βού-
δα όπου θα θαυμάσουμε το Κάστρο, το άγαλμα της Ελευθερίας, 
την Εθνική Πινακοθήκη, τον πύργο των Ψαράδων και τον ιστορικό 
ναό του Αγίου Ματία (όπου στέφονταν οι Ούγγροι βασιλιάδες) . 
Αναχώρηση για την Κρακοβία. Θα διατρέξουμε όλη την χώρα και 
θα έχουμε στάση και σχετική παραμονή στην όμορφη Banska 
Bystrica. Συνεχίζουμε για την παλιά βασιλική πρωτεύουσα της 
Πολωνίας, Κρακοβία, κοιτίδα του μεσαιωνικού εμπορίου και με-
γάλο κέντρο τεχνών και επιστημών κατά τον 16ο αιώνα που διατη-
ρεί μέχρι σήμερα την αρχοντιά του Παλαιού Κόσμου. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο και τακτοποίηση.

4η ημέρα: Κρακοβία - Αλατωρυχεία Βιελίτσκα (Wieliczka) - 
Κρακοβία περιήγηση
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για τη Βιε-
λίτσκα όπου τα αλατωρυχεία της αποτελούν τη ζωντανή απόδειξη 
του πανέμορφου και ιδιαίτερου κόσμου μας. Στις υπόγειες στοές 
των αλατωρυχείων του 13ου αιώνα που αποτελούν μνημείο παγκό-
σμιας κληρονομιάς της Unesco, θα θαυμάσουμε το «Παρεκκλήσι 
της Αγίας Κίνγκα», έναν υπόγειο καθεδρικό ναό λαξεμένο εξ ολο-
κλήρου μέσα σε πετρώματα αλατιού με εκπληκτικά ανάγλυφα βι-
βλικών παραστάσεων και πολυέλαιους από κρυστάλλους αλατιού. 
Θα δούμε επίσης, φωσφορίζουσες λίμνες, αγάλματα του Ιησού, 
την Αγία Τράπεζα, όλα φτιαγμένα και σκαλισμένα πάνω στο αλάτι. 
Στη συνέχεια επιστροφή στην Κρακοβία, όπου θα δούμε, μεταξύ 
άλλων, τον λόφο Βαβέλ, τη γοτθικού ρυθμού μητρόπολη της Κρα-
κοβίας, όπου γινόταν η στέψη και ο ενταφιασμός των πολωνών 
βασιλέων, τη μεγάλη πλατεία Κεντρικής Αγοράς Ρίνεκ Γκλόβνι με 
την παλιά μεσαιωνική αγορά υφασμάτων που σήμερα φιλοξενεί 
τουριστικά καταστήματα και τον Πύργο του Δημαρχείου.

5η ημέρα: Κρακοβία - Άουσβιτς (Auschwitz) - Βρότσλαβ 
(ξενάγηση) 
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και αφήνουμε τη νότια Πο-
λωνία για να επισκεφθούμε τον ειδικά διαμορφωμένο μουσειακό 
χώρο του Άουσβιτς Ι και Άουσβιτς ΙΙ - Μπιρκενάου, όπου κατά τη 
διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου έλαβε χώρα ένα από τα με-
γαλύτερα εγκλήματα της ιστορίας από τους Ναζί με αποτέλεσμα 
εκατομμύρια άνθρωποι να βρουν τον θάνατο. Η επίσκεψη απο-
τελεί μια από τις πιο συγκινητικές και διδακτικές εμπειρίες του 
ταξιδιού. Στη συνέχεια αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Κάτω 
Σιλεσίας, το παραμυθένιο Βρότσλαβ. Η πόλη βρίσκεται κτισμένη 
σε 12 νησιά του ποταμού Όντερ, στα νερά του οποίου καθρεφτί-
ζονται οι 112 γέφυρες και τα πανέμορφα κτίρια. Θα δούμε, μεταξύ 
άλλων, την κεντρική πλατεία Ρίνεκ, μία από τις ωραιότερες της 
Ευρώπης, το Δημαρχείο, τον καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωάννη του 
Βαπτιστή και το νησί Πιάσεκ. Στη συνέχεια τακτοποίηση στο ξε-
νοδοχείο. Το βράδυ προτείνουμε περίπατο στο κέντρο της πόλης 
με την πανέμορφη πλατεία.

6η ημέρα: Βρότσλαβ - Τσεστοχόβα (Μαύρη Παναγία) - 
Βαρσοβία
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για την Τσε-
στοχόβα, πόλη όπου χτυπάει η καρδιά της Καθολικής Πολωνίας. 
Το μοναστήρι της Γιάσνα Γκόρα (Μαύρη Μαντόνα, ή Μαύρη Πανα-
γία) διαθέτει την ομώνυμη εικόνα που θεωρείται το μεγαλύτερο 
θρησκευτικό κειμήλιο της Πολωνίας. Εκατομμύρια πιστοί από 
όλη τη χώρα, αλλά και από το εξωτερικό καταφθάνουν συνεχώς 
για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παρθένου Μαρίας που θε-
ωρείται θαυματουργή. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη Βαρσοβία. 
Άφιξη στην αρχαία πρωτεύουσα των δουκών της Μαζοβίας, που 
κατέχει μια θέση στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της 
Unesco. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Προτείνουμε το βράδυ 
περίπατο για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη.

7 ημέρα: Βαρσοβία (ξενάγηση) 
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείο και ακολουθεί ξενάγηση 
στα σημαντικότερα αξιοθέατα της ιστορικής πόλης που περιβάλ-
λεται από παλιές οχυρώσεις. Θα ξεκινήσουμε από τους κήπους 
του ανακτόρου Λαζένκι που αποτελεί το μεγαλύτερο πάρκο στη 
Βαρσοβία. Θα δούμε το μνημείο αφιερωμένο στον Σοπέν και θα 
συνεχίσουμε τη διαδρομή μας προς την κεντρική πλατεία της 
Αγοράς, το Βασιλικό Ανάκτορο, πολύ καλό δείγμα μπαρόκ αρχιτε-
κτονικής που λειτουργεί σαν μουσείο, το παλάτι και την πλατεία 
του Κάστρου Plac Zamkowy, από τα λίγα σημεία που σώθηκαν 
από τη ναζιστική λαίλαπα, το μνημειώδες Μέγαρο Πολιτισμού και 
Επιστήμης, το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, που στεγάζει την όπερα και 
το μπαλέτο, το μπαρόκ παλάτι Κρασίνσκι, που θεωρείται από τα 
ομορφότερα κτίρια της πόλης και το σπίτι της Μαρί Κοζλόφκα 
Κιουρί που τιμήθηκε με Νόμπελ. Το απόγευμα προτείνουμε να 
περπατήσετε στους δρόμους της Βαρσοβίας, να επισκεφθείτε 

κάποιο από τα αμέτρητα πάρκα της πόλης ή να εξερευνήσετε τη 
λιγότερο τουριστική, δυτική όχθη του ποταμού Βιστούλα, διασχί-
ζοντας μία από τις πολλές γέφυρες που ενώνουν τα δύο κομμάτια 
της πόλης.

8η ημέρα: Βαρσοβία - Μπρατισλάβα
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πανέμορφη πρωτεύουσα της 
Σλοβακίας, Μπρατισλάβα. Η Σλοβακία κατοικείται από τους Σλο-
βάκους εδώ και πολλές εκατοντάδες χρόνια. Οι Ούννοι κατέκτη-
σαν τη Σλοβακία όπως και οι Ούγγροι αργότερα, οι οποίοι έμειναν 
στη χώρα για 1000 περίπου χρόνια, και την προσάρτησαν στη μο-
ναρχία της Αυστροουγγαρίας. Το 1918 σχημάτισαν με τους Τσέχους 
το κράτος της Τσεχοσλοβακίας. Οι Σλοβάκοι πίεσαν για μεγαλύτε-
ρη αυτονομία, με αποτέλεσμα τον Ιανουάριο του 1993, η τσέχικη 
και σλοβάκικη συνομοσπονδία να γίνουν δύο αυτόνομα κράτη. Ο 
χρυσός υπήρξε για πολλά χρόνια ο πλούτος της χώρας. Μέχρι και 
το 1918 έφτιαχναν χρυσά δουκάτα στην Κρέμνιτσα. Περιήγηση στο 
ιστορικό κέντρο της πόλης, στο οποία θα θαυμάσουμε το κάστρο, 
τον καθεδρικό ναό, το θέατρο, την όπερα και την θαυμάσια αγορά. 
Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. 

9η ημέρα: Μπρατισλάβα (περιήγηση πόλης) - Βελιγράδι
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την ξενάγησή μας στη μοναδική εθνι-
κή πρωτεύουσα που συνορεύει με δύο χώρες. Η αρχιτεκτονική 
της πόλης είναι γοτθική, με φανερή επιρροή από τη γερμανική 
και αυστριακή φιλοσοφία, ενώ υπάρχουν πολλά μοντέρνα κτίρια, 
όπως το κτίριο UFO, ένα μοντέρνο οικοδόμημα που προσομοιάζει 
σε ιπτάμενο δίσκο και μέσα στο δίσκο λειτουργεί εστιατόριο με 
μοναδική θέα. Αργότερα, αναχώρηση για το Βελιγράδι. Άφιξη, με-
ταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για 
αν εξερευνήσουμε τη σερβική πρωτεύουσα.

10η ημέρα: Βελιγράδι (περιήγηση πόλης) - Θεσσαλονίκη
Πρόγευμα και σύντομη περιήγηση στο Βελιγράδι. Θα δούμε τα 
κατεστραμμένα κτίρια από τον πόλεμο των νατοϊκών δυνάμεων, 
το κρατικό Θέατρο, το Εθνικό και εθνολογικό μουσείο, τη Βου-
λή, το Δημαρχείο της πόλης την εκκλησία του Αγίου Σάββα και το 
Σερβικό Πατριαρχείο. Επίσης, δε θα παραλείψουμε να δούμε το 
κάστρο Καλεμέγκνταν, όπου απέναντι βρίσκεται η φυλακή που οι 
οθωμανοί κρατούσαν αιχμάλωτο τον ήρωα της ελληνικής επανά-
στασης Ρήγα Φεραίο μαζί με τους συντρόφους του. Προς τιμή του 
οι Σέρβοι έστησαν μνημείο με την προτομή του σε περίοπτη θέση 
απέναντι από το πάρκο του Καλεμέγκνταν. Επίσης, ονόμασαν τον 
δρόμο σε οδό Ρήγα Φεραίου. Μετά την περιήγηση μας αναχώ-
ρηση και με τις απαραίτητες στάσεις άφιξη στην Θεσσαλονίκη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

11η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση στις 10.00. Με ενδιάμεσες στάσεις για 
καφέ και γεμάτοι αναμνήσεις, αργά το απόγευμα άφιξη στην Αθή-
να στο σημείο από όπου ξεκίνησε το όμορφο αυτό ταξίδι.
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Ρουμανία, Σερβία: 
8 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
12, 26 Ιουλίου 
09. 23 Αυγουστου

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
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Περιλαμβάνονται: 
• 7 διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία: Rin Central 4* (Βουκουρέστι) Avelux 

3* (Μπρασόφ) Aurelius Imparatul Romanilor 4* (Σιμπίου) Crystal 4* 
(Βελιγράδι) ή παρόμοια.

• Πρόγευμα καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου.

• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφω-
να με το παραπάνω πρόγραμμα.

• Έλληνας έμπειρος συνοδός - αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής.

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά

• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους

• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 420€

Τιμή σε μονόκλινο 640€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών) 290€

Romania Serbia
Από

615€
το άτομο

Σημειώσεις: 
Στις τιμές περιλαμβάνεται πρόγευμα στο Μπρασόφ και Σιμπίου & δείπνο στο Βουκουρέστι & Βελιγράδι καθημερινά στο χώρο των ξενοδοχείων.

1η ημέρα: Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση. Πρώτη στάση για 
καφέ στα Καμένα Βούρλα και συνεχίζουμε για να κάνουμε την 
δεύτερη στάση μας στο ύψος του Βόλου. Το απόγευμα άφιξη στην 
όμορφη Θεσσαλονίκη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος 
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την νύφη του Θερμαϊκού. 
Διανυκτέρευση.

2η ημέρα Θεσσαλονίκη - Σόφια - Βουκουρέστι
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση για τα σύνορα Προμα-
χώνα, Σόφια. Γεύμα εξ ιδίων, και συνεχίζουμε για Λόβετς, Ρούσε, 
άφιξη το βράδυ στο Βουκουρέστι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Βουκουρέστι (ξενάγηση πόλης) - Παλάτι της 
Βουλής 
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας. Θα θαυμάσουμε 
το ωραιότερο κτήριο Αρτ Νουβώ, «ναό της μουσικής» το Ατενέ-
ουμ Ρομαν, το επιβλητικό νεοκλασικό οικοδόμημα του βασιλικού 
παλατιού που σήμερα στεγάζει το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της 
Ρουμανίας το παλάτι του βασιλιά Κάρολου Α’ που σήμερα στε-
γάζει την Κεντρική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, την πλατεία της 
Επανάστασης του 1989 και το κτήριο που στέγαζε τα γραφεία 
του καθεστώτος Τσαουσέσκου, το εντυπωσιακό οικοδόμημα της 
Εθνικής Στρατιωτικής Λέσχης (Cercul National Militar) και το τε-
λευταίο «απόκτημα», πριν από την πτώση της δικτατορίας, το φα-
ραωνικών διαστάσεων προεδρικό μέγαρο, με τον οξύμωρο τίτλο 
«Σπίτι του Λαού που σήμερα ονομάζεται Παλάτι της Βουλής, το 
2ο μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο μετά το Πεντάγωνο. Επίσης θα 
γνωρίσουμε την Αψίδα του Θριάμβου, την πατριαρχική εκκλησία 
και το Πατριαρχείο, την Όπερα και το κτήριο του Πανεπιστημίου. 
Ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο της πόλης, στη φημισμένη 
οδό Λιπσκάνη και στον αρχαιολογικό χώρο της λεγόμενης παλιάς 
βασιλικής αυλής, όπου δεσπόζει η προτομή του Βλαντ Τσέπες, 
του γνωστότερου. Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε τον Ορθό-
δοξο ναό Σταυρουπόλεως. Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε το 
εκπληκτικό καφέ μπαρ - εστιατόριο Caru’ cu Bere που προσφέρει 
από το 1879 γευστικά πιάτα και μπύρα που παρασκευάζεται σύμ-
φωνα με τη μοναδική πρωτότυπη συνταγή του 1879. 

4η ημέρα Βουκουρέστι - Σινάια - Πύργος του Δράκουλα 
(Καρπάθια) - Μπράσοφ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού 
διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα φτάνουμε στην 
Σινάια, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε το 
παλάτι Πελες, θερινή κατοικία του βασιλιά Καρόλου, του 1ου Βασι-
λιά της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε καθοδόν το Μοναστήρι 
της Σινάια, το 1ο κτίριο που κτίστηκε ύστερα από την επίσημη 
ονομασία της πόλης και έπειτα αναχωρούμε για το Μπραν. Θα επι-
σκεφτούμε τον Πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο του Δράκουλα, ο 

οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο απέναντι στις 
οθωμανικές επιθέσεις. Στη συνέχεια φτάνουμε στο Μπρασόφ, τα-
κτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

5η ημέρα Μπρασόφ - Σιγκισοάρα - Σιμπίου 
Πρόγευμα και αναχώρηση για περιήγηση στο Μπρασόφ, όπου θα 
δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, 
τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Στη συ-
νέχεια θα επισκεφτούμε τη Σιγκισοάρα γενέτειρα του Βλατ Τέπες, 
του Περίφημου Δράκουλα των Καρπαθίων. Συνεχίζουμε για το Σι-
μπίου που διετέλεσε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για 
το 2007 και έχει ανακηρυχθεί διατηρητέα πόλη της UNESCO. Θα 
περιηγηθούμε στην πόλη και θα δούμε τη Μητρόπολη που είναι 
κτισμένη στα θεμέλια της Βυζαντινής Αγίας Σοφίας, την πλατεία 
Χουέτ με την Ευαγγελική Εκκλησία που είναι περιτριγυρισμένη με 
πέντε πύργους και το Δημαρχείο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ χρόνος ελεύθερος για περιήγηση της πόλης 

6η ημέρα Σιμπίου - Τιμισοάρα - Βελιγράδι
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για Βελιγράδι. Στην διαδρομή μας 
θα συναντήσουμε την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ρουμανίας, τη 
γραφική Τιμισοάρα που έχει το παρατσούκλι «Μικρή Βιέννη». 
Πράγματι, οι αυστριακές επιρροές είναι εμφανείς στην αρχιτεκτο-
νική, το φαγητό και τον πολιτισμό. Πρόκειται για μία πόλη που 
αξίζει να την περπατήσουμε, χωρισμένη σε τετράγωνα που κρύ-
βουν αρχιτεκτονικά διαμάντια. Το κέντρο είναι όλο πεζοδρομημέ-
νο. Σημαντικά αξιοθέατα είναι ο Ορθόδοξος Καθεδρικός Ναός, η 
πλατεία Ουνίριι, το πολύχρωμο κτήριο και το πάρκο των Ρόδων. 
Συνεχίζουμε το ταξίδι μας για Βελιγράδι. Άφιξη, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Για το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στο μεγάλο 
πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα 

7η ημέρα Βελιγράδι (περιήγηση πόλης) - Θεσσαλονίκη 
Πρόγευμα & σύντομη περιήγηση στο Βελιγράδι. Θα δούμε τα κα-
τεστραμμένα κτίρια από τον πόλεμο των Νατοϊκών δυνάμεων, το 
κρατικό Θέατρο, το Εθνικό και εθνολογικό μουσείο, τη Βουλή, το 
Δημαρχείο της πόλης την εκκλησία του Αγίου Σάββα και το Σερβι-
κό Πατριαρχείο. Επίσης, δε θα παραλείψουμε να το κάστρο Καλε-
μέγκνταν όπου απέναντι βρίσκεται η φυλακή που οι Τούρκοι κρα-
τούσαν αιχμάλωτο τον ήρωα της Ελληνικής επανάστασης Ρήγα 
Φεραίο μαζί με τους συντρόφους του. Προς τιμή του σήμερα οι 
Σέρβοι έστησαν μνημείο με την προτομή του σε περίοπτη θέση. 
Μετά την περιήγηση μας αναχώρηση με τις απαραίτητες στάσεις 
για Θεσσαλονίκη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 

8η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση στις 10.00. Με ενδιάμεσες στάσεις για 
καφέ και γεμάτοι αναμνήσεις, αργά το απόγευμα άφιξη στην Αθή-
να στο σημείο από όπου ξεκίνησε το όμορφο αυτό ταξίδι.
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ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ (6HM)
Μόσταρ, Κότορ, Μπούτβα, Τρογκίρ, Σπλιτ, Σίμπενικ, 
Ζαντάρ, Λίμνες Πλίτβιτσε.

ΜΑΛΤΑ - ΓΚΟΖΟ - ΚΟΜΙΝΟ (4HM)
Το νησί των Ιπποτών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (6, 7HM)

ΓΥΡΟΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ & ΜΟΝΤΕΝΕΓΚΡΟ (8HM)
Κρούσεβατς, Βελιγράδι, Ζάγκρεμπ, Λουμπλιάνα, 
Λίμνες Πλίτβιτσε, Ζαντάρ, Σίμπενικ, Τρογκίρ, Σπλιτ, 
Ντουμπρόβνικ Κότορ, Μπούτβα, Τίρανα.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ (10HM)
Μοντενέγκρο, Κροατία, Σλοβενία
Τίρανα, Μπούτβα, Κότορ, Τρέμπινιε, Ντουμπρόβνικ, Μόσταρ, 
Σπλιτ, Τρογκίρ, Ζαντάρ, Λίμνες Πλίτβιτσε, Ζάγκρεμπ, Ριέκα, 
Πόρετς, Ροβίνι, Λουμπλιάνα, Λίμνη Μπλέντ, Τεργέστη, Βενετία.
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Από

545€
το άτομο
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Αναχωρήσεις: 
08, 15, 22, 29 Ιουλίου
05, 12, 19, 26 Αυγούστου

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ
Μόσταρ, Κότορ, Μπούτβα, Τρογκίρ, Σπλιτ, Σίμπενικ, Ζαντάρ, Λίμνες 
Πλίτβιτσε.

Κροατία: 
6 ημέρες

Τιμές: 
ΝΑR 4* στο Τρέμπινιε (60 χλμ από το 
Ντουμπρόβνικ) + VRATA KRKE 3* στο 

Λόζοβακ/Σίμπενικ ή παρόμοια

VILLA PLAT 3* περιοχή Ντουμπρόβνικ + VRATA 
KRKE 3* στο Λόζοβακ/Σίμπενικ

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 545€ 625€

Τιμή σε μονόκλινο 670€ 765€

Φόροι αεροδρομίων 150€ 150€

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Ντουμπρόβνικ A3 784 08:15 - 09:00

Επιστροφή Ντουμπρόβνικ - Αθήνα A3 785 16:10 - 18:35

Περιλαμβάνονται: 

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Ντουμπρόβνικ - Αθή-

να με την Aegean Airlines.

• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις 

σύμφωνα με το πρόγραμμα.

• Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας

• Πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή) . 

• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.

• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.

• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.

• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα, λίμνες Πλίτβιτσε, 

και γενικά όπου απαιτείται. 

• Check point 15€ 

• Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Σημειώσεις: 
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Δώρο:
Ημιδιατροφή.

Πτήσεις με την 
Aegean με πρωινή 

αναχώρηση & 
απογευματινή 

επιστροφή.

Croatia
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΜΟΣΤΑΡ - ΣΙΜΠΕΝΙΚ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το «Μαργαριτάρι της 
Αδριατικής», το Ντουμπρόβνικ. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο 
και αναχώρηση για το Μόσταρ, την πέμπτη σε μέγεθος πόλη της 
Βοσνίας - Ερζεγοβίνης στις όχθες του ποταμού Νερέτβα. Το όνο-
μα της πόλης οφείλεται στο κεντρικό αξιοθέατο της πόλης, τη 
γέφυρα Στάρι Μόστ (Παλαιά Γέφυρα) , που είχε χτιστεί επί οθω-
μανικής κυριαρχίας, καταστράφηκε στον πόλεμο της Βοσνίας από 
τους Κροάτες και ξαναχτίστηκε με βάση το αρχικό σχέδιο το 2004. 
Από το 2005 η γέφυρα αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονο-
μιάς της UNESCO. Χρόνος ελεύθερος και μεταφορά στο ξενοδο-
χείο μας στο Σίμπενικ (περιοχή) . Δείπνο και διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΣΙΜΠΕΝΙΚ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - ΖΑΝΤΑΡ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τις Λίμνες Πλίτβιτσε, ένα 
θαύμα της φύσης, ένας εθνικός δρυμός απερίγραπτης ομορφιάς, 
που το 1979 ανακηρύχθηκε από Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της UNESCO. Δεκαέξι λίμνες, πλούσιες σε ορυκτά, 
βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα ανάμεσα σε καταρράκτες και 
ποτάμια. Μια παλέτα χρωμάτων σε όλους τους τόνους του τιρκου-
άζ και του γαλαζοπράσινου που καλύπτει περίπου 2 τ. χλμ. Χρόνος 
ελεύθερος για πεζοπορία και για να απαθανατίσετε το πανέμορφο 
τοπίο. Αναχώρηση για την παραθαλάσσια πόλη Ζαντάρ, τη Ζάρα 
των Σταυροφόρων, ένα κοσμοπολίτικο τουριστικό θέρετρο. Στην 
περιήγησή μας θα δούμε τα ερείπια της αρχαίας ρωμαϊκής αγο-
ράς, την εντυπωσιακή ροτόντα του Αγίου Δονάτου, που σήμερα 
λειτουργεί ως μουσείο, τον καθεδρικό ναό της Αγίας Αναστασίας 
και την Πλατεία του Λαού (Narodni trg) , που περιβάλλεται από 
ιδιαίτερα ενδιαφέροντα κτήρια. Ιδιαίτερο αξιοθέατο αποτελεί το 
«μουσικό όργανο» του Ζαντάρ, μια κατασκευή που βρίσκεται στο 
λιμάνι και καθώς μπαίνουν μέσα σ’ αυτήν τα νερά της θάλασσας, 
παράγει διαφορετικούς ήχους. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΣΙΜΠΕΝΙΚ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Τρόγκιρ, το αρχαίο 
ελληνικό Τραγούριον, μια πόλη που αποτελεί Μνημείο Παγκό-

σμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, καθώς διασώζει 
εξαιρετικά τη ρωμανο - γοτθική της αρχιτεκτονική. Στην περιή-
γησή μας θα δούμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα: τον Καθεδρικό 
Ναό του Αγίου Λαυρεντίου, το μέγαρο Τσίπικο, τη Λότζια του 15ου 
αιώνα και το φρούριο Καμερλένγκο. Επόμενος προορισμός μας 
το μεγαλύτερο λιμάνι της Κροατίας και πολυσύχναστο τουριστικό 
θέρετρο: το Σπλιτ. Θα γνωρίσουμε την πόλη, την οποία επέλεξε ο 
Ρωμαίος αυτοκράτορας Διοκλητιανός, για να χτίσει το ανάκτορό 
του (293 - 305) . Η πόλη είναι κτισμένη στη θέση της αρχαίας 
ελληνικής αποικίας Ασπάλαθος. Το ανάκτορο του Διοκλητιανού, 
στο οποίο το 693 εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από τα γειτονικά 
Σάλωνα, για να γλιτώσουν από τις επιδρομές των Αβάρων, αποτε-
λεί σήμερα τον πυρήνα της πόλης και μέσα σε αυτό βρίσκονται 
πλήθος καταστημάτων, τραπεζών και ο Καθεδρικός Ναός του Αγί-
ου Δόμνου (πρώην μαυσωλείο του Διοκλητιανού) . Αργά το από-
γευμα, άφιξη στο ξενοδοχείο μας στο Ντουμπρόβνικ (περιοχή) 
Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) - 
(προαιρετική κρουαζιέρα στα νησιά Ελαφίτη) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση στο πανέμορφο Ντουμπρό-
βνικ, που σύμφωνα με μια θεωρία ιδρύθηκε από Έλληνες ναυτι-
κούς. Η πόλη, που στα μεσαιωνικά χρόνια ονομαζόταν «Ραγού-
ζα», μετά από μια περίοδο ενετοκρατίας, έφτασε στη μεγαλύτερη 
ακμή της τον 15ο και 16ο αιώνα, όταν η θαλασσοκρατορία της 
ανταγωνιζόταν εκείνη της Δημοκρατίας της Βενετίας και άλλων 
ιταλικών ναυτικών δημοκρατιών. Στην ξενάγησή μας, θα δούμε 
τα επιβλητικά και καλοδιατηρημένα τείχη που προστάτευαν την 
πόλη, την Κρήνη του Ονόφριο, την εκκλησία του Σωτήρος, το 
Φραγκισκανικό Μοναστήρι, το παλαιό φαρμακείο της πόλης που 
λειτουργεί από τον 13ο αι., το Μέγαρο Σπόνζα, που στεγάζει τα 
κρατικά αρχεία και τη συγκινητική Αίθουσα Μνήμης για τους νε-
κρούς του πολέμου της Κροατίας (1995 - 1999) , τη μαρμάρινη 
στήλη με το ανάγλυφο του ιππότη Ορλάντο, τον Ναό του Αγίου 
Βλασίου - προστάτη της πόλης -, τον πύργο του Ρολογιού, το Πα-
λάτι του Ρέκτορα (διοικητή) , στο οποίο στεγάζεται το Μουσείο 
της Πόλης, και τον Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση 

της Παναγίας. Σας προτείνουμε κρουαζιέρα (καιρού επιτρέποντος) 
στα νησιά Ελαφίτη (νησιά Kolocep - Lopud - Sipan) όπου πήρε το 
όνομα της από την ελληνική λέξη «ελάφι». Θα έχετε την ευκαιρία 
να γνωρίσετε πανέμορφες παραλίες όπου τα νερά της Αδριατικής 
χαϊδεύουν κάποια από τα σαγηνευτικά ακρογιάλια. Δαντελωτές 
και ξελογιάστρες ακτές αποτελούν ένα από τα δώρα που γενναιό-
δωρα χάρισε η καταπράσινη φύση όπου κυριαρχεί σε αυτά τα νη-
σιά. Επιπλέον μπορείτε να θαυμάσετε τις πανάκριβες επιβλητικές 
βίλλες που κοσμούν τα νησιά. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας. Δείπνο, διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΤΒΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα κατευθυνθούμε προς τις εκ-
πληκτικές ακτές του Μοντενέγκρο. Πρώτος σταθμός, η παραθα-
λάσσια μεσαιωνική πόλη Κότορ (ελ. Ασκρήβιον) , μνημείο Παγκό-
σμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η πόλη βρίσκεται στο βαθύτερο 
σημείο του ομώνυμου κόλπου, ο οποίος θεωρείται το μεγαλύτερο, 
το νοτιότερο και ομορφότερο φιορδ της Αδριατικής αλλά και της 
Νότιας Ευρώπης. Η πόλη περιβάλλεται από βενετσιάνικο τείχος 
μήκους 4, 5 χλμ., που ακολουθεί τη γραμμή της απότομης πλα-
γιάς της οροσειράς του Αγίου Ιωάννη και φτάνει ως τη θάλασσα. Η 
βόλτα στα στενά, δαιδαλώδη δρομάκια του Κότορ θα μας φέρει ως 
τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τρύφωνα, στην ορθόδοξη εκκλησία 
του Αγίου Λουκά, στο αξιόλογο Μουσείο Ναυτικής Ιστορίας του 
Μοντενέγκρο και στο επιβλητικό παλάτι του πρίγκιπα Πέτροβιτς, 
το οποίο χρησιμοποίησε και ο Ναπολέων Βοναπάρτης ως θερινή 
κατοικία. Στη συνέχεια, αναχώρηση για την Μπούτβα, την αρχαία 
ελληνική αποικία Βουδούα, που αναφέρεται και στις τραγωδίες 
του μεγάλου Έλληνα δραματικού ποιητή Σοφοκλή. Σύντομη πε-
ριήγηση και ελεύθερος χρόνος, για να απολαύσουμε το γραφικό 
τοπίο, κάνοντας βόλτες και αγορές. Επιστροφή αργά το απόγευμα 
στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που 
θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για τη πτήση επιστροφής μας 
στην Αθήνα. 
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Αναχωρήσεις: 
22, 29 Ιουνίου
06, 13, 20, 27 Ιουλίου
03, 10, 17, 24, 31 Αυγούστου

ΜΑΛΤΑ - ΓΚΟΖΟ - ΚΟΜΙΝΟ
Το νησί των Ιπποτών

Μάλτα:
4 ημέρες

Από

475€
το άτομο
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Δώρο: 
Φόροι αεροδρομίου

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines: Αθήνα - Μάλτα - Αθήνα.
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων αξίας 145€
• Μια χειραποσκευή 8 kg ανά άτομο και μια αποσκευή 23 kg ανά 2 άτομα.
• Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο της Μάλτας.
• Τρεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας.
• Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο σας.
• Ξενάγηση στη Βαλέτα. 
• Ξενάγηση στη Μόστα, στη Μεδίνα, στους κήπους του Αγ. Αντωνίου και 

στις 3 πόλεις.
• Παρακολούθηση του οπτικοακουστικού θεάματος 5D με θέμα την 

ιστορία της Μάλτα.
•  Ελληνόφωνος ξεναγός.
•  Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
•  Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
• Προαιρετικές εκδρομές
• Φιλοδωρήματα, ποτά, αχθοφορικά
• Τοπικοί δημοτικοί φόροι οι οποίοι πληρώνονται απευθείας στο ξενοδο-

χείο (0, 5€ ανά άτομο / ανά ημέρα) .
• Προαιρετική εκδρομή στη βραχονησίδα Κομίνο και στο νησί Γκόζο 

κόστους 50€ κατά άτομο. Δήλωση συμμετοχής κατά την εγγραφή σας.

Σημειώσεις: 
Για τις αναχωρήσεις του Αυγούστου οι παραπάνω τιμές έχουν προσαύξηση 30€.
H προσφορά ΕΑRLY BOOKING ισχύει για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων.
Εάν επιθυμείτε να μη συμμετέχετε στο πρόγραμμα εκδρομών, οι παραπάνω τιμές μειώνονται 50 € (παιδί 40 €) 
Extra αποσκευή 20 kg με την AEGEAN κόστος 60€ ανά αποσκευή.
H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος χωρίς να παραληφθεί καμία από αυτές.

Πτήσεις:

Αναχώρηση Αθήνα - Μάλτα 13:55 - 15:00

Επιστροφή Μάλτα - Αθήνα 15:30 - 18:25

Τιμές: Park


Kennedy Nova


Golden Tulip Vivaldi 


Cavalieri Art


Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Early Booking Off er 475€ 505€ 575€ 595€

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 505€ 535€ 605€ 625€

Τιμή σε μονόκλινο 595€ 655€ 795€ 845€

Παιδική τιμή (τρίκλινο, μέχρι 12 ετών) 355€ 355€ 355€ 355€

Malta
1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΒΑΛΕΤΤΑ (ξενάγηση πόλης) - 
Παρακολούθηση του οπτικοακουστικού θεάματος 5D 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για Μάλτα. Άφι-
ξη στο αεροδρόμιο της Μάλτας μετά από πτήση μιάμισης ώρας. 
Αναχώρηση για την ξενάγηση στην περίφημη πρωτεύουσα του 
τάγματος των Ιπποτών του Αγ. Ιωάννη, τη Valletta. Η ξενάγηση 
γίνεται με τα πόδια, γιατί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων απαγο-
ρεύεται στο τμήμα της Παλιάς Πόλης. Πρόκειται για μια μοναδι-
κή καστρούπολη με ιδιαίτερη ιστορική σημασία και απεριόριστη 
ομορφιά. Διασχίζοντας την πύλη της Floriana (Floriana Gate) το 
τοπίο μας μεταφέρει νοητά στη περίοδο των Ιωαννιτών Ιπποτών, 
εκπληκτικά κτίρια, πανέμορφα μπαλκόνια με ξύλινες κατασκευ-
ές σε έντονα χρώματα, παρεκκλήσια και ο εντυπωσιακός καθε-
δρικός ναός του St.Publio μας προϊδεάζει για τις εικόνες που θα 
ακολουθήσουν. Ήρθε η ώρα να συναντήσουμε το συντριβάνι με 
τους Τρίτωνες (Triton Fountain) και να προσπεράσουμε ένα από 
τα πλέον αρχοντικά ξενοδοχεία της Μεσογείου - Το Phoenicia 
εξαιρετική επιλογή για ένα ρόφημα στο μοναδικό από πλευράς 
καλαισθησίας κάλους του. Όλα γύρω μας είναι ανακαινισμένα από 
τον μοναδικό αρχιτέκτονα Renzo Piano η Valletta μας υποδέχεται 
σε ένα σύμπλεγμα κατασκευών, 70 μέτρα πάνω από την επιφά-
νεια της θάλασσας, τείχη και ακροπύργια, τάφροι και πολεμίστρες 
συνθέτουν μια εικόνα μιας μεσαιωνικής πόλης - κάστρου, πολι-
τιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2018 που όμοια της δεν θα 
συναντήσετε πουθενά στον κόσμο ! Η προσπάθεια μας την πρώτη 
ημέρα, είναι να αποκτήσουμε όσο το δυνατό, μια περισσότερο 
συγκροτημένη άποψη της. Τα ‘’auberge ‘’ (οι αρχοντικές κατοικί-
ες) των Ιωαννιτών Ιπποτών, το γκρεμισμένο από τους βομβαρδι-
σμούς του Β΄Παγκοσμίου πολέμου κτίριο της Όπερας, η Παναγία 
της Νίκης (Our Lady of Victory) το πρόσφατα κατασκευασμένο 
κοινοβούλιο, το Πρωθυπουργικό γραφείο, είναι μερικές μόνο από 
τις εικόνες που θα θαυμάσουμε πριν επισκεφθούμε τους κήπους 
της Baracca, ένα από τα ομορφότερα σημεία της πρωτεύουσας 
με καταπληκτική θέα, στο Μεγάλο Λιμάνι (Grand Harbour) και τις 
Τρείς Πόλεις (Three Cities) . Ο Καθεδρικός ναός του Αγ. Ιωάννη 
με τους πίνακες του Caravaggio θα μας αφήσει άναυδους με το 
καταπληκτικό εσωτερικό διάκοσμο του. Η κεντρική πλατεία με το 
Palazzo των Ιπποτών (Παλαιό Κοινοβούλιο) αλλά και κατοικία των 
Μαγίστρων κατά τη διάρκεια της παντοδυναμίας του Τάγματος 
(1530 - 1798) , η πρόσφατα ανακαινισμένη κλειστή αγορά (Il Suq 
tal Belt) με τα αγροτικά προιόντα της Μαλτέζικης γης, είναι μερικά 
μόνο από τα σημεία που θα επισκεφθούμε. Στον ελεύθερο χρόνο 
σας, θα σας προτείνουμε να διασχίσετε τα στενά δρομάκια πα-
ράλληλα και κάθετα με τον κεντρικό πεζόδρομο (Republic street) 
να επισκεφθείτε τη Strait street με τα ατμοσφαιρικά μικρά cafe 

τους κήπους Hastings, τη συνοικία της Αγ.Βαρβάρας (St.Barbara 
Bastions) με την υπέροχη θέα στο λιμάνι και το Fort Elmo στο 
βασικότερο σημείο της Valletta (παλαιά φυλακή όπου ‘’γυρίστη-
κε’’ η ταινία το Εξπρές του Μεσονυκτίου) . Παρακολούθηση του 
οπτικοακουστικού θεάματος 5D με θέμα την ιστορία της Malta. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας (το μεσημέρι) . Τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Χρόνος για ξεκούραση. Ελεύθερος χρόνος.

2η ημέρα: Καθεδρικός Ναός της Παναγίας στη Μόστα 
- Σιωπηλή Πολιτεία Μεδίνα - Κήποι Αγίου Αντωνίου & 
Προεδρικό Μέγαρο - Τρεις πόλεις (Senglea, Vitoriosa, 
Cospicua) 
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για την ξενάγηση στο κέντρο του 
νησιού, με πρώτη επίσκεψη στο Καθεδρικό Ναό της Παναγίας στη 
Μόστα. Στην συνέχεια θα μεταφερθούμε στο λόφο του Ραμπάτ για 
την επίσκεψη στη σιωπηλή πολιτεία Μεδίνα, που είναι οχυρωμένη 
σε απόρθητο κάστρο και είχε διατελέσει στο Μεσαίωνα πρωτεύ-
ουσα του νησιού, θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα μεσαιωνικά 
δρομάκια για να δούμε τα κυριότερα σημεία της πόλης. Αμέσως 
μετά θα επισκεφθούμε την αριστοκρατική κοινότητα του Attard 
και τους περίφημους κήπους του Αγίου Αντωνίου και το Προε-
δρικό μέγαρο. Στη συνέχεια θα γνωρίσουμε τις καταπληκτικές πε-
ριοχές των 3 πόλεων (The three cities) ένα μοναδικό σύμπλεγμα 
αρχιτεκτονικών κατασκευών κάστρων, κατοικιών και σημαντικών 
κτιρίων, κτισμένα σε μια συγκλονιστική θέση στο Μεγάλο Λιμά-
νι (Grand Harbour) . Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος

3η ημέρα: Γαλάζια Μάλτα - Μπάνιο στο Blue Lagoon στη 
βραχονησίδα Κομίνο & επίσκεψη με ξενάγηση στο νησί 
Γκόζο
Mετά το πρωινό και για όσους το επιθυμούν προαιρετικά, θα ξεκι-
νήσουμε τη διαδρομή μας για μια μοναδική επίσκεψη με σκάφος 
στις βραχονησίδες του Comino, όπου θα θαυμάσουμε τις ομώ-
νυμες σπηλιές και τα γαλάζια νερά μιας πανέμορφης βραχώδους 
παραλίας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης μας θα έχουμε την 
ευκαιρία για μπάνιο στα καταγάλανα νερά. Στη συνέχεια αναχω-
ρούμε για το 2ο μεγαλύτερο νησί του αρχιπελάγους της Μάλτας, 
το Γκόζο. Η εξαιρετική ομορφιά του τοπίου, τα υπέροχα σπίτια 
και αγροικίες, η εναλλαγή των εικόνων που θα συναντήσετε θα 
σας πείσουν σίγουρα, για το πόσο άξιζε η επίσκεψή σας στο νησί 
αυτό. Θα επισκεφτούμε την πρωτεύουσά του Rabat, με το περίφη-
μο κάστρο, την παλιά πόλη, τη σπηλιά όπου κατοικούσε η νύμφη 
Καλυψώ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας το απόγευμα. Χρόνος 
ελεύθερος.

4η ημέρα: ΒΑΛΕΤΤΑ - ΑΘΗΝΑ
Πρώινο και χρόνος ελεύθερος στη διάθεση σας για τις τελευταίες 
βόλτες, αγορές κτλ μέχρι την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αε-
ροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας.
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Τουρκία: 
6, 7 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
Ιούνιος - Σεπτέμβριος
Κάθε Τετάρτη (6 ημέρες) 
Κάθε Σάββατο (7 ημέρες) 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Από

?€
το άτομο

Περιλαμβάνονται: 

• Πέντε (5) ή έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται 

στον τιμοκατάλογο.

• Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.

• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμ-

φωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.

• Έλληνας έμπειρος συνοδός - αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εκδρομής.

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.

• Προαιρετική εκδρομή στην Προύσα 20€.

• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και 

γενικά όπου απαιτείται.

• Ό, τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή 

προτεινόμενο.
Σημειώσεις: 
Η εκδρομή στα Πριγκηπόννησα πραγματοποιείται εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Στο 6ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 5η ημέρα.

Τιμές (6 ημέρες) : The Peak


Green Park


Grand Oztanik


Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 320€ 325€ 345€

Τιμή σε μονόκλινο 500€ 505€ 525€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών) 250€ 250€ 250€

Τιμές (7 ημέρες) : The Peak


Green Park


Grand Oztanik


Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 360€ 370€ 390€

Τιμή σε μονόκλινο 540€ 550€ 570€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών) 250€ 250€ 250€

Turkey
1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση. Πρώτη στάση για 
καφέ στα Καμένα Βούρλα και συνεχίζουμε για να κάνουμε την 
δεύτερη στάση μας στο ύψος του Βόλου. Το απόγευμα άφιξη στην 
όμορφη Θεσσαλονίκη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος 
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την νύφη του Θερμαϊκού. 
Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί. Διασχίζοντας τμήματα της Εγνατίας 
οδού, και κάνοντας τις προβλεπόμενες στάσεις, διερχόμαστε έξω 
από την Καβάλα, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη και φθάνουμε στο συ-
νοριακό σταθμό των Κήπων, όπου μετά τον έλεγχο των διαβατη-
ρίων επισκεπτόμαστε τα καταστήματα των αφορολογήτων ειδών. 
Περνώντας τη γέφυρα του Έβρου, μπαίνουμε στην Τουρκία. Μετά 
τις συνοριακές διατυπώσεις, αναχώρηση για τη βασίλισσα των πό-
λεων, την Κωνσταντινούπολη. Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση 
και ξεκούραση.

3η ημέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ - ΚΑΠΑΛΙ 
ΤΣΑΡΣΙ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΑ
Πρόγευμα και ξεκινάμε με έναν «οδικό» περίπλου των Θεοδοσι-
ανών τειχών. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία της Ζωοδόχου Πη-
γής (Μπαλουκλί) με τους τάφους Πατριαρχών και ευεργετών και 
συνεχίζουμε στη μεγάλη σκεπαστή αγορά της πόλης, το Καπαλί 
Τσαρσί με τα 4.000 καταστήματα για ψώνια σε δερμάτινα είδη, 
αλάβαστρα, είδη δώρων, χρυσαφικά, αντίκες κ.α. Στον χρόνο αυτό 
μπορείτε να περάσετε και μια βόλτα από την Αιγυπτιακή αγορά. 
Ακολούθως περνάμε από την πρώτη κρεμαστή γέφυρα του Βο-
σπόρου στην ασιατική ακτή. Άφιξη στη Χαλκηδόνα με τη γνωστή 
λεωφόρο Βαγδάτης και τα πολυτελή εμπορικά καταστήματα. Συ-
νεχίζουμε για το λιμάνι του Μπόσταντζι, από όπου θα πραγμα-
τοποιήσουμε προαιρετική εκδρομή με το πλοιάριο της γραμμής, 
για τα μαγευτικά και καταπράσινα Πριγκηπόννησα. Άφιξη στην 
Πρίγκηπο και ελεύθερος χρόνος για βόλτα με τα γραφικά παϊτό-
νια, όπου θα θαυμάσουμε τις αρχοντικές ξύλινες επαύλεις με τους 
ολάνθιστους κήπους. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε την ανά-
βαση - προσκύνημα στο μοναστήρι του Αϊ - Γιώργη του Κουδου-
νά, που βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο του νησιού, από όπου θα 
θαυμάσουμε την υπέροχη θέα όλων των νησιών. Γεύμα ατομικά σε 
παραθαλάσσια ψαροταβέρνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) 
Μετά το πρόγευμά μας, συμμετέχουμε προαιρετικά σε μια πλω-
τή περιήγηση στον μοναδικό Βόσπορο, το κανάλι που ενώνει τη 

Θάλασσα του Μαρμαρά με τη Μαύρη Θάλασσα. Στη συ¬νέ¬χεια 
θα με¬τα¬βού¬με στο ιστο¬ρι¬κό κέ¬ντρο και θα ξεκινήσουμε 
με τον βυζαντινό ιππόδρομο. Εκεί, βλέπουμε τη γερμανική κρή-
νη του Κάιζερ, δώρο στον σουλτάνο Μουράτ Β΄, τον αιγυπτιακό 
οβελίσκο που φέρει επάνω του ιερογλυφικά, τον χάλκινο κίονα 
των Δελφών, τη στήλη του Πορφυρογέννητου. Επόμενη επίσκε-
ψή μας, στο αρχιτεκτονικό αριστούργημα των αιώνων, τον ναό 
της Αγίας Του Θεού Σοφίας, το δημιούργημα των αρχιτεκτόνων, 
Ανθέμιου και Ισίδωρου. Έπειτα, απαραίτητη η επίσκεψή μας στη 
Δεξαμενή του Ιουστινιανού, με τους διαφόρων ρυθμών κίονες. 
Ακολουθεί η ξενάγησή μας στο παλάτι του Τοπ Καπί, που είναι το 
πρώτο παλάτι που δημιουργήθηκε από τους οθωμανούς μετά την 
άλωση της Πόλης. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και το βράδυ 
συμμετέχουμε προαιρετικά στη νυχτερινή διασκέδαση με χορούς 
και τραγούδια της Ανατολής.

5η ημέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΥΣΑ
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την προαιρετική εκδρομή στην Πρού-
σα. Περνώντας από την κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου, διασχί-
ζουμε τον νομό της Νικομήδειας και αφού περάσουμε την κρεμα-
στή γέφυρα του Αστακινού κόλπου, φθάνουμε στην καταπράσινη 
Προύσα. Εκεί επισκεπτόμαστε το κενοτάφιο του Καραγκιόζη, το 
Ουλού Τζαμί, κτισμένο το 1399 και κάνουμε μια περιήγηση στη 
παλιά πόλη της Προύσας. Η Προύσα είναι γνωστή για τα υφαντά 
της, τις χειροποίητες δαντέλες, τις πετσέτες και τα μεταξωτά. Επι-
στροφή το απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Για τους ταξιδιώ-
τες που δεν θα έρθουν στην Προύσα, η ημέρα θα είναι ελεύθερη. 
Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί η εκδρομή στην Προύσα θα επι-
σκεφθούμε το εντυπωσιακό ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ, νεότερη 
κατοικία των σουλτάνων και διοικητικό κέντρο της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας και τη μονή της Χώρας, τη μεγαλύτερη πινακοθήκη 
βυζαντινών ψηφιδωτών στον κόσμο.

6η ημέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - 
ΒΛΑΧΕΡΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρόγευμα και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο 
στο Φανάρι, στο Αγίασμα της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου εψά-
λη για πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος το 626 μ.Χ. Eπιστροφή 
στο ξενοδοχείο για check out και αναχώρηση το μεσημέρι για 
τα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και με ενδιάμεσες στάσεις καθ’ 
οδόν, άφιξη στην Θεσσαλονίκη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δι-
ανυκτέρευση.

7η ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πρωινό και αναχώρηση στις 10.00. Με ενδιάμεσες στάσεις για 
καφέ και γεμάτοι αναμνήσεις, αργά το απόγευμα άφιξη στην Αθή-
να στο σημείο από όπου ξεκίνησε το όμορφο αυτό ταξίδι.
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Αναχωρήσεις: 
15, 29 Ιουνίου
06, 13, 20, 27 Ιουλίου
03, 10, 17, 24, 31 Αυγούστου
14, 28 Σεπτεμβρίου
12, 26 Οκτωβρίου

ΓΥΡΟΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ & ΜΟΝΤΕΝΕΓΚΡΟ
Κρούσεβατς, Βελιγράδι, Ζάγκρεμπ, Λουμπλιάνα, Λίμνες Πλίτβιτσε, Ζαντάρ, 
Σίμπενικ, Τρογκίρ, Σπλιτ, Ντουμπρόβνικ Κότορ, Μπούτβα, Τίρανα.

Κροατία, Μοντενέγκρο: 
8 ημέρες

Από

525€
το άτομο
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Δώρο:
Ημιδιατροφή

Περιλαμβάνονται: 

• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.

• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* & 4*. 

• Πρωινό & ένα δείπνο καθημερινά. (ημιδιατροφή) 

• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.

• Έμπειρο Αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας.

• Τοπικός ξεναγός για τη ξενάγηση στο Ντουμπρόβνικ 

• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.

• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται. 

• Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

• Δημοτικοί φόροι 10 €

• Check point 15 €

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 525€

Τιμή σε μονόκλινο 700€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών) 475€

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

Croatia Montenegro
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ Η ’ΠΑΡΑΣΙΝ
Συγκέντρωση, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για το 
Κούρσεβατς ή το Παρασίν της Σερβίας με ενδιάμεσες στάσεις για 
καφέ και φαγητό. Αφού περάσουμε τον απαραίτητο έλεγχο δια-
βατηρίων άφιξη το βράδυ στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ Ή ΠΑΡΑΣΙΝ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - 
ΖΑΓΚΡΕΜΠ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της 
Σερβίας, το Βελιγράδι, στη συμβολή των ποταμών Δούναβη και 
Σάβα. Με την άφιξή μας θα κάνουμε την πανοραμική περιήγηση 
της πόλης, που σφύζει από τέχνη και ζωή. Θα δούμε το φρούριο - 
πάρκο Καλεμέγκνταν, τον Πύργο Νεμπόιτσκα, που ήταν η φυλακή 
και ο τόπος θανάτου του Ρήγα Φεραίου, την Πλατεία Δημοκρατίας 
με το Εθνικό Θέατρο, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Σάββα (τη με-
γαλύτερη ορθόδοξη εκκλησία στην Ευρώπη) , το κτήριο του Κοι-
νοβουλίου κ.λπ. Χρόνος ελεύθερος στον πεζόδρομο του Πρίγκιπα 
Μιχαήλ (Knez Mihailova) . Τελευταίος προορισμός μας η πρωτεύ-
ουσα της Κροατίας, το κοσμοπολίτικο Ζάγκρεμπ. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην περιήγηση μας θα δούμε τη λεωφό-
ρο Κύριλλου και Μεθόδιου, την πλατεία του Αγίου Μάρκου με το 
Θυρεό της χώρας και το Δημαρχείο με την Πέτρινη Αψίδα. Θα πε-
ριηγηθούμε επίσης στην Άνω Πόλη, όπου βρίσκεται ο επιβλητικός 
Καθεδρικός Ναός και η Αρχιεπισκοπή με το Προεδρικό Μέγαρο, 
τη Βουλή και άλλα κυβερνητικά κτίρια. Αμέσως μετά αναχώρη-
ση για τη γοητευτική Λουμπλιάνα, πρωτεύουσα της Σλοβενίας, 
χτισμένη στις όχθες του ποταμού Λιουμπλιανίτσα, με έντονη την 
επιρροή της αυστριακής αρχιτεκτονικής και διακόσμησης. Στην 
περιήγησή μας στην πόλη, θα δούμε μεταξύ άλλων τον Καθεδρι-
κό Ναό του Αγίου Νικολάου, το παλιό Δημαρχείο και την τριπλή 
γέφυρα, που δεσπόζουν στο ιστορικό κέντρο της. Χρόνος ελεύθε-
ρος. Επιστροφή στο Ζάγκρεμπ. Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - ΖΑΝΤΑΡ - 
ΣΙΜΠΕΝΙΚ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τις Λίμνες Πλίτβιτσε, ένα 
θαύμα της φύσης, ένας εθνικός δρυμός απερίγραπτης ομορφιάς, 
που το 1979 ανακηρύχθηκε από Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτι-
στικής Κληρονομιάς της UNESCO. Δεκαέξι λίμνες, πλούσιες σε 
ορυκτά, βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα ανάμεσα σε καταρ-

ράκτες και ποτάμια. Μια παλέτα χρωμάτων σε όλους τους τόνους 
του τιρκουάζ και του γαλαζοπράσινου που καλύπτει περίπου 2 τ. 
χλμ. Χρόνος ελεύθερος για πεζοπορία και για να απαθανατίσετε 
το πανέμορφο τοπίο. Αναχώρηση για την παραθαλάσσια πόλη Ζα-
ντάρ, τη Ζάρα των Σταυροφόρων, ένα κοσμοπολίτικο τουριστικό 
θέρετρο. Στην περιήγησή μας θα δούμε τα ερείπια της αρχαίας 
ρωμαϊκής αγοράς, την εντυπωσιακή ροτόντα του Αγίου Δονάτου, 
που σήμερα λειτουργεί ως μουσείο, τον καθεδρικό ναό της Αγίας 
Αναστασίας και την Πλατεία του Λαού (Narodni trg) , που περι-
βάλλεται από ιδιαίτερα ενδιαφέροντα κτήρια. Ιδιαίτερο αξιοθέατο 
αποτελεί το «μουσικό όργανο» του Ζαντάρ, μια κατασκευή που 
βρίσκεται στο λιμάνι και καθώς μπαίνουν μέσα σ’ αυτήν τα νερά 
της θάλασσας, παράγει διαφορετικούς ήχους. Αργά το απόγευμα 
άφιξη στο ξενοδοχείο μας στη περιοχή του Σίμπενικ και τακτοποί-
ηση. Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΣΙΜΠΕΝΙΚ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ - ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την ιστορική πόλη και 
λιμάνι των Δαλματικών Ακτών της Κροατίας, το Τρόγκιρ. Η πόλη 
αυτή έχει μια συνεχή ιστορία 2.300 ετών, η οποία επηρεάστηκε 
πολιτισμικά από τους αρχαίους Έλληνες, τους Ρωμαίους και τους 
Βενετούς. Η πόλη περιλαμβάνει πολλά ανάκτορα, ναούς και πύρ-
γους, όπως και ένα οχυρό σε ένα μικρό νησί. Η ρυμοτομία του 
νησιώτικου οικισμού χρονολογείται από την Ελληνιστική περίο-
δο, ενώ οι ρωμανικές εκκλησίες συνυπάρχουν με εξαίρετα κτή-
ρια αναγεννησιακής και μπαρόκ αρχιτεκτονικής από τη βενετική 
περίοδο. Το Τρόγκιρ αποτελεί το καλύτερο σωζόμενο Ρωμανό 
- γοτθικό συγκρότημα στην Αδριατική και σε ολόκληρη την Κε-
ντρική Ευρώπη. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Σπλιτ, και θα 
περιηγηθούμε στην πόλη που επέλεξε ο Ρωμαίος αυτοκράτορας 
Διοκλητιανός, για να χτίσει το ανάκτορό του. Η πόλη είναι κτισμέ-
νη στη θέση της αρχαίας ελληνικής αποικίας Ασπάλαθος. Το ανά-
κτορο του Διοκλητιανού, στο οποίο εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες 
από τα γειτονικά Σάλωνα, για να γλιτώσουν από τις επιδρομές των 
Αβάρων, αποτελεί σήμερα τον πυρήνα της πόλης και μέσα σε αυτό 
βρίσκονται πλήθος καταστημάτων, τραπεζών και ο Καθεδρικός 
Ναός του Αγίου Δόμνου (πρώην μαυσωλείο του Διοκλητιανού) . 
Αργά το απόγευμα άφιξη στο ξενοδοχείο μας στη περιοχή του 
Τρέμπινιε (Βοσνία) . Μεταφορά και τακτοποίηση στα δωμάτια. 
Δείπνο και διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
ΠΟΛΗΣ) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για ξενάγηση στο πανέ-

μορφο Ντουμπρόβνικ, που σύμφωνα με μια θεωρία ιδρύθηκε από 
Έλληνες ναυτικούς. Η πόλη, που στα μεσαιωνικά χρόνια ονομαζό-
ταν «Ραγούζα», μετά από μια περίοδο ενετοκρατίας, έφτασε στη 
μεγαλύτερη ακμή της τον 15ο και 16ο αιώνα, όταν η θαλασσοκρα-
τορία της ανταγωνιζόταν εκείνη της Δημοκρατίας της Βενετίας και 
άλλων ιταλικών ναυτικών δημοκρατιών. Στην ξενάγησή μας, θα 
δούμε τα επιβλητικά και καλοδιατηρημένα τείχη που προστάτευ-
αν την πόλη, την Κρήνη του Ονόφριο, την εκκλησία του Σωτήρος, 
το Φραγκισκανικό Μοναστήρι, το παλαιό φαρμακείο της πόλης 
που λειτουργεί από τον 13ο αι., το Μέγαρο Σπόνζα, που στεγάζει 
τα κρατικά αρχεία και τη συγκινητική Αίθουσα Μνήμης για τους 
νεκρούς του πολέμου της Κροατίας (1995 - 1999) , τη μαρμάρινη 
στήλη με το ανάγλυφο του ιππότη Ορλάντο, τον Ναό του Αγίου 
Βλασίου - προστάτη της πόλης -, τον πύργο του Ρολογιού, το Πα-
λάτι του Ρέκτορα (διοικητή) , στο οποίο στεγάζεται το Μουσείο 
της Πόλης, και τον Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση 
της Παναγίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέ-
ρευση.

7η μέρα: ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΤΒΑ - ΤΙΡΑΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα κατευθυνθούμε προς τις εκ-
πληκτικές ακτές του Μοντενέγκρο. Πρώτος σταθμός, η παραθα-
λάσσια μεσαιωνική πόλη Κότορ (ελ. Ασκρήβιον) , μνημείο Παγκό-
σμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η πόλη βρίσκεται στο βαθύτερο 
σημείο του ομώνυμου κόλπου, ο οποίος θεωρείται το μεγαλύτερο, 
το νοτιότερο και ομορφότερο φιορδ της Αδριατικής αλλά και της 
Νότιας Ευρώπης. Η πόλη περιβάλλεται από βενετσιάνικο τείχος 
μήκους 4, 5 χλμ., που ακολουθεί τη γραμμή της απότομης πλα-
γιάς της οροσειράς του Αγίου Ιωάννη και φτάνει ως τη θάλασσα. Η 
βόλτα στα στενά, δαιδαλώδη δρομάκια του Κότορ θα μας φέρει ως 
τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τρύφωνα, στην ορθόδοξη εκκλησία 
του Αγίου Λουκά, στο αξιόλογο Μουσείο Ναυτικής Ιστορίας του 
Μοντενέγκρο και στο επιβλητικό παλάτι του πρίγκιπα Πέτροβιτς, 
το οποίο χρησιμοποίησε και ο Ναπολέων Βοναπάρτης ως θερινή 
κατοικία. Στη συνέχεια, αναχώρηση για την Μπούτβα, την αρχαία 
ελληνική αποικία Βουδούα, που αναφέρεται και στις τραγωδίες 
του μεγάλου Έλληνα δραματικού ποιητή Σοφοκλή. Σύντομη πε-
ριήγηση και ελεύθερος χρόνος, για να απολαύσουμε το γραφικό 
τοπίο, κάνοντας βόλτες και αγορές. Αργά το απόγευμα άφιξη στα 
Τίρανα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 

8η μέρα: ΤΙΡΑΝΑ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και άμεση αναχώρηση για την Αθήνα με 
ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη αργά το απόγευμα. 
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Αναχωρήσεις: 
10, 23, 31 Ιουλίου
06, 14, 21, 28 Αυγούστου
17, 25 Σεπτεμβρίου
09, 23 Οκτωβρίου

Κροατία: 
10 ημέρες

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ 
Μοντενέγκρο, Κροατία, Σλοβενία
Τίρανα, Μπούτβα, Κότορ, Τρέμπινιε, Ντουμπρόβνικ, Μόσταρ, Σπλιτ, 
Τρογκίρ, Ζαντάρ, Λίμνες Πλίτβιτσε, Ζάγκρεμπ, Ριέκα, Πόρετς, Ροβίνι, 
Λουμπλιάνα, Λίμνη Μπλέντ, Τεργέστη, Βενετία.
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Από

665€
το άτομο

Το πληρέστερο 
πρόγραμμα της 

αγοράς!!!

Δώρο:
Ημιδιατροφή

Περιλαμβάνονται: 
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Βενετία - Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε ΑΒ4 καμπίνες 

(τετράκλινες εσωτερικές) . 
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 3* & 4*.
• Πρωινό και ένα γεύμα ή δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή εκτός πλοίου) 

. 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται, είσοδος στις λίμνες Πλίτβιτσε, βαπορέτο Βενετίας (15€) .
• Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Checkpoint (15€) 
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων (15€) . 
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 665€

Τιμή σε μονόκλινο 845€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών) 625€

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

Croatia
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΤΙΡΑΝΑ 
Συγκέντρωση, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για τα Τίρανα 
πρωτεύουσα της Αλβανίας με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό. 
Αφού περάσουμε τον απαραίτητο έλεγχο διαβατηρίων στα άφιξη αργά 
το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο και 
διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΤΙΡΑΝΑ - ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ - ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για μία εκδρομή στο Κότορ και στη 
Μπούτβα, στις εκπληκτικές ακτές του Μοντενέγκρο. Πρώτος μας σταθμός 
η Μπούτβα, αρχαία ελληνική αποικία, που αναφέρεται και στις τραγωδίες 
του μεγάλου Έλληνα δραματικού ποιητή Σοφοκλή. Σύντομη περιήγηση 
και ελεύθερος χρόνος, για να απολαύσουμε το γραφικό τοπίο, κάνοντας 
βόλτες και αγορές. Επόμενος σταθμός μας η παραθαλάσσια μεσαιωνι-
κή πόλη Κότορ (ελ. Ασκρήβιον) , μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO. Η πόλη βρίσκεται στο βαθύτερο σημείο του ομώνυμου κόλπου, 
ο οποίος θεωρείται το μεγαλύτερο, το νοτιότερο και ομορφότερο φιορδ 
της Αδριατικής αλλά και της Νότιας Ευρώπης. Η πόλη περιβάλλεται από 
βενετσιάνικο τείχος μήκους 4, 5 χλμ., που ακολουθεί τη γραμμή της από-
τομης πλαγιάς της οροσειράς του Αγίου Ιωάννη και φτάνει ως τη θάλασσα. 
Η βόλτα στα στενά, δαιδαλώδη δρομάκια του Κότορ θα μας φέρει ως τον 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τρύφωνα, στην ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου 
Λουκά, το αξιόλογο Μουσείο Ναυτικής Ιστορίας του Μοντενέγκρο και το 
επιβλητικό παλάτι του πρίγκιπα Πέτροβιτς, το οποίο χρησιμοποίησε και ο 
Ναπολέων Βοναπάρτης ως θερινή κατοικία. Μεταφορά και τακτοποίηση 
ξενοδοχείο μας στο Τρέμπινιε. Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη ξενάγηση στο πανέμορ-
φο Ντουμπρόβνικ, που σύμφωνα με μια θεωρία ιδρύθηκε από Έλληνες 
ναυτικούς. Η πόλη, που στα μεσαιωνικά χρόνια ονομαζόταν «Ραγούζα», 
μετά από μια περίοδο ενετοκρατίας, έφτασε στη μεγαλύτερη ακμή της 
τον 15ο και 16ο αιώνα, όταν η θαλασσοκρατορία της ανταγωνιζόταν εκείνη 
της Δημοκρατίας της Βενετίας και άλλων ιταλικών ναυτικών δημοκρατιών. 
Στην ξενάγησή μας, θα δούμε τα επιβλητικά και καλοδιατηρημένα τείχη 
που προστάτευαν την πόλη, την Κρήνη του Ονόφριο, την εκκλησία του 
Σωτήρος, το Φραγκισκανικό Μοναστήρι, το παλαιό φαρμακείο της πόλης 
που λειτουργεί από τον 13ο αι., το Μέγαρο Σπόνζα, που στεγάζει τα κρα-
τικά αρχεία και τη συγκινητική Αίθουσα Μνήμης για τους νεκρούς του 
πολέμου της Κροατίας (1995 - 1999) , τη μαρμάρινη στήλη με το ανάγλυφο 
του ιππότη Ορλάντο, τον Ναό του Αγίου Βλασίου - προστάτη της πόλης -, 
τον πύργο του Ρολογιού, το Παλάτι του Ρέκτορα (διοικητή) , στο οποίο 
στεγάζεται το Μουσείο της Πόλης, και τον Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο 
στην Κοίμηση της Παναγίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ - ΜΟΣΤΑΡ - ΣΠΛΙΤ - ΤΡΟΓΚΙΡ - 
ΣΙΜΠΕΝΙΚ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Μόσταρ, στη Βοσνία - 
Ερζεγοβίνη. Μέσα από μια πανέμορφη διαδρομή στην κοιλάδα του πο-
ταμού Νερέτβα, βρίσκεται η γραφική πόλη με την Οθωμανική γέφυρα 
(Στάρι Μόστ) . Το όνομα της πόλης οφείλεται στην Παλιά Γέφυρα (Στάρι 
Μοστ) και τους πύργους στις άκρες της, που ονομάζονται «φύλακες της 
γέφυρας» (μοστάρι) . Η γέφυρα, είχε χτιστεί επί οθωμανικής κυριαρχίας 
καταστράφηκε κατά τον πόλεμο της Βοσνίας και ξαναχτίστηκε με βάση 
το αρχικό σχέδιο το 2004. Από το 2005 η γέφυρα αποτελεί Μνημείο Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco. Χρόνος ελεύθερος για βόλτες και 

αγορές στο ιστορικό κέντρο. Στην συνέχεια αναχώρηση για το Σπλίτ. Εδώ 
θα έχουμε χρόνο να περπατήσουμε και να γνωρίσουμε την πόλη που ο 
Ρωμαίος αυτοκράτορας Διοκλητιανός επέλεξε να χτίσει το παλάτι του σε 
σχήμα Ρωμαϊκού Κάστρου. Είναι μία πόλη που εύκολα θα διαπιστώσουμε 
ότι συγκεντρώνει στοιχεία πολλών διαφορετικών πολιτισμών. Τελευταίος 
μας προορισμός το Τρογκίρ, ιστορική πόλη και λιμάνι των Δαλματικών 
Ακτών της Κροατίας. Η πόλη αυτή έχει μια συνεχή ιστορία 2.300 ετών, 
η οποία επηρεάστηκε πολιτισμικά από τους αρχαίους Έλληνες, τους Ρω-
μαίους και τους Βενετούς. Η πόλη περιλαμβάνει πολλά ανάκτορα, ναούς 
και πύργους, όπως και ένα οχυρό σε ένα μικρό νησί. Η ρυμοτομία του 
νησιώτικου οικισμού χρονολογείται από την Ελληνιστική περίοδο, ενώ οι 
ρωμανικές εκκλησίες συνυπάρχουν με εξαίρετα κτήρια αναγεννησιακής 
και μπαρόκ αρχιτεκτονικής από τη βενετική περίοδο. Το Τρόγκιρ αποτελεί 
το καλύτερο σωζόμενο Ρωμανό - γοτθικό συγκρότημα στην Αδριατική και 
σε ολόκληρη την Κεντρική Ευρώπη. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξε-
νοδοχείο μας στη περιοχή του Σιμπένικ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΣΙΜΠΕΝΙΚ - ΖΑΝΤΑΡ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - 
ΖΑΓΚΡΕΜΠ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για τη παραλιακή Πόλη της Κρο-
ατίας, την πόλη Ζαντάρ. Είναι μια τουριστική πόλη και τα σημαντικά της 
αξιοθέατα είναι ο οκτάγωνος πυργωτός ναός του Αγίου Δονάτου (9ος αι.) 
με το εντυπωσιακό καμπαναριό του, ο καθεδρικός ναός της Αγίας Αναστα-
σίας (9ος - 12ος αι.) σε ρυθμό τρίκλιτης βασιλικής με δύο τεράστια κυκλι-
κά βιτρό, καθώς και η Ρωμαϊκή αγορά που βρίσκεται ακριβώς δίπλα, στη 
πλακόστρωτη πλατεία Ζελένι. Δεν θα παραλείψουμε να δούμε το πρώτο 
πανεπιστήμιο του Ζαντάρ που ιδρύθηκε το1396, σαν μέρος μοναστηριού 
Βενεδικτίνων μοναχώνγια. Στη συνέχεια της διαδρομής θα επισκεφτούμε 
τις Λίμνες Πλίβιτσε που είναι στην κυριολεξία ένα θαύμα της φύσης, απε-
ρίγραπτης ομορφιάς. Ανακηρύχθηκε το 1979 από την Ουνέσκο μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο δρυμός των λιμνών Πλίτβιτσε είναι ιδιαίτερα 
γνωστός για τους πάμπολλους μικρούς και μεγάλους υδάτινους εντυπω-
σιακούς καταρράχτες, που δημιουργούν πέφτοντας 16 μεγάλες και πολλές 
μικρότερες, γαλαζοπράσινες πεντακάθαρες λίμνες μέσα στις οποίες κολυ-
μπούν ψάρια και φυτρώνουν νούφαρα και ορχιδέες. Χρόνος ελεύθερος 
για να αποθανατίσετε το πανέμορφο τοπίο. Μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας στο Ζάγκρεμπ. Δείπνο και διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΝΤ - ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ακολουθεί περιήγηση στη πρωτεύουσα της Κρο-
ατίας, το κοσμοπολίτικο Ζάγκρεμπ. Θα δούμε τη λεωφόρο Κύριλλου και 
Μεθόδιου, την πλατεία του Αγ. Μάρκου με το Θυρεό της χώρας, και το Δη-
μαρχείο με την Πέτρινη Αψίδα. Θα περιηγηθούμε επίσης στην Άνω Πόλη, 
όπου βρίσκεται ο επιβλητικός Καθεδρικός Ναός και η Αρχιεπισκοπή, η 
Βουλή και άλλα κυβερνητικά κτίρια. Επόμενος προορισμός μας το Μπλντ 
το οποίο βρίσκεται στους πρόποδες των Ιουλιανών Άλπεων και είναι ένα 
από τα ομορφότερα μέρη της περιοχής. Θα επισκεφθούμε το φημισμένο 
κάστρο του Μπλεντ όπου από ψηλά θα έχουμε μια πανοραμική και εντυ-
πωσιακή εικόνα της λίμνης. Μπορείτε επίσης προαιρετικά να κάνετε βαρ-
κάδα με το πλοιάριο μέσα στην καταπράσινη λίμνη και να επισκεφθείτε 
την παλιά μπαρόκ εκκλησία που βρίσκεται στο νησάκι. Αναχώρηση για τα 
τη Λουμπλιάνα, Χτισμένη στις όχθες του ομώνυμου ποταμού, με έντονα 
στοιχεία από την Αυστριακού τύπου αρχιτεκτονική σε αρκετά κτίρια. Θα 
περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης με τα στενά δρομάκια και 
τα όμορφα κτίρια, με τις χρωματιστές ξύλινες προσόψεις, και θα καταλή-
ξουμε στην κεντρική πλατεία Πρεσερνόβ με τον Καθεδρικό Ναό γοτθικού 
ρυθμού. Ξεχωρίζουν οι περίτεχνες γέφυρες του ποταμού φιλοτεχνημένες 
οι περισσότερες από τον αρχιτέκτονα Joze Plecnik, τον «Γκαουντί της 

Βαλκανικής». Θα δούμε το γοτθικού ρυθμού Δημαρχείο, την τριπλή γρα-
φική γέφυρα Tromostovje και τη γέφυρα του Δράκου που είναι το εθνικό 
σύμβολο της χώρα. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο (περιοχή) 
. Δείπνο και διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ - ΟΠΑΤΙΑ - ΡΙΕΚΑ - ΠΟΡΕΤΣ - ΡΟΒΙΝΙ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Περιήγηση στη μεγαλύτερη λουτρόπολη της 
Κροατίας, την Οπάτια (Αμπάτσια στην Ιταλική) . Η πόλη είναι κτισμένη 
μέσα σε κήπους, όπου αφθονούν οι ροδοδάφνες, και οι μπουκαμβίλιες. 
Τα στενά δρομάκια, τα παλιά σπίτια με τις καμινάδες δίνουν στην πόλη 
μια ιδιαίτερη ομορφιά. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τη πανέμορφη 
πόλη της Ριέκα που βρίσκεται στην «αγκαλιά του κόλπου» Κvarner. Θα 
δούμε τον πύργο της πόλης, την εκκλησία των Καπουτσίνων, τα ερείπια 
του Ρωμαϊκού τείχους, το παλαιό δημαρχείο και τον καθεδρικό ναό του 
Αγίου Βίτου. Στη συνέχεια της διαδρομής μας θα επισκεφτούμε το Πόρετς 
έναν από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς της Κροατίας. 
Η ιστορία ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους, αλλά αναπτύχθηκε 
τα χρόνια της Ρωμαϊκής κυριαρχίας οπότε και έγινε επισκοπική έδρα. Η 
παλιά πόλη του Πόρετς έχει κρατήσει την Ρωμαϊκή δόμηση, γεγονός που 
είναι φανερό στη ρυμοτομία των δρόμων και των πλατειών. Το πλέον αξι-
όλογο και εντυπωσιακό μνημείο που μπορεί να επισκεφθεί ο επισκέπτης 
είναι η Βασιλική του Αγίου Ευφρασίου που χτίστηκε από τον επίσκοπο 
Ευφράσιο στα μέσα του 6ου αιώνα. Χρόνος ελεύθερος για μία προαιρε-
τική κρουαζιέρα στα νησιά Μπριόνη. Η συνέχεια θα μας φέρει στο Ροβίνι 
άλλη μια πόλη με ασύγκριτη ομορφιά στη περιοχή της Ίστρια. Επιστροφή 
αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.

8η μέρα: ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ - ΤΕΡΓΕΣΤΗ - ΒΕΝΕΤΙΑ - ΕΝ ΠΛΩ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη Τεργέστη, ένα από τα μεγαλύ-
τερα λιμάνια της Αδριατικής, στα σύνορα με την Σλοβενία. Η πόλη είναι 
γεμάτη με νεοκλασικά και Αρ Νουβό κτίρια που ανακαλούν το αυστριακό 
παρελθόν της. Στην πανοραμική περιήγηση θα δούμε, την Πλατεία της 
Ένωσης της Ιταλίας, μία από τις μεγαλύτερες και ομορφότερες πλατείες με 
θέα προς τη θάλασσα, την ελληνική εκκλησία του Αγίου Νικολάου, όπου 
οι Αυστριακοί συνέλαβαν τον Ρήγα Φεραίο και τους συντρόφους του και 
τον παρέδωσαν στου Τούρκους του Βελιγραδίου την 1η Δεκεμβρίου 1797, 
το Λυρικό Θέατρο Τζουζέπε Βέρντι κ.ά. Τελευταίος μας προορισμός η 
πόλη των δόγηδων και των καναλιών, η Βενετία, η πιο ρομαντική πόλη 
του κόσμου, χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησιά, που ενώνονται με 410 
περίπου γέφυρες και έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς από την UNESCO. Από το Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων με 
βαπορέτο στην περιοχή Καστέλλο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία 
του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας 
από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό Πα-
λάτσο των Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από ροζ και λευκό μάρμαρο σε 
βενετσιάνικο - γοτθικό στιλ, και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου 
Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο 
Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο περίφημος Καθεδρικός του Αγίου Μάρ-
κου, αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά ψηφιδω-
τά, το καμπαναριό του (Καμπανίλε) , ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή 
Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Μεταφορά στο λιμάνι της 
όπου το πλοίο επιστροφής μας περιμένει. Τακτοποίηση στις καμπίνες και 
απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.

9 - 10η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ 
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα φθάσουμε 
στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας/Πάτρας. Άφιξη αργά το απόγευμα στη Θεσ-
σαλονίκη/Αθήνα. Αποβίβαση και μεταφορά στον τελικό προορισμό μας. 
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ΣΚΩΤΙΑ - ΑΓΓΛΙΑ (8HM)
Εδιμβούργο, Loch Lomond, Γλασκόβη, 
Durham, York, Leeds, Cambridge, Λονδίνο.

ΣΚΩΤΙΑ - ΙΡΛΑΝΔΙΑ (7HM)
Εδιμβούργο, Highlands, Γλασκόβη, 
Μπέλφαστ, Δουβλίνο.

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ (7HM)

ΛΟΝΔΙΝΟ (5, 6HM)
Η παγκόσμια μητρόπολη
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Από

675€
το άτομο

Ηνωμένο Βασίλειο: 
5, 6 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
26 Ιουλίου (6ημέρες) 
21 Αυγούστου (5ημέρες) 

ΛΟΝΔΙΝΟ
Η παγκόσμια μητρόπολη

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Αθήνα - Λονδίνο - Αθήνα 
• Τέσσερις (4) , πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής 

σας.
• Πρόγευμα καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφω-

να με το παραπάνω πρόγραμμα.
• Έλληνας έμπειρος συνοδός - αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εκδρομής.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Ο κάθε επιβάτης δικαιούται 8kg χειραποσκευή και βαλίτσα 23kg ανά 

άτομο.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 
• Βραδινός Γύρος Λονδίνου (London By Night) 
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

Κόστος Προαιρετικών Εκδρομών: 
• Ημερήσια εκδρομή στο Leeds Castle & Caterbury.
• Ημερήσια εκδρομή στο Stonehendge & Bath.
• Εκδρομή στο Cambidge.

Σημειώσεις: 
Στη 5ημερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 5η ημέρα του 6ημερου 
προγράμματος.

Πτήσεις για την αναχώρηση 26/07 (6ήμερο) : 

Αναχώρηση Αθήνα - Λονδίνο A3 600 09:15 - 11:15

Επιστροφή Λονδίνο - Αθήνα A3 603 16:35 - 22:10

Πτήσεις για την αναχώρηση 21/08 (5ήμερο) : 

Αναχώρηση Αθήνα - Λονδίνο A3 602 13:30 - 15:30

Επιστροφή Λονδίνο - Αθήνα A3 609 22:15 - 03:55

Τιμές 6ήμερο (26/07) : Royal National


Hilton Olympia


Holiday Inn Bloomsbury 


Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 770€ 825€ 845€

Τιμή σε μονόκλινο 1150€ 1245€ 1285€

Παιδική τιμή (τρίκλινο, μέχρι 12 ετών) 670€ 725€ 745€

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 175€ 175€ 175€

Τιμές 5ήμερο (21/08) : Copthorne Tara


Hilton Olympia


Holiday Inn Bloomsbury 


Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 675€ 695€ 735€

Τιμή σε μονόκλινο 975€ 1015€ 1075€

Παιδική τιμή (τρίκλινο, μέχρι 12 ετών) 575€ 595€ 635€

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 175€ 175€ 175€

England
1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ - Windsor 
Άφιξη στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου, από πλευράς 
διακίνησης επιβατών, το Heathrow, και άμεση αναχώρηση για 
την κοντινή παραδοσιακή πόλη Windsor, με το περίφημο βασι-
λικό κάστρο. Στη συνέχεια αναχώρηση για το ξενοδοχείο μας στο 
Λονδίνο, τακτοποίηση και ελεύθερος χρόνος. Προαιρετικά σας 
προτείνουμε ένα πανοραμικό γύρο της φωταγωγημένης πόλης 
(London by night) με στάσεις σε σημεία όπως το Soho και το 
Covent Garden.

2η ημέρα:ΛΟΝΔΙΝΟ (Περιήγηση πόλης & Βρετανικό 
Μουσείο) 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για πανοραμική ξενά-
γηση στη βρετανική πρωτεύουσα, κατά την οποία θα δούμε με-
ταξύ άλλων: την πλατεία Τραφάλγκαρ με την Εθνική Πινακοθήκη, 
την οδό Γουάιτχολ, όπου βρίσκονται πολλά υπουργεία, το Αββαείο 
Γουέστμινστερ, το νεογοτθικό Κοινοβούλιο με το διάσημο ρολόι 
Big Ben, τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, επίσημη κατοικία της βα-
σίλισσας Ελισάβετ, τον καθεδρικό του Αγίου Παύλου, όπου λαμ-
βάνουν χώρα οι μεγαλύτερες τελετές του αγγλικού έθνους, τον 
Πύργο του Λονδίνου, την πασίγνωστη πλατεία Πικαντίλι κ.ά. Στη 
συνέχεια θα επισκεφτούμε το Βρετανικό Μουσείο, για να θαυμά-
σουμε τα περίφημα αγάλματα και γλυπτά του Παρθενώνα που φυ-
λάσσονται στην πτέρυγα των ελληνικών αρχαιοτήτων (ελεύθερη 
είσοδος) . Το βράδυ μπορείτε να παρακολουθήσετε κάποια από 
τις περίφημες θεατρικές παραστάσεις της Αγγλικής πρωτεύουσας. 

3η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - Ημερήσια Εκδρομή Οξφόρδη - 
ΣΡΑΤΦΟΡΝΤ - ΑΠΟΝ - ΕΙΒΟΝ - Bicester 
Πρόγευμα και θα αναχωρήσουμε για ολοήμερη εκδρομή στην 
επαρχία της Αγγλίας. Θα επισκεφθούμε δύο σημαντικές πόλεις 
του πνεύματος, καθώς και το διάσημο εκπτωτικό χωριό Bicester, 
όπου θα ικανοποιηθούν και οι καταναλωτικές επιθυμίες μας. 
Πρώτος σταθμός στην εκδρομή, η περίφημη Πανεπιστημιούπολη 
της Οξφόρδης. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε ένα 
σύνολο από μεσαιωνικά κτίρια, εκκλησιαστικούς οβελίσκους που 
υψώνονται πάνω από τα φημισμένα κολέγια, περιποιημένα παρτέ-
ρια και κήπους, τετράγωνες αυλές με κιονοστοιχίες και αετώματα. 
Στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε μία γραφική διαδρομή περνώ-
ντας από τα παραδοσιακά χωριά της περιοχής Κότσγουολντς που 

θα μας οδηγήσει στην κωμόπολη του Στράτφορντ - Απον - Έιβον, 
τη γενέτειρα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, ενός από τους μεγαλύτερους 
θεατρικούς συγγραφείς και ποιητές στον κόσμο. Θα θαυμάσουμε 
τα κλασικά μεσαιωνικά σπίτια, τα στενά δρομάκια με τα κλασικά 
καταστήματα που σφύζουν από τουρισμό και το περίφημο ποτά-
μι Έιβον που είναι γεμάτο ποταμόπλοια. Μετά την επίσκεψή μας 
στο εκπτωτικό χωριό Bicester, επιστροφή στο Λονδίνο αργά το 
απόγευμα.

4η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ (Ελεύθερη Ημέρα) - Προαιρετική 
Επίσκεψη Canterbury & Leeds Castle
Ελεύθερη ημέρα στο Λονδίνο, όπου έχετε την ευκαιρία να επι-
σκεφθείτε εξαιρετικά Μουσεία, Πινακοθήκες, αλλά και την αγορά 
της πόλης. Για όσους ενδιαφέρονται, προαιρετικά προτείνουμε 
εκδρομή στην ιστορική πόλη Canterbury, με τον περίφημο Κα-
θεδρικό Ναό, έδρα του Αρχιεπισκόπου της Αγγλικανικής Εκκλησί-
ας, και το επίσης περίφημο βασιλικό κάστρο Leeds Castle, όπου 
εκτός από τις ιστορικού ενδιαφέροντος εγκαταστάσεις, κτίσματα 
και υπέροχοι κήποι, θα γευτούμε και τη σύγχρονη εκδοχή των 
διαμερισμάτων όπου διέμεναν και διαμένουν μέλη μιας από τις 
πλουσιότερες ευγενικής καταγωγής οικογένειες, ενώ στις σύγ-
χρονες εγκαταστάσεις του κάστρου φιλοξενήθηκαν και διεθνείς 
αντιπροσωπείες για διάφορες σημαντικές διπλωματικές διαβου-
λεύσεις διεθνούς ενδιαφέροντος και σημασίας.

5η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ (Ελεύθερη Ημέρα) - Προαιρετική 
επίσκεψη στο Cambridge ή επίσκεψη στο Stonehedge & 
τo Bath
Ελεύθερη ημέρα, εναλλακτικά προαιρετική εκδρομή στην άλλη 
μεγάλη Πανεπιστημιούπολη της Αγγλίας, το Cambridge, με τα 
διάσημα Κολλέγια, όπως το Trinity και το Kings, τη μαθηματική 
γέφυρα του Νεύτωνος, τον κυκλικό Ναό των Ναϊτών Ιπποτών, και 
άλλα ενδιαφέροντα, σε μια πόλη που διατηρεί την πατίνα μιας άλ-
λης εποχής. Άλλη εναλλακτική πρόταση προαιρετικής εκδρομής 
το μοναδικής σημασίας αρχαιολογικό αξιοθέατο Stonehendge, 
καθώς και η φημισμένη και πανέμορφη λουτρόπολη Bath. 

6η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος και νωρίς το μεσημέρι μετάβαση 
στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.
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Αναχώρηση: 
18 Ιουλίου

ΣΚΩΤΙΑ - ΑΓΓΛΙΑ
Εδιμβούργο, Loch Lomond, Γλασκόβη, Durham, 
York, Leeds, Cambridge, Λονδίνο.

Ηνωμένο Βασίλειο: 
8 ημέρες

Από

1050€
το άτομο
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Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Αθήνα - Εδιμβούργο / 

Λονδίνο - Αθήνα 
• Επτά (7) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία: Holiday Inn Express Leith 

Waterfront 3* (Εδιμβούργο) & Jurys Inn 4* (Λιντς) & Hilton Olympia 4* 
(Λονδίνο) .

• Πρόγευμα καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφω-

να με το παραπάνω πρόγραμμα.
• Έλληνας έμπειρος συνοδός - αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εκδρομής.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Ο κάθε επιβάτης δικαιούται 8kg χειραποσκευή και βαλίτσα 23kg ανά 

άτομο.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 
• Σκωτσέζικη Βραδιά (εξαιρετικό show με φαγητό & κρασί) .
• Βραδινός Γύρος Λονδίνου (London By Night) .
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους.
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

Κόστος Προαιρετικών Εκδρομών: 
• Ημερήσια εκδρομή στο Leeds Castle & Canterbury.
• Εκδρομή στο Brighton:

Τιμές: Early Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 1050€ 1150€

Τιμή σε μονόκλινο 1540€ 1640€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών) 980€ 980€

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 200€ 200€

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Εδιμβούργο A3 632 20:50 - 23:05

Επιστροφή Λονδίνο - Αθήνα A3 609 22:15 - 03:55

Scotlanf England
1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω Αθηνών για την 
«Πρωτεύουσα» της Σκωτίας, το Εδιμβούργο. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ (Περιήγηση Πόλης) 
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση του Εδιμβούργου. Θα δού-
με την παλιά και τη νέα πόλη, τα δύο όμορφα τμήματα που συν-
θέτουν το κέντρο του Εδιμβούργου, στη νέα πόλη με τις κομψές 
πλατείες και οδούς, με τα υπέροχα - πολλά εκ των οποίων αρχαι-
οπρεπή - δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, θα αντιληφθούμε γιατί το 
Εδιμβούργο φέρει το προσωνύμιο Αθήνα του Βορρά. Στο λόφο 
Calton θα θαυμάσουμε μνημεία αλλά και την εκπληκτική θέα, θα 
περάσουμε από το βασιλικό παλάτι Holyrood και τη νέα σκωτι-
κή Βουλή, και θα ανηφορίσουμε τον κεντρικό δρόμο της παλιάς 
πόλης, το Royal Mile, ένα από τους πιο ωραίους, επιβλητικούς 
ιστορικούς δρόμους του κόσμου. Θα καταλήξουμε στο περίφημο 
Κάστρο του Εδιμβούργου, όπου θα ολοκληρωθεί η ξενάγησή μας. 
Χρόνος ελεύθερος σε μια πόλη που δεν τη βαριέται κανείς. Το 
βράδυ υπάρχει δυνατότητα για παρακολούθηση ενός εκπληκτικού 
show με σκωτσέζικη παραδοσιακή μουσική, τραγούδι και χορό, 
όπου θα έχει κανείς την ευκαιρία να δοκιμάσει και το παραδοσια-
κό σκωτικό έδεσμα, το χαγκις.

3η ημέρα: ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ - Loch Lomond - ΓΛΑΣΚΟΒΗ 
Μετά το πρόγευμα θα επισκεφθούμε την ομορφότερη και μεγα-
λύτερη βρετανική λίμνη, την Loch Lomond, που βρίσκεται στο 
νότιο τμήμα των Highlands, καθώς και παραδοσιακό αποστακτή-
ριο ουίσκι. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στη μεγαλύτερη πόλη της 
Σκωτίας, τη Γλασκόβη, και θα περιηγηθούμε στα αξιοθέατά της με 
επίσκεψη μεταξύ άλλων στο Μουσείο - Πινακοθήκη Kelvingrove. 
Επιστροφή στο Εδιμβούργο το απόγευμα. Ελεύθερος χρόνος.

4η ημέρα: ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ - Durham - ΥΟΡΚΗ - ΛΙΝΤΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Αγγλία. Θα κάνουμε στάση στη 
μεθοριακή πόλη Jedburgh, για τα τελευταία μας αναμνηστικά 
ψώνια, και θα διαβούμε την «μεθοριακή» γραμμή που χωρίζει τη 
Σκωτία από την Αγγλία, με τον χαρακτηριστικό λίθο που από τη 
μια μεριά γράφει Σκωτία και από την άλλη Αγγλία. Πρώτη μας στά-
ση στην Αγγλία το Durham, με το τρίτο αρχαιότερο Πανεπιστήμιο 
της Αγγλίας και ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, καθώς και τον 
περίφημο Καθεδρικό Ναό του. Εν συνεχεία θα επισκεφθούμε την 
Υόρκη (York) , πόλη με τεράστια ιστορική σημασία από τα ρωμαϊκά 
ακόμη χρόνια, καθώς και δεύτερη σημαντικότερη της χώρας κατά 
τα μεσαιωνικά και πρώτα νεότερα χρόνια, με διατηρημένη ακόμη 

τη μεσαιωνική της περιτείχιση, και με τον επίσης περίφημο Κα-
θεδρικό Ναό της του Αγίου Πέτρου. Θα διανυκτερεύσουμε στο 
κοντινό Leeds, σημαντική σύγχρονη μεγαλούπολη (4η του Ηνω-
μένου Βασιλείου) και πανεπιστημιούπολη. 

5η ημέρα:ΛΙΝΤΣ - ΟΞΦΟΡΔΗ - Cambridge - ΛΟΝΔΙΝΟ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για Λονδίνο, με ενδιάμεση στάση και 
επίσκεψη στα αξιοθέατα της, μαζί με την Οξφόρδη, μεγαλύτερης 
πανεπιστημιούπολης της χώρας, το Cambridge, όπου θα θαυμά-
σουμε τα γνωστά «Κολλέγια» και τα άλλα αξιοθέατα. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για το Λονδίνο, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και 
ελεύθερος χρόνος. Προαιρετικά σας προτείνουμε ένα πανοραμικό 
γύρο της φωταγωγημένης πόλης (London by night) με στάσεις σε 
σημεία όπως το Soho και το Covent Garden.

6η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ (Περιήγηση πόλης & Βρετανικό 
Μουσείο) 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για πανοραμική ξενά-
γηση στη βρετανική πρωτεύουσα, κατά την οποία θα δούμε με-
ταξύ άλλων: την πλατεία Τραφάλγκαρ με την Εθνική Πινακοθήκη, 
την οδό Γουάιτχολ, όπου βρίσκονται πολλά υπουργεία, το Αββαείο 
Γουέστμινστερ, το νεογοτθικό Κοινοβούλιο με το διάσημο ρολόι 
Big Ben, τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, επίσημη κατοικία της βα-
σίλισσας Ελισάβετ, τον καθεδρικό του Αγίου Παύλου, όπου λαμ-
βάνουν χώρα οι μεγαλύτερες τελετές του αγγλικού έθνους, τον 
Πύργο του Λονδίνου, την πασίγνωστη πλατεία Πικαντίλι κ.ά. Στη 
συνέχεια θα επισκεφτούμε το Βρετανικό Μουσείο, για να θαυμά-
σουμε τα περίφημα αγάλματα και γλυπτά του Παρθενώνα που φυ-
λάσσονται στην πτέρυγα των ελληνικών αρχαιοτήτων (ελεύθερη 
είσοδος) . Το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε μία 
θεατρική παράσταση στο West End.

7η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ (Ελεύθερη Ημέρα) - Προαιρετική 
Επίσκεψη Canterbury & Leeds Castle
Ελεύθερη ημέρα στο Λονδίνο, όπου έχετε την ευκαιρία να επισκε-
φθείτε εξαιρετικά Μουσεία, Πινακοθήκες, αλλά και την αγορά της 
πόλης. Για όσους ενδιαφέρονται προαιρετικά προτείνουμε εκδρο-
μή στην ιστορική πόλη Canterbury, με τον περίφημο Καθεδρικό 
Ναό, έδρα του Αρχιεπισκόπου της Αγγλικανικής Εκκλησίας, και 
το επίσης περίφημο βασιλικό Leeds Castle, όπου εκτός από τις 
ιστορικού ενδιαφέροντος εγκαταστάσεις, κτίσματα και υπέροχοι 
κήποι, θα γευτούμε και τη σύγχρονη εκδοχή των διαμερισμάτων 
όπου διέμεναν και διαμένουν μέλη μιας από τις πλουσιότερες 
ευγενικής καταγωγής οικογένειες, ενώ στις σύγχρονες εγκατα-
στάσεις του κάστρου φιλοξενήθηκαν και διεθνείς αντιπροσωπείες 

για διάφορες σημαντικές διπλωματικές διαβουλεύσεις διεθνούς 
ενδιαφέροντος και σημασίας.

8η ημέρα:ΛΟΝΔΙΝΟ (Ελεύθερη Ημέρα) - Προαιρετική 
Εκδρομή στο Brighton - ΑΘΗΝΑ
 Ελεύθερη μέρα στο Λονδίνο. Ενναλακτικά προτείνουμε προαι-
ρετική εκδρομή Μπράιτον, το γνωστό θέρετρο στις νότιες ακτές 
της χώρας, όπου έχουν γυριστεί πολλές γνωστές ταινίες, με κύριο 
αξιοθέατο το Royal Pavilion (ανατολικής τεχνοτροπίας βασιλικό 
παλάτι) , την προκυμαία με τα πολυτελή ξενοδοχεία και το γραφι-
κό κέντρο της πόλης. Το απόγευμα μετάβαση στο αεροδρόμιο για 
την πτήση της επιστροφής.



85

Ηνωμένο Βασίλειο: 
7 ημέρες

Αναχώρηση: 
08 Αυγούστου

ΣΚΩΤΙΑ - ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Εδιμβούργο, Highlands, Γλασκόβη, Μπέλφαστ, Δουβλίνο.
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Από

965€
το άτομο

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Αθήνα - Λονδίνο - Αθήνα 
• Τέσσερις (4) , πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*.
• Πρόγευμα καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφω-

να με το παραπάνω πρόγραμμα.
• Έλληνας έμπειρος συνοδός - αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εκδρομής.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Ο κάθε επιβάτης δικαιούται 8kg χειραποσκευή και βαλίτσα 23kg ανά 

άτομο.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 
• Βραδινός Γύρος Λονδίνου (London By Night) .
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους.
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

Κόστος Προαιρετικών Εκδρομών: 
• Ημερήσια εκδρομή στο Leeds Castle & Caterbury.
• Ημερήσια εκδρομή στο Stonehendge & Bath.
• Εκδρομή στο Cambidge. Σημειώσεις: Στη 5ημερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 5η ημέρα του 6ημερου προγράμματος.

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Εδιμβούργο A3 632 20:50 - 23:05

Επιστροφή Δουβλίνο - Αθήνα A3 631 23:55 - 05:55

Τιμές: Early Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 965€ 1080€

Τιμή σε μονόκλινο 1535€ 1650€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 950€ 950€

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 200€ 200€

Scotland Ireland
1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την «Πρωτεύουσα» 
της Σκωτίας, το Εδιμβούργο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ (περιήγηση πόλης) 
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση του Εδιμβούργου. Θα δού-
με την παλιά και τη νέα πόλη, τα δύο όμορφα τμήματα που συν-
θέτουν το κέντρο του Εδιμβούργου, στη νέα πόλη με τις κομψές 
πλατείες και οδούς, με τα υπέροχα - πολλά εκ των οποίων αρχαι-
οπρεπή - δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, θα αντιληφθούμε γιατί το 
Εδιμβούργο φέρει το προσωνύμιο Αθήνα του Βορρά. Στο λόφο 
Calton θα θαυμάσουμε μνημεία αλλά και την εκπληκτική θέα, θα 
περάσουμε από το βασιλικό παλάτι Hollyrood και τη νέα σκωτι-
κή Βουλή, και θα ανηφορίσουμε τον κεντρικό δρόμο της παλιάς 
πόλης, το Royal Mile, ένα από τους πιο ωραίους, επιβλητικούς 
ιστορικούς δρόμους του κόσμου. Θα καταλήξουμε στο περίφημο 
Κάστρο του Εδιμβούργου, όπου θα ολοκληρωθεί η ξενάγησή μας. 
Χρόνος ελεύθερος σε μια πόλη που δεν τη βαριέται κανείς. Το 
βράδυ υπάρχει δυνατότητα για παρακολούθηση ενός εκπληκτικού 
show με σκωτσέζικη παραδοσιακή μουσική, τραγούδι και χορό, 
όπου θα’ χει κανείς την ευκαιρία να δοκιμάσει και το παραδοσια-
κό σκωτικό έδεσμα, το χαγκις.

3η ημέρα: ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ - Highlands
Πρόγευμα και αναχώρηση για τα περίφημα Highlands. Πρώτη 
μας στάση θα είναι το Inverness, η όμορφη και γραφική σημαντι-
κότερη πόλη των Highlands. Μετά από σύντομη παραμονή στην 
πόλη, θα κινηθούμε κατά μήκος της δυτικής όχθης της ξακουστής 
λίμνης Ness (Λοχ Νες) , ακολουθώντας τη διαδρομή του Καλυδώ-
νιου Καναλιού ως το Fort Augustus, και εν συνεχεία διασχίζοντας 
τον ορεινό αυχένα Glencoe, μέσα από τη χαρακτηριστική διαδρο-
μή των τοπίων των Highlands ως το Fort William. Εν συνεχεία 
θα κάνουμε στάση πάνω στην πανέμορφη λίμνη Lomond, τη με-
γαλύτερη βρετανική λίμνη. Επιστροφή στο Εδιμβούργο, όπου θα 
αφιχθούμε νωρίς το βράδυ. Ελεύθερος χρόνος.

4η ημέρα:ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ - ΓΛΑΣΚΟΒΗ
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στην επίσκεψη στη μεγαλύ-
τερη σκωτική πόλη, τη Γλασκόβη. Αφού προηγουμένως επισκε-
φθούμε παραδοσιακό σκοτσέζικο αποστακτήριο ουίσκι στην πε-
ριοχή της Γλασκόβης, στη συνέχεια επισκεφθούμε τα αξιοθέατα 
της πόλης, μεταξύ των οποίων και το εξαιρετικό Μουσείο - Πινα-
κοθήκη Kelvingrove. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα: ΓΛΑΣΚΟΒΗ - ΜΠΕΛΦΑΣΤ - ΔΟΥΒΛΙΝΟ

Χαράματα αναχωρούμε για το λιμάνι Cairnryan, απ’ όπου θα πά-
ρουμε το ferry boat για την Ιρλανδία, και συγκεκριμένα την πρω-
τεύουσα του βόρειου τμήματός της, που ανήκει στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο, το Μπέλφαστ. Στη σύντομη επίσκεψή μας εκεί θα δούμε, 
μεταξύ άλλων, το κέντρο της πόλης με το επιβλητικό Δημαρχείο 
στην κεντρική πλατεία, τις περιοχές που αποτέλεσαν θέατρο των 
εμφύλιων αντιπαραθέσεων στις προηγούμενες δεκαετίες, καθώς 
και το τμήμα του λιμανιού της πόλης που είναι αφιερωμένο στον 
Τιτανικό. Εν συνεχεία αναχώρηση για τη Δημοκρατία της Ιρλαν-
δίας και άφιξη στην πρωτεύουσά της, το Δουβλίνο. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος για ποτό και διασκέδαση στο 
Temple Bar, την πιο ζωντανή περιοχή της πόλης, αντίστοιχη με το 
Soho του Λονδίνου. 

6η ημέρα: ΔΟΥΒΛΙΝΟ (Περιήγηση Πόλης) 
Σήμερα η ημέρα είναι αφιερωμένη στην ξενάγηση της όμορφης 
πόλης του Δουβλίνου. Στη βόρεια πλευρά του ποταμού Liff ey θα 
δούμε την πλατεία Παρνελ με το μουσείο συγγραφέων, την πινα-
κοθήκη μοντέρνας τέχνης, το πάρκο της Μνήμης, την πολύ μεγά-
λη οδό Ο Κόνελ, με πολύ ενδιαφέροντα ιστορικού ενδιαφέροντος 
κτίρια, όπως το Ταχυδρομείο, με πληθώρα μνημείων μεταξύ των 
οποίων η «Λόγχη του Δουβλίνου» ή «Μνημείο του Φωτός». Εν 
συνεχεία θα κινηθούμε στην όχθη του ποταμού θαυμάζοντας και 
πάλι κτίρια όπως το Τελωνείο, το Δικαστικό Μέγαρο, και τις πολύ 
ενδιαφέρουσες διαφόρων χρονικών περιόδων γέφυρες πάνω 
στον ποταμό Liff ey. Στη νότια πλευρά του ποταμού, θα δούμε τους 
Προτεσταντικούς Καθεδρικούς Ναούς του Αγίου Πατρικίου και 
του Χριστού, το Κάστρο του Δουβλίνου, συγκρότημα δημόσιων 
και κυβερνητικών κτιρίων, τις εγκαταστάσεις της περίφημης ζυ-
θοποιίας Guiness. Μετά θα επισκεφθούμε το τεράστιας εκτάσεως 
πάρκο του Φοίνικος, όπου και η προεδρική κατοικία. Εν συνε-
χεία θα μεταβούμε στη γεωργιανή συνοικία της πόλης με κομψές 
πλατείες και κτίρια, μεταξύ των οποίων η οικία του Oscar Wilde 
και θα αφήσουμε το λεωφορείο για να συνεχίσουμε πεζοί στο 
περίφημο Πανεπιστήμιο Τρίνιτυ. Πολύ κοντά βρίσκεται το Εθνικό 
Μουσείο, καθώς και η Πινακοθήκη του Δουβλίνου. Επίσης η κε-
ντρική εμπορική οδός Γκράφτον. Το βράδυ σας προτείνουμε να 
παρακολουθήσετε μια παράσταση παραδοσιακής μουσικής και 
χορού (Riverdance) . 

7η ημέρα: ΔΟΥΒΛΙΝΟ (Ελεύθερη ημέρα) - Προαιρετική 
εκδρομή Κήποι Powerscourt ή αρχαιολογικό χώρο 
Newgrange ή στα γραφικά ψαροχώρια & το κάστρο 
Malahide - ΑΘΗΝΑ 
 Ελεύθερη μέρα στο Δουβλίνο. Εναλλακτικά σας προτείνουμε μια 

προαιρετική εκδρομή, σε κάποιο από τα κοντινά στο Δουβλίνο 
αξιοθέατα, όπως π.χ. τις εκτάσεις της επαύλεως και των κήπων 
Powerscourt, ή στον αρχαιολογικό χώρο Newgrange, ή στα γρα-
φικά ψαροχώρια της Ακτής, και το ιστορικό Κάστρο Malahide. Το 
βράδυ μετάβαση στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου και πτήση επι-
στροφής.
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Αναχώρηση: 
14 Αυγούστου 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ηνωμένο Βασίλειο: 
7 ημέρες

Από

950€
το άτομο
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Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Αθήνα - Δουβλίνο // 

Λονδίνο - Αθήνα 
• Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία: Clayton Burlington Road 4* 

(Δουβλίνο) , Holiday Inn Express Airport 3* (Γλασκόβη) , Holiday Inn 
Express City Center 3* (Μπράτφορντ) , Holiday Inn Bloomsbury 4* 
(Λονδίνο) .

• Πρόγευμα καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφω-

να με το παραπάνω πρόγραμμα.
• Έλληνας έμπειρος συνοδός - αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εκδρομής.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Ο κάθε επιβάτης δικαιούται 8kg χειραποσκευή και βαλίτσα 23kg ανά 

άτομο.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 
• Βραδινός Γύρος Λονδίνου (London By Night) 
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

Κόστος Προαιρετικών Εκδρομών: 
• Ημερήσια εκδρομή στο Leeds Castle & Caterbury.
• Εκδρομή στο Brighton. Σημειώσεις: Στη 5ημερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 5η ημέρα του 6ημερου προγράμματος.

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Δουβλίνο A3 630 20:50 - 23:05

Επιστροφή Λονδίνο - Αθήνα A3 609 22:15 - 03:55

Τιμές: Early Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 950€ 1080€

Τιμή σε μονόκλινο 1370€ 1500€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών) 945€ 945€

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 200€ 200€

United Kingdom
1η ημέρα:ΑΘΗΝΑ - ΔΟΥΒΛΙΝΟ
 Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Δουβλίνο μέσω 
Αθηνών. Άφιξη στο Δουβλίνο, μετάβαση και τακτοποίηση στο ξε-
νοδοχείο.

2η ημέρα: ΔΟΥΒΛΙΝΟ (Περιήγηση Πόλης) 
Σήμερα η ημέρα είναι αφιερωμένη στην ξενάγηση της όμορφης 
πόλης του Δουβλίνου. Στη βόρεια πλευρά του ποταμού Liff ey θα 
δούμε την πλατεία Παρνελ με το μουσείο συγγραφέων, την πινα-
κοθήκη μοντέρνας τέχνης, το πάρκο της Μνήμης, την πολύ μεγά-
λη οδό Ο Κόνελ, με πολύ ενδιαφέροντα ιστορικού ενδιαφέροντος 
κτίρια, όπως το Ταχυδρομείο, με πληθώρα μνημείων μεταξύ των 
οποίων η «Λόγχη του Δουβλίνου» ή «Μνημείο του Φωτός». Εν 
συνεχεία θα κινηθούμε στην όχθη του ποταμού θαυμάζοντας και 
πάλι κτίρια όπως το Τελωνείο, το Δικαστικό Μέγαρο, και τις πολύ 
ενδιαφέρουσες διαφόρων χρονικών περιόδων γέφυρες πάνω 
στον ποταμό Liff ey. Στη νότια πλευρά του ποταμού, θα δούμε τους 
Προτεσταντικούς Καθεδρικούς Ναούς του Αγίου Πατρικίου και 
του Χριστού, το Κάστρο του Δουβλίνου, συγκρότημα δημόσιων 
και κυβερνητικών κτιρίων, τις εγκαταστάσεις της περίφημης ζυ-
θοποιίας Guiness. Μετά θα επισκεφθούμε το τεράστιας εκτάσεως 
πάρκο του Φοίνικος, όπου και η προεδρική κατοικία. Εν συνεχεία 
θα μεταβούμε στη γεωργιανή συνοικία της πόλης με κομψές πλα-
τείες και κτίρια, μεταξύ των οποίων η οικία του Oscar Wilde και θα 
αφήσουμε το λεωφορείο για να συνεχίσουμε πεζοί στο περίφημο 
Πανεπιστήμιο Τρίνιτυ. Πολύ κοντά βρίσκεται το Εθνικό Μουσείο, 
καθώς και η Πινακοθήκη του Δουβλίνου. Επίσης η κεντρική εμπο-
ρική οδός Γκράφτον, αλλά και η περίφημη περιοχή Temple Bar, 
θα έλεγε κανείς το «Σόχο» του Δουβλίνου. Στο Temple Bar αξίζει 
βεβαίως να περάσει κανείς μία όμορφη βραδιά.

3η ημέρα: ΔΟΥΒΛΙΝΟ - ΜΠΕΛΦΑΣΤ - ΓΛΑΣΚΩΒΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Βόρειο Ιρλανδία, και την πρω-
τεύουσά της το Μπέλφαστ. Στη σύντομη επίσκεψή μας εκεί θα 
δούμε, μεταξύ άλλων, το κέντρο της πόλης με το επιβλητικό Δη-
μαρχείο στην κεντρική πλατεία, τις περιοχές που αποτέλεσαν θέα-
τρο των εμφύλιων αντιπαραθέσεων στις προηγούμενες δεκαετίες, 
καθώς και το τμήμα του λιμανιού της πόλης που είναι αφιερωμένο 
στον Τιτανικό. Εν συνεχεία θα επιβιβαστούμε στο ferry boat που 
θα μας μεταφέρει στη Σκωτία, στο Cairnryan. Από εκεί θα μετα-
βούμε στη Γλασκόβη, όπου μετά από περιήγηση στα αξιοθέατα 
της πόλης, θα διανυκτερεύσουμε.

4η ημέρα: ΓΛΑΣΚΩΒΗ - ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ - ΛΙΝΤΣ
Πρόγευμα και άμεση αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σκωτί-

ας, το Εδιμβούργο. Θα δούμε την παλιά και τη νέα πόλη, τα δύο 
όμορφα τμήματα που συνθέτουν το κέντρο του Εδιμβούργου, 
στη νέα πόλη με τις κομψές πλατείες και οδούς, με τα υπέροχα 
- πολλά εκ των οποίων αρχαιοπρεπή - δημόσια και ιδιωτικά κτί-
ρια, θα αντιληφθούμε γιατί το Εδιμβούργο φέρει το προσωνύμιο 
Αθήνα του Βορρά. Στο λόφο Calton θα θαυμάσουμε μνημεία αλλά 
και την εκπληκτική θέα, θα περάσουμε από το βασιλικό παλάτι 
Holyrood και τη νέα σκωτική Βουλή, και θα ανηφορίσουμε τον 
κεντρικό δρόμο της παλιάς πόλης, το Royal Mile, ένα από τους 
πιο ωραίους, επιβλητικούς ιστορικούς δρόμους του κόσμου. Θα 
καταλήξουμε στο περίφημο Κάστρο του Εδιμβούργου, όπου θα 
ολοκληρωθεί η ξενάγησή μας. Εν συνεχεία αναχωρούμε για Αγ-
γλία, και διανυκτερεύουμε στο Leeds, την μεγαλύτερη πόλη της 
Κομητείας Yorkshire και 4η μεγαλύτερη της χώρας.

5η ημέρα: ΛΙΝΤΣ - ΥΟΡΚΗ - ΛΟΝΔΙΝΟ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την κοντινή Υόρκη (York) , την 
πανέμορφη ιστορική πόλη με τον περίφημο Καθεδρικό Ναό, και 
τα στενά μεσαιωνικά δρομάκια. Το ιστορικό κέντρο της πόλης 
διατηρεί αμιγώς τον χαρακτήρα του, καθώς σώζεται σχεδόν εξ 
ολοκλήρου το μεσαιωνικό τείχος που το περιβάλλει. Εν συνεχεία 
αναχωρούμε για το Λονδίνο, όπου θα φθάσουμε αργά το απόγευ-
μα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος. Προαιρε-
τικά σας προτείνουμε ένα πανοραμικό γύρο της φωταγωγημένης 
πόλης (London by night) με στάσεις σε σημεία όπως το Soho και 
το Covent Garden.

6η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ (Περιήγηση πόλης & Βρετανικό 
Μουσείο) 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για πανοραμική ξενά-
γηση στη βρετανική πρωτεύουσα, κατά την οποία θα δούμε με-
ταξύ άλλων: την πλατεία Τραφάλγκαρ με την Εθνική Πινακοθήκη, 
την οδό Γουάιτχολ, όπου βρίσκονται πολλά υπουργεία, το Αββαείο 
Γουέστμινστερ, το νεογοτθικό Κοινοβούλιο με το διάσημο ρολόι 
Big Ben, τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, επίσημη κατοικία της βα-
σίλισσας Ελισάβετ, τον καθεδρικό του Αγίου Παύλου, όπου λαμ-
βάνουν χώρα οι μεγαλύτερες τελετές του αγγλικού έθνους, τον 
Πύργο του Λονδίνου, την πασίγνωστη πλατεία Πικαντίλι κ.ά. Στη 
συνέχεια θα επισκεφτούμε το Βρετανικό Μουσείο, για να θαυμά-
σουμε τα περίφημα αγάλματα και γλυπτά του Παρθενώνα που φυ-
λάσσονται στην πτέρυγα των ελληνικών αρχαιοτήτων (ελεύθερη 
είσοδος) . Το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε μία 
από τις θεατρικές παραστάσεις του West End.

7η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ (Ελεύθερη Ημέρα) - Προαιρετική 
Επίσκεψη Canterbury & Leeds Castle
Ελεύθερη μέρα στο Λονδίνο, όπου έχετε την ευκαιρία να επισκε-
φθείτε εξαιρετικά Μουσεία, Πινακοθήκες, αλλά και την αγορά της 
πόλης. Για όσους ενδιαφέρονται, προαιρετικά προτείνουμε εκ-
δρομή στην ιστορική πόλη Canterbury, με τον περίφημο Καθεδρι-
κό Ναό, έδρα του Αρχιεπισκόπου της Αγγλικανικής Εκκλησίας, και 
το επίσης περίφημο βασιλικό κάστρο Leeds Castle, όπου εκτός 
από τις ιστορικού ενδιαφέροντος εγκαταστάσεις, κτίσματα και 
υπέροχοι κήποι, θα γευτούμε και τη σύγχρονη εκδοχή των διαμε-
ρισμάτων όπου διέμεναν και διαμένουν μέλη μιας από τις πλου-
σιότερες ευγενικής καταγωγής οικογένειες, ενώ στις σύγχρονες 
εγκαταστάσεις του κάστρου φιλοξενήθηκαν και διεθνείς αντιπρο-
σωπείες για διάφορες σημαντικές διπλωματικές διαβουλεύσεις 
διεθνούς ενδιαφέροντος και σημασίας. Το βράδυ μετάβαση στο 
αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.
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Scandinavia
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΜΕΣ

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑΣ ................................................................................ 88

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑΣ (7, 10 HM)
Στοκχόλμη, Κοπεγχάγη, Ελσίνκι, Νορβηγία, Ταλλίν.
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Περιλαμβάνονται: 
• Απευθείας πτήσεις με Aegean Αirlines, Αθήνα Κοπεγχάγη & Ελσίνκι 

Αθήνα.
• Απογευματινή απευθείας πτήση Μπέργκεν - Στοκχόλμη με την 

Scandinavian.
• Διαμονή σε κεντρικά ξενοδοχεία 4*/4*sup ως ακολούθως ή παρόμοια.
• Στοκχόλμη: Courtyard Marriott/ Clarion Stockholm / Elite Palace.
• Κοπεγχάγη: Copenhagen Plaza/ Tivoli hotel / Radisson Blu.
• Μπέργκεν: Scandic Ornen/ Zander K/ Grand Terminus.
• Γκέιλο: Vestlia/ Dr Holms.
• Ελσίνκι: Scandic Grand Marina/ Glo Art.
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά σε ξενοδοχεία και πλοία.
• Πλουσιοπάροχο ΔΕΙΠΝΟ ΜΕ ΠΟΤΟ στο πλοίο της DFDS.
• ΔΕΙΠΝΟ μπουφέ & διανυκτέρευση στο εξαιρετικό θέρετρο της Νορβη-

γίας, το Γκέιλο.
• Διαμονή σε δίκλινες/μονόκλινες εσωτερικές καμπίνες στα 2 πλοία.
• Μεταφορές/εκδρομές/ξεναγήσεις όπως περιγράφονται.
• ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ διαδρομή με τρένο στη Νορβηγία.
• Δυνατότητα περιήγησης στο κουκλίστικο μεσαιωνικό Ταλλίν της Εσθο-

νίας.
• Οδοιπορικό στην Νορβηγία μέχρι το Μπέργκεν και το Γκέιλο.
• Κρουαζιέρα από το Φλαμ στο Γκουντβάνγκεν στο εντυπωσιακό βαθύ 

Σόγκνεφιορδ.
• Εισόδους στα μουσεία Βάσα στη Στοκχόλμη & Βίκινγκς στο Όσλο.
• ΔΩΡΟ κρουαζιέρα στην Κοπεγχάγη.
• ΔΩΡΟ εισιτήρια πλοίου για το νησάκι φρούριο της Σουομενλίνα.
• Επίσκεψη στο γραφικό Πόρβοο της Φινλανδίας.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α.
• Έμπειρο αρχηγό σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.
• Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες.
• Μια βαλίτσα 20 κιλά ανά άτομο.
• Μια χειραποσκευή 8 κιλά.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φιλοδωρήματα σε οδηγούς/ξεναγούς & αχθοφορικά σε ξενοδοχεία και 

πλοία
• Προαιρετική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους 15€
• Ό, τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή αναγράφεται ως προαι-

ρετικό/προτεινόμενο
• Φόροι αεροδρομίων και είσοδοι 

Σημειώσεις:
Επιβάρυνση εξωτερικής καμπίνας στο πλοίο (διαθεσιμότητα κατόπιν ζήτησης) : +90€ σε δίκλινη / +170€ σε μονόκλινη.
Η παιδική τιμή είναι για παιδιά μέχρι 12 ετών με διαμονή στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες.Για τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερική πτήση 
το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70 - 90€, & Από/προς υπόλοιπα αεροδρόμια 120 - 140€. 

Τιμές: Ιούνιος & Σεπτέμβριος Ιούλιος & Αύγουστος Οκτώβριος

10ήμερο 7ήμερο 10ήμερο 7ήμερο 10ήμερο 7ήμερο 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 1495€ 1285€ 1445€ 1235€ 1395€ 1195€

Τιμή σε μονόκλινο 2175€ 1755€ 2095€ 1705€ 2025€ 1665€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) * 1195€ 1085€ 1145€ 1035€ 1095€ 995€

Φόροι αεροδρομίων & είσοδοι 400€ 360€ 400€ 360€ 400€ 360€

Σκανδιναβία: 
7, 10 ημέρες
(Στο 7ήμερο πρόγραμμα 
δεν ισχύουν οι 8η, 9η & 10η μέρα) 

Αναχωρήσεις:
22, 29 Ιουνίου
13, 20 Ιουλίου
03, 10, 17, 24 Αυγούστου 
07, 28 Σεπτεμβρίου
12 Οκτωβρίου

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑΣ
Στοκχόλμη, Κοπεγχάγη, Ελσίνκι, Νορβηγία, Ταλλίν.

Scandinavia
Το πληρέστερο 
πρόγραμμα της 

αγοράς!!!

Από

1195€
το άτομο

Πτήσεις 10ήμερου προγράμματος
AEGEAN (Αθήνα - Κοπεγχάγη, Ελσίνκι - Αθήνα) & Scandinavian (Μπέργκεν - Στοκχόλμη) : 
Πτήσεις 10ήμερου προγράμματος
AEGEAN (Αθήνα - Κοπεγχάγη, Ελσίνκι - Αθήνα) & Scandinavian (Μπέργκεν - Στοκχόλμη) : 
Πτήσεις 10ήμερου προγράμματος

Αναχώρηση Αθήνα - Κοπεγχάγη 08:20 - 10:40

Ενδιάμεση πτήση Μπέργκεν - Στοκχόλμη 19:35 - 20:55

Επιστροφή Ελσίνκι - Αθήνα 17:30 - 21:05

Πτήσεις 7ήμερου προγράμματος
AEGEAN (Αθήνα - Κοπεγχάγη, Στοκχόλμη - Αθήνα) & Scandinavian (Μπέργκεν - Στοκχόλμη) : 
Πτήσεις 7ήμερου προγράμματος
AEGEAN (Αθήνα - Κοπεγχάγη, Στοκχόλμη - Αθήνα) & Scandinavian (Μπέργκεν - Στοκχόλμη) : 
Πτήσεις 7ήμερου προγράμματος

Αναχώρηση Αθήνα - Κοπεγχάγη 08:20 - 10:40

Ενδιάμεση πτήση Μπέργκεν - Στοκχόλμη 19:35 - 20:55

Επιστροφή Στοκχόλμη - Αθήνα 17:00 - 21:30
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1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πιο πρωτοποριακή χώρα του Ευρωπαϊκού Βορά, 
την Δανία. Άφιξη στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης και ξεκινάμε την γνωριμία μας με την συναρ-
παστική πόλη. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, ότι οι Δανοί βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα των πιο 
ευτυχισμένων ανθρώπων, παρόλο, που συγκαταλέγονται ανάμεσα στους Ευρωπαίους πολίτες 
που πληρώνουν τους ψηλότερους φόρους και απέχουν πολύ από τα στερεότυπα που τους θέ-
λουν απόμακρους και ψυχρούς. Χτισμένη πάνω σε δύο νησιά, που συνδέονται με πέντε γέφυρες, 
η Κοπεγχάγη, αγαπά κάθε τι πρωτοποριακό και αποδέχεται όλες τις σύγχρονες τάσεις. Και αυτό 
φαίνεται. Η όψη πόλης του διάσημου παραμυθά, Hans Christian Andersen, χαρακτηρίζεται από 
γραφικά αρχοντικά, προσεγμένους λιθόστρωτους δρόμους, εξαιρετικού ενδιαφέροντος μουσεία, 
σε συνδυασμό με μεταμοντέρνα συγκροτήματα, πάρκα και χιλιάδες ποδήλατα. Η Κοπεγχάγη είναι 
παραθαλάσσια, με την διαφορά ότι η παραλία δεν βρίσκεται στην άκρη της πόλης, αλλά στην.μέση 
της. Ξεκινώντας από την πλατεία Δημαρχείου, περνάμε από το "Tivoli", από τα παλαιότερα θεματικά 
πάρκα της Ευρώπης, με κήπους, λίμνες και μουσικές μπάντες και κατευθυνόμαστε προς το παλάτι 
"Amalienborg", για να δούμε από κοντά την έδρα της βασιλικής οικογένειας, τον Καθεδρικό Ναό 
και το σύγχρονο κτίριο της Όπερας. Το διάσημο γλυπτό της Μικρής Γοργόνας, το περίφημο "DR 
Concert Hall" του αρχιτέκτονα Jean Nouvel, τα βραβευμένα κτίρια "VM Mountain" και "8Tallet", 
σχεδιασμένα από τον Bjarke Ingels, το Νομισματοκοπείο, το ανάκτορο Ρόζενμπουργκ, και το Εθνι-
κό Μουσείο είναι μερικά μόνο από τα σημεία ενδιαφέροντος. Η ξενάγηση μας θα ολοκληρωθεί 
με μια ωριαία κρουαζιέρα ΔΩΡΟ στα γραφικά κανάλια, η οποία, ξεκινώντας από το παλιό λιμάνι, 
Nyhavn, θα μας προσφέρει μια διαφορετική άποψη της γοητευτικής πόλης.

2η ημέρα: ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ (διανυκτέρευση εν πλω, δείπνο) 
Για το σημερινό ελεύθερο πρωινό οι προτάσεις αξιοποίησης του είναι πολλές. Η "Carlsberg 
Glyptotek" είναι μια εκπληκτική γκαλερί, που κατασκευάστηκε με τα κέρδη από την ομώνυμη εται-
ρεία παρασκευής της διάσημης δανέζικης μπύρας, με ενδιαφέροντα εκθέματα πολλών ιστορικών 
εποχών, που θα πλουτίσουν τις γνώσεις σας ενώ τα κοντινά, στην πρωτεύουσα, μεγαλόπρεπα κά-
στρα, θα σας φέρουν σε επαφή με το ένδοξο πολεμικό παρελθόν της χώρας. Αν πάλι θέλετε να 
νοιώσετε τον ζωηρό παλμό της πόλης, περπατήστε στον διάσημο πεζόδρομο "Stroget", που κατα-
λήγει στη μεγάλη πλατεία, "Kongens Nytorv', με πολλά καταστήματα γνωστών οίκων μόδας αλλά 
και εναλλακτικών νέων σχεδιαστών, ενώ ο παράλληλος δρόμος "Straedet" είναι γεμάτος με καφέ, 
αντίκες και γκαλερί με αντικείμενα μοντέρνας τεχνοτροπίας. Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνάμε, πως 
ό, τι καλύτερο έχουν εξάγει οι Βόρειες Χώρες, σε παγκόσμια κλίμακα, είναι το αποκαλούμενο 
"Σκανδιναβικό ντιζάιν". Στην δε πολυπολιτισμική περιοχή "Norrebro", μια πρώην εργατική συνοι-
κία, που έχει μεταμορφωθεί σε ένα από τα πιο ζωντανά σημεία της πόλης, μπορείτε να απολαύσετε 
τον γευστικότερο καφέ. Το απόγευμα επιβιβαζόμαστε στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο με κατεύ-
θυνση την Νορβηγική πρωτεύουσα, το Όσλο. Ένα πλούσιο buffet δείπνο συνοδευόμενο από ποτό, 
με gourmet σκανδιναβικές γεύσεις όπως σολομός, χαβιάρι, μπρικ ανάμεσα στα άλλα και βέβαια η 
ζωντανή σε lounge αποχρώσεις μουσική συνθέτουν μία partying ατμόσφαιρα που σπάνια βρίσκει 
κάποιος σε ανάλογες περιστάσεις.

3η ημέρα: ΟΣΛΟ - ΓΚΕΙΛΟ
Η πρωινή άφιξη στο Όσλο και η πλεύση κατά μήκος του ομώνυμου φιόρδ κρίνεται ως μία από τις 
πιο εντυπωσιακές θαλάσσιες διαδρομές στον κόσμο. Χτισμένη στον μυχό του ομώνυμου φιόρδ 
και απλωμένη αμφιθεατρικά στις πλαγιές των γύρω λόφων, είναι η παλαιότερη από τις βόρειες 
πρωτεύουσες και η περιήγηση μας αποκαλύπτει ενδιαφέροντα μνημεία, ιστορικά κτίρια και φυ-
σικές ομορφιές. Πρόκειται για μια πολυεθνική πόλη, που φιλοξενεί μισό εκατομμύριο κατοίκους, 
ιδρύθηκε το 1048, από τον βασιλιά Χάραλντ και το όνομα της σημαίνει "Τα λιβάδια των Θεών". Στην 
οδό Καρλ Γιόχαν χτυπάει ο σφυγμός της πόλης. Κατά μήκος της κεντρικής αρτηρίας βρίσκονται τα 
σημαντικότερα κτίρια, από τον καθεδρικό ναό, το πανεπιστήμιο και το Κοινοβούλιο μέχρι το Εθνικό 
Θέατρο και την βασιλική κατοικία. Ανεβαίνοντας από το κάστρο "Άκερσους" προς το κέντρο περ-
νάμε από το επιβλητικό κτίριο του Δημαρχείου, όπου απονέμεται κάθε χρόνο το Νόμπελ Ειρήνης 
και εντυπωσιαζόμαστε από τις ανακαινισμένες προβλήτες, που αποτελούν το σημείο αναφοράς 
της νυχτερινής διασκέδασης των κατοίκων. Στην ίδια περιοχή θα επισκεφθούμε το "Μουσείο των 
Βίκινγκς", με τα τρία πλοία, για το οποίο οι Νορβηγοί είναι ιδιαίτερα περήφανοι. Κατασκευάστηκαν 
τον 9ο αιώνα, αλλά επειδή είχαν θαφτεί σε αργιλώδες έδαφος έχουν διατηρηθεί άριστα. Χρόνος 
ελεύθερος και αναχώρηση στη συνέχεια οδικώς για την διανυκτέρευσή μας στο θέρετρο του Γκέ-
ιλο. Στα 1.178 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, με 2 χιονοδρομικά κέντρα, 20 τελεφερίκ, 
39 αλπικές πλαγιές, διαφορετικού μήκους και επιπέδου δυσκολίας, 5 πίστες για σκι αντοχής, συ-
νολικής έκτασης 217 χιλιομέτρων και σε ίση απόσταση από το Όσλο και το Μπέργκεν, το Γκέιλο 
αποτελεί τον ιδανικό τόπο διακοπών, καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. Δείπνο.

4η ημέρα: ΓΚΕΙΛΟ (κρουαζιέρα στο Σόγκνενφιορδ - τραίνο Φλαμ/Μύρνταλ) - 
ΜΠΕΡΓΚΕΝ
Μια μέρα πλημμυρισμένη από τις φυσικές ομορφιές της νοτιοδυτικής Νορβηγίας μάς περιμένει 
σήμερα, κατά την οδική μας μετάβαση στο Μπέργκεν. Η διαδρομή μας, όχι μόνο διασχίζει τις 
ομορφότερες πολυσχιδείς ακτές, αλλά μας χαρίζει ταυτόχρονα ειδυλλιακές εικόνες από καταπρά-
σινα λιβάδια, γαλήνιες λίμνες, ορμητικούς χειμάρρους και πολύχρωμα χωριά, που μοιάζουν πε-
ρισσότερο με πίνακες ζωγραφικής παρά με ρεαλιστικά τοπία. Άφιξη στο γραφικό Γκουντβάνγκεν, 
επιβίβαση στο πλοίο και ξεκινάμε για την συναρπαστική 2ωρη κρουαζιέρα στο εντυπωσιακό Σό-
γκνενφιορδ, με το θέαμα των καταρρακτών να μας συντροφεύει σε όλη την διαδρομή. Αποβιβαζό-
μαστε στο γραφικό χωριό Φλαμ για να ακολουθήσει μία σιδηροδρομική διαδρομή, που επίσημα 
κατατάσσεται ανάμεσα στις πιο όμορφες της κεντρικής Νορβηγίας. Βαθιά φαράγγια, πανύψηλοι 
καταρράκτες, αιώνιοι παγετώνες, ορεινές φάρμες και περιστροφικές σήραγγες, κυριολεκτικά θα 
μας κόψουν την ανάσα και θα μας χαρίσουν εικόνες σπάνιας ομορφιάς. Άφιξη αργά το απόγευμα 
στο πανέμορφο Μπέργκεν, στις δυτικές ακτές της Νορβηγίας.

5η ημέρα: ΜΠΕΡΓΚΕΝ - ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
Η πόλη του Μπέργκεν ιδρύθηκε από τον βασιλιά Όλαφ το 1070, το 1.217 αντικατέστησε το Τρόντχα-
ϊμ, ως πρωτεύουσα της Νορβηγίας και στα τέλη του 13ου αιώνα έγινε μία από τις σημαντικότερες 
έδρες της Χανσεατικής Ένωσης, όπου οι Σάξονες έμποροι διέμεναν σε ξεχωριστή συνοικία και 
απολάμβαναν ειδικά προνόμια στον τομέα του συναλλαγών με τους ψαράδες του Βορρά. Είναι 
μια προνομιούχος πόλη που συνδυάζει ωκεανό, φιόρδ, λίμνες, πράσινο, χρωματιστά σπίτια στους 

λόφους, παραδοσιακό λιμάνι, ήπιο κλίμα, ζωντάνια και ποιότητα ζωής. Σήμερα η Χανσεατική προ-
κυμαία του Μπέργκεν, με τα πολύχρωμα ξύλινα σπίτια, από όπου θα ξεκινήσουμε την περιπατητική 
μας ξενάγηση, είναι το πιο αναγνωρίσιμο σημείο και αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της UNESCO. Η υπαίθρια ψαραγορά Fisketorget, τα κτίρια του ονομαστού πανεπι-
στημίου, ο πύργος Μπέργκενχους, το καταπράσινο Byparken με τα μουσεία τέχνης, το ανακαινι-
σμένο κάστρο και η εκκλησία της Παρθένου θα είναι τα κύρια σημεία της περιήγησής μας. Χρόνος 
ελεύθερος στην διάθεση σας και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την απευθείας πτήση που θα μας 
μεταφέρει στην Σκοκχόλμη της Σουηδίας.

6η ημέρα: ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
Το πρώτο κτίριο της Στοκχόλμης ήταν ένα μικρό οχυρό, που ήλεγχε την κίνηση των πλοίων μεταξύ 
της Βαλτικής Θάλασσας και της λίμνης Μέλαρεν. Το όνομά της σημαίνει "Ανάμεσα σε γέφυρες" και 
πρόκειται για μία από τις ομορφότερες πόλεις της ευρωπαϊκής ηπείρου, με εντυπωσιακά παλάτια, 
ολάνθιστους κήπους, οικοδομικά κομψοτεχνήματα, επιβλητικού μεγέθους Λουθηρανικές εκκλησί-
ες και μία πληθώρα από μουσεία και γέφυρες που της προσέδωσαν τον χαρακτηρισμό της "Βενετί-
ας του Βορρά". Το ιστορικό κέντρο, "Gamla Stan", όπου θα περπατήσουμε, εκτείνεται σε τρία νησιά, 
η ύπαρξη δε τόσων μεσαιωνικών κτιρίων, οφείλεται στο γεγονός ότι η πόλη δεν βομβαρδίστηκε 
κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Το Δημαρχείο, όπου κάθε χρόνο στη διάσημη "Χρυσή Αίθουσα" 
γίνεται η δεξίωση προς τιμή των βραβευθέντων με το βραβείο Νόμπελ επιστημόνων και καλλιτε-
χνών, τα νεοκλασικά βασιλικά ανάκτορα, η μεγαλοπρεπής μπαρόκ Όπερα, η πλατεία Ομονοίας και 
τα αριστοκρατικά κτίρια του κέντρου είναι μερικά από τα σημεία που θα τραβήξουν την προσοχή 
μας. Σε όλα αυτά προσθέστε και το μοναδικό στο είδος του μουσείο "Βάσα», όπου εκτίθεται το 
θρυλικό πολεμικό πλοίο το οποίο βυθίστηκε στην λίμνη το 1623 και ανελκύστηκε σχεδόν άθικτο, 
μετά από 333 χρόνια. Για το ελεύθερο απόγευμα, μια επίσκεψη στο υπαίθριο λαογραφικό μουσείο 
του "Skansen", ένας περίπατος στον εμπορικό πεζόδρομο τής "Drottningsgatan", μία περιήγηση 
στο νότιο νησί με τον "μποέμ" χαρακτήρα ή μία ωριαία κρουαζιέρα κάτω από τις γέφυρες, θα σας 
φέρουν πιο κοντά στον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της όμορφης Σκανδιναβικής πρωτεύουσας.

7η ημέρα: ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ - (εν πλω για Ελσίνκι) 
Το σημερινό πρωινό είναι στην διάθεσή σας για να ανακαλύψετε τις ομορφιές της πολύπλευρης 
σουηδικής πρωτεύουσας, επισκεπτόμενοι κάποιο από τα ενδιαφέροντα θεματικά μουσεία, παρα-
κολουθώντας την αλλαγή της φρουράς μπροστά στο μεγαλειώδες βασιλικό ανάκτορο ή απολαμβά-
νοντας έναν ζεστό καφέ σε κάποιον από τους στενούς δρόμους της παλιάς πόλης. Αν όλα αυτά δεν 
είναι αρκετά, μία εκδρομή στην φημισμένη πόλη της Ουψάλα, με το παλαιότερο πανεπιστήμιο της 
Βόρειας Ευρώπης ή μία περιήγηση στην μικρή αλλά κουκλίστικη πόλη της Ζιγκτούνα, που πήρε το 
όνομά της από τον Βασιλιά Ολάφ τον Αγαπητό και λειτούργησε ως βασιλικό και εμπορικό κέντρο 
για περίπου 250 χρόνια, θα καλύψουν τις ταξιδιωτικές σας ανησυχίες. Επιβίβαση το απόγευμα στο 
πολυτελές κρουαζιερόπλοιο για την ολονύχτια πλεύση μας προς την Φινλανδική πρωτεύουσα, το 
Ελσίνκι. Μερικές από τις εντυπωσιακότερες εικόνες του ταξιδιού ξετυλίγονται μπροστά μας, καθώς 
το πλοίο διασχίζοντας τα ήρεμα νερά της Βαλτικής Θάλασσας προσπερνά τον απίστευτο αριθμό 
των τριάντα χιλιάδων καταπράσινων νησιών, που αποτελούν το ονομαστό Σουηδικό Αρχιπέλαγος.

8η ημέρα: ΕΛΣΙΝΚΙ (Πόρβοο) 
Άφιξη το πρωί στο Ελσίνκι και αμέσως ξεκινάμε την γνωριμία μαζί του. Παρόλο που από μία πρώτη 
θεώρηση το Ελσίνκι φαίνεται να υστερεί σε πολλά, συγκρινόμενο με τις υπόλοιπες πρωτεύουσες 
του Βορά, η κτιριακή αρχιτεκτονική αποτελεί την μεγαλύτερη ιδιομορφία του, όντας ένα μείγμα 
από μοντέρνο, νεοκλασικό, Αrt Νouveau, Βυζαντινό, Ρώσικο και παραδοσιακό ύφος, που σίγου-
ρα καλλιεργεί την αίσθηση του θαυμασμού. Όπως σε κάθε παραθαλάσσια πόλη, που σέβεται την 
ύπαρξη της, σημείο εκκίνησης είναι η "Kauppatori", η γραφική πλατεία της ψαραγοράς. Βρίσκεται 
στην απόληξη δύο παράλληλων αριστοκρατικών δρόμων, που είναι γνωστοί ως "Esplanadi". Από 
αυτό το σημείο ξεχωρίζουν οι τρούλοι δύο ναών, που είναι και τα κύρια αξιοθέατα της πόλης. Ο 
Λουθηρανικός Καθεδρικός ναός "Suurkirkko", ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου με το 
χαρακτηριστικό λευκό χρώμα, ακριβώς πάνω στην "Senaatintori", την πλατεία της Γερουσίας και 
ο Ορθόδοξος Ρώσικος Καθεδρικός ναός "Uspenski", χτισμένος με κόκκινα τούβλα, του οποίου οι 
κρεμμυδόσχημοι τρούλοι φαίνεται να χρυσίζουν. Το Ρωσικής τεχνοτροπίας κτίριο του Σιδηροδρο-
μικού Σταθμού, η παρακείμενη πλατεία "Rautatientori", το Κοινοβούλιο, το Μουσείο Μοντέρνας 
Τέχνης "Kiasma", το Εθνικό Φινλανδικό Μουσείο, η μοντέρνα Όπερα και η "Temppeliaukio", η 
περίφημη Εκκλησία των βράχων, θα μας αποδείξουν περίτρανα, πως το Ελσίνκι είναι μια γουστό-
ζικη πρωτεύουσα, που ξέρει να εκτιμά και να αφομοιώνει όλες τις πρωτοποριακές αρχιτεκτονικές 
τάσεις. Στη συνέχεια μια οδική εκδρομή 50χλμ. βορειοανατολικά του Ελσίνκι, στο γειτονικό Πόρ-
βοο με τα χαρακτηριστικά πολύχρωμα ξύλινα σπιτάκια, θα μας αποκαλύψει την ήρεμη ομορφιά της 
Φινλανδικής υπαίθρου. Επιστροφή στο Ελσίνκι και εγκατάσταση στα δωμάτια.

9η ημέρ: ΕΛΣΙΝΚΙ (προαιρετική εκδρομή στο Ταλλίν) 
Ημέρα ελεύθερη στη διάθεσή σας να την αξιοποιήσετε όπως επιθυμείτε. Η δική μας πρόταση είναι 
ολοήμερη εκδρομή με πλοίο στο Ταλλίν της Εσθονίας (έξοδα ατομικά) , μία από τις καλύτερα δια-
τηρημένες μεσαιωνικές πόλεις του κόσμου που φυσικά προστατεύεται από την UNESCO. Το παλάτι 
της Αικατερίνης «Καντριογκ», ο Ρώσικος Ορθόδοξος Καθεδρικός Ναός του Αλέξανδρου Νέφσκι, 
στον λόφο Toompea, το μπαρόκ ροζ κτίριο του Κοινοβουλίου, η ιστορική πλατεία του Δημαρχείου 
με τα περίτεχνα σπίτια των εμπορικών συντεχνιών του Τάλλιν, ο καθεδρικός ναός της Παναγίας, 
που είναι γεμάτος από τα οικόσημα και τους θυρεούς των Δανέζικων αριστοκρατικών οικογενειών, 
είναι μόνο μερικά από τα αξιοθέατα της πόλης. Επιστροφή στο λιμάνι και πλεύση για το Ελσίνκι.

Κόστος προαιρετικής εκδρομής στο Ταλλίν για μίνιμουμ συμμετοχή 15 ατόμων 
1)  Κόστος 45€ για απλή μετάβαση μεθ’ επιστροφής (μόνο εισιτήρια πλοίων)  
2)  Κόστος 75€ για πακέτο με εισιτήρια πλοίων και ξενάγηση στο Ταλλίν 
 (δεν περιλαμβάνεται η μετακίνηση προς/από το λιμάνι του Ελσίνκι) 

10η ημέρα: ΕΛΣΙΝΚΙ (ΔΩΡΟ μετάβαση στο φρούριο Σουομενλίνα) - ΑΘΗΝΑ
Καθώς το ταξίδι μας πλησιάζει προς το τέλος του, μια πρωινή εξόρμηση στο φρούριο της 
"Suomenlinna", με ΔΩΡΟ από εμάς τα εισιτήρια του πλοιαρίου, θα ολοκληρώσει την γνωριμία 
σας με την Σκανδιναβική χερσόνησο. Το νησί φρούριο εκτείνεται σε έξι μικρότερα νησάκια που 
συνδέονται με γέφυρες μεταξύ τους και αποτέλεσε κομμάτι της οχυρωματικής γραμμής της πόλης 
του Ελσίνκι απέναντι στην Ρωσική επεκτατική πολιτική. Μεταφορά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο 
και επιστροφή στην Ελλάδα.
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ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΤΥΝΗΣΙΑ  (8HM)
Τύνιδα, Χαμμαμέτ.

ΕΞΩΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΜΑΡΟΚΟ (7HM)
Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Μεκνές, Φεζ, Ιφράν, Μπενί Μελάλ, Μαρακές.

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ (9HM)
Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Μεκνές, Φεζ, Ιφράν, Μπενί Μελάλ, Μαρακές.

SPECIAL ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ (7HM)
Μοναδικό πρόγραμμα με διανυκτέρευση κάτω 
από τα αστέρια στην έρημο του Ουάντι Ραμ

ΤΥΝΗΣΙΑ - ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ ΤΩΝ ΟΑΣΕΩΝ (8HM)
Τύνιδα, Μουσείο Μπαρντώ, Καρχηδώνα, Μοναστίρ, Κερουάν, 
Γκάφσα, Τοζέρ, Νέφτα, Σεμπίκα, Ταμέρζα, Ουνγκιζμέλ, Σοτ 
Ελ Τζερίντ, Κιμπίλη, Ντουζ, Ματμάτα, Ελ Τζεμ, Σους, Πορτ Ελ 
Καντάουι, Χαμμαμέτ.
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Τυνησία: 
8 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
Κάθε Σάββατο από
15/06 έως 07/09

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΤΥΝΗΣΙΑ 
Τύνιδα, Χαμμαμέτ.
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345€
τελική τιμή

H MEΓΑΛΗ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
με πτήσεις της 

Aegean.

Δώρο: 
7 γεύματα.

Περιλαμβάνονται: 

• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Τύνιδα - Αθήνα με την Aegean Airlines. 

• Μεταφορά από το αεροδρόμιο της Τύνιδας προς το ξενοδοχείο μας και 

το αντίστροφο. 

• Εφτά διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο HOTEL VINCCI FLORA PARK 

HAMMAMET 4* ή στο LAICO HOTEL HAMAMMET 5* (standard δωμάτια 

ξενοδοχείου, τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με πρόσθετο κρεβάτι, 

το μονόκλινο θα είναι δωμάτιο με μία κλίνη ή δίκλινο με χρήση ενός 

κρεβατιού) .

•  (7) πρωινά και (7) επιλεγμένα δείπνα.

• Φ.Π.Α.

• Ασφάλεια ταξιδιού.

• Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου. 

• Μια βαλίτσα 20 κιλά ανά άτομο.

• Μια χειραποσκευή 8 κιλά.

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Φόροι αεροδρομίων, φιλοδωρήματα, δημοτικοί φόροι (175€) .

Τιμές: 
PALMYRA BEACH


 (ALL INCLUSIVE) 

VINCCI FLORA PARK HAMMAMET


LAICO HOTEL HAMMAMET


Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 475€ 345€ 395€

Τιμή σε μονόκλινο 595€ 465€ 515€

Παιδική τιμή σε τρίκλινο 295€ (2 έως 6 ετών) 300€ (2 έως 11 ετών) 345€ (2 έως 11 ετών)

Φόροι αεροδρομίων, φιλοδωρήματα, 
δημοτικοί φόροι 175€ 175€ 175€

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Τύνιδα A3 734 23:45 - 23:59

Επιστροφή Τύνιδα - Αθήνα A3 735 01:30 - 05:40

Σημειώσεις: Για τις αναχωρήσεις του Αυγούστου υπάρχει επιβάρυνση 50€ το άτομο.
Για τους επιβάτες με την Aegean Airlines που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70-90€ & 
Από/προς υπόλοιπα αεροδρόμια 120-140€.

Tunisia
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

VINCCI FLORA PARK HAMMAMET
★ ★ ★ ★

Zone Touristique Yasmine Hammamet, 8058 Hammamet
www.exehotels.co.uk

LAICO HOTEL HAMMAMET
★ ★ ★ ★ ★

8050 Yasmine Hammamet, 8050 Hammamet
www.laicohammamet.website

PALMYRA BEACH
★ ★ ★ 

Chott Meriem, 4042 El Ahmar
www.palmyra-beach-club-hotel-sousse.booked.net

1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΤΥΝΙΔΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και απευθείας πτήση για Τύνιδα. Άφιξη και μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στη Χαμμαμέτ. Διανυκτέρευση. 

2η - 7η ημέρα: ΧΑΜΜΑΜΕΤ (ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ) 
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για χαλάρωση και μπάνια στην παραλία που βρίσκεται 100 μέτρα από το ξενοδοχείο μας. Κάθε βράδυ έχετε δείπνο στο ξενοδοχείο σας.

8η ημέρα: ΧΑΜΜΑΜΕΤ - ΤΥΝΙΔΑ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο της Τύνιδας για τη πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα. 
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Τυνησία: 
8 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
Καθε Σάββατο από 15/06 έως 07/09

ΤΥΝΗΣΙΑ - ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ ΤΩΝ ΟΑΣΕΩΝ
Τύνιδα, Μουσείο Μπαρντώ, Καρχηδώνα, Μοναστίρ, Κερουάν, Γκάφσα, Τοζέρ, 
Νέφτα, Σεμπίκα, Ταμέρζα, Ουνγκιζμέλ, Σοτ Ελ Τζερίντ, Κιμπίλη, Ντουζ, 
Ματμάτα, Ελ Τζεμ, Σους, Πορτ Ελ Καντάουι, Χαμμαμέτ.

Δώρο: 
6 γεύματα 

Δώρο εκδρομή 
στις οάσεις με τζιπ 

4χ4 και βόλτα με 
καμήλες στους 

αμμόλοφους της 
Σαχάρα. 

H MEΓΑΛΗ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Από

495€
το άτομο

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Τύνιδα - Αθήνα με την Aegean Airlines. 
• Εφτά διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία El MOURADI GAMMARTH TUNIS 5*, HOTEL RAS EL AIN 

TOZEUR 4*, MOURADI DOUZ 4*, HOTEL VINCCI FLORA PARK HAMMAMET 4* ή παρόμοια (standard δωματια 
ξενοδοχείου τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με πρόσθετο κρεβάτι, το μονόκλινο θα είναι δωμάτιο με μία 
κλίνη ή δίκλινο με χρήση ενός κρεβατιού) .

•  (7) πρωϊνά και (6) επιλεγμένα γεύματα ή δείπνα.
• Τοπικός διπλωματούχος ξεναγός - αρχηγός.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
• Η εκδρομή στις ορεινές οάσεις με τζιπ 4Χ4 (υποχρεωτικά στη διάρκεια της εκδρομής η ζώνη ασφαλείας) 
• Βόλτα με καμήλες στους αμμόλοφους της Σαχάρας.
• Φ.Π.Α.
• Ασφάλεια ταξιδιού.
• Μια βαλίτσα 20 κιλά ανά άτομο.
• Μια χειραποσκευή 8 κιλά.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Προαιρετικά ένα επιπλέον δείπνο (20€) με παραδοσιακή τυνησιακή κουζίνα στη Βεδουίνικη βραδιά όπου θα 

απολαύσετε τους Βεδουίνικους παραδοσιακούς χορούς, τους γητευτές των φιδιών, τα άλογα που χορεύουν, 
χορό οριεντάλ, και θα γευτείτε τη παραδοσιακή βεδουίνικη κουζίνα και ένα αποχαιρετιστήριο επιπλέον δείπνο 
(20€) με τυνησιακή μουσική 

• Φόροι αεροδρομίων, φιλοδωρήματα, δημοτικοί φόροι (175€) .
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους (15 ευρώ το άτομο) και γενικά όπου απαιτείται.
• Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Σημειώσεις: 
Για τις αναχωρήσεις του Αυγούστου υπάρχει επιβάρυνση 50€ το άτομο.
Για τους επιβάτες με την Aegean Airlines που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις το επιπλέον κόστος 
είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70-90€ & Από/προς υπόλοιπα αεροδρόμια 120-140€

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 495€

Τιμή σε μονόκλινο 615€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 450€

Φόροι αεροδρομίων, φιλοδωρήματα, δημοτικοί φόροι 175€

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Τύνιδα A3 734 23:45 - 23:59

Επιστροφή Τύνιδα - Αθήνα A3 735 01:30 - 05:40

Tunisia
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1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΤΥΝΙΔΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και απευθείας πτήση για Τύνιδα. Άφιξη, υποδοχή από τον ξεναγό μας και τον αντι-
προσωπο μας. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην Τύνιδα. Διανυκτέρευση. 

2η ημέρα: ΤΥΝΙΔΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΑΡΝΤΩ - ΚΑΡΧΗΔΟΝΑ
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για χαλάρωση. Το μεσημέρι επίσκεψη στο μουσείο Μπαρντώ, που έχει μια από τις καλύτερες 
και μεγαλύτερες συλλογές ψηφιδωτών στον κόσμο. Στη συνέχεια διασχίζοντας τις κεντρικές λεωφόρους της Τύνιδας, θα 
επισκεφθούμε το χώρο όπου βρίσκεται το διοικητικό κέντρο της Τυνησίας και το Τέμενος Ζιτούνα και κατηφορίζοντας θα 
μπούμε στη μεγάλη σκεπαστή αγορά της Τύνιδας. Αφού ολοκληρώσουμε την επίσκεψη μας στα σουκς, φθάνουμε στην 
πύλη της εισόδου της Μεδίνας και μπαίνουμε στη λεωφόρο Μπουργκίμπα, μια από τις μεγαλύτερες λεωφόρους της 
Τύνιδας, όπου βρίσκεται και το σύγχρονο εμπορικό κέντρο της πόλης. Μετά από μία σύντομη διαδρομή και περνώντας 
από τη λίμνη της Τύνιδας (Ντου Λακ) , φθάνουμε στην Καρχηδόνα όπου θα επισκεφθούμε το αρχαίο θέατρό τη και τις 
θέρμες του Αντονίνου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

3η ημέρα: ΤΥΝΙΔΑ - ΜΟΝΑΣΤΙΡ - ΚΕΡΟΥΑΝ - ΓΚΑΦΣΑ - ΤΟΖΕΡ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Αναχώρηση για το Μοναστίρ. Στη διαδρομή θα επισκεφθούμε το Μοναστίρ, πανεπιστη-
μιούπολη και γενέτειρα του επί χρόνοια προέδρου της Τυνησίας Μπουργκίμπα και επίσκεψη στο μαυσωλείο του. 
Αναχώρηση και άφιξη στην Κερουάν και περιήγηση της πόλης με επισκέψεις στις δεξαμενές των Αγλαβιτών, το τέμε-
νος του συντρόφου του προφήτη (κουρέα) , με τα περίφημα αραβουργήματα 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 φθά-
νουμε στην μεγαλύτερη όαση της Τυνησίας, το Τοζέρ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Μετά το δείπνο επίσκεψη του 
λαογραφικού μουσείου Νταρ Σαριέτ. Διανυκτέρευση. 

4η ημέρα: ΤΟΖΕΡ - ΝΕΦΤΑ - ΣΕΜΠΙΚΑ - ΤΑΜΕΡΖΑ - ΟΥΝΓΚΙΣΜΕΛ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Περιήγηση στην πόλη του Τοζέρ με την ιδιαίτερη και ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική της και την αγορά της. Επί-
σκεψη της μεγαλύτερης όασης της Τυνησίας και καθώς τη διασχίζουμε, θα αισθανθούμε την ατμόσφαιρα της όασης και την 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 4 επί 4, 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 έχετε περιο-
ρισμένο χρόνο για χαλάρωση και στη συνέχεια θα μεταφερθούμε σε διαμορφωμένο χώρο στην όαση όπου θα έχετε την ευκαιρία για μια μοναδική εμπειρία, της Βεδουινικης βραδιας με παραδοσιακό 
δείπνο, παραδοσιακούς χορούς, γητευτές φιδιών, και χορό οριεντάλ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

5η ημέρα: ΤΟΖΕΡ - ΣΟΤ ΕΛ ΤΖΕΡΙΝΤ - ΚΙΜΠΙΛΗ - ΝΤΟΥΖ
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, όπου ιδιαίτερα 
μετά τη βροχή έχουμε την αίσθηση πως βρισκόμαστε σε παγετώνα και στην περιοχή αυτή συναντάμε και το φαινόμενο του αντικατοπτρισμού και επίσης το Στο Ελ Τζερίντ βρίσκουμε και τα περίφημα 
τριαντάφυλλα της ερήμου. Σύντομη στάση για φωτογραφίες. Στη συνέχεια περνώντας από την Κιμπίλη με την 
όαση της, 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 Σα-
χάρας με καμήλες για να απολαύσουμε τη μοναδικότητα, τη μεγαλοπρέπεια και την απεραντοσύνη της Σαχάρας. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

6η ημέρα: ΝΤΟΥΖ - ΜΑΤΜΑΤΑ - ΕΛ ΤΖΕΜ - ΣΟΥΣ - ΠΟΡΤ ΕΛ ΚΑΝΤΑΟΥΙ - ΧΑΜΜΑΜΕΤ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Αναχώρηση για το βορρά με επίσκεψη στα Ματμάτα χωριό Βερβερίνικο, μέσα σε ένα 
σεληνιακό τοπίο, χτισμένο σε ένα λόφο 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 τη 
διαδρομή μας διασχίζοντας τους ατέλειωτους ελαιώνες, άφιξη στην Σους. Σύντομη στάση στο κέντρο της πόλης 
και ελεύθερος χρόνος στην πλούσια αγορά της. Θα συνεχίσουμε με επίσκεψη στο φημισμένο Θέρετρο του Πορτ 
ελ Καντάουι με την χαρακτηριστική μαρίνα του και την πανέμορφη παραδοσιακή αρχιτεκτονική του. Μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στη Χαμμαμέτ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

7η ημέρα: ΧΑΜΜΑΜΕΤ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Ημέρα ελεύθερη για να εξερευνήσετε το Χαμμαμέτ. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

8η ημέρα: ΧΑΜΜΑΜΕΤ - ΤΥΝΙΔΑ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Ημέρα ελεύθερη για μπάνιο και χαλάρωση. (check out: 12.00) Νωρίς το απόγευμα 
μεταφορά στην Τύνιδα με επίσκεψη στις σκεπαστές αγορές της Τύνιδας για τα τελευταία σας ψώνια. Μεταφορά 
στο γραφικό χωριό Σίντι Μπου Σάιντ με την ανδαλουσιάνικη αρχιτεκτονική του, την πανοραμική θέα του στη 
μεσόγειο και την όμορφη μαρίνα του. Θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε σε ένα παραδοσιακό καφενέ ένα 
μοναδικό αραβικό καφέ ή τσαι μέντα. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο παραδοσιακό εστιατόριο la victoire 
για το αποχαιρετιστήριο δείπνο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Τύνιδας για τη πτήση επιστροφής μας στην 
Αθήνα.
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Αναχωρήσεις: 
27 Ιουνίου
25 Ιουλίου

ΕΞΩΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΜΑΡΟΚΟ
Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Μεκνές, Φεζ, Ιφράν, Μπενί Μελάλ, Μαρακές.

Μαρόκο: 
7 ημέρες

Από

620€
το άτομο

94

Δώρο: 
Ημιδιατροφή

& 1 φολκλορική 
βραδιά

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines.

• Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια του εξωτερικού.

• Διαμονή σε ξενοδοχεία 5* (εκτός από μία διανυκτέρευση στην Καζα-
μπλάνκα σε ξενοδοχείο 4*) .

• Casablanca Suisse 4* sup / Zalagh Parc Palace 5* / Grand Mogador 
Menara 5*

• Ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο.

• Φολκλορική βραδιά με ποτό.

• Περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.

• Έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός - συνοδός.

• Τοπικοί ξεναγοί.

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

• Ο κάθε επιβάτης δικαιούται 8kg χειραποσκευή & βαλίτσα 23kg.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόρους αεροδρομίων.

• Ό, τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο.

• Φιλοδωρήματα 20€.

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 620€

Τιμή σε μονόκλινο 870€

Φόροι αεροδρομίων 270€

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Καζαμπλάνκα A3 736 22:00 - 00:20

Επιστροφή Μαρακές - Αθήνα A3 739 01:05 - 07:25

Morocco
1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και βραδινή πτήση για Καζαμπλάν-
κα. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο για διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ - ΡΑΜΠΑΤ - ΜΕΚΝΕΣ - ΦΕΖ
Πρόγευμα και θα γνωρίσουμε την Καζαμπλάνκα, οικονομική πρω-
τεύουσα του Μαρόκου. Θα ξεναγηθούμε στην κεντρική αγορά, 
στην πλατεία Ηνωμένων Εθνών, στην πλατεία Μοχάμεντ Ε΄, στο 
μέγα τζαμί του Χασάν Β΄ (εξωτερικά) , στην παραλιακή λεωφόρο 
Κορνίς. Ακολούθως, αναχώρηση για τη μητροπολιτική πρωτεύου-
σα του Μαρόκου, Ραμπάτ. Εκεί θα θαυμάσουμε το παλάτι του βα-
σιλιά Χασάν Β΄, το μαυσωλείο του Μοχάμεντ Ε΄, τον πύργο Χασάν 
και την εντυπωσιακή Κάσμπα της Ουντάγια. Συνεχίζουμε για την 
πρώην αυτοκρατορική πρωτεύουσα Μεκνές όπου θα δούμε την 
ιστορική πλατεία Λαχεντίμ γνωστή ως πλατεία καταστροφής της 
μεγαλόπρεπης πόλης Μπαμπ ελ Μανσούρ και το παλάτι Μουλάι 
Ισμαήλ. Τέλος, άφιξη στην ιερή πόλη Φεζ. Τακτοποίηση στο ξενο-
δοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΦΕΖ
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση στη μεγαλύτερη 
πόλη σε πληθυσμό μετά την Καζαμπλάνκα και μία από τις τέσ-
σερις αυτοκρατορικές πόλεις, Φεζ. Η ξενάγηση στην πρώτη μου-
σουλμανική Μεντίνα ξεκινάει από το παλαιότερο οχυρωμένο τμή-
μα της πόλης με τα 9.202 σοκάκια. Εκεί θα δούμε εξωτερικά την 
κορανική σχολή Μπου Ανανία και την εβραϊκή συνοικία Μελλάχ, 
ενώ θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε το παλάτι των Μερε-
νίδων, το τζαμί Καραουίν που αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα 
πανεπιστήμια του αραβικού τότε κόσμου και το μαυσωλείο του 
Μουλά Ιντρίς. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δεί-
πνο και διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΦΕΖ - ΜΕΣΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ - ΜΑΡΑΚΕΣ
Πρόγευμα και θα αναχώρησουμε από τη Φεζ. Με ενδιάμεσες στά-
σεις στην ορεινή Ιφράν που βρίσκεται στην περιοχή του μέσου 
Άτλαντα και στη συνέχεια στην όμορφη Μπενί Μελάλ που απο-
τελεί οικονομικό κέντρο της περιοχής, άφιξη στο εξωτικό και κο-
σμοπολίτικο Μαρακές. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και 
διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΜΑΡΑΚΕΣ - Αποχαιρετιστήριο φολκλορικό θέαμα
Πρόγευμα και ημέρα ξενάγησης στο Μαρακές. Θα δούμε, μεταξύ 
άλλων, εξωτερικά το τζαμί Κουτούμπια, σύμβολο του Μαρακές, 
το παλάτι Ελ Μπαχία και το μουσείο Νταρ Σι Σαΐντ, πανέμορφο 
ανάκτορο που στεγάζει μια εντυπωσιακή συλλογή μαροκινών λαϊ-
κών τεχνών. Συνεχίζουμε με τη φημισμένη πλατεία Τζεμάα ελ Φνα 
γνωστή ως «Πλατεία των Θαυμάτων». Η Τζεμάα ελ Φνα αποτελεί 
σύμβολο του Μαρακές, όπου επί καθημερινής βάσης εκτυλίσ-
σεται ένα μαγευτικό θέαμα, που το συνθέτουν υπαίθριοι αυτο-
σχέδιοι πάγκοι - εστιατόρια, γητευτές φιδιών, παραμυθάδες, σε 
συνδυασμό πάντα με τα εκατοντάδες μαγαζιά που ξετρυπώνουν 
στις πιο απίθανες γωνίες των εμπορικών περιοχών που ονομάζο-
νται σουκς. Η Μεντίνα του Μαρακές (παλιά πόλη) έχει ανακηρυ-
χθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. Στη συνέχεια, 
προαιρετικά, θα περιηγηθούμε στα μονοπάτια του ολάνθιστου 
παραμυθένιου κήπου Μαζορέλ όπου βρίσκεται και το μνημείο 
για τον Yves Saint Laurent, ο οποίος εξασφάλισε τη διατήρηση 
των κήπων με προσωπική φροντίδα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 
δείπνο και στη συνέχεια θα μεταβούμε για το αποχαιρετιστήριο 
φολκλορικό γλέντι, όπου θα απολαύσουμε ένα φανταστικό θέαμα.

6η ημέρα: ΜΑΡΑΚΕΣ (ελεύθερη μέρα) - Προαιρετική 
εκδρομή στην Εσαουίρα - Βραδινή πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα για να περιπλανηθείτε μόνοι σας 
στο πανέμορφο Μαρακές και για τις αγορές σας. Προτείνουμε να 
επισκεφθείτε την Εσαουίρα, παραθαλάσσια πόλη του δυτικού Μα-
ρόκου, στις ακτές του Ατλαντικού. Θα θαυμάσουμε τα επιβλητικά 
τείχη στο χρώμα της άμμου, τα λευκά σαν νησιώτικα σπίτια και θα 
αισθανθούμε πρωταγωνιστές σε φιλμ εποχής. Αποτελεί πόλη των 
τεχνών και των γραμμάτων με πλούσια καλλιτεχνική δημιουργία. 
Το οχυρωμένο κέντρο της, η Μεντίνα, έχει ανακηρυχθεί μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. Επιστροφή στο Μαρακές. 
Το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστρο-
φής.

7η ημέρα: ΜΑΡΑΚΕΣ - ΑΘΗΝΑ
Μετά από μία βραδινή πτήση, άφιξη στην πόλη μας το πρωί.
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Δώρο: 
Ημιδιατροφή

& 1 φολκλορική 
βραδιά
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Από

730€
το άτομο

Ημιδιατροφή
& 1 φολκλορική 

Μαρόκο: 
9 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
08, 22, 29 Αυγούστου
17 Οκτωβρίου 

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ
Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Μεκνές, Φεζ, Ιφράν, Μπενί Μελάλ, Μαρακές.

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines.

• Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια του εξωτερικού.

• Διαμονή σε ξενοδοχεία 5* (εκτός από μία διανυκτέρευση στην Καζα-
μπλάνκα σε ξενοδοχείο 4*) .

• Casablanca Suisse 4* sup / Zalagh Parc Palace 5* / Grand Mogador 
Menara 5*

• Ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο.

• Φολκλορική βραδιά με ποτό.

• Περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.

• Έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός - συνοδός.

• Τοπικοί ξεναγοί.

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

• Ο κάθε επιβάτης δικαιούται 8kg χειραποσκευή & βαλίτσα 23kg. 

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόρους αεροδρομίων.

• Ό, τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο.

• Φιλοδωρήματα 20€.

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 730€

Τιμή σε μονόκλινο 1110€

Φόροι αεροδρομίων 270€

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Καζαμπλάνκα A3 736 22:00 - 00:20

Επιστροφή Καζαμπλάνκα - Αθήνα A3 737 01:05 - 07:25

Morocco
1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και βραδινή πτήση για Καζαμπλάνκα. 
Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο για διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ - ΡΑΜΠΑΤ - ΜΕΚΝΕΣ - ΦΕΖ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη μητροπολιτική πρωτεύουσα του Μα-
ρόκου, Ραμπάτ. Εκεί θα θαυμάσουμε το παλάτι του βασιλιά Χασάν Β΄, 
το μαυσωλείο του Μοχάμεντ Ε΄ και τον πύργο Χασάν. Συνεχίζουμε 
για την πρώην αυτοκρατορική πρωτεύουσα Μεκνές όπου θα δούμε 
την ιστορική πλατεία Λαχεντίμ γνωστή ως πλατεία καταστροφής της 
μεγαλοπρεπής πόλης Μπαμπ ελ Μανσούρ και το παλάτι Μουλάι Ισμα-
ήλ. Τέλος, άφιξη στην ιερή πόλη Φεζ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
δείπνο και διανυκτέρευση

3η ημέρα: ΦΕΖ
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση στη μεγαλύτερη σε πλη-
θυσμό πόλη μετά την Καζαμπλάνκα και μία από τις τέσσερις αυτοκρα-
τορικές πόλεις, Φεζ. Η ξενάγηση στην πρώτη μουσουλμανική Μεντίνα 
ξεκινάει από το παλαιότερο οχυρωμένο τμήμα της πόλης με τα 9.202 
σοκάκια. Εκεί θα δούμε εξωτερικά την κορανική σχολή Μπου Ανανία 
και την εβραϊκή συνοικία Μελλάχ, ενώ θα έχουμε την ευκαιρία να θαυ-
μάσουμε το παλάτι των Μερενίδων, το τζαμί Καραουίν που αποτελού-
σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του αραβικού τότε κόσμου 
και το μαυσωλείο του Μουλά Ιντρίς. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΦΕΖ - ΜΕΣΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ - ΜΑΡΑΚΕΣ
Πρόγευμα και θα αναχώρησουμε από τη Φεζ. Με ενδιάμεσες στάσεις 
στην ορεινή Ιφράν που βρίσκεται στην περιοχή του μέσου Άτλαντα 
και στη συνέχεια στην όμορφη Μπενί Μελάλ που αποτελεί οικονομικό 
κέντρο της περιοχής, άφιξη στο εξωτικό και κοσμοπολίτικο Μαρακές. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΜΑΡΑΚΕΣ
Πρόγευμα και ημέρα ξενάγησης στο Μαρακές. Θα δούμε, μεταξύ άλ-
λων, εξωτερικά το τζαμί Κουτούμπια, σύμβολο του Μαρακές, το παλάτι 
Ελ Μπαχία και το μουσείο Νταρ Σι Σαΐντ, πανέμορφο ανάκτορο που 
στεγάζει μια εντυπωσιακή συλλογή μαροκινών λαϊκών τεχνών. Συνε-
χίζουμε με τη φημισμένη πλατεία Τζεμάα ελ Φνα γνωστή ως «Πλατεία 
των Θαυμάτων». Η Τζεμάα ελ Φνα αποτελεί σύμβολο του Μαρακές, 
όπου επί καθημερινής βάσης εκτυλίσσεται ένα μαγευτικό θέαμα, που 
το συνθέτουν υπαίθριοι αυτοσχέδιοι πάγκοι - εστιατόρια, γητευτές φι-
διών, παραμυθάδες, σε συνδυασμό πάντα με τα εκατοντάδες μαγαζιά 
που ξετρυπώνουν στις πιο απίθανες γωνίες των εμπορικών περιοχών 
που ονομάζονται σουκς. Η Μεντίνα του Μαρακές (παλιά πόλη) έχει 
ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. Στη συ-

νέχεια, προαιρετικά, θα περιηγηθούμε στα μονοπάτια του ολάνθιστου 
παραμυθένιου κήπου Μαζορέλ όπου βρίσκεται και το μνημείο για τον 
Yves Saint Laurent, ο οποίος εξασφάλισε τη διατήρηση των κήπων 
με προσωπική φροντίδα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και δι-
ανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΜΑΡΑΚΕΣ (ελεύθερη μέρα) - Προαιρετική 
εκδρομή στην Εσαουίρα
Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα για να περιπλανηθείτε μόνοι σας στο 
πανέμορφο Μαρακές και για τις αγορές σας. Προτείνουμε να επισκε-
φθείτε την Εσαουίρα, παραθαλάσσια πόλη του δυτικού Μαρόκου, στις 
ακτές του Ατλαντικού. Θα θαυμάσουμε τα επιβλητικά τείχη στο χρώμα 
της άμμου, τα λευκά σαν νησιώτικα σπίτια και θα αισθανθούμε πρωτα-
γωνιστές σε φιλμ εποχής. Αποτελεί πόλη των τεχνών και των γραμμά-
των με πλούσια καλλιτεχνική δημιουργία. Το οχυρωμένο κέντρο της, 
η Μεντίνα, έχει ανακηρυχθεί ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της 
Unesco. Επιστροφή στο Μαρακές. Δείπνο και διανυκτέρευση.

7η ημέρα: ΜΑΡΑΚΕΣ - Προαιρετική εκδρομή στην 
Ουαρζαζάτ - Αποχαιρετιστήριο φολκλορικό θέαμα
Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα στο Μαρακές. Προτείνουμε μια ημε-
ρήσια εκδρομή στην Ουαρζαζάτ. Αποτελεί προπύργιο της ερήμου και 
διαθέτει δύο από τις ομορφότερες κάσμπες του Μαρόκου τις οποίες 
θα επισκεφθούμε. Η πρώτη γνωστή ως κάσμπα Ταουρίρτ (εξωτερική 
επίσκεψη) ήταν τόπος κατοικίας του πασά Ταμί Ελ Γκλάουι με πύρ-
γους που υψώνονται πάνω από τις σκεπές των παραδοσιακών σπιτιών. 
Η δεύτερη κάσμπα ονομάζεται Αΐτ Μπεν Xαντού, έχει χαρακτηριστεί 
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την Unesco και 
έχει χρησιμοποιηθεί ως σκηνικό για πολλές κινηματογραφικές ταινίες. 
Στη συνέχεια επιστροφή στο Μαρακές. Δείπνο και στη συνέχεια θα 
μεταβούμε για το αποχαιρετιστήριο φολκλορικό γλέντι, όπου θα απο-
λαύσουμε ένα φανταστικό θέαμα.

8η ημέρα: ΜΑΡΑΚΕΣ - ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ - ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Καζαμπλάνκα, οικονομική πρω-
τεύουσα του Μαρόκου. Θα ξεναγηθούμε στην κεντρική αγορά, στην 
πλατεία Ηνωμένων Εθνών, στην πλατεία Μοχάμεντ Ε΄, στο μέγα τζαμί 
του Χασάν Β΄ (εξωτερικά) , στην παραλιακή λεωφόρο Κορνίς όπου 
θα έχουμε χρόνο για να απολαύσουμε τον καφέ μας και την πλούσια 
συνοικία Άνφα με τον ιππόδρομο και τα γήπεδα γκολφ. Ελεύθερος 
χρόνος και το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής.

9η ημέρα: ΑΘΗΝΑ
Μετά από τη βραδινή πτήση, άφιξη στην πόλη μας το πρωί.
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Ιορδανία: 
7 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
15, 22 Ιουνίου
20 Ιουλίου’
03, 24 Αυγούστου
14, 20 Σεπτεμβρίου
04 Οκτωβρίου

SPECIAL ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ
Μοναδικό πρόγραμμα με διανυκτέρευση κάτω από τα αστέρια στην έρημο του Ουάντι Ραμ

Jordan
Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Turkish Airlines.
• Μια αποσκευή 23 kg και μια χειραποσκευή 8 kg ανά άτομο.
• International Amman 4* (1Ν) (Αμμάν) & Old Village Resort Wadi Musa 5* (1Ν) (Πέτρα) & Mazayen Rum Camp 

5* (1Ν) (Ουάντι Ράμ) & Οryx Aqaba 5* (1Ν + day use) (Άκαμπα) .
• Ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο) καθημερινά.
• Πρωινό με την άφιξη σας στο Αμμάν την 1η ημέρα.
• Day use την τελευταία ημέρα στο ξενοδοχείο στην Άκαμπα. Check out στις 22.00 το βράδυ.
• Εκδρομές, ξεναγήσεις, περιηγήσεις σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα.
• Μεταφορά με άλογα μέσα στο φαράγγι της Πέτρα.
• Σαφάρι με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα στη συναρπαστική κοιλάδα Ουάντι Ραμ.
• Είσοδοι σε μουσεία / αρχαιολογικούς χώρους.
• Επαγγελματίας Ελληνόφωνος ξεναγός.
• Βίζα Ιορδανίας.
• Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων (400€) .
• Προσωπικά έξοδα (τηλεφωνικές κλήσεις, υπηρεσίες καθαρισμού ρούχων, ιατρικά έξοδα κλπ.) .
• Όλα τα γεύματα που δεν αναγράφονται στο πρόγραμμα.
• Προαιρετικές εκδρομές ή δραστηριότητες, που δεν αναφέρονται στο καθημερινό πρόγραμμα.

Σημειώσεις: 
 Για την καλύτερη διεκπεραίωση της εκδρομής, η σειρά του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί, χωρίς 
ωστόσο να παραληφθεί οτιδήποτε.

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 790€

Τιμή σε μονόκλινο 1070€

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 400€

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Κων/πολη TK 1844 22:25 - 23:55

Κων/πολη - Αμμάν TK 814 01:55 - 04:40

Επιστροφή Άκαμπα - Κων/πολη TK 819 01:40 - 04:10

Κων/πολη - Αθήνα TK 1845 07:15 - 08:40

Δώρο: Σαφάρι με 
ειδικά διαμορφωμένα 

οχήματα στη 
συναρπαστική κοιλάδα 

Ουάντι Ραμ.

Δώρο: Η 
μεταφορά με 

άλογα μέσα στο 
φαράγγι της 

Πέτρα.

Από

790€
το άτομο Με Ελληνόφωνο Insider 

στον προορισμό με πτήσεις 
TURKISH από Αθήνα για 
Αμμάν, επιστροφή από 

Άκαμπα - ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΤΤΑ 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ.
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1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΑΜΜΑΝ
Συγκέντρωση το απόγευμα στο αεροδρόμιο και πτήση για το Αμμάν μέσω Κωνσταντινούπολης. 
Διανυκτέρευση εν πτήση.

2η ημέρα: ΑΜΜΑΝ (ξενάγηση πόλης) - Γέρασα «Αντιόχεια επί Χρυσορρόη 
ποταμώ»
Άφιξη στις 04.40π.μ. στο Αμμάν και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας για να πάρουμε πρωινό με 
την άφιξη μας. Αφού φρεσκαριστούμε στη συνέχεια θα ξεναγηθούμε στα σημαντικότερα αξιο-
θέατα του Αμμάν: στο Αρχαίο Ρωμαϊκό Θέατρο (χωρητικότητας 6.000 θεατών) , στο Αρχαιολογι-
κό Μουσείο όπου φιλοξενούνται ευρήματα όλων των εποχών και στην Ελληνιστική Ακρόπολη, 
χτισμένη στον Αλ Κάλα, τον ψηλότερο λόφο της πόλης με την πανοραμική θέα, που κάποτε 
φιλοξενούσε το κολοσσιαίο άγαλμα του Ηρακλή ύψους 10 μ. Μετά τη γνωριμία μας με την ιστο-
ρική κοιτίδα της πόλης, θα βγούμε έξω από το Αμμάν και θα κατευθυνθούμε προς τα βόρεια. Θα 
προχωρήσουμε προς τη Γέρασα (Jerash) . Ο πλούτος της ήταν τόσο μεγάλος που ονομάστηκε 
«Πομπηία της Μέσης Ανατολής». Επιστροφή στο Αμμάν και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας 
και δείπνο.

3η ημέρα: ΑΜΜΑΝ - ΜΑΝΤΑΜΠΑ - ΟΡΟΣ ΝΕΜΠΟ - ΒΗΘΑΝΙΑ - Νεκρά 
θάλασσα - ΠΕΤΡΑ - Petra By Night
Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε για τη νότια Ιορδανία και την Πέτρα. Η πρώτη μας στάση θα 
είναι η Μάνταμπα ή Μαδηβά, σημαντικό χριστιανικό κέντρο της χώρας. Επόμενος σταθμός μας 
το όρος Νέμπο, από όπου θα θαυμάσουμε την πανοραμική θέα προς την Γη της Επαγγελίας 
του Μωυσή. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς την Βηθανία, έναν ακόμη σημαντικό Χριστιανικό χώρο, καθώς εκεί βαφτίστηκε ο Ιησούς από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Έπειτα κατευθυνόμαστε στη 
Νεκρά Θάλασσα, το φυσικό σύνορο μεταξύ Ιορδανίας, Ισραήλ και Δυτικής. Συνεχίζουμε για την Πέτρα, ίσως τον πιο εντυπωσιακό αρχαιολογικό χώρο της Μέσης Ανατολής. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας 
στην Πέτρα και τακτοποίηση. Δείπνο. Το βράδυ, μας περιμένει ακόμη μία ανεπανάληπτη εμπειρία, η Petra By Night (προαιρετικά) . Θα διασχίσουμε ξανά το φαράγγι της Πέτρα ιππεύοντας άλογα, για να 
απολαύσουμε το Θησαυροφυλάκιο και άλλα μνημεία τη νύχτα, με κεριά και έναστρο ουρανό.

4η ημέρα: ΠΕΤΡΑ - ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ (Μπέιντα) - Έρημος ΟΥΑΝΤΙ ΡΑΜ (Διανυκτέρευση σε πολυτελή κατασκήνωση κάτω από τα αστέρια της ερήμου) 
Πρωινό και μετάβαση νωρίς το πρωί στον αρχαιολογικό χώρο. Η Πέτρα, γνωστή ως η ρόδινη πόλη της ερήμου, αποτελεί μια από τις πιο μυστηριώδεις πόλεις της αρχαιότητας. Διασχίζοντας το στενό 
φαράγγι Σικ με τις κάθετες πλαγιές που ξεπερνούν τα 50 μέτρα, αλά σύγχρονοι Ιντιάνα Τζοουνς, θα φτάσουμε στο μαγευτικό Θησαυροφυλάκιο. Στην επίσκεψη μας θα διασχίσουμε το δρόμο των προσό-
ψεων, την νεκρόπολη των Βασιλικών τάφων, θα δούμε το θέατρο, διάφορους αρχαίους και βυζαντινούς ναούς, τη φυλακή και άλλα ρωμαϊκά μνημεία. Θα συνεχίσουμε για άλλα 50 λεπτά και ανεβαίνοντας 
περίπου 800 λαξευμένα σκαλοπάτια, θα φτάσουμε στο μεγαλοπρεπές Μοναστήρι, το δεύτερο δημοφιλέστερο κτίσμα του χώρου. Μετά την απαραίτητη ξεκούραση, θα επιστρέψουμε πίσω. Στη συνέχεια 
μετάβαση λίγα χιλιόμετρα από την Πέτρα, στην Μπέιντα ή την «Μικρή Πέτρα», όπως αποκαλείται. Θα δούμε αποθήκες και τάφους, κανάλια νερού και δεξαμενές. Έπειτα αναχώρηση για την κοιλάδα του 
Φεγγαριού, το Ουάντι Ραμ, όπου έδρασε ο Λόρενς της Αραβίας. Τακτοποίηση στην πολυτελή κατασκήνωση μας κάτω από τα αστέρια της ερήμου. Δείπνο.

5η ημέρα: Σαφάρι στην Έρημο ΟΥΑΝΤΙ ΡΑΜ - ΑΚΑΜΠΑ
Πρωινό και θα διασχίσουμε με τζιπ 4x4 με καρότσα την ερημική περιοχή με τα συναρπαστικά γεωλογικά φαινόμενα, τις βραχογραφίες, την πολύχρωμη άμμο και τα απότομα φαράγγια. Σίγουρα μια μονα-
δική εμπειρία στην Κοιλάδα του Φεγγαριού. Και μετά την έκρηξη αδρεναλίνης θα αποχαιρετήσουμε την έρημο στρέφοντας το βλέμμα μας προς τη θάλασσα και την κοσμοπολίτισσα Άκαμπα. Μοναδικό 
λιμάνι της χώρας, στον μυχό του κόλπου της Άκαμπα ή κόλπου του Εϊλάτ, στο βόρειο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας. Μια όμορφη πόλη, φημισμένη για την τουριστική της κίνηση, τα πολυτελή ξενοδοχεία 
της, τις αμμώδεις παραλίες της και το παραθαλάσσιο ριλάξ που υπόσχεται στους επισκέπτες της. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

6η ημέρα: ΑΚΑΜΠΑ (Χρόνος ελεύθερος για scuba diving, snorkeling και μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα) 
Πρωινό και ελεύθερη ημέρα στην Άκαμπα. Η πόλη είναι χτισμένη πάνω στη θάλασσα, με τα λευκά της κτίρια στολισμένα με ανατολίτικες αψίδες και καμάρες. Η παραλιακή της περαντζάδα είναι πλαισιω-
μένη από εξωτικούς φοίνικες, τα μπαράκια της σερβίρουν κοκτέιλ σε τραπεζάκια έξω και ατμοσφαιρικά φωτισμένες ταράτσες (η Ιορδανία είναι η Ελβετία της Μέσης Ανατολής, και το αλκοόλ ρέει άφθονο 
παντού) και η αμμουδερή παραλία της καταλήγει στα βαθυγάλαζα νερά της Ερυθράς Θάλασσας. Η Ερυθρά Θάλασσα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς του πλανήτη για scuba diving 
και snorkeling λόγω του εντυπωσιακού βυθού της, των κοραλλιογενών υφάλων και των φαντασμαγορικών χρωμάτων της. Λογικό κι επόμενο, λοιπόν, η Άκαμπα να βρίθει σχολών που διοργανώνουν 
μαθήματα αλλά και μεμονωμένες εξορμήσεις για scuba και για snorkeling. Στις 22.00 μ.μ. checkout αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Άκαμπα για την πτήση μας.

7η ημέρα: ΑΚΑΜΠΑ - ΑΘΗΝΑ
Πτήση στις 01.40 π.μ. για την Ελλάδα μέσω Κωνσταντινούπολης. Άφιξη στην πόλης μας νωρίς το πρωί.
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ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΙΝΔΙΑΣ (8HM)
Δελχί, Άγκρα, Τζαϊπούρ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΙΕΤΝΑΜ (11HM)

ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΝΑ - ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (10HM)
Σαγκάη, Τζουτζουάνγκ, Σουτσόου, Χαντσόου, Πεκίνο
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Από

490€
το άτομο

Ινδία: 
8 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
14, 21, 28 Ιουλίου
04, 11, 23 Αυγούστου
15 Σεπτεμβρίου

ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΙΝΔΙΑΣ
Δελχί, Άγκρα, Τζαϊπούρ

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση) με Qatar Airways/Etihad 

Airways/Turkish Airlines
• Διαμονή: Ξενοδοχεία 5*
• Διατροφή: Πρωινό και δείπνο καθημερινά
• Μεταφορές: με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν όπως αναγράφονται 

στο πρόγραμμα
• Τέλη εισόδων (π.χ. μουσεία) : Είσοδοι κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων 

σε όλα τα επισκεπτόμενα μέρη σύμφωνα με το πρόγραμμα
• Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ’ άτομο
• Ξεναγήσεις και εκδρομές: Ξεναγήσεις από διπλωματούχους ξεναγούς 

σύμφωνα με το πρόγραμμα
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α.
• Αντιπρόσωπο/Συνοδό: Έλληνας έμπειρος αρχηγός - συνοδός σε όλο το 

ταξίδι
• Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Βίζα εισόδου στη χώρα (80€) 
• Προαιρετική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους 15€
• Ό, τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή αναγράφεται ως προαι-

ρετικό/προτεινόμενο

Ταξιδιωτικά έγγραφα: 
• Απαραίτητο διαβατήριο με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα εξό-

δου από τη χώρα και δύο (2) τουλάχιστον κενές σελίδες, σκαναρισμένο 
αρχείο του διαβατηρίου σας (μορφή PDF 10 - 300 KB) και μία σκανα-
ρισμένη έγχρωμη φωτογραφία (μορφή JPEG 10 KB - 1 MB διαστάσεων 
350Χ350 pixels) σε άσπρο φόντο.

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 490€

Τιμή σε μονόκλινο 720€

Φόροι αεροδρομίων 730€

Πτήσεις: Ζητήστε λεπτομέρειες πτήσεων

Σημειώσεις: Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

India

Δώρο: 
Ημιδιατροφή & 
τέλη εισόδων 
ξεναγήσεων.

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΔΕΛΧΙ
 Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για το Δελχί μέσω εν-
διάμεσου σταθμού.

2η μέρα: ΔΕΛΧΙ
Λέγοντας: “Σουπραμπχάτ” - “καλημέρα σας” θα ξεκινήσουμε τη ση-
μερινή μας ξενάγηση, αφιερωμένη στην πρωτεύουσα της Ινδίας, το 
παλαιό και νέο Δελχί. Δύο συνεχόμενες γεωγραφικά πόλεις, τόσο δια-
φορετικές μεταξύ τους Μια πόλη μοναδική, που κουβαλά την ιστορία 
χιλιάδων ετών, κοιτίδα θρησκευτικών δογμάτων, φιλοσοφικών στοχα-
σμών, μια πόλη γεμάτη χρώματα και αρώματα, μοναδική και απλά υπέ-
ροχη. Στο παλαιό Δελχί οι εικόνες διαδέχονται η μια την άλλη. Αδιά-
βατοι δρόμοι με ένα πολύχρωμο πλήθος να κυκλοφορεί ανάμεσα σε 
αυτοκίνητα, ρίκσο, αγελάδες, ποδήλατα και ατελείωτα κορναρίσματα. 
Κάπου ανάμεσά τους και εμείς, πάνω σε ποδήλατα (ρίκσο, η ονομα-
σία τους όπως και των μηχανοκίνητων μοτοποδηλάτων) , να κάνουμε 
βόλτα στο chandni chowk, την αγορά της πόλης, εντυπωσιασμένοι 
από το πολύβουο μελίσσι γύρω μας. Συνεχίζουμε για το μεγάλο Τζαμί, 
έδρα της μουσουλμανικής κοινότητας, κατασκευασμένο από κόκκινο 
ψαμμίτη και λευκό μάρμαρο, το οποίο δεσπόζει στον λόφο της περι-
οχής και ξεχωρίζει για το μέγεθός του καθώς μπορεί να φιλοξενήσει 
έως και 25.000 άτομα. Θα περάσουμε από το Κόκκινο Φρούριο, όπου 
πρωταγωνιστεί η Πύλη της Λαχόρης. Εκεί στις 15/08/1947 υψώθηκε η 
σημαία της ανεξάρτητης Ινδίας και κάθε χρόνο την ίδια μέρα ο πρω-
θυπουργός της χώρας εκφωνεί τον καθιερωμένο λόγο. Απέναντι από 
το παλαιό Δημαρχείο, δεσπόζει ο ναός των Σιχ, της μονοθειστικής 
θρησκείας που ξεκίνησε τον 15ο αιώνα με επιρροές κυρίως από τον 
Ινδουισμό και το Ισλάμ. Συνεχίζουμε για το Νέο Δελχί, σε απόσταση 
8 χλμ. νότια από την παλιά πρωτεύουσα της Ινδίας. Αν και η απόφαση 
της ίδρυσης της νέας αυτής πόλης ανάγεται στο1912, η ανέγερσή της 
ολοκληρώθηκε το 1929. Το Νέο Δελχί είναι μια ωραία πόλη με φαρδείς 
δρόμους και μεγάλες πλατείες, όπου τα μεγαλοπρεπή κυβερνητικά 
κτίρια διαδέχονται τα ιδιωτικά μέγαρα Ινδών μεγιστάνων που έχουν 
μεταφέρει τις έδρες των επιχειρήσεών τους εκεί. Εντυπωσιαζόμαστε 
από το Προεδρικό Μέγαρο, το Κοινοβούλιο, τις λεωφόρους των Πρε-
σβειών, και την Πύλη της Ινδίας, χτισμένη προς τιμήν των Ινδών στρα-
τιωτών που έπεσαν στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα ξεναγηθούμε στον 
αρχαιολογικό χώρο, όπου δεσπόζει ο μιναρές Κουτούμπ, και θα επι-
σκεφτούμε τον τύμβο του Χουμαγιούν, του 2ου στη σειρά ηγέτη της 
δυναστείας των Μουγκάλ. Ολοκληρώνουμε τη ξενάγησή μας, επισκε-
πτόμενοι το Rajghat, σημείο όπου καίει η άσβεστη φλόγα στην μνήμη 
του Μαχάτμα Γκάντι. “Πρέπει να είσαι η αλλαγή που θέλεις να έρθει”, 
θρυλική έκφραση του Μοχάντας Καραμτσάντ Γκάντι (όπως ήταν το 
πραγματικό του όνομα) η διδασκαλία του οποίου επηρέασε το διεθνές 
κίνημα για την ειρήνη και μαζί με τον ασκητικό βίο του συνέτειναν στο 
να καθιερωθεί σαν ένα από τα παγκόσμια σύμβολα του 20ού αιώνα. 

Δείπνο και διανυκτέρευση. “σουμπ ρατρι“ “καληνύχτα σας”

3η μέρα: ΔΕΛΧΙ - ΤΖΑΙΠΟΥΡ
Μετά το πρωινό μεταφερόμαστε οδικώς στην υπέροχη ροζ πόλη, τη 
Τζαϊπούρ όπου και φτάνουμε νωρίς το απόγευμα. Η πορεία της δι-
αδρομής, περνώντας από πόλεις και χωριά, ατελείωτα παζάρια αλλά 
και μεγάλους αυτοκινητόδρομους, μας γνωρίζει διαφορετικές πτυχές 
της καθημερινής ζωής των ανθρώπων της περιοχής. Η πόλη Τζαϊπούρ, 
είναι η πρωτεύουσα του κρατιδίου Ρατζαστάν στην Ινδία. Ιδρύθηκε το 
1727 από τον Μαχαραγιά Τζάι Σίνγχ ΙΙ από τον οποίο πήρε το όνομα η 
πόλη. Ο χαρακτηρισμός της πόλης ως η Ροζ πόλη οφείλεται στο ρο-
δαλό χρώμα που είναι βαμμένα τα κτήρια, στην παλιά περιτοιχισμένη 
πόλη. Σήμερα το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε τη θρησκευτική 
τελετή Αάρτι, ομαδική προσευχή στο κεντρικό ινδουιστικό τέμπλο 
το οποίο και δεσπόζει στο ανακτορικό συγκρότημα της πόλης, Η πο-
λυχρωμία του πλήθους, η θρησκευτική ευλάβεια και το πλήθος των 
ασμάτων θα μας εντυπωσιάσουν. Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΤΖΑΙΠΟΥΡ
“ Κε σανντααρ ντιν Χε ατζ “ “Τι υπέροχη ημέρα η σημερινή”
Πρωινό ξύπνημα και στη συνέχεια οδηγούμαστε στο Φρούριο Άμπερ, 
11 χλμ. βόρεια από το κέντρο της πόλης. Χτισμένο από τον Raja Man 
Singh, δεσπόζει πάνω στον λόφο, εκεί όπου οι rajput πολεμιστές, 
εγκαθίδρυσαν την κυριαρχία στην ευρύτερη περιοχή του Ρατζαστάν. 
Ανηφορίζουμε στο κάστρο με τους ελέφαντες και αντικρίζουμε την 
πύλη της Ανατολής, την αίθουσα των δημοσίων ακροάσεων, των ιδι-
ωτικών ακροάσεων, το υπέροχο sheesh mahal, και τα διαμερίσματα 
των γυναικών και παλλακίδων του μαχαραγιά. Κατηφορίζοντας από το 
Amber Fort, σταματούμε να φωτογραφήσουμε το υπέροχο Jal Mahal, 
παλάτι της λίμνης. Στη συνέχεια εισερχόμαστε στο συγκρότημα του 
παλατιού της πόλης, το οποίο κατασκευάστηκε από τον Jai Singh II 
to 1729. Φωτογραφικό υλικό, έπιπλα εποχής, ενδύματα και προσω-
πικά αντικείμενα μας μεταφέρουν σε άλλες εποχές. Το πενταόροφο 
κτίριο Hawa Mahal (παλάτι των ανέμων) δεσπόζει στην περιοχή. Χτί-
στηκε το 1799 για τις γυναίκες της βασιλικής οικογένειας με σκοπό 
να παρακολουθούν τα τεκταινόμενα στην αγορά μέσα από τα μικρά 
παραθυράκια και να μην γίνονται ορατές. Η επίσκεψή μας στο αστε-
ροσκοπείο Jantar Mantar, θα μας εντυπωσιάσει και θα αντιληφθούμε 
την προσπάθεια που κατέβαλε ο Jai Singh II να μετρήσει με ακρίβεια 
το χρόνο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΤΖΑΙΠΟΥΡ - ΑΓΚΡΑ
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε οδικώς για την Άγκρα. Πρώτη 
στάση στην πορεία της διαδρομής μας το χωριό Αμπανέρι, 95 χλμ. 
ανατολικά της Τζαϊπούρ. Στο κέντρο του χωριού δεσπόζει μια εκπλη-
κτική δεξαμενή νερού του 11ου αιώνα, κτισμένη με την παραδοσιακή 
κλιμακωτή αρχιτεκτονική. Συνεχίζουμε για το Φατεχπούρ Σίκρι, την 

υπέροχη αυτή καστροπολιτεία που δημιούργησε ο Άκμπαρ το 1569, 
φτιαγμένη από ροζ ψαμμίτη. Η πόλη λειτούργησε μόνο 14 χρόνια και 
στη συνέχεια εγκαταλείφτηκε. Η περσική ισλαμική αρχιτεκτονική συν-
δυασμένη με την ινδική παράδοση μας έχει αφήσει ένα κτιριακό συ-
γκρότημα μιας απαράμιλλης ηγεμονικής πόλης. Άφιξη στο ξενοδοχείο 
μας στην Άγκρα. Δείπνο και διανυκτέρευση

6η μέρα: ΑΓΚΡΑ
“Νάμαστε” “καλωσήλθατε” Η σημερινή μας ξενάγηση ξεκινά με το 
εντυπωσιακό μαυσωλείο Ταζ Μαχάλ, χτισμένο από τον Σουλτάνο Σαχ 
Τζαχάν, στη μνήμη της γυναίκας του Μουμτάζ Μαχάλ. Χιλιάδες τεχνίτες 
εργάστηκαν για 22 χρόνια ώστε να ολοκληρώσουν αυτό το υπέροχο 
μνημείο αγάπης. Η αρχιτεκτονική του αρτιότητα, οι καταπληκτικές εγ-
χαράξεις με την τεχνική της pietra dura και οι ένθετες διακοσμήσεις 
μας εκπλήσσουν. Η πορεία μας στα βάθη των χρόνων, αυτών της μου-
σουλμανικής κυριαρχίας των Μουγκάλ δυναστειών στην Ινδία, συνε-
χίζεται με την επίσκεψή μας στο φρούριο της Άγκρα. “Σούνταρ σάμα” 
“υπέροχη θέα”, αναφωνούμε ανηφορίζοντας στο κάστρο, εκεί όπου 
δεσπόζει το εντυπωσιακό συγκρότημα παλατιών που στέγασε τους 
αυτοκράτορες Άκμπαρ, Τζαχανγκίρ και Σαχ Τζαχάν. Το υπέροχο κόκκινο 
φρούριο περιβάλλεται από διπλά τείχη με τάφρο και αποτελείται από 
παλάτια, κήπους και εσωτερικές αυλές δημιουργώντας μια καστροπο-
λιτεία. Η ξενάγηση της πόλης της Άγκρα συνεχίζεται στην ανατολική 
πλευρά του ποταμού Γιαμούνα, επισκεπτόμενοι το μαυσωλείο Itmad 
Ud Daulah, δημιουργημένο από τη Nur Jahan, προς τιμή του πατέρα 
της. Το μαυσωλείο αποτελεί πρότυπο για τη δημιουργία του Ταζ Μαχάλ 
και σηματοδοτεί την μετάβαση από την πρώιμη στην κύρια περίοδο 
της ταφικής αρχιτεκτονικής των Μουγκάλ. Δείπνο και διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΑΓΚΡΑ - ΔΕΛΧΙ
Η σημερινή ημέρα θα μας οδηγήσει οδικώς από την Άγκρα στο Δελ-
χί. Καθοδόν θα επισκεφθούμε τη Ματούρα, γενέτειρα του Κρίσνα και 
ιερή πόλη για τους Ινδουιστές. Εδώ μας περιμένει η επίσκεψη στον 
ιερό ομώνυμο ναό και φυσικά η πρώτη μας «μύηση» στην θρησκεία 
που εδώ και χιλιετηρίδες κυριαρχεί στη χώρα. Επιστρέφοντας στη νέα 
πόλη του Δελχί και χρόνου επιτρέποντος, περνάμε από το ναό του λω-
τού των Μπαχάι, αφιερωμένο στην ιδέα του Θεού, ανεξαρτήτως θρη-
σκείας. Η πρωτότυπη αρχιτεκτονική του δόμηση σε σχήμα λωτού μας 
εκπλήσσει. Το απόγευμα στη διάθεσή μας για εξόρμηση σε ένα από τα 
πολυάριθμα εμπορικά κέντρα του νέου Δελχί, της πολύμορφης αυτής 
πρωτεύουσας της Ινδίας.

8η μέρα: ΔΕΛΧΙ - ΑΘΗΝΑ
Αναχώρηση από το διεθνές αεροδρόμιο Ίντιρα Γκάντι, μέσω ενδιάμε-
σου σταθμού για την πτήση της επιστροφής. Ευχή και προσδοκία μας 
“να ξανάρθουμε.
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Κίνα: 
10 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
21 Ιουνίου
13, 20 Ιουλίου
2, 9, 23 Αυγούστου 
27 Σεπτεμβρίου
25 Οκτωβρίου
15 Νοεμβρίου

ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΝΑ - ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
Σαγκάη, Τζουτζουάνγκ, Σουτσόου, Χαντσόου, Πεκίνο 

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 840€

Τιμή σε μονόκλινο 1180€

Φόροι αεροδρομίων & είσοδοι 890€

Δώρο: 
Ημιδιατροφή & 
τέλη εισόδων 
ξεναγήσεων.

Από

840€
το άτομο

China
Περιλαμβάνονται: 
• Πτήσεις με Etihad Airways/Qatar Airways/Emirates
• Ξενοδοχεία 4* & 5*
• Ημιδιατροφή καθημερινά (στα ξενοδοχεία & σε τοπικά εστιατόρια) 
• Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως περιγράφονται
• Εισόδους κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α.
• Φιλοδωρήματα
• Έμπειρο αρχηγό/συνοδό του ταξιδιού
• Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά 
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά 

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Βίζα εισόδου στη χώρα (κόστος βίζας, 129€) 
• Προαιρετική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους 15€
• Ό, τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο

Ταξιδιωτικά έγγραφα: 
• Απαραίτητο το διαβατήριό σας με 6μηνη ισχύ από την ημερομηνία εξόδου από τη χώρα και χωρίς σφραγίδα 

Ταϊβάν.
• Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία σε λευκό φόντο, ειδικών διαστάσεων (παρακαλώ ρωτήστε μας) .

Πτήσεις: Ζητήστε λεπτομέρειες πτήσεων
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1η μέρα ΑΘΗΝΑ - ΣΑΓΚΑΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Σαγκάη, μέσω ενδιάμεσου σταθμού.

2η μέρα ΣΑΓΚΑΗ 
Άφιξη στην Σαγκάη. Τόνοι μελανιού έχουν χυθεί για να περιγράψουν την διασημότερη πόλη της 
Κίνας αν όχι ολόκληρης της Ασιατικής ηπείρου. Η «Βασίλισσα της Κίνας», η «Πόρνη της Ανατολής» 
και δεκάδες άλλα επίθετα προσπαθούν να αποδώσουν όλα αυτά τα οποία περικλείονται στα 6440 
τ.χλμ. που αποτελούν την έκταση της πόλης. Θα έχουμε την πρώτη γνωριμία μας με την φουτουρι-
στική μεγαλούπολη ξεκινώντας από τον πύργο Jinmao, ένα γυάλινο μαργαριτάρι αρχιτεκτονικής με 
λαμπερά χρώματα και φουτουριστικό σχεδιασμό, ύψους 468 μέτρων το οποίο και θα αποτελέσει 
το σημείο από όπου θα απολαύσουμε το συγκλονιστικό πανόραμα της πόλης, ενώ στους εκθεσι-
ακούς χώρους του Εθνικού Μουσείου θα γνωρίσουμε τις ρίζες του Κινεζικού πολιτισμού, μέσα 
από εκθέματα αγγειοπλαστικής, γλυπτικής, ζωγραφικής καλλιγραφίας και σκευών μαγειρικής, που 
χρονολογούνται από το 3.000 π.Χ.

3η μέρα ΣΑΓΚΑΗ
Η αίσθηση του επισκέπτη που αντικρύζει για πρώτη φορά την χαώδη μεγαλούπολη, είναι σοκα-
ριστική. Η Σαγκάη δεν είναι παλαιά πόλη. Χτίστηκε μόλις τον 11ο αιώνα, χωρίς να διαδραματίσει 
ποτέ κανέναν ρόλο στην πολιτιστική ζωή της Κίνας. Για αιώνες παρέμεινε μία ασήμαντη επαρχιακή 
πόλη, γνωστή σαν εμπορική ζώνη και λιμάνι στις ακτές του Ειρηνικού, με εξαιρετικά περιορισμένη 
σημασία. Από τις αρχές όμως του 19ου αιώνα, λόγω στρατηγικής θέσης, αποκτά εξέχουσα θέση 
στον τομέα του διαμετακομιστικού εμπορίου με τα γειτονικά κράτη και ο μικρός οικισμός άρχι-
σε να αναπτύσσεται ραγδαία. Έναν αιώνα μόλις αργότερα, παρατηρώντας προσεκτικά την Σαγκάη, 
αντιλαμβανόμαστε πώς θα είναι οι μεταμοντέρνες πόλεις τους μέλλοντος. Στα 6440 τ.χλμ. της γε-
ωγραφικής επιφάνειας που καλύπτει, συντελείται ένα θαύμα το οποίο θα γνωρίσουμε σε βάθος 
στην σημερινή ξενάγηση. Η γραφική China Town με τους δαιδαλώδεις δρόμους και οι σκιεροί 
κήποι Γιού θα μας ανακαλύψουν το ξεχασμένο πρόσωπο της σύγχρονης μεγαλούπολης. Ο ποτα-
μός Χουάνγκ, που χωρίζει την Ανατολική από την Δυτική Σαγκάη και στις όχθες του εγείρεται μία 
πληθώρα εντυπωσιακών δημοσίων κτιρίων και μνημείων. Το Bund, η λεωφόρος - σύμβολο της 
ευημερίας της πόλης, έχει μήκος μόνο 1, 5 χλμ. αλλά κοσμείται από ένα αρμονικό σύνολο οικο-
δομημάτων εξαιρετικής αρχιτεκτονικής, που αντιπροσωπεύουν όλες τις Ευρωπαϊκές τάσεις, όπως 
Μπαρόκ, Αρχαιοελληνικό, Νεοκλασικό και Αναγεννησιακό. Ένας ευχάριστος περίπατος κατά μήκος 
του ποταμού, με θέα το εντυπωσιακό Pudong, με τους γιγαντιαίους ουρανοξύστες, θα μας φέρει 
σε επαφή με το άκρατο μεταμοντέρνο ύφος της πόλης. Σειρά έχει η διάσημη λεωφόρος Ναντζίνγκ. 
Πρόκειται για την κύρια εμπορική αρτηρία της Σαγκάης, μήκους 5, 5 χιλιομέτρων, με περισσότερα 
από 600 πολυτελή καταστήματα, που ικανοποιούν καθημερινά την καταναλωτική μανία Κινέζων 
και επισκεπτών. Εδώ η επικρατούσα νοοτροπία «Κινέζικο, άρα χαμηλότερης ποιότητας» μάλλον 
θα αναθεωρηθεί. Το απόγευμα θα κάνουμε μία ονειρική κρουαζιέρα στον ποταμό Χουάγκ Που, την 
ώρα που το φως της μέρας θα χάνεται και οι ακτίνες «νέον» θα προσδίδουν μία εξωπραγματική 
γοητεία στον ορίζοντα της πόλης.

4η μέρα ΣΑΓΚΑΗ - ΤΖΟΥΤΖΟΥΑΝΓΚ - ΣΑΓΚΑΗ
Εδώ και δυόμιση χιλιάδες χρόνια η καρδιά της Κίνας χτυπάει στις κοιλάδες του ποταμού Γιανγκτσέ 
και των αναρίθμητων παραποτάμων του. Τότε μικρά ευκίνητα πλεούμενα μετέφεραν τα αγροτικά 
προϊόντα, από τα βαλτώδη κανάλια στο Grand Canal και οι εμπορικές συμφωνίες κλείνονταν στις 
λασπώδεις όχθες των ποταμών. Σήμερα οι οικονομικές διαπραγματεύσεις υπογράφονται στους 
ατσάλινους ουρανοξύστες, που απειλούν να καταπιούν τις κινεζικές μεγαλουπόλεις. Αφήνοντας 
για λίγο την φρενίτιδα της Σαγκάης θα εκδράμουμε στο «Κρυμμένο μαργαριτάρι» των υδάτινων 
συμπλεγμάτων της Ανατολικής Κίνας, που ακούει στο εξωτικό όνομα Τζουτζουάνγκ και που πρώτοι 
εμείς ανακαλύψαμε και περιελάβαμε στα ταξιδιωτικά του οδοιπορικά. Στενά δρομάκια, αβαθή κα-
νάλια, πέτρινες καμπυλωτές γέφυρες, πολύχρωμοι ναοί και ομοιώματα χάρτινων δράκων αποτελούν 
το σχεδόν θεατρικό σκηνικό της μικρής πόλης, που μοιάζει να στέκεται ακίνητη στον χρόνο και 
αρνείται πεισματικά να εκμοντερνιστεί. Η ρομαντική βαρκάδα με παραδοσιακά πλεούμενα θα είναι 
η απόλυτη ταξιδιωτική εμπειρία, που θα μας μεταφέρει στην εποχή του Μάρκο Πόλο, που έμεινε 
άφωνος με την σαγηνευτική ομορφιά των υδάτινων πολιτειών της Ανατολικής Κίνας. Το απόγευμα 
επιστρέφουμε στην λάμψη της Σαγκάης. Αργότερα θα παρακολουθήσουμε μία εκπληκτική παρά-
σταση των περίφημων ακροβατικών της Σαγκάης.

5η μέρα ΣΑΓΚΑΗ - ΣΟΥΤΣΟΟΥ
Πρωινή οδική αναχώρηση για την Σουτσόου, στην περιφέρεια Τσιανγκσού. Σήμερα η μορφή του 
Πρωθυπουργού είναι σκαλισμένη σε πέτρα στην αποβάθρα, για να θυμίζει στους επισκέπτες που 

φτάνουν εδώ σοκαρισμένοι από τα δάση ουρανοξυστών που έχουν δει, ότι η ομορφιά αντέχει στο 
χρόνο, τα κανάλια, που σχεδίασαν οι πολεοδόμοι του Zixu είναι ακόμα εδώ και τα σπίτια όπου 
έζησαν γενιές εμπόρων μεταξιού, υπάρχουν ακόμα. Οι καιροί έχουν αλλάξει αλλά το ύφος και ο 
χαρακτήρας του Σουτσόου παραμένουν αναλλοίωτα. Τα κανάλια χρησιμοποιούνται ακόμα και στην 
παλιά πόλη το ρολόι του χρόνου έχει ακινητοποιηθεί. Ο Κήπος του «Ταπεινού Αξιωματούχου» και 
ο βραχόκηπος του «Δεξιοτέχνη των Διχτυών» που χρονολογείται από την δυναστεία των Μινγκ και, 
ως εκ θαύματος, σώθηκε από την καταστροφική μανία της επανάστασης των Τάιπινγκ είναι τα κύρια 
σημεία της ξενάγησης μας. Την γνωριμία μας με την πόλη θα κλείσει η επίσκεψη στην κεκλιμένη 
παγόδα στον Λόφο της Τίγρης, που κατασκευάσθηκε προς τιμήν του αγαπημένου αυτοκράτορα 
Jingming, της δυναστείας Wei.

6η μέρα ΣΟΥΤΣΟΟΥ - ΧΑΝΤΣΟΟΥ
Το πρωί θα μεταφερθούμε οδικώς στο Χαντσόου. Το γοητευτικό Χαντσόου ιδρύθηκε επί της δυ-
ναστείας των Τσιν με το όνομα Τσιαντάνγκ και αναφέρεται σαν μία από τις επτά αρχαιότερες πρω-
τεύουσες της Κίνας. Η άφιξή μας στην ονομαστή «υγρή πόλη» θα συνοδευτεί από επίσκεψη στην 
περίφημη Βουδιστική παγόδα των «Έξι Αρμονιών» και αμέσως μετά από μία βαρκάδα στο ειδυλλι-
ακό τοπίο της Δυτικής λίμνης, το κορυφαίο φυσικό αξιοθέατο της περιοχής, που αποτελεί Μνημείο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ολοκληρώνουμε την ξενάγηση μας με επίσκεψη σε φυτεία 
τσαγιού

7η μέρα: ΧΑΝΤΣΟΟΥ - ΠΕΚΙΝΟ 
Σήμερα μας περιμένει μία ακόμα έκπληξη που αποδεικνύει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την 
τρομακτική πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην Κίνα. Η μεταφορά μας από το 
Χαντσόου στο Πεκίνο, επόμενο σταθμό του ταξιδιού μας, θα γίνει με το υπερσύγχρονο τρένο βο-
λίδα το οποίο θα καλύψει τα 1.630 χλμ. της απόστασης σε λιγότερο από 6 ώρες! Η πρώτη γνωριμία 
με την μεγαλούπολη είναι τα περίφημα Θερινά Ανάκτορα, ένα σύμπλεγμα παλατιών, κήπων εσωτε-
ρικών αυλών και αιθουσών που απηχούν την ιστορία δυναστειών που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη 
διαμόρφωση της μεγάλης αυτοκρατορίας. Η γαλήνια λίμνη Κουμίνγκ διευκολύνει τον ναρκισσιστι-
κό αντικατοπτρισμό του παλατιού στην αχλή του οποίου ακόμα και σήμερα ο επισκέπτης μπορεί να 
«ακούσει» ψιθύρους και κραυγές από την ταραγμένη εποχή της επανάστασης των Μπόξερ.

8η μέρα ΠΕΚΙΝΟ 
Μετά το πλούσιο πρωινό θα ξεκινήσουμε μία περιεκτική ξενάγηση στο κορυφαίο αξιοθέατο της 
Κίνας, το Σινικό Τείχος. Πρόκειται για το απόλυτο πανανθρώπινο μεγαλούργημα, ορατό από την 
Σελήνη, μήκους 8.800 χλμ., που ξεκίνησε να υλοποιείται τον 3ο π.Χ. αιώνα. Η κατασκευή του προ-
σαρμόστηκε στην διαθεσιμότητα των υλικών τής κάθε περιοχής που διέσχιζε, ωστόσο η σύλληψη 
και η οχυρωματική αρχιτεκτονική του το κατατάσσουν στα κορυφαία αμυντικά έργα του ανθρώπου. 
Το τείχος, αρκετά φαρδύ για να παρέχει άνεση στον καλπασμό επτά έφιππων στρατιωτών, συμπλη-
ρώνεται από κωνοειδείς πύργους και παρατηρητήρια. Κάθε πύργος διαθέτει σκάλες και εισόδους, 
ειδικά σχεδιασμένες, έτσι ώστε να προκαλείται σύγχυση στους επιτιθέμενους. Εμείς θα το προσεγ-
γίσουμε στο πέρασμα του Τζινγιονγουάν και θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε πάνω του, 
να φωτογραφήσουμε τις πολεμίστρες και τους αμυντικούς πύργους και να φανταστούμε δυνατούς 
στρατούς να το διατρέχουν με αποφασιστικότητα και αυταπάρνηση. Μαγεμένοι από την αισθητική 
αρμονία της μεγαλειώδους κατασκευής θα συνεχίσουμε για την ιερή περιοχή του Changling, όπου 
βρίσκεται η πλειοψηφία των αυτοκρατορικών τάφων της περίφημης δυναστείας των Μινγκ, η οποία 
έθεσε τις βάσεις της πολιτιστικής και πνευματικής αναμόρφωσης της Κίνας. Γεμάτοι από πρωτό-
γνωρες εικόνες και ανατολίτικους ήχους, θα κλείσουμε την μέρα μας με ένα παραδοσιακό δείπνο 
«Πάπιας Πεκίνου», σε ειδικευμένο τοπικό εστιατόριο. Δεν είναι μόνο ο έρωτας, που περνάει από το 
στομάχι, βλέπετε. Αν θέλει κανείς να διεισδύσει βαθιά στην κουλτούρα ενός λαού θα πρέπει πρώτα 
να δοκιμάσει την κουζίνα του.

9η μέρα: ΠΕΚΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Το Αμβούργο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη σε έκταση και πληθυσμό 
μετά το Βερολίνο και ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης. Θα περιηγηθούμε στη συνοικία 
του λιμανιού Σαιντ Πάουλι στη ψαραγορά και τις αποβάθρες του λιμανιού και θα καταλήξουμε στο 
κέντρο της παλιάς πόλης με την εκκλησία του Αγ.Μιχαήλ όπου θα δούμε το Χρηματιστήριο και το 
παλιό Δημαρχείο. Θα γνωρίσουμε το ιστορικό του κέντρο με το σιδηροδρομικό σταθμό, το θέατρο 
και το κεντρικό πεζόδρομο που είναι ένας από τους μεγαλύτερους της Γερμανίας. Υπόλοιπο ημέρας 
ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

10η μέρα: ΑΘΗΝΑ
Άφιξη στην Αθήνα
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Βιετνάμ: 
11 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
Ιούνιος - Οκτώβριος

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΙΕΤΝΑΜ 

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 1190€

Τιμή σε μονόκλινο 1680€

Φόροι αεροδρομίων & είσοδοι 890€

Από

1190€
το άτομο

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση) με Qatar Airways 
• Ξενοδοχεία 4*/5* ως ακολούθως ή παρόμοια αυτών
• Ανόι: Silk Path www.silkpathhotel.com 
• Χόι Αν: Hoi Αn http://hoianhistorichotel.com.vn
• Χουέ: Indochina Palace www.indochinepalace.com
• Σαϊγκόν: Rex rex - ho - chi - minh - city.hotelshochiminh365.com/en
• Διατροφή: Ημιδιατροφή καθημερινά εκτός της 10ης μέρας (πρωινό) 
• Μεταφορές, μετακινήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα
• Τέλη εισόδων (π.χ. μουσεία) : Είσοδοι κατά την διάρκεια των ξεναγήσεων σε όλα τα επισκεπτόμενα μέρη 

σύμφωνα με το πρόγραμμα
• Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ’ άτομο
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
• Ξεναγήσεις και εκδρομές: Ξεναγήσεις από διπλωματούχους ξεναγούς σύμφωνα με το πρόγραμμα
• Αντιπρόσωπο/Συνοδό: Έλληνας έμπειρος αρχηγός - συνοδός της εκδρομής σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού 

σας
• Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Κόστος βίζας
• Προαιρετική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους 15€
• Ό, τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο

Ταξιδιωτικά έγγραφα: 
• Απαραίτητη φωτοτυπία του διαβατηρίου σας με 6μηνη ισχύ από την ημερομηνία εξόδου από τη χώρα, 15 

μέρες πριν την αναχώρηση του ταξιδιού και μία (1) έγχρωμη φωτογραφία την οποία θα έχετε μαζί σας κατά 
την άφιξή σας στη χώρα.

Πτήσεις: 

Αναχώρηση

Αθήνα - Ντόχα 19:00 - 23:35

Ντόχα - Ανόι 02:25 - 13:30

Επιστροφή

Σαϊγκόν - Ντόχα 19:25 - 23:40

Ντόχα - Αθήνα 01:30 - 06:30

Vietnam
Δώρο: 

Ημιδιατροφή & 
τέλη εισόδων 
ξεναγήσεων.
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΑΝΟΙ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το δυναμικό Ανόι, 
στο Βόρειο Βιετνάμ, την παραδοσιακή πρωτεύουσα της μαρτυρικής χώρας, που τις τελευταίες 
δεκαετίες έχει μεταμορφωθεί σε μια μοντέρνα και πλούσια Ασιατική μεγαλούπολη, διατηρώντας 
παράλληλα πολλά από τα στοιχεία της αίγλης του παρελθόντος και της αγωνιστικής δράσης που 
επέδειξε στην νεότερη ιστορία του κράτους.

2η μέρα: ΑΝΟΙ 
Άφιξη στο νέο διεθνές υπερσύγχρονο αεροδρόμιο της πόλης και αμέσως μετά την ολοκλήρω-
ση των διαδικασιών εισόδου στην χώρα, μεταφερόμαστε στο ξενοδοχείο μας. Το Ανόι είναι μία 
πρωτεύουσα μοναδική. Μπορεί να ακούγεται ως κλισέ, όμως πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει 
άλλη σαν και αυτήν. Χτισμένο γύρω από την θρυλική λίμνη Χοαν Κιεμ - όπου λίγο μετά την αυγή 
οι Βιετναμέζοι παίζουν μπάντμιντον, ασκούνται στο «τάι τσι» ή απλά απολαμβάνουν τον περίπα-
τό τους στο γειτονικό πάρκο - και με μια εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, με εμφανείς τις γαλλικές, 
ρωσικές και κινεζικές επιδράσεις, το Ανόι ισορροπεί με επιτυχία ανάμεσα στην παράδοση και τον 
μοντερνισμό. Η πρώτη μας επαφή με το πολύβουο κέντρο της πόλης θα πραγματοποιηθεί με τον 
πλέον παραδοσιακό τρόπο. Βόλτα με ποδήλατο - ταξί στον παλιό εμπορικό τομέα με τα τριάντα 
έξι δρομάκια - το κάθε ένα αφιερωμένο σε μια διαφορετική επιχειρηματική συντεχνία - που λει-
τουργεί από τον 11ο αιώνα. Σήμερα τα εκατοντάδες υπαίθρια εστιατόρια, τα ατμοσφαιρικά καφέ, 
οι περιπλανώμενες μουσικές μπάντες και οι νυχτερινές πολύχρωμες αγορές χαρακτηρίζουν την 
περιοχή, ενώ ο περίπατος που θα ακολουθήσει κατά μήκος της όχθης της λίμνης θα βοηθήσει στον 
καλύτερο προσανατολισμό μας.

3η μέρα: ΑΝΟΙ - Ολοήμερη εκδρομή στο Χα Λόνγκ - ΑΝΟΙ
Ο Κόλπος του Χα Λονγκ, το «Στολίδι του Βιετνάμ», περιλαμβάνεται στον Κατάλογο των Μνημεί-
ων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO από το 1992 και στην λίστα των Εθνικών 
Κειμηλίων και Τόπων του Βιετνάμ από το 1962. Η σημερινή μας εκδρομή θα αποκαλύψει την σπά-
νια ομορφιά των ορεινών αυλακώσεων των οροσειρών του Βορειοανατολικού Βιετνάμ. Έχοντας 
έκταση 1.553 τ.χλμ. με διάσπαρτες πάνω από 1.600 ασβεστολιθικές νησίδες με πυκνή βλάστηση, ο 
κόλπος Χα Λογκ δημιουργεί μοναδικές εικόνες και καθηλώνει τους επισκέπτες, προκαλώντας δέος 
στο θέαμά του. Οι γεωλογικοί σχηματισμοί έχουν ηλικία περίπου 500 εκατομμυρίων χρόνων ενώ 
και στην ευρύτερη ζώνη του κόλπου εμφανίζονται παρόμοια γεωλογικά, μορφολογικά, κλιματι-
κά και πολιτιστικά φαινόμενα. Η κρουαζιέρα με παραδοσιακό πλοιάριο, ανάμεσα στους ογκώδεις 
σχηματισμούς, αποτελεί μία μοναδική εμπειρία. Εκατοντάδες καταπράσινοι βράχοι, αποτέλεσμα 
εδαφικής διάβρωσης εκατομμυρίων ετών, συνθέτουν ένα ονειρικό τοπίο που γέννησε μύθους και 
θρύλους, σχεδόν θεοποιήθηκε από τις ντόπιες φυλές και ικανοποιεί πλήρως όλες τις αισθήσεις του 
επισκέπτη. Η ξενάγηση σε ένα από τα μαγευτικά σπήλαια με σταλακτίτες και σταλαγμίτες και το 
γευστικότατο γεύμα με θαλασσινά και άλλα βιετναμέζικα παραδοσιακά πιάτα, ολοκληρώνουν την 
εμπειρία της ημέρας. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Ανόι.

4η μέρα: ΑΝΟΙ - ΧΟΑ ΛΟΥ - ΚΟΙΛΑΔΑ THUNG NANG - ΑΝΟΙ
Μετά το πρωινό μας θα μεταφερθούμε στην αρχαία πρωτεύουσα του Βιετνάμ, Χόα Λου, η οποία 
ονομάζεται και «ο χερσαίος κόλπος Ha Long». Θα επισκεφθούμε τους δύο ναούς αφιερωμένους 
στους Dinh και Le, οι οποίοι βρίσκονται σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον. Αμέσως μετά θα μετα-
φερθούμε στην Thung Nang, η οποία είναι μία παρθένα και ανέγγιχτη περιοχή. Η κοιλάδα Thung 
Nang είναι στη μέση των ορεινών βράχων, οι οποίοι καλύπτονται από δέντρα και με πολλές κρυφές 
γοητείες που πρέπει να ανακαλυφθούν. Στην κρουαζιέρα που θα ακολουθήσει θα θαυμάσουμε τους 
εντυπωσιακούς βραχώδεις σχηματισμούς, τα γραφικά βουνά, τα μοναδικά ποτάμια - σπήλαια και 
θα δούμε τους ντόπιους χωρικούς να ψαρεύουν στην άγρια αυτή περιοχή. Η γαλήνη του τοπίου 
με τους ορυζώνες, τα ψηλά - επιβλητικά βράχια και τα ιερά σπήλαια απλά θα μας σαγηνεύσει. Το 
απόγευμα θα επιστρέψουμε στο Ανόι.

5η μέρα: ΑΝΟΙ
Το Ανόι υπήρξε η πρωτεύουσα της γαλλικής Ινδοκίνας και το διοικητικό κέντρο. Κατά την διάρκεια 
του δεύτερου παγκόσμιου πόλεμου καταλήφθηκε από τους σκληροτράχηλους Ιάπωνες, απελευθε-
ρώθηκε το 1945 και έγινε η έδρα των αγωνιστικών ταγμάτων των Βιετμίνχ. Όταν αποχώρησαν οι 
Γάλλοι το 1954 άφησαν πίσω τους μια σειρά από ναούς, κυβερνητικά κτίρια, ξενοδοχεία και βίλλες 
με ευρωπαϊκό ύφος και δυτική αρχιτεκτονική. Είναι μια πόλη με περισσότερα από 1.000 χρόνια 
ιστορίας και δικαίως θεωρείται το πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο του Βιετνάμ. Η ξενάγηση 
είναι απλά συγκλονιστική. Τα υπέροχα λευκά γαλλικά αποικιακά οικοδομήματα γοητεύουν με την 
κομψότητά τους, το σπίτι του Χο Τσι Μινχ, ηγέτη του νέου 
Βιετνάμ, εντυπωσιάζει με τη λιτότητά του ενώ το μεγαλειώ-
δες μαυσωλείο του αποτελεί ένα τρανό δείγμα του σεβασμού 
που θρέφουν οι Βιετναμέζοι στο πρόσωπο του πολιτικού που 
άλλαξε την ροή της ιστορίας. Ο κινεζικής τεχνοτροπίας Ναός 
Ngok Son και η γέφυρα Huc, πάνω στην λίμνη, είναι τα από-
λυτα σύμβολα του Ανόι ενώ ο υπέροχα διακοσμημένος «Ναός 
της Λογοτεχνίας» του 11ου αιώνα και το κομψό τέμπλο του 
«Ενός Πυλώνα» αποτελούν τα απαυγάσματα της αυστηρής 
Βουδιστικής παράδοσης της πόλης. Η ξενάγησή μας ολοκλη-
ρώνεται στο πολύ ενδιαφέρον Εθνολογικό Μουσείο, με πλού-
σια εκθέματα, που θα μας μυήσουν στην καθημερινότητα και 
στην πλούσια παράδοση των διαφόρων μειονοτικών φυλών 
του Βόρειου Βιετνάμ. Το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε, 
σε ειδικά διαμορφωμένο θέατρο, το μοναδικό στον κόσμο 
θέαμα των «Μαριονεττών του νερού», που επί 10 περίπου αι-
ώνες αποτελούσε τον κύριο τρόπο διασκέδασης των εργατών 
των ορυζώνων.

6η μέρα: ΑΝΟΙ - ΝΤΑΝΑΝΓΚ - ΧΟΙ ΑΝ 
Σήμερα θα γνωρίσουμε το διαφορετικό πρόσωπο του κεντρι-
κού Βιετνάμ. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
μοντέρνα πόλη του Ντανάγκ, το μεγαλύτερο λιμάνι του κε-
ντρικού Βιετνάμ, στις ακτές της Κινεζικής θάλασσας, στους 
πρόποδες των «Μαρμάρινων Ορέων» και τέταρτο μεγαλύτερο 
αστικό πυρήνα της χώρας. Επίσκεψη στο εξαιρετικό μουσείο, 
με τα περίφημα ευρήματα του θεοκρατικού πολιτισμού των 
Τσαμ, ενός ύστερου ινδουιστικού πολιτισμού, που άνθησε 
στην περιοχή τον 7ο αιώνα και στη συνέχεια μία στάση στη 
γνωστή «China Beach», όπου αποβιβάστηκαν οι πρώτοι Αμε-
ρικανοί πεζοναύτες κατά τη διάρκεια του αιματηρού πολέμου 
του Βιετνάμ. Το μεσημέρι θα μας βρει στο διάσημο και γρα-
φικό Χόι Αν, μια από τις ομορφότερες εικόνες που έχει να πα-
ρουσιάσει η χώρα. Απογευματινή ξενάγηση στο άθικτο από το 
πέρασμα του χρόνου παλιό πορτογαλικό λιμάνι με τις τοξωτές 
γέφυρες, κινεζικής επιρροής στην διακόσμηση, παγόδες, τα 

πορτοκαλόχρωμα ξύλινα κτίρια των εμπόρων του 16ου αιώνα, τα κινεζικά και ιαπωνικά ιερά, την γε-
μάτη πολύχρωμα φαναράκια αγορά της πόλης, όλα αυτά, που έκαναν την UNESCO να συμπεριλάβει 
το Χόι Αν στη λίστα των μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

7η μέρα: ΧΟΙ ΑΝ - ΧΟΥΕ
Σήμερα, μέσω μιας πανέμορφης διαδρομής στα υψόμετρα των ορεινών όγκων του κεντρικού Βι-
ετνάμ, και διασχίζοντας μερικά από τα μακρύτερα τούνελ της Ινδοκίνας, συνεχίζουμε για την αυ-
τοκρατορική πόλη του Χουέ. Βρίσκεται στην επαρχία Thừa Thiên - Huừ, είναι χτισμένη δίπλα στον 
ποταμό Sông Hừừng και επί της κυβέρνησης των Nguyen αποτελούσε την επίσημη πρωτεύουσα 
της χώρας. Παρ’ όλες τις καταστροφές που υπέστη κατά τη διάρκεια του πολέμου, είναι γεμάτη 
από τις μνήμες εκείνης της χρυσής εποχής της κυριαρχίας των ισχυρών δυναστειών του κεντρικού 
Βιετνάμ. Κατά την ταραγμένη περίοδο του Βρώμικου Πολέμου, το Χουέ ανήκε στο Νότιο Βιετνάμ. 
Η πόλη αντιμετώπισε μεγάλη βία όταν στην λεγόμενη Μάχη του Χουέ, το 1968, πολλά από τα κτίριά 
της καταστράφηκαν από τις αμερικανικές δυνάμεις, ενώ οι δυνάμεις των Βιετκόνγκ προχώρησαν 
σε μαζικές δολοφονίες ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού. Απογευματινή περιήγηση στην επι-
βλητική «Ακρόπολη», στην οποία εξέχουσα θέση έχουν και τα ερείπια της μυστηριώδους Απαγο-
ρευμένης Πόλης, η οποία, όπως και ολόκληρη η πόλη, υπέστη επίσης σοβαρές καταστροφές από τα 
αμερικανικά βομβαρδιστικά αλλά σήμερα έχει αναπαλαιωθεί και φυσικά διατηρεί την αρχοντιά της.

8η μέρα: ΧΟΥΕ - ΣΑΙΓΚΟΝ
Η ξενάγηση στο ιστορικό Χουέ συνεχίζεται σήμερα το πρωί, με επίσκεψη στους διακοσμητικά 
λιτούς τάφους των αυτοκρατόρων της δυναστείας Νγκιέν, λίγο πιο έξω από τα όρια της πόλης, οι 
οποίοι εντυπωσιάζουν με το μέγεθος και την απέριττη ομορφιά τους ενώ για τη συνέχεια μας περι-
μένει η εμπειρία μιας βαρκάδας στον «Ποταμό των Αρωμάτων» που ολοκληρώνεται με αποβίβαση 
στην περίφημη εν ενεργεία παγόδα Τιεν Μουν, το απόλυτο θρησκευτικό Βουδιστικό σύμβολο της 
Χουέ. Το απόγευμα μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο για την πτήση προς την μαρτυρική Σαϊγκόν, 
που πλέον ονομάζεται επίσημα Χο Τσι Μινχ, και έχει μετατραπεί σε μία υπερσύγχρονη μεγαλού-
πολη δυτικών προδιαγραφών, που σύρει το άρμα της αλματώδους οικονομικής ανάπτυξης του 
Βιετνάμ. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και αμέσως μετά ένας περίπατος στο παλιό Γαλλικό αποικιακό 
κέντρο, είναι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος για να αντιληφθούμε τον δυναμισμό αλλά και τον ταυτό-
χρονο ρομαντικό χαρακτήρα της πόλης.

9η μέρα: ΣΑΙΓΚΟΝ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΚΟΥ ΤΣΙ - ΣΑΙΓΚΟΝ
Η μεστή πρωινή ξενάγηση στην περήφανη όσο και τραγική πόλη, ξυπνά θλιβερές μνήμες από τις 
ζοφερές ημέρες του πολέμου, ωστόσο συνοδεύεται και από εικόνες πρωτοφανούς ανάπτυξης και 
προόδου που εντυπωσιάζουν τον ταξιδιώτη. Το παλιό προεδρικό μέγαρο του Νότιου Βιετνάμ και 
σήμερα Μουσείο της Επανένωσης, το Μουσείο του Πολέμου αλλά και το υπέροχο γαλλικής φινέ-
τσας ιστορικό κέντρο με κύρια σημεία αναφοράς το Δημαρχείο, τον καθεδρικό Ναό της Παναγίας 
και φυσικά το περίφημο κτίριο του Ταχυδρομείου, έργο του Άιφελ, κυριαρχούν στην ξενάγησή μας. 
Τέλος, αφού περάσουμε από το Τσολόν, την πολύβουη Κινεζική Συνοικία της πόλης, κατευθυνό-
μαστε στις σήραγγες του Κου Τσι, γνωστές από τον πόλεμο του Βιετνάμ και τρανή απόδειξη της 
ευρηματικότητας, του θάρρους και της αυτοθυσίας που επέδειξαν οι μαχητές Βιετκόνγκ κατά τη 
διάρκεια των συγκρούσεων από τα αμερικανικά στρατεύματα.

10η μέρα: ΣΑΙΓΚΟΝ - ΚΑ ΜΠΕ - ΒΙΝ ΛΟΝΓΚ - ΑΘΗΝΑ
Σήμερα θα γνωρίσουμε την περιοχή του Δέλτα του Μεκόνγκ. Αποτελεί το νοτιότερο κομμάτι του Βι-
ετνάμ, περιλαμβάνει 12 επαρχίες, καλύπτει 40.000 τ.χλμ. με πληθυσμό 17 εκατ. κατοίκους. Το μεγά-
λο «Ποτάμι των Εννέα Δράκων» προσφέρει στο αχανές δέλτα του απίθανες εικόνες στον ταξιδιώτη, 
με τις γυναίκες βαρκάρισσες με τα τριγωνικά καπέλα, τις πλωτές αγορές και τα στενά κανάλια. Θα 
ξεκινήσουμε από την αποβάθρα του Κάι Μπει, θα επιβιβαστούμε στο ιδιωτικό μας πλοιάριο και θα 
μεταφερθούμε στην ομώνυμη πλωτή αγορά έχοντας έτσι την ευκαιρία να ζήσουμε τη μοναδικότητα 
του χώρου, καθώς οι αγοραπωλησίες και οι ανταλλαγές των προϊόντων γίνονται από πλοιάριο σε 
πλοιάριο. Αργότερα θα επισκεφθούμε ένα παραδοσιακό χωριό και θα δούμε τον τρόπο ζωής των 
κατοίκων, θα γευτούμε παραδοσιακά γλυκά ενώ θα κλείσουμε την γνωριμία μας με τον ζωοδόχο 
ποταμό περιπλέοντας με ειδικές βάρκες τα στενά κανάλια που σχηματίζει λίγο πριν την έξοδό του 
στα νερά της Νότιας Θάλασσας. Τέλος στο Βιν Λονγκ θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε σε 
μία αυθεντικά «χωριάτικη» αγορά. Το απόγευμα μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο για την πτήση 
στην Αθήνα, μέσω ενδιάμεσου σταθμού.

11η μέρα: ΑΘΗΝΑ
Άφιξη στην Αθήνα.
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ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΜΕΣ

America
ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΗΠΑ - ΚΑΝΑΔΑΣ .................................................................................... 106
ΜΑΓΙΚΗ ΚΟΥΒΑ ............................................................................................................. 108

ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΗΠΑ - ΚΑΝΑΔΑΣ (10ΗΜ)
Νέα Υόρκη, Καταρράκτες Νιαγάρα, Τορόντο, Ουάσινγκτον, Φιλαδέλφεια.

ΜΑΓΙΚΗ ΚΟΥΒΑ (9, 10ΗΜ)
Αβάνα, Βινιάλες, Γουαμά, Σιενχουέγος, Τρινιδάδ, Σάντα Κλάρα, Βαραδέρο.



105

ΣΙΕΝΦΟΥΕΓΟΣ

MELIA SAN CARLOS
★ ★ ★ ★

San Carlos, 55100
www.melia.com

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΝΙΑΓΑΡΑΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ

AMERITANIA AT TIMES SQUARE
★ ★ ★ ★

5502, 230 W 54th St, New York, NY 10019, USA
www.ameritanianyc.com

RADISSON HOTEL & SUITES FALLSVIEW
★ ★ ★ ★

6733 Fallsview Blvd, Niagara Falls, ON L2G 3W7, Canada
www.hotelorizzonte.it

HOTEL 1600, WASHINGTON, D.C
★ ★ ★ ★

1600 Rhode Island Ave NW, Washington, DC 20036, USA 
www.hotel1600.com

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ - ΚΑΝΑΔΑΣ

Hotels

ABANA

MELIA COHIBA
★ ★ ★ ★ ★

Paseo entre 1ra y 3ra, Vedado, 10400
www.hotelmeliacohiba.com

ΒΑΡΑΝΤΕΡΟ

MELIA VARADERO
★ ★ ★ ★ ★

Autopista Sur Km 9, 42200
www.meliacuba.com

KOYBA

Hotels
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ΗΠΑ, Καναδάς:
10 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
26 Ιουλίου
03, 11 Αυγούστου

ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΗΠΑ - ΚΑΝΑΔΑΣ
Νέα Υόρκη, Καταρράκτες Νιαγάρα, Τορόντο, Ουάσινγκτον, Φιλαδέλφεια.

Τιμές: 26/07 & 03/08 11/08

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 1750€ 1780€

Τιμή σε μονόκλινο 2250€ 2580€

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 550€ 550€

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση) : Πτήσεις Emirates με δύο (2) αποσκευές κατ’ άτομο και μία (1) 

χειραποσκευή.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (Ameritania New York, Radisson Fallsview Niagara, 1600 Washington) 

ή παρόμοια.
• Πρωινό καθημερινά (σε μπουφέ στους Καταρράκτες Νιαγάρα & Continental στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσι-

γκτον) .
• Αχθοφορικά μιας (1) αποσκευής στα ξενοδοχεία.
• Μεταφορές από/προς αεροδρόμια εντός Αμερικής.
• Εκδρομές, ξεναγήσεις όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα.
• ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα στο ποταμό Χάντσον και στους καταρράκτες Νιαγάρα.
• Επίσκεψη στη Φιλαδέλφεια και στη Βαλτιμόρη.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α.
• Αρχηγό/συνοδό σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.
• Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Κόστος άδειας εισόδου στις ΗΠΑ/ Καναδά (ESTA) .
• Τέλη εισόδων (σε Μουσεία) .
• Εισιτήρια συγκοινωνιών στις περιηγήσεις.
• Φιλοδωρήματα (100 USD) , τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά, στον συνοδό με την άφιξή σας.
• Προαιρετική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους 15€.
• Ό, τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο.

Ταξιδιωτικά έγγραφα: 
• ESTA Αμερικής/Καναδά.
• Οι ταξιδιώτες οι οποίοι έχουν επισκεφθεί το Ιράν, Ιράκ, Συρία, Σουδάν ή Υεμένη ή Σομαλία από 1η Μαρτίου 

2011 και μετά, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μη μεταναστευτικής βίζας, με προσωπικό ραντεβού στην 
Αμερικανική Πρεσβεία της Αθήνας.

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Νέα Υόρκη 17:35 - 21:20

Επιστροφή Νέα Υόρκη - Αθήνα 23:5 - 16:05

USA Canada
Δώρο: Κρουαζιέρα 

στο ποταμό 
Χάντσον και στους 

καταρράκτες 
Νιαγάρα

Από

1750€
το άτομο
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Ημέρα 1η: ΑΘΗΝΑ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Αναχώρηση για την Νέα Υόρκη, που θεωρείται η οικονομική μητρόπολη του κόσμου. Άφιξη και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο. Χρόνος για τακτοποίηση. Λίγο αργότερα θα ξεκινήσουμε έναν περίπατο 
με τον συνοδό μας για μια πρώτη γνωριμία με την πιο συναρπαστική πόλη του πλανήτη.

Ημέρα 2η: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη από τις δύο ξεναγήσεις στα αξιοθέατα για τα οποία φημίζεται 
η πόλη. Θα δούμε το άγαλμα του σημαντικότερου εξερευνητή, του Χριστόφορου Κολόμβου με τις 
καραβέλες του, το οποίο σήμερα αποτελεί σημείο μέτρησης όλων των αποστάσεων από τη Νέα 
Υόρκη. Θα περάσουμε από το Λίνκολν Σέντερ που φιλοξενεί τη Φιλαρμονική και τη Μετροπόλιταν 
Όπερα, ιδανικός χώρος για τους λάτρεις της κλασσικής μουσικής. Το Σέντραλ Παρκ, ένα από τα πιο 
δημοφιλή πάρκα του κόσμου, το μέρος όπου χαλαρώνουν οι Νεοϋορκέζοι και περνούν τον ελεύθε-
ρο τους χρόνο. Συνεχίζουμε με το μνημείο του στρατηγού Γκραντ και το Πανεπιστήμιο Columbia, 
το σημαντικότερο πανεπιστήμιο θεωρητικών επιστημών της Νέας Υόρκης, στην είσοδο του οποίου 
γίνεται μνεία σε αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Ακολουθεί η γειτονιά του Χάρλεμ, γνωστή στο πα-
ρελθόν ως η Μέκκα των αφροαμερικανών της Νέας Υόρκης όπου βρίσκεται το Apollo theater, στη 
σκηνή του οποίου έχουν ανέβει όλοι οι ημίθεοι της τζαζ αλλά και ο Michel Jackson. Η ξενάγηση 
ολοκληρώνεται με την 5η λεωφόρο με τα διάσημα καταστήματα οίκων μόδας και το Ροκφέλερ 
Σέντερ, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά συγκροτήματα του κόσμου που ανήκει στην ομώνυμη 
οικογένεια, ορόσημο της πόλης, το οποίο φιλοξενεί το παρατηρητήριο «Top of the Rock». Θα κα-
ταλήξουμε στην Τάιμς Σκουέρ την πιο πολυσύχναστη και φωτογραφημένη πλατεία του Μανχάταν, 
όπου εκατομμύρια επισκέπτες θαυμάζουν κάθε χρόνο τους φωταγωγημένους ουρανοξύστες με 
τις πολύχρωμες πινακίδες «neon» που κάνουν πραγματικά τη νύχτα μέρα. Εκεί κοντά βρίσκεται το 
Μπρόντγουεϊ, κέντρο βιομηχανίας της ψυχαγωγίας όπου μπορεί κανείς να θαυμάσει τις πιο φαντα-
σμαγορικές παραστάσεις στον κόσμο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Για το βράδυ, προτείνουμε 
να παρακολουθήσετε μία από τις φημισμένες παραστάσεις Μιούζικαλ στα θέατρα του Μπρόντγου-
εϊ, ολοκληρώνοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο τη μέρα σας στη Νέα Υόρκη.

Ημέρα 3η: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Συγκέντρωση στο λόμπυ του ξενοδοχείου για το δεύτερο μέρος της ξενάγησης της πόλης στην 
οποία θα κατευθυνθούμε παράλληλα με τον ποταμό East περνώντας από τις προβλήτες του ανατο-
λικού Μανχάταν και με θέα την κρεμαστή γέφυρα του Μπρούκλιν. Θα σταματήσουμε στο Μέγαρο 
των Ηνωμένων Εθνών, την έδρα του οργανισμού ο οποίος έχει ως σκοπό τη διαφύλαξη της παγκό-
σμιας ειρήνης, επίσης μελετά τις διεθνείς οικονομικές τάσεις, υποβάλλει μελέτες που αφορούν 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, φυσικούς πόρους κ.λπ. Κατόπιν θα κάνουμε στάση στο Σταθμό Γκραντ 
Σέντραλ ο οποίος αποτελεί πύλη και σύμβολο της πόλης, όπου τουλάχιστον 750.000 άνθρωποι δι-
έρχονται καθημερινά από την μεγαλοπρεπή κεντρική αίθουσα. Συνεχίζουμε με το Γκρίνουιτς Βίλατζ 
το οποίο αγαπήθηκε από καλλιτέχνες και συγγραφείς, σημείο αναφοράς η Washington square και 
το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (N.Y.U) . Ακολουθούν το Ηστ Βίλατζ, το Σόχο που είναι γεμάτο με 
διάσημους οίκους μόδας, η Μικρή Ιταλία και η Τσάινα Τάουν, δύο από τις πιο ζωντανές συνοικίες 
της πόλης όπου γίνεται αισθητή η πολυπολιτισμική ταυτότητα της Νέας Υόρκης. Κατευθυνόμαστε 
στη Γουώλ Στριτ, το κέντρο της παγκόσμιας οικονομίας με στάση για φωτογραφίες με τον χάλκινο 
γλυπτό ταύρο (Charging Bull) . Αμέσως μετά συναντάμε το Σημείο Μηδέν, όπου έχει δημιουργηθεί 
ένα μνημείο θυμίζοντας σε όλους την 11η Σεπτεμβρίου, ενώ δίπλα σε αυτό βρίσκεται το νέο Οικο-
νομικό Κέντρο με την ονομασία One Word Trade Center. Στην ίδια περιοχή προβάλλει ο νέος πολυ-
συζητημένος Σταθμός, κατασκευής Καλατράβα, γνωστός ως Oculus, ένα ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής 
κτίσμα με κυρίαρχο το λευκό χρώμα, το οποίο εντυπωσιάζει τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά και 
μάλιστα θεωρείται ως ο ακριβότερος σταθμός στον κόσμο, με κόστος 4 δις δολάρια. Συνεχίζουμε 
στο Μπάτερυ Παρκ όπου θα δούμε από μακριά το Άγαλμα της Ελευθερίας, θα μπούμε στην περίφη-
μη κλειστή αγορά Τσέλσι Μάρκετ, έδρα διάσημων γκουρμέ εστιατορίων της Νέας Υόρκης, όπου θα 
υπάρχει ελεύθερος χρόνος για αγορά τοπικών προϊόντων αλλά και για να δοκιμάσουμε περίφημα 
εδέσματα. Η ξενάγησή μας ολοκληρώνεται με την κρουαζιέρα γύρω από το νησί του Μανχάταν, 
όπου μπορούμε να δούμε το ιστορικό Έλλις Άιλαντ, το Άγαλμα της Ελευθερίας που δεσπόζει στην 
είσοδο της πόλης, το Στέιτεν Άιλαντ και τη μεγάλη γέφυρα Βερενζάνο. Φυσικά θα περάσουμε κάτω 
από τις διάφορες μικρές και μεγαλύτερες παλαιές και νεότερες γέφυρες και πάνω από τα πολλά 
τούνελ που συνδέουν το Μανχάταν με την γύρω περιοχή και τη διπλανή Πολιτεία του Νew Jersey. 
Έτσι θα έχουμε πλέον μία πολύ καλή ευκαιρία να φωτογραφήσουμε από μακριά το εντυπωσιακό 
Μανχάταν με τους ουρανοξύστες. Μετά το πέρας της κρουαζιέρας θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος 
ενώ η επιστροφή μπορεί να γίνει με τα πόδια ή με ταξί. Για τη βραδινή σας έξοδο προτείνουμε να 
επισκεφτείτε ένα από τα διάσημα cocktail bar, Jazz bar, εστιατόρια στο Meatpacking District ή 
στις κοντινές περιοχές Soho, Little Italy, Tribecca. Επιλέξτε και bar που βρίσκονται στον υψηλό-
τερο όροφο των κτιρίων όπου προσφέρουν μαγευτική θέα του φωτισμένου Μανχάταν. Αν θέλετε 
να γνωρίσετε καλύτερα τη νυχτερινή ζωή της πόλης, ο συνοδός μας σας έχει έτοιμες προτάσεις με 
βάση τις δικές σας επιθυμίες!

Ημέρα 4η: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Woodbury Commons 
Outlets - προαιρετικά) 
Η σημερινή μέρα διατίθεται για βόλτες στη Νέα Υόρκη, 
επίσκεψη στα μουσεία και στις γειτονιές της πόλης. 
Εναλλακτικά προτείνουμε μια επίσκεψη στο μεγαλύτερο, 
εντυπωσιακότερο, και πλουσιότερο εμπορικό κέντρο, το 
περίφημο Woodbury Commons. Μόλις 1 ώρα περίπου 
έξω από τη Νέα Υόρκη, όπου υπάρχουν όλα τα αντικεί-
μενα του πόθου σε τιμές που δεν μπορείς να πιστέψεις. 
Διακόσια είκοσι και πλέον ονόματα της μόδας θα βρε-
θούν στη διάθεσή σας. Από Gucci, Escada, Nike, Ralph 
Lauren, Donna Karan, Calvin Klein, Gap σε απίστευτη 
ποικιλία. Δεν είναι τυχαίο που το μεγαλύτερο ποσοστό 
των Αμερικανών, επιλέγουν το συγκεκριμένο μέρος για 
τις αγορές τους. Μαζί με τη συμμετοχή σας, παίρνετε και 
το VIP Coupons Book αξίας 20$, για επιπλέον προνόμια 
και εκπτώσεις.

Ημέρα 5η: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ 
ΝΙΑΓΑΡΑ (638 χλμ.) 
Πρωινή αναχώρηση για να διασχίσουμε την Πολιτεία της 
Νέας Υόρκης και να φθάσουμε στα σύνορα με τον Κα-
ναδά. Μετά τον έλεγχο θα βρεθούμε στην πόλη των Κα-
ταρρακτών του Νιαγάρα της καναδέζικης πλευράς. Η δι-
αμονή σε αυτήν την ζωντανή και τουριστικά ανεπτυγμένη 
πόλη θεωρείται επιβεβλημένη αφού όλες οι δραστηριό-
τητες των ανθρώπων βρίσκονται παρέα με το εκπληκτικό 
υπερθέαμα της πτώσης των υδάτων των Καταρρακτών 
του Νιαγάρα. Θα κάνουμε μια βόλτα με τον ξεναγό στους 
κοντινούς φωτισμένους το βράδυ καταρράκτες που θα 
αφήσει μια από τις δυνατότερες και πλέον ζωντανές ει-

κόνες που έχετε δει στη ζωή σας, όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον. Αργότερα, σας προτείνουμε 
το Seneca Casino, το οποίο μπορεί να δώσει μία άλλη όψη στο κλείσιμο της ημέρας σας.

Ημέρα 6η: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ (εκδρομή στο Τορόντο) 
Η ξενάγηση σήμερα αρχίζει με τους Καταρράκτες που σχηματίζονται από τον ποταμό Νιαγάρα. 
Εδώ μπορούμε να έχουμε πανοραμική θέα του «πετάλου» των καταρρακτών. Το θαύμα αυτό της 
φύσης λειτουργεί μέσα στο πρώτο Πάρκο που δημιουργήθηκε στις ΗΠΑ και θα μας ξαφνιάσει με 
το μεγαλείο του. Εδώ γυρίστηκε άλλωστε και το κινηματογραφικό έργο «Νιαγάρας» με την Μαίρι-
λυν Μονρόε. Προς το τέλος της επίσκεψής μας, δεν είναι δυνατόν να παραλείψουμε τη μοναδική 
κρουαζιέρα μέσα στους καταρράκτες, έτσι ώστε να νιώσουμε τη απίστευτη ενέργεια του νερού 
και να τραβήξουμε τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες. Αμέσως μετά την ξενάγηση αναχωρούμε 
για το Τορόντο, με τη διαδρομή μας δίπλα στο ποτάμι, μέσα από πανέμορφα τοπία, αμπελώνες, 
ιστορικά φρούρια και την πρώτη πρωτεύουσα του Καναδά με το Βρετανικό πανέμορφο Niagara 
on the Lake. Έπειτα από μια σύντομη διαδρομή, φτάνουμε στην πόλη του Τορόντο όπου θα δούμε 
όλα τα αξιοθέατα, τον Πύργο C.N., το περίφημο σύμπλεγμα σταδίου - ξενοδοχείου κ.λπ. Rogers 
Center, το Δημαρχείο παλαιό και νέο, το περίφημο εμπορικό κέντρο Eaton Center, το λιμάνι, την 
μεγάλη Ελληνική Συνοικία του Ντάνφορθ (Greek town) κ.λπ. Αργά το απόγευμα επιστρέφουμε 
στην περιοχή των καταρρακτών και αν έχετε διάθεση μπορείτε να διασκεδάσετε το βράδυ είτε στην 
πλευρά του Καναδά στους καταρράκτες, στους πύργους Μinolta, Skylon, στο Clifton Hill είτε στην 
πλευρά των ΗΠΑ.

Ημέρα 7η: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ - ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ (Ομοσπονδιακή 
Πρωτεύουσα) 653 χλμ.
Σήμερα θα διασχίσουμε τις πολιτείες της Νέας Υόρκης, της Πενσυλβάνια και του Μέριλαντ με τε-
λικό προορισμό την ομοσπονδιακή πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, την Ουά-
σιγκτον. Ένας απογευματινός περίπατος θα σας φέρει σε επαφή με τη μεγαλοπρέπεια των κτιρίων 
και την άρτια ρυμοτομία της πόλης που συγκεντρώνει όλα εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν 
μία μεγάλη πρωτεύουσα.

Ημέρα 8η: ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ (Βαλτιμόρη) 
Η μέρα μας ξεκινά σήμερα με την επίσκεψη στη Βαλτιμόρη, την άλλοτε βιομηχανική περιοχή που 
έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην αμερικανική επανάσταση. Σύντομη περιήγηση της πόλης και 
επιστροφή στην Ουάσιγκτον. Ξενάγηση στην Ουάσιγκτον με τα μεγαλοπρεπή μνημεία της και τα 
αρχοντικά της κτίρια. Θα περάσουμε με το πούλμαν την Arlington Memorial Bridge πάνω από τον 
ποταμό Ποτόμακ για να καταλήξουμε στο πιο σημαντικό Νεκροταφείο των ΗΠΑ, το Arlington, στο 
οποίο βρίσκονται οι τάφοι σημαντικών προσώπων του Αμερικάνικου Έθνους, όπου και θα επι-
σκεφτούμε τους τάφους των Κέννεντυ. Συνεχίζουμε με την επίσκεψη των επιβλητικών υπαίθριων 
μνημείων της πρωτεύουσας, Λίνκολν και Βιετνάμ. Ήδη βρισκόμαστε στο ένα άκρο του πανέμορφου 
National Mall ενώ στο απέναντι άλλο άκρο του κυριαρχεί το Καπιτώλιο, στο οποίο έχει έδρα η Βου-
λή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία των Η.Π.Α. Συνεχίζουμε τη γνωριμία μας με την πρωτεύουσα, 
με το μνημείο Ουάσιγκτον ύψους 170μ. να είναι ορατό από πολλές περιοχές της πόλης όπως επίσης 
ορατό είναι και το χαρακτηριστικό σε μορφή Ροτόντας μνημείο του Τζέφερσον. Ο Λευκός Οίκος, 
το Κτίριο της Αντιπροεδρίας, Υπουργεία, Μνημειακά Κτίρια και άλλα επιβλητικά Δημόσια κτίρια θα 
προσελκύουν την προσοχή μας κατά τη σημερινή μας περιήγηση. Κατευθυνόμενοι προς το Καπι-
τώλιο θα βρεθούμε κοντά στο Ταχυδρομείο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το κτίριο του F.B.I, το κτίριο 
που στεγάζονται τα σημαντικά Αρχεία του Κράτους και στον επιβλητικό σιδηροδρομικό σταθμό της 
πόλης. Φτάνοντας στην περιοχή του Καπιτωλίου με το επιβλητικό κτίριο της Γερουσίας και της Βου-
λής των Αντιπροσώπων θα διασχίσουμε την περιοχή των Μουσείων Σμιθ Σόνιαν, όπου και βρίσκο-
νται τα περισσότερα Μουσεία της πρωτεύουσας το ένα δίπλα από το άλλο. Το απόγευμα όσο και το 
βράδυ, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την όμορφη διασκεδαστική περιοχή Τζορτζτάουν, όπου 
κυριαρχείται από ωραία καταστήματα, επίλεκτα bas, καφέ και εστιατόρια, ενώ ταυτόχρονα προ-
σφέρεται και ένας απογευματινός περίπατος σε ένα τμήμα της προκυμαίας του ποταμού Ποτόμακ.

Ημέρα 9η: ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ - ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ
Με τις αποσκευές μας στο πούλμαν, τη σημερινή τελευταία ημέρα θα μετατρέψουμε την επιστροφή 
μας στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης σε μια εκδρομή γεμάτη ωραίες εικόνες και αναμνήσεις. Κα-
τευθυνόμαστε για μια σύντομη αλλά πανέμορφη επίσκεψη στη Φιλαδέλφεια, τη μεγαλύτερη πόλη 
της Πενσυλβάνια και πρώτη πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια πόλη με σημαντική ιστορία 
την οποία θα γνωρίσουμε πανοραμικά με τον συνοδό μας. Αμέσως μετά κατευθυνόμαστε για το 
αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης για την πτήση επιστροφής μας στην Ελλάδα.

Ημέρα 10η: ΑΘΗΝΑ
Άφιξη στην Αθήνα/ Θεσσαλονίκη.
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Κούβα:
9, 10 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
Κάθε Σάββατο με SWISSAIR Μάιος - Ιούλιος
9 ημέρες & 7 διανυκτερεύσεις
Κάθε Παρασκευή με TURKISH Μάιος - Ιούλιος & 02, 09, 16 Αυγούστου
10 ημέρες & 7 διανυκτερεύσεις

ΜΑΓΙΚΗ ΚΟΥΒΑ
Αβάνα, Βινιάλες, Γουαμά, Σιενχουέγος, Τρινιδάδ, Σάντα Κλάρα, Βαραδέρο.

Τιμές: 
Μelia Cohiba 5* deluxe (4Ν) (Αβάνα) - Πρωινό 2 γεύματα &

Μelia San Carlos 4*sup ή (1N) (Σιενφουέγος) - Ημιδιατροφή &
Melia Paradisus Varadero 5* deluxe (2N) (Βαραδέρο) - All Inclusive

Κρατήσεις έως 15 Ιουνίου Κρατήσεις από 15 Ιουνίου και έπειτα

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 1400€ 1500€

Τιμή σε μονόκλινο 1890€ 1990€

Φόροι & βίζα & ταξιδιωτική ασφάλεια 690€ 690€

Από

1400€
το άτομο

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση με αναχώρηση από και προς 

Θεσσαλονίκη ή Αθήνα.
• Μία αποσκευή και μία χειραποσκευή ο έκαστος.
• 4 διανυκτερεύσεις στην Αβάνα στο ξενoδοχείο Melia Cohiba 5 * με 

πρωινό (standard δωμάτιο) .
• 1 διανυκτέρευση στο Σιενφουέγος στο ολοκαίνουργιο ξενοδοχείο Melia 

San Carlos 4* deluxe με ημιδιατροφή (standard δωμάτιο) .
• 2 διανυκτερεύσεις στο Βαραδέρο στο ξενοδοχείο Melia Paradisus 

Varadero 5* deluxe με all inclusive (Junior suite) .
• Όλες τις μεταφορές και εκδρομές έτσι όπως αναφέρονται στο πρόγραμ-

μα με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο.
• Πανοραμική ξενάγηση στην Αβάνα με παλιά Αμερικάνικα αυτοκίνητα.
• Πρωινό καθημερινά και επτά (7) γεύματα (2 γεύματα στην Αβάνα - ένα 

στην επίσκεψη πόλης και ένα στην εκδρομή στο Βινιάλες, ημιδιατροφή 
στο Σιενφουέγος και all inclusive στο Βαραδέρο) .

• Όλες οι είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, όπως αναγρά-
φονται στο πρόγραμμα.

• Έλληνα συνοδό πολύ έμπειρο του γραφείου μας και Κουβανό επίσημο 
ξεναγό.

• Υποχρεωτικά αχθοφορικά στα και φιλοδωρήματα για οδηγό ξεναγό
• Έντυπο υλικό.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
• ΦΠΑ.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων, Βίζα Κούβας και ταξιδιωτι-

κή ασφάλεια (690€) .
• Προσωπικά έξοδα (τηλεφωνικές κλήσεις, υπηρεσίες καθαρισμού ρού-

χων, ιατρικά έξοδα κλπ.) .
• Όλα τα γεύματα που δεν αναγράφονται στο πρόγραμμα.
• Προαιρετικές εκδρομές ή δραστηριότητες, που δεν αναφέρονται στο 

καθημερινό πρόγραμμα.

Πτήσεις για αναχωρήσεις κάθε Σάββατο (Μάιος - Ιούλιος) με SWISS από Αθήνα ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ!!!

Αναχώρηση
Αθήνα - Ζυρίχη LX 1843 06:30 - 08:20

Ζυρίχη - Αβάνα LX 8032 17:25 - 22:05

Επιστροφή
Αβάνα - Ζυρίχη LX 8033 23:55 - 16:00

Ζυρίχη - Αθήνα LX 1843 21:10 - 00:45

Πτήσεις για αναχωρήσεις κάθε Παρασκευή (Μάιος - Ιούλιος) & 02, 09, 16/08 με Turkish από Αθήνα ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ!!!

Αναχώρηση Αθήνα - Κων/πολη TK 1844 22:25 - 23:55

Κων/πολη - Αβάνα TK 183 01:45 - 08:05

Επιστροφή
Αβάνα - Κων/πολη TK 183 09:20 - 09:00

Κων/πολη - Αθήνα TK 1849 13:10 - 14:35

Cuba
Σημειώσεις: Τα Ελληνικά διαβατήρια χρειάζονται βίζα κατά την άφιξη στην Κούβα. Θα πρέπει το διαβατήριο σας να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την 
ημέρα άφιξης στη χώρα. Στο 10ήμερο πρόγραμμα, μία (1) παραπάνω ελεύθερη μέρα στην Αβάνα.

Δώρο: Πανοραμική 
ξενάγηση στην Αβάνα 
με παλιά Αμερικάνικα 
αυτοκίνητα & Πρωινό 

καθημερινά και 7 γεύματα 
(2 γεύματα στην Αβάνα - 

ένα στην επίσκεψη πόλης 
και ένα στην εκδρομή στο 

Βινιάλες, ημιδιατροφή 
στο Σιενφουέγος και all 

inclusive στο 
Βαραδέρο) 
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1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΑΒΑΝΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την Αβάνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη στο αεροδρόμιο ΄΄Χοσέ Μαρτί΄΄ της Αβάνα. Ο Insider μας θα σας περιμένει εκεί και θα σας συνοδέψει 
στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΑΒΑΝΑ (Ξενάγηση) 
Μετά το πρόγευμα, ακολουθεί η πρωινή ξενάγηση στη μοντέρνα και παλιά πόλη της Αβάνας χαρακτηρισμένη από την Unesco σαν μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Ξεκινώντας από την 
παλιά Αβάνα (HabanaVieja) , θα επισκεφθούμε την πλατεία του Καπιτωλίου την πλατεία του Καθεδρικού ναού (Plaza de la Catedral) , την Πλατεία των όπλων (Plaza de las Armas) την πιο παλιά πλατεία 
της πόλης, την πλατεία του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης (Plaza de San Francisco de Asis) . Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στον ναΐσκο Templete για να καταλήξουμε στο Μουσείο της Habana Club, 
όπου θα έχουμε την δυνατότητα να γευθούμε το γνωστό ρούμι και να μυηθούμε στην ιστορία παραγωγής του. Στις αναχωρήσεις του Αυγούστου το εργοστάσιο παραγωγής πούρων παραμένει κλειστό 
και αντ΄ αυτού θα επισκεφτούμε το Palacio Villanueva όπου στο πάτιο αυτού του χαρακτηριστικού νεοαποικιακού κτίσματος θα παρακολουθήσουμε επίδειξη από εξειδικευμένο τεχνίτη (torcedor) της 
διαδικασίας παρασκευής των πούρων. Σειρά έχει η μοντέρνα πόλη και το αριστοκρατικό προάστιο του Μιραμάρ. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την εμβληματική πλατεία της επανάστασης, γνωστή για 
τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις και τις ομιλίες του Φιντέλ Κάστρο μετά την επανάσταση. Θα διασχίσουμε την παραλιακή λεωφόρο το διάσημο Μαλεκόν για τα καταλήξουμε στο φρούριο - κάστρο που 
δεσπόζει στον λόφο πάνω από την είσοδο του λιμανιού (Castillo del Μoro) . Γεύμα, επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την ατμο-
σφαιρική Αβάνα των 60ς με παλιά Αμερικάνικα αυτοκίνητα της δεκαετίας του ‘50 και να απολαύσουμε βόλτα στην πόλη. 

3η ημέρα: ΑΒΑΝΑ - Ολοήμερη εκδρομή στo Βινιάλες με γεύμα και είσοδο σε εργοστάσιο πούρων
Πρωινή αναχώρηση για τo Pinar del Rio και την κοιλάδα του Viniales. Πρώτη μας στάση, στο παρατηρητήριο Τζασμίνες. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για να επισκεφθούμε την Σπηλιά του Ινδιά-
νου. Επόμενος σταθμός η βραχογραφία διαστάσεων 120 Χ 160 μέτρων, ζωγραφισμένη στην πλαγιά λόφου από πωρόλιθο. Γεύμα και πριν την επιστροφή μας στην Αβάνα, θα επισκεφτούμε την Finca 
Montesino. Επιστροφή στην Αβάνα και χρόνος ελεύθερος. 

4η ημέρα: ΑΒΑΝΑ - ΓΟΥΑΜΑ - ΣΙΕΝΦΟΥΕΓΟΣ
Σήμερα θα αναχωρήσουμε με κατεύθυνση Νοτιοανατολικά, προς την Χερσόνησο Ζαπάτα για να επισκεφθούμε το εθνικό πάρκο του Γουαμά (Guamá) , χαρακτηρισμένο από την Unesco σαν σημαντική 
βιόσφαιρα για το περιβάλλον. Στην είσοδο του πάρκου βρίσκεται το εκτροφείο κροκοδείλων το οποίο θα επισκεφθούμε. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο Σιενφουέγος, πόλη χτισμένη το 1819 από 
Γάλλους άποικους. Θα κάνουμε μια πανοραμική ξενάγηση της πόλης, θα σταματήσουμε στο θέατρο Τομας Τιερρύ και στο Παλάθιο ντε Βάγιε, αριστούργημα του εκλεκτικισμού που έχει μετατραπεί σε 
εστιατόριο με υπέροχη θέα στη θάλασσα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

5η ημέρα: ΣΙΕΝΦΟΥΕΓΟΣ - ΤΡΙΝΙΔΑΔ - ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ - ΒΑΡΑΔΕΡΟ
Μετά το πρόγευμα, θα αναχωρήσουμε για το Τρινιδάδ. Με την άφιξη θα ξεκινήσουμε την επίσκεψη στην πόλη μουσείο ανακηρυγμένη από την Unesco μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Θα περπατήσουμε την Plaza Mayor κεντρική πλατεία της πόλης και θα επισκεφθούμε την παραδοσιακή ταβέρνα Canchanchara. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τη ιστορική πόλη της Σάντα Κλάρα. 
Μεταξύ άλλων θα επισκεφθούμε τον μουσειακό χώρο με το μαυσωλείο του Τσέ και το θωρακισμένο τραίνο που ανατινάχτηκε από τους επαναστάτες. Αναχώρηση για το Βαραδέρο μέσω μιας ενδιαφέ-
ρουσας διαδρομής από την Κουβανέζικη ύπαιθρο. Άφιξη και τακτοποίηση στα δωμάτια, δείπνο και χρόνος ελεύθερος. 

6η ημέρα: ΒΑΡΑΔΕΡΟ
Ημέρα ελεύθερη με πρόγραμμα all inclusive σε ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία του Βαραδέρο για χαλάρωση, κολύμπι και ξεκούραση. Προαιρετικά, μπορείτε να επιλέξετε την μονοήμερη κρουαζιέρα 
με Καταμαράν στο νησάκι Κάγιο Μπλάνκο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το απόγευμα και δείπνο. 

7η ημέρα: ΒΑΡΑΔΕΡΟ - ΑΒΑΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε τη θάλασσα και τις παροχές του ξενοδοχείου σας. Γεύμα (ανάλογα με την ώρα αναχώρησης) και ξεκινάμε για την Αβάνα, μέσω μιας 
ενδιαφέρουσας διαδρομής στη Βόρεια ακτογραμμή. 

8η ημέρα: ΑΒΑΝΑ - ΑΘΗΝΑ
Χρόνος ελεύθερος στην Αβάνα για να απολαύσουμε την μοναδική αυτή πόλη με την γοητεία των 60ς, να περιπλανηθούμε στο ιστορικό της κέντρο, να δοκιμάσουμε τα υπέροχα κοκτέιλ με τους ήχους 
ζωντανής μουσικής στα δεκάδες μπαράκια. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας. 

9η ημέρα: ΑΘΗΝΑ
Άφιξη στη Ελλάδα, μέσω ενδιάμεσου σταθμού, με νωπές τις αναμνήσεις ενός μοναδικού ατμοσφαιρικού ταξιδιού, που αποτελεί εμπειρία ζωής.
Σημείωση: Για την καλύτερη διεκπεραίωση της εκδρομής, η σειρά του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί, χωρίς ωστόσο να παραληφθεί οτιδήποτε.



110

13DAYS 7N BALI 3N BANGKOK 
JUN JUL AUG SEP OCT

Τιμή από: 1510€ 1510€ 1600€ 1530€ 1545

Φόροι: 315€

Ξενοδοχείο: SOFITEL 5* (Bali) & ROYAL ORCHID 5* (Bangkok) 

10DAYS 7NIGHTS BALI
JUN JUL AUG SEP OCT

Τιμή από: 1280€ 1280€ 1385€ 1280€ 1280€

Φόροι: 273€

Ξενοδοχείο: SOFITEL BALI 5*

10DAYS 7NIGHTS PHUKET
JUN JUL AUG SEP OCT

Τιμή από: 930€ 935€ 990€ 930€ 825€

Φόροι: 312€

Ξενοδοχείο: GRACELAND RESORT 5*

13DAYS 7N PHUKET 3N BANGKOK
JUN JUL AUG SEP OCT

Τιμή από: 1260€ 1260€ 1370€ 1280€ 1295€

Φόροι: 315€

Ξενοδοχείο: KALIMA RESORT 5* (Phuket) & ROYAL ORCHID 5* (Bangkok) 

13 DAYS 7N BALI 3N SINGAPORE
JUN JUL AUG SEP OCT

Τιμή από: 1495€ 1505€ 1550€ 1515€ 1512€

Φόροι: 350€

Ξενοδοχείο: SOFITEL 5* (Bali) & RAMADA 5* (Singapore) 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
Αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία για όλο τον κόσμο με τις: 

Aegean Airlines, British Airways, American Airlines, Singapore Airlines, Delta Airlines.
Εκδίδουμε θεωρήσεις εισόδου (VISAS) για: Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αυστραλία.

Στις παραπάνω τιμές κατ΄ άτομο περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης.
• Μία αποσκευή και μία χειραποσκευή 
• Διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο σε ξενοδοχεία 5*.
• Πρωινό καθημερινά.
• Μεταφορές από/προς αεροδρόμια εξωτερικού.
• Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.

Σημείωση : Δεν χρειάζεται βίζα για το ταξίδι σας, αλλά το διαβατήριο σας πρέπει να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα άφιξης σας

BALI
Η παραδεισένια γη του Μπαλί, η οποία προσφέρει μια μυριάδα εμπειριών για ζευγάρια, οικογένει-
ες και φίλους. Το Μπαλί είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς διακοπών στον κόσμο, 
ένα νησί με έναν αρχαίο πολιτισμό που είναι γνωστός για τη ζεστή φιλοξενία του. Οι εξωτικοί 
ναοί και τα παλάτια που βρίσκονται ενάντια στο εκπληκτικό φυσικό σκηνικό είναι μερικά από τα 
κορυφαία του αξιοθέατα. Με τα χρόνια, η χάρη και η γοητεία του Μπαλί και του λαού τους έχουν 
δώσει χαρακτηρισμούς όπως το νησί των Θεών, ο τελευταίος παράδεισος, η γη χιλιάδων ναών. 
Ένας ινδονησιακός παράδεισος με λόφους, βουνά, τραχιές ακτές, αμμώδεις παραλίες, καταπράσι-
νες οροσειρές και τις άγονες ηφαιστειογενείς πλαγιές που προσφέρουν ένα γραφικό σκηνικό στο 
πολύχρωμο, βαθιά πνευματικό και μοναδικό πολιτισμό του.
Το Μπαλί έχει πολλά να προσφέρει από την άποψη των πραγμάτων για να δει και να κάνει, επομέ-
νως μια μέρα δεν είναι ποτέ αρκετή για να τα βιώσει όλα. Τα φυσικά αξιοθέατα όπως το ηφαίστειο 
Kintamani, το καταρράκτη Ayung River, ο καταρράκτης Tegenungan, ο καταρράκτης Munduk, ο 
καταρράκτης Gitgit, το δάσος των μαϊμούδων του Ubud, η ταράτσα ρυζιού Tegalalang, και φυσικά 
ναοί και ιστορικοί χώροι, όπως ο ναός του Τανχά Λοτ, ο ναός Ουλάνου Ντάνου Μπράταν, ο ναός 
του Ουλάνου Ντάνου, ο ναός του Μπεκάνι, ο ναός Τσανάν Άγιουν, ο ναός του Τίρτα Έμπουλ, ο ναός 
Lempuyang, ο ναός Goa Lawah, ο ναός Batuan, ο Goa Gajah, το μνημείο Bajra Sandi, το Kerta 
Gosha κ.α.

PHUKET
Η φύση είναι γενναιόδωρη στο μεγαλύτερο και πιο κοσμοπολίτικο νησί της Ταϊλάνδης, ι «το μαρ-
γαριτάρι του νότου». Μοναδικές παραλίες με λευκή άμμο και κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά, 
ακτές με πανύψηλους φοίνικες και τροπική βλάστηση συνθέτουν ένα σκηνικό που παραπέμπει 
σε επίγειο παράδεισο. Συνδυάζει το εκπληκτικό φυσικό περιβάλλον με τουριστικές υπηρεσίες 
υψηλών προδιαγραφών με αποτέλεσμα να είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς 
προορισμούς όχι μόνο της χώρας, αλλά και της νοτιοανατολικής Ασίας. Το νησί διαθέτει πολλές 
παραλίες αλλά και μικρά νησάκια-δορυφόρους, προσφέροντας πολλές επιλογές για κολύμπι και 
θαλάσσια σπορ, είτε σε πολυσύχναστες οργανωμένες ακτές είτε σε ερημικές αμμουδιές. Η πιο 
διάσημη παραλία του νησιού είναι η Patong, περίπου 15 χλμ. δυτικά της πρωτεύουσας, με εκατο-
ντάδες ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ αλλά και υπαίθριες αγορές και εμπορικά κέντρα

BALI SINGAPORE
Συνδυάστε δύο κορυφαίους προορισμούς της Νοτιοανατολικής Ασίας. Το εξωτικό Μπαλί, και την 
μοντέρνα Σιγκαπούρη.

Φύση, παραλίες, αγορές πολιτισμός, το ιδανικό ταξίδι.
Μπαλί
Πανέμορφες παραλίες, πλούσια βλάστηση, εντυπωσιακοί ναοί.Κάντε μία βόλτα στην πρωτεύουσα 
του νησιού το Ντενπασάρ, μια αρκετά πυκνοκατοικημένη και πολύβουη πόλη, η οποία έχει να επι-
δείξει αρκετά αξιοθέατα με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ινδουιστικό ναό Jagat Natha, αγοράστε 
έργα τέχνης σε κάποια από τις πολλές γκαλερί.Το Μπαλί είναι ιδανικός προορισμός για αγορές
Σιγκαπούρη
Μεγάλο εμπορικό κέντρο της Ασίας αλλά και του κόσμου παρουσιάζει μία αξιοθαύμαστη δυναμική 
οικονομία που από πρώην τροπικό ψαροχώρι έχει εξελιχτεί σε μία από τις πλουσιότερες χώρες της 
Ασίας αποτελώντας σήμερα έναν τεχνολογικό παράδεισο, μία πόλη λαμπερή και κοσμοπολίτικη. 

PHUKET BANGKOK
Ξεκινήστε στη ζωντανή πρωτεύουσα της Μπανγκόκ, όπου μπορείτε να ζήσετε τις αγορές του δρό-
μου, ένα ταξίδι στο Grand Palace ή να απολαύσετε την ατμόσφαιρα στα πολλά μπαρ και εστιατόρια 
του διάσημου δρόμου Khao San. Στη συνέχεια κατευθυνθείτε προς το Πουκέτ για να βουτήξε-
τε στις ζεστές ρηχές της θάλασσας Andaman και να απολαύσετε τη διάσημη νυχτερινή ζωή της 
Patong.
Ένα συναρπαστικό και γραφικό νησί σε σχήμα μαργαριταριού και μία από τις πιο δημοφιλείς πό-
λεις της Ασίας, η Μπανγκόκ. Απολαύστε τα εκπληκτικά γραφικά αξιοθέατα των αμμώδεις παραλίες, 
προσελκύστε την εκπληκτική ζωή της πόλης, βρείτε ηρεμία στους ήσυχους βουδιστικούς ναούς ή 
απολαύστε το πνεύμα σας στο προαιρετικό Safari World και Marine Park, αυτό είναι το ταξίδι που 
δεν θα ξεχάσετε εύκολα. 

BALI BANGKOK
Λίγα ταξίδια στην Ασία προσφέρουν αυτόν τον συνδυασμό. Μπορούμε να το ονομάσουμε κλασι-
κό, γιατί περιλαμβάνει την τέλεια διαδρομή για όσους επιθυμούν, σε εξατομικευμένη ανεξάρτητη 
βάση, να δουν δύο δυνατούς βασικούς προορισμούς της Ασίας. Καλώς ήλθατε στο Μπαλί! Κάντε 
μία περιήγηση στην Ubud και στην πρωτεύουσα Ντενπασάρ. επισκεφθείτε το εργοστάσιο Μπατίκ 
στο Tohpati, μνημείο Bajra sandhi και την αγορά τέχνης Kumbasari.
Απολαύστε την Μπανγκόκ με μία περιήγηση στην πόλη δείτε συναρπαστικούς γύρω από την πρω-
τεύουσα. Επισκεφθείτε το Ναό του Χρυσού Βούδα (Wat Traimit) και τον ξαπλωμένο ναό του Βού-
δα (Wat Po) . Επίσης συνιστούμε το Dream World. 
Εδώ συνδυάζετε τη κοσμοπολίτικη Μπανγκόκ, και το εξωτικό Μπαλί. Απολαύστε τα 
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Από

785€
το άτομο
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Αναχωρήσεις:
28 Σεπτεμβρίου
05, 12, 19, 26 Οκτωβρίου

ΣΑΡΔΗΝΙΑ - ΚΟΡΣΙΚΗ
Όλμπια, Κάλιαρι, Αλγκέρο, Κάστελ Σάρδο, Μπόζα, Οριστάνο
Πόρτο Βέκιο, Κόστα Σμεράλδα- Νησί Λα Μανταλένα, Σάντα Τερέζα, 
Μπονιφάτσιο, Σαρτενέ, Αιάκειο, Καργκέζε, Κόρτε, Μπαστιά.

Σαρδηνία, Κορσική: 
7 ημέρες

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα -Όλμπια & Κάλιαρι - 

Αθήνα με την Alitalia μέσω Ρώμης.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* & 4*. 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενο λεωφορείο. 
• Εισιτήρια πλοίου από/προς Παλάου για το νησί της Μανταλένα.
• Εισιτήρια πλοίου από Σάντα Τερέζα Σαρδηνίας προς Μπονιφάτσιο 

Κορσικής με επιστροφή. 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.
• Φπα.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, τρενάκια πόλεων για την 

ανάβαση στις ακροπόλεις (Μπονιφάτσιο & Κόρτε - 6 € και 5 € αντίστοι-
χα) θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. 

• Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Δημοτικοί φόροι πόλεων (2 € περίπου το άτομο τη βραδιά) .

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 785€

Τιμή σε μονόκλινο 965€

Φόροι αεροδρομίων 175€

Πτήσεις: 

Αναχώρηση
Αθήνα - Ρώμη 05:55 - 07:00

Ρώμη - Όλμπια 09:30 - 10:25

Επιστροφή
Κάλιαρι - Ρώμη 19:15 - 20:20

Ρώμη - Αθήνα 21:50 - 00:45

Sardinia Corsica
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΟΛΜΠΙΑ - ΚΟΣΤΑ ΕΣΜΕΡΑΛΔΑ - ΛΑ 
ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Όλμπια. Άφιξη, επιβί-
βαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για τη Κόστα Εσμεράλδα (σμα-
ραγδένια ακτή) με τις υπέροχες παραλίες με τα τουρκουάζ νερά, τους 
γρανιτένιους βράχους, τις υπερπολυτελείς κατοικίες και τα μεγάλα 
ξενοδοχεία. Μεταφορά στο Παλάου για να πάρουμε το καραβάκι για 
το νησί Λα Μανταλένα. Με καταγάλανα νερά και χρυσές αμμουδιές το 
άγνωστο σε πολλούς νησί βρίσκεται βορειοανατολικά της Σαρδηνίας 
και είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί του αρχιπελάγους Λα Μαντα-
λένα. Η Καπρέρα με έκταση 15, 7 τ.χλμ είναι ακατοίκητη, απέχει ελάχι-
στα από το μικρό νησί Μανταλένα και συνδέεται με αυτό με γέφυρα. 
Το νησί αποτέλεσε δώρο του βασιλιά Βίκτορα Εμμανουήλ στον Ιταλό 
ήρωα Τζουζέπε Γκαριμπάλντι και εκεί βρίσκεται και ο τάφος με την 
προτομή του. Έχει χαρακτηριστεί ως φυσικό καταφύγιο λόγω της ποι-
κιλίας των σπάνιων ειδών που φιλοξενεί. Η Καπρέρα είναι γνωστή για 
το ροζ γρανίτη που προσδίδει ομορφιά στις ακτές της. Χρόνος ελεύθε-
ρος και στη συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΟΛΜΠΙΑ - (ΣΑΝΤΑ ΤΕΡΕΖΑ ΝΤΙ ΓΚΑΛΟΥΡΑ - 
ΜΠΟΝΙΦΑΤΣΙΟ) ΠΟΡΤΟ ΒΕΚΙΟ - ΜΠΑΣΤΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Σάντα Τερέζα, ένα δημο-
φιλές παραθαλάσσιο χωριό με παστέλ χρώματα σπιτιών, που βρίσκεται 
στο βόρειο άκρο του νησιού. Επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για 
το λιμάνι του Μπονιφάτσιο, το στενό που χωρίζει την Κορσική από τη 
Σαρδηνία. Η θέα από την ακρόπολη του Μπονιφάτσιο φτάνει μέχρι τη 
Σαρδηνία. Είναι ίσως η ομορφότερη από τις ακροπόλεις του νησιού. 
Ξεκινάμε τη περιήγηση από το λιμάνι και στη Σιταντέλα τη παλιά οχυ-
ρωμένη Ακρόπολη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε 
σε γραφικές γειτονιές και καταστήματα και να απολαύσουμε από το 
Μπελβεντέρε την πανοραμική θέα. Επόμενος σταθμός μας το λιμάνι 
του Πόρτο Βέκιο που αποτελεί τον πιο top προορισμό της Κορσικής 
με το γραφικό λιμάνι του και το κέντρο του που βρίσκεται ανηφορικά 
στα 250 μέτρα. Εκεί ο κόσμος συνωστίζεται στις πλατείες και τα στενά 
δρομάκια, που σου θυμίζει ελληνικό νησί το καλοκαίρι. Χρόνος ελεύ-
θερος για καφέ, φαγητό και αμέσως μετά αναχώρηση για τη σημερινή 
πρωτεύουσα του νησιού τη Μπαστιά. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα : ΜΠΑΣΤΙΑ - ΚΟΡΤΕ - ΑΙΑΚΕΙΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα γνωρίσουμε την οικονομική και 
εμπορική πρωτεύουσα του βόρειου μέρους του νησιού λόγω του λι-
μανιού της, τη Μπαστιά, που ιδρύθηκε το 1372, ενώ πήρε το όνομά 
της από τη λέξη Μπαστίλια (φρούριο/φυλακή) . Η Μπάστια είναι όμορ-

φη και γραφική με το κάστρο της, ενώ κάτω από αυτό εκτείνεται η 
πλατεία του Αγίου Νικολάου, το πιο κεντρικό σημείο της πόλης και η 
τρίτη μεγαλύτερη πλατεία στην Ευρώπη, που έχει περίπου 300 μέτρα 
μήκος και 90 μέτρα πλάτος. Στο κέντρο της δεσπόζει ο ανδριάντας του 
Ναπολέοντα Α’, με αμφίεση Ρωμαίου αυτοκράτορα, έργο του Ιταλού 
γλύπτη Μπαρτολίνι, ο οποίος αναρτήθηκε το 1853 ως φόρος τιμής στον 
Ναπολέοντα. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για το Κόρτε στην 
ενδοχώρα του νησιού και παλιά πρωτεύουσα του, που βρίσκεται σε 
υψόμετρο 1100 μέτρα διασχίζοντας μαγευτικά τοπία του Κορσικανικού 
Δρυμού. Με την άφιξη στο Κόρτε Θα δούμε την πλατεία Γκαφορί, όπου 
δεσπόζει το μεγαλειώδες μνημείο του στρατηγού Ζαν Πιερ Γκαφορί, 
αλλά και την εκκλησία του Ευαγγελισμού. Η περιήγησή μας θα συνεχι-
στεί στο μνημείο της πόλης του Κόρτε την Ακρόπολη. Σήμερα στεγάζει 
το μουσείο της Κορσικής. Τέλος, μια σύντομη βόλτα στο πύργο φωλιά 
του αετού, το ψηλότερο σημείο της Ακρόπολης. Τελευταίος μας προο-
ρισμός για σήμερα η γενέτειρα του Ναπολέοντα το Αιάκειο. Μεταφορά 
στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΑΙΑΚΕΙΟ - ΚΑΡΓΚΕΖΕ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η περιήγηση μας θα ξεκινήσει από το ιστορι-
κό κέντρο της πόλης και από την πλατεία του Σαρλ Ντε Γκωλ όπου βρί-
σκεται το μνημείο του Ναπολέοντα. Στη συνέχεια θα διασχίσουμε την 
περίφημη λεωφόρο Πρεμιέρ Κονσύλ και θα καταλήξουμε στην Πλα-
τεία Στρατηγού Φος που βρίσκεται το Δημαρχείο, ο Καθεδρικός Ναός 
και το Μέγαρο Φες που στεγάζει την Δημοτική Βιβλιοθήκη και το Εθνι-
κό Μουσείο. Αναχώρηση για το χωριό Καργκέζε που παραχωρήθηκε 
στους Έλληνες το 1774 και θα έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε 
την βυζαντινή ορθόδοξη εκκλησία που έφτιαξαν το 1882 οι απόγονοί 
των Μανιατών (σήμερα ζουν στο Καργκέζε περίπου 2000) , για να προ-
σκυνήσουμε τις εικόνες, όπως αυτή της παναγίας με τον Ιησού στην 
αγκαλιά που μεταφέρθηκαν από την Ελλάδα, αλλά και να θαυμάσουμε 
το χαρακτηριστικό ορθόδοξο τέμπλο της. Στη συνέχεια Θα περιπλανη-
θούμε στους δρόμους που μοσχοβολάει Ελλάδα καθώς βαδίζει κανείς 
στην οδό Ελλάδος, στην οδό Μάνης και στην οδό Οιτύλου. Ελεύθερος 
χρόνος στην πλατεία του χωριού. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: AIAKEIO - ΣΑΡΤΕΝΕ - (ΜΠΟΝΙΦΑΤΣΙΟ- ΣΑΝΤΑ 
ΤΕΡΕΖΑ ΝΤΙ ΓΚΑΛΟΥΡΑ) ΚΑΣΤΕΛ ΣΑΡΔΟ - ΑΛΓΚΕΡΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη μεσαιωνική πόλη Σαρτενέ 
που στα περίχωρά της βρίσκονται τα μυστηριώδη κορσικάνικα μεγα-
λιθικά κτίσματα που δεν ξέρουμε ακριβώς ποιος ήταν ο σκοπός κατα-
σκευής τους. Η ίδια η πόλη με την αυθεντικότητά της, με τα μοναδικά 
γρανιτένια της σπίτια και την ατμόσφαιρά της είναι η πιο κορσικάνικη 
από όλες τις πόλεις του νησιού! Μια πόλη όνειρο, με μικρά πλακόστρω-

τα δρομάκια και παμπάλαια σπιτάκια. Χρόνος ελεύθερος.Μεταφορά 
στο Μπονιφάτσιο για να πάρουμε το πλοίο για την επιστροφή μας στη 
Σαρδηνία. Άφιξη στο λιμάνι της Σάντα Τερέζα και αναχώρηση για 
 το γραφικό μεσαιωνικό χωριό Καστέλ Σάρντο, χτισμένο στη κορυφή 
του βράχου που δεσπόζει στο κόλπο. Θα επισκεφτούμε το κάστρο που 
χτίστηκε τη περίοδο του μεσαίωνα από τη δυναστεία της οικογένειας 
Ντόρια. Βλέποντας το χωριό νομίζουμε ότι είμαστε στη Μονεμβασιά. 
Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσουμε στα σοκάκια του με τα μικρο-
μάγαζα όπου θα έχουμε την ευκαιρία για αγορές σε σουβενίρ. Μετα-
φορά στο Αλγκέρο ένα ζωντανό μεσαιωνικό χωριό με πέτρινα σπίτια, 
πύργους και αμέτρητες κατοικίες Νουράγκι (οι πρώτοι κάτοικοι του 
νησιού ήταν οι Νουράγκι, από την εποχή του χαλκού. Σε όλη τη Σαρδη-
νία υπάρχουν διάσπαρτα 7.000 κατασκευάσματα αυτών των κατοίκων, 
τα οποία στο παρελθόν χρησίμευαν ως κατοικίες) . Τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα : ΑΛΓΚΕΡΟ -ΜΠΟΖΑ - ΟΡΙΣΤΑΝΟ - ΚΑΛΙΑΡΙ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Το Αλγκέρο ιδρύθηκε από τους Γενοβέζους 
αλλά το κατέκτησαν οι Αραγόνες και γέμισε με αποίκους από τη Βα-
λένθια και τη Βαρκελώνη. Εδώ λοιπόν θα επισκεφτούμε το ιστορικό 
μεσαιωνικό κέντρο της πόλης που προσφέρει έναν ακαταμάχητο συν-
δυασμό ιστορίας, αρχιτεκτονικής, πολιτισμού. Από το Αλγκέρο θα κα-
τευθυνθούμε νότια προς την πανέμορφη περιοχή Μπόζα, για να δούμε 
το αυθεντικό πρόσωπο της Σαρδηνίας. Το κέντρο της πόλης, κάτω από 
το καλοδιατηρημένο κάστρο, είναι ένας μεσαιωνικός λαβύρινθος, με 
τα σπίτια βαμμένα σε υπέροχα παστέλ χρώματα και τα λιθόστρωτα 
δρομάκια να θυμίζουν αυτά ενός ελληνικού χωριού. Αναχώρηση για το 
Οριστάνο, μία από της πιο ιστορικές πόλεις της Σαρδηνίας. Άφιξη και 
πανοραμική περιήγηση. Θα δούμε τον Πύργο του Αγίου Χριστόφορου 
και τα εντυπωσιακά απομεινάρια των παλιών τειχών, τον Καθεδρικό 
Ναό της Αγίας Μαρίας, την εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης 
και την εκκλησία του Αγίου Δομίνικου. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας 
στο Κάλιαρι. Διανυκτέρευση. 

7η μέρα : ΚΑΛΙΑΡΙ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ) - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αμέσως μετά αρχίζει η περιήγησή μας στο Κά-
λιαρι, στη μεγαλύτερη πόλη και πρωτεύουσα της Σαρδηνίας. Το όνομα 
Κάλιαρι στη τοπική διάλεκτο σημαίνει κάστρο. Η περιήγησή μας θα 
αρχίσει από το κέντρο της, στη περιοχή Καστέλο, παλιά συνοικία με 
αριστοκρατικά κτίρια και έναν μεγαλοπρεπή Καθεδρικό Ναό. Θα γνω-
ρίσουμε τη πλατεία Ντέλα Κοστιτουζιόνε, το Κυβερνείο αλλά και την 
πλατεία Ματεότι τον Πύργο του Ελέφαντα και την εκκλησία των Αγίων 
Κοσμά και Δαμιανού. Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερ-
θούμε στο αεροδρόμιο για τη πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα 
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Από

295€
το άτομο

Ιταλία: 
3, 4 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
10 Οκτωβρίου (4 ημέρες) 
11 Οκτωβρίου (3 ημέρες) 

ΡΩΜΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Ρώμη – Αθήνα με 

ALITALIA. 

• Διαμονή στο ξενοδοχείο AMERICAN PALACE 4*

• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 

• Περιηγήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 
πρόγραμμα της εκδρομής. 

• Μεταφορές, μετακινήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του 
γραφείου μας.

• Έμπειρος τοπικός ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός.

• Φ.Π.Α. 

• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 

• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά 

• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά 

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.

• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. 

• Είσοδος στα μουσεία του Βατικανού. 

• Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων. (6 € το άτομο τη βραδιά) 

Τιμές: 3 ημέρες 4 ημέρες

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 295€ 345€

Τιμή σε μονόκλινο 345€ 420€

Φόροι αεροδρομίων 150€ 150€

Πτήσεις 3ημ.: 

Αναχώρηση Αθήνα - Ρώμη ΑΖ 717 05:55 - 07:00

Επιστροφή Ρώμη - Αθήνα ΑΖ 722 15:35 - 18:30

Πτήσεις 4ημ.: 

Αναχώρηση Αθήνα - Ρώμη ΑΖ 717 05:55 - 07:00

Επιστροφή Ρώμη - Αθήνα ΑΖ 718 21:50 - 00:45

Σημειώσεις:
Ξεναγήσεις και εκδρομές, ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν. Στο 3 ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται η ελεύθερη ημέρα 

Italy
1η μέρα (10/10) : ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ (ξενάγηση πόλης) 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της 

Ιταλίας, τη Ρώμη. Η ξενάγησή μας στην «Αιώνια Πόλη» θ’ αρχίσει 

με το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμ-

φιθέατρο του κόσμου, και την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. 

Περνώντας από την Οδό των Αυτοκρατορικών Αγορών στην καρ-

διά της αρχαίας Ρώμης, θα φτάσουμε στον λόφο του Καπιτωλίου 

και στην Πιάτσα Βενέτσια με το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο 

στον Βίκτωρα Εμμανουήλ Β΄, τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης 

Ιταλίας, στο οποίο βρίσκεται και το μνημείο του Άγνωστου Στρατι-

ώτη, στη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι και τέλος στην πολύβουη 

Πιάτσα ντι Σπάνια. Στη συνέχεια θα περάσουμε από το Βατικανό 

το μικρότερο κρατίδιο του κόσμου που βρίσκεται η Βασιλική του 

Αγίου Πέτρου, η μεγαλύτερη εκκλησία της χριστιανοσύνης. Μετα-

φορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. 

Διανυκτέρευση.

2η μέρα (11/10) : ΡΩΜΗ - ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ημέρα ελεύθερη στη Ρώμη. Διανυκτέ-

ρευση.

3η μέρα (12/10) : ΡΩΜΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα μεταφορά στο γήπεδο για 

την παρακολούθηση του ποδοσφαιρικού αγώνα ΕΘΝΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑΣ - 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα (13/10) : ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και λίγος χρόνος ελεύθερος. Στη συνέχεια 

θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Ρώμης για την πτήση της 

επιστροφής μας στην Αθήνα.



ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ/ΤΩΝ ΘΕΣΗΣ/ΕΩΝ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΣΑΣ

Όταν εσείς ή ο ταξιδιωτικός σας πράκτορας, επιθυμείτε να δηλώσετε συμμετοχή και να κλείσετε μία ή περισσότερες 
θέσεις σε ένα ταξίδι του θα πρέπει να συμπληρώσετε το δελτίο κράτησης, να το υπογράψετε και να καταθέσετε μία 
προκαταβολή ίση με το 30% της αξίας της εκδρομής. Με την υπογραφή σας στο έντυπο κράτησης επιβεβαιώνετε ότι 
διαβάσατε τους γενικούς όρους συμμετοχής σε οργανωμένο ταξίδι και ότι συμφωνείτε με αυτούς που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης μεταξύ του γραφείου και εσάς. Η σύμβαση δε αυτή διέπεται από τους 
Ελληνικούς νόμους και διατάξεις και αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια της Αθήνας και μόνον. Τηλεφωνικές 
ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής δεν υποχρεώνουν το 
γραφείο να δεσμεύει θέσεις. 

2. ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ

Η σύμβαση του ταξιδιού σας γίνεται μεταξύ του γραφείου που δεσμεύεται να σας προσφέρει τις διάφορες 
υπηρεσίες που αποτελούν μέρος του ταξιδιού σας όπως αυτές αναφέρονται λεπτομερώς στη σύμβαση σας. Μια 
κράτηση θεωρείται έγκυρη εφ’ όσον καταβληθεί η σχετική προκαταβολή, όπως αυτή ορίζεται στους γενικούς όρους. 
Δήλωση συμμετοχής μπορεί απ’ ευθείας στο γραφείο μας ή μέσω κάποιου από τα συνεργαζόμενα με το γραφείο 
ανά την Ελλάδα γραφεία. Για την καταβολή της προκαταβολής καθώς και για την εξόφληση, οι πελάτες έχουν την 
δυνατότητα να πληρώσουν μετρητοίς με πιστωτική κάρτα VISA - ΕΜΠΟΡΟΚΑΡΤΑ - ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ - MASTERCARD - 
EUROCARD - DINERS - AMERICAN EXPRESS - TRAVEL CREDIT CARD. Η τελική εξόφληση, για την εγκυρότητα της 
συμμετοχής, πρέπει να γίνει τουλάχιστον 12 (δώδεκα) μέρες πριν την αναχώρηση της κάθε εκδρομής. Η εξόφληση 
του υπολοίπου γίνεται προκαταβολικά, όχι αργότερα από 10 (δέκα) μέρες πριν την έναρξη του ταξιδιού. Αν δεν 
πληρώσετε το υπόλοιπο του ταξιδιού σας 10 μέρες πριν την αναχώρηση σας, το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να 
ακυρώσει την κράτηση. Αν δηλώσετε συμμετοχή σε ένα ταξίδι σε λιγότερο από δέκα μέρες πριν την αναχώρηση, 
τότε πρέπει να καταβάλλεται την πλήρη αξία του ταξιδιού σας, κατά το στάδιο της κράτησης. 

3. ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ Η ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να σας προσφέρουμε όλες τις υπηρεσίες που έχουμε προγραμματίσει για 
κάθε ταξίδι μας όπως και το συγκεκριμένο που διαλέξατε κατά την εγγραφή σας και τη δήλωση συμμετοχής σας. 
Επειδή όμως ετοιμάζουμε και προγραμματίζουμε τις διάφορες υπηρεσίες που σας προσφέρουμε πολύ πριν από 
την ημερομηνία της αναχώρησης σας και χρησιμοποιούμε υπηρεσίες πολλών προμηθευτών, ανεξαρτήτων μεταξύ 
τους, όπως αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία κρουαζιερόπλοια κλπ. Στους οποίους δεν είναι δυνατόν να έχουμε 
τον άμεσο έλεγχο, είναι δυνατόν να υπάρξουν αλλαγές, τις οποίες εκ των πραγμάτων είμαστε υποχρεωμένοι να 
τις ακολουθήσουμε. Οι αλλαγές αυτές είναι μικρής σημασίας. Αν έχουμε μια αλλαγή ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ τότε θα 
προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας πριν την αναχώρηση, και να σας ενημερώσουμε. Αλλαγή μεγάλης 
σημασίας θεωρούμε αυτή που αλλάζει την ημέρα και την ώρα αναχώρησης (πέρα των 12 ωρών) ένας ενδιάμεσος 
σταθμός του ταξιδιού σας ή να αλλάξει η κατηγορία των ξενοδοχείων, πλοίων κλπ. Σε μικρότερη. Στην περίπτωση 
αυτή έχετε τις εξής τρεις εναλλακτικές λύσεις. Α) Να δεχθείτε την αλλαγή Β) Να αγοράσετε ένα άλλο ταξίδι (του 
γραφείου) με την ίδια τιμή πώλησης ή με την μεγαλύτερη αξία καταβάλλοντας την διαφορά Γ) Να ακυρώσετε 
το ταξίδι, με ταυτόχρονη είσπραξη όλων των χρημάτων που έχετε καταβάλει. Το γραφείο δεν αναλαμβάνει την 
ευθύνη, όταν μετά την αναχώρηση ενός ταξιδιού, μια κανονική πτήση δρομολογίου αεροπορικής εταιρείας δεν 
πραγματοποιηθεί ή για άλλα γεγονότα που είναι πέρα από τον έλεγχο μας και παρά την επιμέλεια και φροντίδα 
μας δεν έχουμε την δυνατότητα να αποφύγουμε, όπως η αλλαγή αεροσκάφους σε άλλο μικρότερης χωρητικότητας, 
καθυστέρησης λόγω τεχνικής βλάβης, από πόλεμο, τρομοκρατικής ενέργειας από κοινωνικές αναταραχές, φυσικές 
καταστροφές απεργίες διαφόρων κλάδων, φυσικά φαινόμενα, επιδημίες, εμπάρκο. Σε θέματα μεταφοράς με πλοία, 
αεροπλάνα και τραίνα όσο και για την εξασφάλιση διαμονής η ευθύνη μας σε όλες τις περιπτώσεις περιορίζεται 
στα πλαίσια των σχετικών Διεθνών Όρων Μεταφοράς. Αποφάσεις για καθυστέρηση ή αλλαγές δρομολογίων είναι 
πιθανών να αποφασιστούν από διάφορους κυβερνητικούς ή άλλους οργανισμούς με αποτέλεσμα καθυστέρησης, 
αλλαγής δρομολογίων, πτήσεων. Το γραφείο δεν είναι δυνατόν να ελέγχει ή να προβλέπει τέτοιες ενέργειες και ως 
εκ τούτου δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνη για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

4. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Για την πραγματοποίηση της εκδρομής που δηλώσατε συμμετοχή, απαιτείτε ελάχιστος αριθμός ατόμων ίση 
με 15. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει το ταξίδι, αν συμμετοχή κριθεί ανεπαρκείς 
ή για άλλα ανυπέρβλητα εμπόδια. Δεν θα ακυρώσουμε το ταξίδι 7 μέρες πριν την αναχώρηση σας, εκτός και αν 
προκύψουν σοβαροί λόγοι πέρα από τον έλεγχο μας (ως αυτά αναφέρονται στη παράγραφο 4. Στην περίπτωση 
που αναγκαστούμε να ακυρώσουμε το ταξίδι σας έχετε δύο εναλλακτικές λύσεις. α) Δυνατότητα συμμετοχής 
σε ένα άλλο ταξίδι, με την επιφύλαξη ότι σε περίπτωση υψηλότερης τιμής η διαφορά θα επιβαρύνει εσάς τον 
πελάτη ταξιδιώτη. β) Πλήρη επιστροφή των χρημάτων που μας κατεβάλατε με εξάντληση των υποχρεώσεων του 
γραφείου. Για ειδικές αναχωρήσεις, εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων ή ταξίδια με κρουαζιέρα ή 
ταξίδια με κρουαζιέρα ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις ή ειδικά ναυλωμένα πλοία 
οι παραπάνω αναφερόμενες χρονικές περίοδοι πιθανώς να είναι πολύ μεγαλύτερες και τα ποσοστά κρατήσεων 
υψηλότερα. Η τακτοποίηση λογαριασμών που αφορούν ακυρώσεις γίνεται από το γραφείο μας τουλάχιστον 30 
ημέρες μετά το πέρας της εκδρομής/ταξιδιού. 

5. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αν εσείς ή κάποιος από την ομάδα/οικογένεια σας, ακυρώσει τη συμμετοχή του, χρειάζεται να μας γνωρίσει γραπτώς 
την απόφαση του αυτή. Η ακύρωση θα ισχύει από την ημέρα που θα λάβουμε γραπτώς (επί αποδείξει) την απόφαση 
ακύρωσης της συμμετοχής σας. Στην περίπτωση αυτή θα επιβαρυνθείτε με τα παρακάτω πρόσθετα τέλη (τιμές κατ’ 
άτομο) . Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 30 ημέρες πριν την αναχώρηση ακυρωτικά τέλη ως εξής: α) Εκδρομές Ευρώπης 
- Μεσογείου 20€ κατ’ άτομο β) Εξωτικά ταξίδια 30€ κατ’ άτομο γ) Εσωτερικού 15€ κατ’ άτομο Ακύρωση συμμετοχής 
30 - 12 μέρες πριν την αναχώρηση παρακράτηση όλου του ποσού της προκαταβολής III. Ακύρωση συμμετοχής 
12 - 01 μέρες πριν την αναχώρηση παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας της εκδρομής. Για τα μέσα ολικής 
ναύλωσης charter κρουαζιέρες σκι εκθέσεις συνέδρια και παρεμφερείς διεθνείς εκδηλώσεις τα ακυρωτικά φτάνουν 
μέχρι το 100 % της αξίας τους, ασχέτως της ημερομηνίας γνωστοποίησης της ακύρωσης. Αλλαγές αεροπορικών 
εταιριών ή πτήσεων (από πρωί σε βράδυ κλπ.) δεν θεωρείται ότι αλλάζουν το χαρακτήρα του ταξιδιού και δεν είναι 
λόγος ακύρωσης της συμμετοχής του ταξιδιώτη. Αν όμως οι αλλαγές κριθούν απαραίτητες κατά τη εξέλιξη του 
ταξιδιού, οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να τις δεχτούν. Για τις αναχωρήσεις Πάσχα, Χριστούγεννα και εν 
γένει υψηλών περιόδων ενδέχεται να γίνει αλλαγή του προγράμματος κατά την κρίση του γραφείου συνιστούμε 
θερμά να προμηθευτείτε μια σχετική ταξιδιωτική ασφάλιση που θα σας καλύψει για τους περισσότερους λόγους για 
τους οποίους γίνεται συχνά μια ακύρωση, ανάμεσα στις άλλες χρήσιμες καλύψεις. 

6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΩΝ

Όλες οι αναφερόμενες τιμές στον ειδικό ένθετο τιμοκατάλογο όπως και αυτή που αναφέρεται στο δελτίο 
κράτησης υπολογίσθηκαν με βάση τα στοιχειά κόστους και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την 
ημέρα έκδοσης του τιμοκαταλόγου. Οι τιμές αυτές είναι δυνατόν να αυξηθούν απροειδοποίητα, σε περίπτωση 
εκτάκτων αυξήσεων αεροπορικών ναύλων, ανατιμήσεως των ξένων συναλλαγμάτων μονάδων έναντι του ευρώ, ή 
οποιασδήποτε ανατροπής των αρχικών κοστολογικών δεδομένων. Η αλλαγή της τιμής μπορεί να γίνει μέχρι και 10 
μέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού και δεν αποτελεί λόγω ακύρωσης της συμμετοχής. 

7. ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Για την διοργάνωση των εκδρομών το γραφείο λειτουργεί σαν μεσάζων και χρησιμοποιεί για λογαριασμό των 
πελατών του αεροπορικές και άλλες μεταφορικές εταιρίες ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία και άλλους 
φορείς στους οποίους δεν έχει άμεσο έλεγχο. Δεν έχει συνεπώς ούτε δυνατό ούτε δίκαιο να θεωρηθεί υπεύθυνο 
για ανωμαλίες στις παροχές των υπηρεσιών των παραπάνω συντελεστών όπως: Αλλαγές καθυστερήσεις ή ακυρώσεις 
προγραμματισμένων δρομολογίων κάθε μορφής και τις έμμεσες επιπτώσεις τους. Ατυχήματα ασθένειες ή 
δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιματολογικές συνθήκες αδυναμία προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές 
ζώνες (JET LAG) υψόμετρο, επιδημίες τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητας. Οποιεσδήποτε 
δυσχέρειες που μπορεί να προκληθούν από απρόβλεπτες καταστάσεις όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, 
διαδηλώσεις, πραξικοπήματα, πολέμους αεροπειρατείες, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες ή καταστάσεις ανωτέρας 
βίας. Φθορά απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγραφών κι 
οποιεσδήποτε συνέπειες από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη σε βάρος των πελατών του. Αντιθέτως μάλιστα, 
το γραφείο είναι υποχρεωμένο σε περιπτώσεις ανωμαλιών και καθυστερήσεων που οδηγούν σε πρόσθετες δαπάνες 
όπως π. χ. φαγητά, ξενοδοχεία, μεταφορές κλπ. να απαιτήσει από τους πελάτες του, των οποίων είναι μεσάζων 
να πληρώσουν επιτόπου κάθε πρόσθετη δαπάνη που δεν μπορούσε να προβλεφθεί στο αρχικό πρόγραμμα. Το 
γεγονός ότι το γραφείο προκειμένου να εξυπηρετήσει τους πελάτες του προθυμοποιείται να καλύψει τις επιπλέον 
δαπάνες λόγω πρόσκαιρης συναλλαγματικής αδυναμίας τους, δεν υπονοεί ότι φέρει έμμεσα την ευθύνη αυτών των 
ανωμαλιών και ότι δεν θα απαιτήσει νόμιμα από τους πελάτες του τα ποσά αυτά, μετά την επιστροφή τους και το 
τέλος του ταξιδιού. 

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ
Βασική υποχρέωση όσων συμμετέχουν σε ομαδικά ταξίδια, είναι η έγκαιρη προσέλευση στις εκδηλώσεις του 
προγράμματος. Η έλλειψη συνεπείας εκτός των άλλων προβλημάτων που δημιουργεί, υποχρεώνει τον αρχηγό 
να αναχωρήσει με τους υπόλοιπους ταξιδιώτες για την εκτέλεση του προγράμματος, με συνέπεια αφ’ ενός για 
τον καθυστερημένο εκδρομέα την απώλεια της εκδρομής μετακίνησης η άλλης υπηρεσίας αφ’ ετέρου και στην 
εταιρία να αρνηθεί οποιαδήποτε αποζημίωση για της υπηρεσίες που δεν προσφέρθηκαν. Οι συμμετέχοντες είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνοι για την έγκαιρη εξασφάλιση και διαφύλαξη των απαραιτήτων ταξιδιωτικών εγγράφων 
(διαβατηρίων πιστοποιητικών εμβολιασμού αδειών αποδημίας κ. α) καθώς και για την γνησιότητα των δηλώσεων 
τους στις ελληνικές ή ξένες νομισματικές και τελωνειακές αρχές. Οι μετέχοντες σε ομαδικά ταξίδια δεν έχουν την 
ευχέρεια αλλαγής της διαμονής τους σε άλλα ξενοδοχεία από εκείνα που παραμένει όλο το γκρουπ ακόμα και αν 
προτίθενται να καταβάλουν την διαφορά τιμής. Ο κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού 
για τη φύλαξη σε ασφαλές μέρος του διαβατηρίου των χρημάτων του, των αεροπορικών εισιτηρίων του κλπ. Αν 
χάσετε κάτι, θα συνδράμουμε για την καλύτερη και πιο άμεση λύση. Όποια έξοδα χρειαστούν θα επιβαρύνουν εσάς. 
Ειδικότερα στα ξενοδοχεία, είναι διεθνείς πρακτική να μην αναλαμβάνουν ευθύνη για χρήματα ή τιμαλφή, που 
αφήνει κανείς στο δωμάτιο. Υπάρχουν ειδικά μικρά χρηματοκιβώτια για τέτοιες περιπτώσεις. 

9. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ

Ξενοδοχεία 
Η εταιρία μας χρησιμοποιεί επιλεγμένα ξενοδοχεία με κριτήριο την ποιότητα, τη θέση του, ανάλογα με την 
εκδρομή και τις λογικές τιμές. Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο διεθνώς παραδεκτό για την κατάσταση 
αυτή, ενδέχεται η ποιότητα του ξενοδοχείου να διαφέρει από χώρα σε χώρα, έστω και αν η κατηγορία είναι ίδια. 
Τα τρίκλινα δωμάτια, είναι στην ουσία δίκλινα δωμάτια με την προσθήκη κάποιου έξτρα κρεβατιού και συνεπώς 
λιγότερο άνετα. Γι’ αυτό συνιστούμε να αποφεύγονται. Η παραμονή σε όλα τα ξενοδοχεία εκτός αν ρητά αναφέρεται, 
είναι σε δωμάτια στάνταρ (standard rooms) . Σε όλο τον κόσμο, τα δωμάτια είναι διαθέσιμα για χρήση από τις 
15. 00 (ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης του ταξιδιώτη) Παράλληλα ο ίδιος ταξιδιώτης οφείλει να παραδώσει το 
δωμάτιο του από τις 10. 00 μέχρι της 12. 00 άσχετα πάντα με την ώρα αναχώρησης από το ξενοδοχείο. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις είναι δυνατόν να κρατήσει το δωμάτιο του κανείς πέρα από τις 12. 00 εφ’ όσον υπάρχει διαθεσιμότητα 
στο ξενοδοχείο κατ’ αρχήν και πληρώσει το ανάλογο ενοίκιο. 

Γεύματα 
Σε όποια ταξίδια μας περιλαμβάνονται τα γεύματα (ημιδιατροφή) αυτά είναι είτε το βράδυ είτε το μεσημέρι ανάλογα 
το πρόγραμμα της ημέρας ώστε να μην διακόψει τις όποιες δραστηριότητες. Το γεύμα είναι συνήθως ‘ νταμπλ ντοτ ‘ 
δηλαδή, συγκεκριμένο γεύμα. Δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων για τα γεύματα που δεν παίρνει κανείς. Ειδικά 
μενού, π. χ χορτοφάγοι πρ’ όλο που δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε καθώς δεν εξαρτάτε από εμάς ρυθμίζετε 
σχεδόν όλες τις φορές, μέχρι τώρα. Τα ποτά, εκτός αν ρητώς αναφέρεται, δεν περιλαμβάνονται στην τιμή της 
ημιδιατροφής ή της πλήρους διατροφής. Υπενθυμίζουμε πριν την αναχώρηση σας από το ξενοδοχείο να εξοφλείτε 
τυχών προσωπικούς λογαριασμούς (τηλέφωνα, ποτά κλπ) Σε ουδεμία περίπτωση το γραφείο θα δεχθεί να πληρώσει 
προσωπικούς λογαριασμούς πελατών. 

Αποσκευές
Άσχετα με το είδος του αεροπορικού ταξιδιού (αεροπορικό, θαλάσσιο ή με πούλμαν) . Το γραφείο αναλαμβάνει 
τη μεταφορά και πληρώνει αχθοφορικά μόνο μιας βαλίτσας κανονικού μεγέθους και βάρους 20 κιλών για κάθε 
πελάτη του, εφ’όσον υπάρχουν αχθοφόροι. Εκτός από την βαλίτσα, οι συμμετέχοντες μπορούν να κρατούν στις 
μετακινήσεις τους και μια μικρή αποσκευή, οι διαστάσεις της οποίας δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 53x 26 x23 
εκατοστά (μήκος ύψους πλάτος αντίστοιχα) . Σε περίπτωση υπερβάλλοντος βάρους, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος 
να πληρώσει τη διαφορά. 

Ταξιδιωτικά έντυπα
Πριν από την αναχώρηση θα έχετε τις πτήσεις σας, το δρομολόγιο τα ξενοδοχεία κλπ. λεπτομερώς. Είναι πιθανόν 
όμως σε περιπτώσεις καθυστερημένης εγγραφής (ή εξόφλησης) να παραλάβετε τα έντυπα σας στο αεροδρόμιο 
αναχώρησης από Ελλάδα. Παρακαλούμε να προσέξετε την ώρα και τον τόπο συγκέντρωσης στο αεροδρόμιο στα 
έντυπα που θα παραλάβετε. Οι ώρες που αναφέρονται εκεί βασίζονται στο 24ωρο σύστημα (πχ 13. 00 αντί 1 μ. μ) 

Πρόσθετες δαπάνες 
Αναφέρονται στον τιμοκατάλογο και μπορεί να είναι: Φόροι αεροδρομίων Ελλάδος και αλλοδαπής, βίζες, λιμενικά 
τέλη και φόροι (κρουαζιέρες) ή ειδικές προσαυξήσεις (αψηλής) εποχής. 

Άλλες σημαντικές πληροφορίες
Το ομαδικό ταξίδι προϋποθέτει από τη φύση του τη δημιουργία ομαδικού πνεύματος, καλής διάθεσης μεταξύ 
των εκδρομέων και συνεργασία ως προς το πρόγραμμα και τις υποδείξεις του αρχηγού. Η αλληλοκατανόηση των 
εκδρομέων και η ευχάριστη διάθεση τους στη διάρκεια της εκδρομής, απεικονίζει τον υψηλό βαθμό ποιότητας και 
πολιτισμού των Ελλήνων εκδρομέων και εξασφαλίζει την ομαλή εξέλιξη της κάθε εκδρομής. Η εταιρία μας έχει 
φροντίσει για την καλύτερη δυνατή οργάνωση του ταξιδιού. Είναι όμως πιθανόν κάποια στοιχεία τα οποία έχει 
δώσει να έχουν αλλάξει ιδίως σε περίοδο αργιών (ωράρια μουσείων, τραπεζών κλπ) Οι αρχηγοί - συνοδοί και οι 
αντιπρόσωποι μας θα ενημερώσουν τους ταξιδιώτες τους κατά τη διάρκεια της εκδρομής. Γενικά, σε όλα τα ταξίδια, 
οι συνοδοί - αρχηγοί προτείνουν στον ελεύθερο χρόνο εκδρομές οι οποίες δεν αναφέρονται στα προγράμματα. Το 
κόστος αυτών των εκδρομών καθορίζεται από τον αρχηγό (αναλόγως των συμμετοχών) και καταβάλλεται επί τόπου σε 
συνάλλαγμα. Το γραφείο δεν ευθύνεται για τις οποιεσδήποτε αγορές και προαιρετικές εκδρομές πραγματοποιηθούν 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, έστω και αν συνοδεύει ο αρχηγός της εταιρίας μας. 

10. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Η Ασφαλιστική κάλυψη του Διοργανωτή καλύπτεται από τη Generali Hellas με  αριθμό ασφαλιστηρίου συμβολαίου 
11730998 και πρόσθετη πράξη 007216342. Το Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 
339/96 καθώς και το συμβόλαιο Ασφάλειας Ταξιδιωτικής Ασφάλισης ισχύει για το τρέχον έτος. Η ασφάλεια 
ταξιδιωτικής ασφάλισης καλύπτει μόνο τα άτομα που δεν έχουν υπερβεί το 75 έτος. Ο πελάτης έχει λάβει γνώση 
των ασφαλιστικών καλύψεων από τον πωλητή/διοργανωτή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΕ 0206Ε60000585101
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facebook.com/Grefi sHolidays/

twitter.com/Grefi sHolidays

www.youtube.com/channel/UCEvP-ymxtpvHRvkW9KWG5QQ

 Επισκεφθείτε μας στην ιστοσελίδα μας:

www.grefis.gr

TRAVEL CLUB
Γίνετε και εσείς μέλος στη μεγάλη ταξιδιωτική οικογένεια του Grefi s Travel in Velvet.

Επικοινωνήστε στο 210 3315 621 και στο travelclub@grefis.gr
και κάντε την αίτησή σας για να γίνετε μέλος.



T R A V E L  in  V E L V E T
Grefis


