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Ισπανία: 
7 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
03, 10 Αυγούστου

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

Spain

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Ηράκλειο - Βαρκελώνη - 

Ηράκλειο 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, Barcelona: Porta Fira) 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. 
• Check Points 20€. 
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Βαρκελώνη 1, 2€) Σημειώσεις: Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν. 

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Ηράκλειο - Βαρκελώνη VY 2351 04:20 - 06:40

Επιστροφή Βαρκελώνη - Ηράκλειο VY 2350 23:40 - 03:45

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 675€

Τιμή σε μονόκλινο 885€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 625€

Φόροι αεροδρομίων 150€

Από

675€
το άτομο

Το πληρέστερο 
πρόγραμμα της 

Ελληνικής αγοράς. 
Πρωινή αναχώρηση, 
βραδινή επιστροφή. 

1η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο και απ ευθείας πτή-
ση για την πρωτεύουσα της Καταλονίας, τη Βαρκελώνη. Άφιξη, 
επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τη Βαλένθια, πρω-
τεύουσα της ομώνυμης Αυτόνομης Κοινότητας και γενέτειρα του 
διάσημου αρχιτέκτονα Σαντιάγκο Καλατράβα. Με την άφιξη θα 
κάνουμε την πανοραμική μας περιήγηση όπου θα δούμε το σύ-
μπλεγμα 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 στεγά-
ζει το Ταχυδρομείο με τα φτερωτά αγάλματα, το κτίριο του Δημαρ-
χείο, το Ιστορικό Μουσείο και τον επιβλητικό γοτθικό Καθεδρικό 
Ναό της Παναγίας των Αβοήθητων. Μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. Για το ελεύ-
θερο 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 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. 

3η 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. 

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 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. 

5η 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. 

6η μέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή μας πανοραμική περιήγη-
ση θα διασχίσουμε μεγάλες λεωφόρους και θα περάσουμε από 
την Πλατεία Ισπανίας με το «Μαγικό Σιντριβάνι», θα ανηφορή-
σουμε 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 κατη-
φορίσουμε στο λιμάνι της πόλης, όπου δεσπόζει το μνημείο του 
Χριστόφορου Κολόμβου, θα διασχίσουμε τη διάσημη πεζοδρο-
μημένη 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 παρα-
λία Μπαρτσελονέτα και στο Ολυμπιακό Χωριό. Τέλος, θα επισκε-
φτούμε την αντισυμβατική εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια (της Ιεράς 
Οικογένειας), έργο του μοντερνιστή Καταλανού αρχιτέκτονα Αντό-
νιο Γκαουντί. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και απόγευ-
μα 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 Γκρά-
θιας, τον ωραιότερο δρόμο της Βαρκελώνης και φωτογραφίστε 
τα απίστευτα κτίρια του Αντόνιο Γκαουντί, την Πεδρέρα και Κάσα 
Μπατλό. Διανυκτέρευση. 

7η μέρα: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΦΙΓΚΕΡΑΣ - ΧΙΡΟΝΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
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 στο Ηράκλειο αργά το βράδυ. 

Ταξίδια από την Κρήτη σε όλη την Ευρώπη!
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Αναχώρηση: 
06 Αυγούστου

Γαλλία: 
8 ημέρες

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

France

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Ηράκλειο - Μασσαλία ΑF 1895 16:00 - 18:00

Επιστροφή Μασσαλία - Ηράκλειο ΑF 1894 11:10 - 15:50

Τιμές: 
Hotel Kyriad Nice Gare &

Hotel Ibis Marseille Euromediterranee


Hotel Apogia Nice &
Hotel Novotel Marseille



Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 675€ 785€

Τιμή σε μονόκλινο 895€ 1025€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών) 495€ 495€

Φόροι αεροδρομίων 150€ 150€

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Ηράκλειο - Μασσαλία - Ηρά-

κλειο με την Air France. 
• 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. 
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά. 
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά. 
• ΦΠΑ. 

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων. 
• Είσοδοι σε μουσεία, είσοδος στο ωκεανογραφικό Μουσείο, αρχαιολογι-

κούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. 
• Εισιτήριο μίνι κρουαζιέρας στα Καλάνγκ. 
• Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο ή δεν αναφέρεται 

στα περιλαμβανόμενα. 
• Checkpoint (20€). 
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (σε ξενοδοχεία 3* 

Νίκαια 1, 65€, Μασσαλία 1, 65€ και σε ξενοδοχεία 4* Νίκαια 2, 25€, 
Μασσαλία 2, 48€). 

Από

675€
το άτομο

1η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΜΑΣΣΑΛΙΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απ’ ευθείας πτήση για τη Μασσαλία 
πρωτεύουσα της Προβηγκίας, δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της Γαλλίας, 
κτισμένη στον κόλπο της Λυών. Άφιξη και περιήγηση πόλης. Διασχί-
ζοντας μεγάλες λεωφόρους με επιβλητικά κτίρια θα καταλήξουμε στο 
παλιό λιμάνι και θα δούμε τα δίδυμα κάστρα - φυλάκια του Αγίου Ιω-
άννη 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 μεγα-
λούπολη και το νησάκι Ιφ με το φρούριο που έχτισε ο Φραγκίσκος Α’ 
το 1516 για να προστατεύσει το λιμάνι. Το κάστρο μετατράπηκε αργότε-
ρα σε φυλακή πολιτικών κρατούμενων και ανάμεσα στους διάσημους 
ήταν και το φανταστικό πρόσωπο Κόμης Μοντεχρήστος στο ομώνυμο 
μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

2η 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 Σωτή-
ρος, χτισμένος πάνω στα ερείπια της αρχαίας ρωμαϊκής αγοράς. 
Αναχώρηση για το Κασσίς που είναι ένα από τα μποέμ και ταυ-
τόχρονα κλασικά θέρετρα της Προβηγκίας και χρόνος ελεύθερος. 
Προαιρετική μίνι κρουαζιέρα για να θαυμάσουμε τις περίφημες 
Καλάνγκ, εκπληκτικοί κολπίσκοι σε καταγάλανα νερά και μονα-
δικά πετρώματα. Επιστροφή στη Μασσαλία αργά το απόγευμα. 
Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΑΡΛ - ΑΒΙΝΙΟΝ - ΓΚΟΡΝΤΕΣ - 
ΛΕΒΑΝΤΕΣ 
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 
Βοκλύζ, 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 Πα-
λάτι και το Επισκοπικό Συγκρότημα που είναι και το μεγαλύτερο 
σε όγκο γοτθικό κτίσμα στην Ευρώπη, την πλατεία του Δημαρ-
χείου και την περίφημη Γέφυρα της Αβινιόν. Χρόνος ελεύθερος 
για όσους θέλουν να επισκεφθούν εσωτερικά το Παπικό Παλάτι. 
Συνεχίζουμε 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 χω-
ράφια με τις λεβάντες μαγευτικό. Επιστροφή στη Μασσαλία αργά 
το απόγευμα. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΣΕΝ ΤΡΟΠΕ - ΣΑΝ ΠΩΛ ΝΤΕΒΑΝΣ - 
ΝΙΚΑΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Σεν 
Τροπέ, γνωστό για τις πολυτελείς βίλες των διασήμων, τα πολυ-
τελή σκάφη, και τα γραφικά σοκάκια στο ιστορικό κέντρο της πό-
λης. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς ένα από τα πιο γραφικά 
χωριά της περιοχής, το Σαν Πωλ ντε Βανς. Περιπλανηθείτε στα 
στενά του σοκάκια με τα υπέροχα παλαιοπωλεία, αποδώστε φόρο 
τιμής στο Μαρκ Σαγκάλ, πιείτε το ρόφημα σας στα ιστορικά του 
καφέ και επισκεφθείτε το ίδρυμα Μεγκτ με την πλούσια συλλογή 
έργων επιφανών καλλιτεχνών της μοντέρνας τέχνης όπως ο Μιρό, 
ο Μπρακ και ο Σαγκάλ. Μη λησμονήσετε να ανεβείτε στο γοτθι-
κό καθεδρικό ναό του χωριού όπου φυλάσσεται η Αικατερίνη της 
Αλεξάνδρειας, πίνακας που αποδίδεται στον Τιντορέτο. Αργά το 
απόγευμα άφιξη στη Νίκαια, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξε-
νοδοχείο. Διανυκτέρευση

5η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ξενάγηση στην κοσμοπολίτικη Νίκαια, 
πρωτεύουσα της Γαλλικής Ριβιέρα που θεωρείται ένας από τους 
παλαιότερους οικισμούς της Ευρώπης και πήρε το όνομα της 
προς τιμή της θεάς Νίκης. Θα διασχίσουμε την περίφημη λεωφό-

ρο, 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 χειμώνα, λόγω του ήπιου κλίματος. 
Θα δούμε το εμβληματικό ξενοδοχείο «Negresco», θα περάσου-
με από την κεντρική πλατεία της πόλης την πλατεία Μασένα με το 
άγαλμα του Ποσειδώνα, στη συνέχεια την πλατεία Γκαριμπάλντι 
και τέλος θα δούμε τον Καθεδρικός Ναό της Νίκαιας αφιερωμέ-
νος στη Αγία Ρεπαράτη. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο 
και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΕΖ - ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό 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 κά-
τοικοί του αποκαλούνται Μονεγάσκοι. Στην πανοραμική μας περι-
ήγηση θα δούμε 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 Ωκεανογραφικό Μουσείο 
που διεύθυνε για αρκετά χρόνια ο διάσημος εξερευνητής Ζακ Ιβ 
Κουστό, και θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε περισσότερα από 
4. 000 είδη ψαριών. Χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης. Επι-
στροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

7η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΚΑΝΝΕΣ - ΜΑΣΣΑΛΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την αδιαμφισβήτητη “βα-
σίλισσα” της Κυανής Ακτής τις Κάννες με την περίφημη Κρουαζέτ, 
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. Χρόνος ελεύθερος. Αργά το απόγευμα άφι-
ξη στην Μασσαλία. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 

8η μέρα: ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Νωρίς το πρωί μεταφορά στο αεροδρό-
μιο και απ’ ευθείας πτήση επιστροφής. Άφιξη στο Ηράκλειο νωρίς 
το μεσημέρι. 
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Τυνησία: 
8 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
Κάθε Σάββατο από
15/06 έως 07/09

ΤΥΝΗΣΙΑ - ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ ΤΩΝ ΟΑΣΕΩΝ 
Τύνιδα, Χαμμαμέτ. 

Tunisia

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 635€

Τιμή σε μονόκλινο 755€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 590€

Φόροι αεροδρομίων,  
φιλοδωρήματα, δημοτικοί φόροι 175€

H MEΓΑΛΗ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
με πτήσεις της 

Aegean. 

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια Ηράκλειο ή Χανιά - Αθήνα - Τύνιδα - Αθήνα - Ηρά-

κλειο ή Χανιά 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 HAMMAMENT 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 
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 χορεύ-
ουν, χορό οριεντάλ, και θα γευτείτε τη παραδοσιακή βεδουίνικη κουζίνα 
και ένα αποχαιρετιστήριο επιπλέον δείπνο (20€) με τυνησιακή μουσική 

• Φόροι αεροδρομίων, δημοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία & φιλοδωρήματα: 
175 ευρώ 

• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους (15 ευρώ το άτομο) και 
γενικά όπου απαιτείται

• Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Πτήσεις από Ηράκλειο: 

Αναχώρηση
Ηράκλειο - Αθήνα A3 7321 20:45 - 21:35

Αθήνα - Τύνιδα A3 734 23:45 - 23:59

Επιστροφή
Τύνιδα - Αθήνα A3 735 01:30 - 05:40

Αθήνα - Ηράκλειο A3 7300 06:50 - 07:40

Πτήσεις από Χανιά: 

Αναχώρηση
Χανιά - Αθήνα A3 7337 19:20 - 20:10

Αθήνα - Τύνιδα A3 734 23:45 - 23:59

Επιστροφή
Τύνιδα - Αθήνα A3 735 01:30 - 05:40

Αθήνα - Χανιά A3 7332 08:00 - 08:50

Σημειώσεις: Για τις αναχωρήσεις του Αυγούστου υπάρχει επιβάρυνση 50€ το άτομο. 

1η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΤΥΝΙΔΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Τύνιδα. Άφιξη, υπο-
δοχή από τον ξεναγό μας και τον αντιπροσωπο μας. Μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην Τύνιδα. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΤΥΝΙΔΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΡΤΝΩ - ΚΑΡΧΗΔΟΝΑ
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για χαλάρωση. Το μεσημέρι επί-
σκεψη στο μουσείο Μπαρντώ, που έχει μια από τις καλύτερες και 
μεγαλύτερες συλλογές ψηφιδωτών στον κόσμο. Στη συνέχεια δια-
σχίζοντας 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 σκε-
παστή 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 μεγαλύ-
τερες 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 της και τις 
θέρμες του Αντονίνου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΤΥΝΙΔΑ - ΜΟΝΑΣΤΙΡ - ΚΕΡΟΥΑΝ - ΓΚΑΦΣΑ - 
ΤΟΖΕΡ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Αναχώρηση για το Μοναστίρ. Στη δι-
αδρομή θα επισκεφθούμε το Μοναστίρ, πανεπιστημιούπολη και 
γενέτειρα του επί χρόνοια προέδρου της Τυνησίας Μπουργκίμπα 
και επίσκεψη στο μαυσωλείο του. Αναχώρηση και άφιξη στην Κε-
ρουάν και περιήγηση της πόλης με επισκέψεις στις δεξαμενές των 
Αγλαβιτών, το τέμενος 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. Επί-
σκεψη σε εργαστήριο χαλιών - παραδοσιακή τέχνη της Καιρουάν. 
Αναχώρηση για την Τοζέρ με μία διαδρομή δίπλα στους πρόποδες 

του Άτλαντα, περνώντας από την Γκάφσα φθάνουμε στην μεγαλύ-
τερη όαση της Τυνησίας, το Τοζέρ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας. Δείπνο. Μετά το δείπνο επίσκεψη του λαογραφικού μουσεί-
ου Νταρ Σαριέτ. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: 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. Επίσκεψη 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 ξε-
νοδοχείο της Τοζέρ. Θα έχετε περιορισμένο 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 ξε-
νοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΤΟΖΕΡ - ΣΟΤ ΕΛ ΤΖΕΡΙΝΤ - ΚΙΜΠΙΛΗ - ΝΤΟΥΖ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Αναχώρηση για την Ντουζ, που εί-
ναι 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 φωτο-
γραφίες. Στη συνέχεια περνώντας από την Κιμπίλη με την όαση 
της, φθάνουμε στην επόμενη πανέμορφη όαση της Ντουζ. Εγκα-
τάσταση στο ξενοδοχείο μας, το οποίο βρίσκεται δίπλα στους 
αμμόλοφους και πριν τη δύση του ηλίου θα κάνουμε τη βόλτα 

στους αμμόλοφους της Σαχάρας με καμήλες για να απολαύσουμε 
τη μοναδικότητα, τη μεγαλοπρέπεια και την απεραντοσύνη της 
Σαχάρας. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΝΤΟΥΖ - ΜΑΤΜΑΤΑ - ΕΛ ΤΖΕΜ - ΣΟΥΣ - ΠΟΡΤ ΕΛ 
ΚΑΝΤΑΟΥΙ - ΧΑΜΜΑΜΕΤ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Αναχώρηση για το βορρά με επίσκε-
ψη στα Ματμάτα χωριό Βερβερίνικο, μέσα σε ένα σεληνιακό το-
πίο, χτισμένο σε ένα λόφο με τις περίφημες κατοικίες των Τρογλο-
βιτών, 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 μέρα: ΧΑΜΜΑΜΕΤ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Ημέρα ελεύθερη για να εξερευνήσε-
τε το Χαμμαμέτ. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

8η μέρα: ΧΑΜΜΑΜΕΤ - ΤΥΝΙΔΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Ημέρα ελεύθερη για μπάνιο και χα-
λάρωση. (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 μονα-
δικό 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 επι-
στροφής μας στο Ηράκλειο. 

ΤΥΝΗΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

PALMYRA BEACH  
(ALL INCLUSIVE)



VINCCI FLORA PARK 
HAMMAMET


LAICO HOTEL  
HAMMAMET


615€ 485€ 535€

735€ 605€ 655€

435€ (2 έως 6 ετών) 440€ (2 έως 11 ετών) 485€ (2 έως 11 ετών) 

175€ 175€ 175€

Από

485€
το άτομο
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Αναχωρήσεις: 
03, 10 Αυγούστου

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

Ιταλία: 
7 ημέρες

Italy
Από

695€
το άτομο

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Ηράκλειο - Ρώμη - Ηράκλειο 

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

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. (Hotel San Severino, Hotel 

American Palace) ή παρόμοιο 
• 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 20 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: Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν. 

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 695€

Τιμή σε μονόκλινο 815€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών) 645€

Φόροι αεροδρομίων 150€

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Ηράκλειο - Ρώμη 04:15 - 05:40

Επιστροφή Ρώμη - Ηράκλειο 00:25 - 03:40

Δώρο: 
Ημιδιατροφή &  
οι κρουαζιέρες: 

1. Ποσιτάνο - 
Αμάλφι, 2. Κάπρι

1η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΡΩΜΗ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΣΑΛΕΡΝΟ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απ ευθείας πτήση για την Ρώμη. 
‘Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τον αρχαιολο-
γικό 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. 

2η μέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ - ΣΟΡΕΝΤΟ - 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. 

3η 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. 

4η μέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ - ΝΑΠΟΛΗ - ΡΩΜΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Κα-
μπανίας, τη Νάπολη, μια πόλη πολύβουη και γεμάτη αντιθέσεις. 
Άφιξη και πανοραμική περιήγηση. Θα δούμε στην παραλία το Κα-
στέλλο ντελ Ουόβο, το Βασιλικό Παλάτι, τη Στοά του Ουμπέρτου 
και την παλαιότερη όπερα στην Ευρώπη: το Θέατρο Σαν Κάρλο. 
Αναχώρηση για την Αιώνια Πόλη, τη Ρώμη. Άφιξη, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος στη διάθεση σας για μία 
πρώτη γνωριμία με την πόλη. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

5η 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. 

6η μέρα: ΡΩΜΗ - ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Επίσκεψη στο ανεξάρτητο κρατίδιο του 
Βατικανού, για να ξεναγηθούμε στα περίφημα μουσεία του, με 
εκθέματα που περιλαμβάνουν διάσημα αγάλματα του αρχαίου κό-
σμου 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 Δια-
δρόμους των Κηροπηγίων, των Ταπισερί, των Γεωγραφικών Χαρ-
τών και τις Αίθουσες με τις νωπογραφίες του Ραφαήλ, θα καταλή-
ξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με τη θρυλική οροφή ζωγραφισμένη 
από τον Μιχαήλ Άγγελο. Ακολούθως, θα περάσουμε στη μεγαλό-
πρεπη 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. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και από-
γευμα 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 τουλάχιστον 10 μέρες πριν την επίσκεψη. Σε άλλη 
περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλίσουμε την είσοδός σας στα 
Μουσεία του Βατικανού. 

7η μέρα: ΡΩΜΗ - Castel Romano Outlet - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και λίγος χρόνος ελεύθερος. Στη συνέχεια 
θα μεταφερθούμε σε ένα από τα μεγαλύτερα Outlet της Ρώμης το 
Castel Romano για να κάνετε τις τελευταίες αγορές σας. Χρόνος 
ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της 
Ρώμης για την πτήση της επιστροφής μας στο Ηράκλειο. Άφιξη 
στο Ηράκλειο αργά το βράδυ. 
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Ιταλία: 
7 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
03, 10 Αυγούστου 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ - CINQUE 
TERRE - ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΟΥΜΒΡΙΑ - ΡΩΜΗ 
Ρώμη, Σιένα, Σαν Τζιμινιάνο, Φλωρεντία, Πίζα, Λούκα, Περούτζια, Ασίζη, 
Ρώμη, Βατικανό. 

Italy

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Ηράκλειο - Ρώμη - Ηράκλειο 

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

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. (Hotel Adua Montecatini Terme, 

Hotel Plaza Perugia, Hotel Colombo Rome) ή παρόμοια. 
• Πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά. (ημιδιατροφή εκτός από την Περού-

τζια). 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής. 
• Εισιτήριο κρουαζιέρα στα χωρία της Cinque Terre. 
• Τοπικός ξεναγός στη Φλωρεντία. 
• Έμπειρο αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας. 
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 
•  Φ. Π. Α. 
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά 
• Μια βαλίτσα μέχρι 20 κιλά 

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων. 
• 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 (Μοντεκατίνι Τέρμε 1, 

40€, Περούτζια 3€, Ρώμη 6€). 

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 675€

Τιμή σε μονόκλινο 795€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών) 625€

Φόροι αεροδρομίων 150€

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Ηράκλειο - Ρώμη 04:15 - 05:40

Επιστροφή Ρώμη - Ηράκλειο 00:25 - 03:40

Από

675€
το άτομο

Δώρο: 
Ημιδιατροφή & η 
κρουαζιέρα στα 

χωρια της Cinque 
Terre

1η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΡΩΜΗ - ΣΙΕΝΑ - ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ - 
ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΤΕΡΜΕ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απ’ ευθείας πτήση για τη Ρώμη. 
Άφιξη επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τη μεσαιωνική 
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 Καθεδρι-
κό Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, που θεωρείται 
ένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία. 
Συνεχίζουμε για το μεσαιωνικό Σαν Τζιμινιάνο. Οι Ψηλοί αγέρωχοι 
πύργοι μας καλωσορίζουν από μακριά δίνοντας στο Σαν Τζιμινιά-
νο μια παραμυθένια όψη, σχεδόν απίστευτη. 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 - ΛΟΥΚΑ - ΠΙΖΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την μεσαιωνική Λούκα, 
γενέτειρα του Τζιάκομο Πουτσίνι. Στην εντός των τειχών περιή-
γησή μας στο ιστορικό κέντρο, θα δούμε μεταξύ άλλων τον Κα-
θεδρικό Ναό του Αγίου Μαρτίνου, το θέατρο Τζίλιο, την Πιάτσα 
ντελ Μερκάτο και Ανφιτεάτρο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την 
ιστορική πόλη της Πίζας με τα μεσαιωνικά τείχη και τον ξακουστό 
Κεκλιμένο Πύργο της, καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού της πό-
λης, που βρίσκονται μέσα στο «Πεδίο των Θαυμάτων», μαζί με το 
Βαπτιστήριο και το μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Άργά το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

3η 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. 

4η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΤΕΡΜΕ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ 
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. Άργά το απόγευμα άφι-
ξη στην πρωτεύουσα της Ούμβριας την Περούτζια, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ - AΣΙΖΗ - ΡΩΜΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγησή. Θα δούμε την 
Κόρσο Βανούτσι με 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. Αναχώρηση για την Ασίζη, γενέτειρα του 
Αγίου Φραγκίσκου, ο οποίος ίδρυσε το θρησκευτικό τάγμα των 
Φραγκισκανών στην πόλη το 1208. Στην πανοραμική μας περιήγη-
ση θα δούμε την Πιάτσα ντελ Κομούνε, το Παλάτσο Κομουνάλε, 
την Βασιλική της Σάντα Κιάρα, και το Ντουόμο του Σαν Ραφίνο. 
Αναχώρηση για την Αιώνια Πόλη, τη Ρώμη. Άφιξη, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος στη διάθεση σας για μία 
πρώτη γνωριμία με την πόλη. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

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 - ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Επίσκεψη στο ανεξάρτητο κρατίδιο του 
Βατικανού, για να ξεναγηθούμε στα περίφημα μουσεία του, με 
εκθέματα που περιλαμβάνουν διάσημα αγάλματα του αρχαίου κό-
σμου 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 Δια-
δρόμους των Κηροπηγίων, των Ταπισερί, των Γεωγραφικών Χαρ-
τών και τις Αίθουσες με τις νωπογραφίες του Ραφαήλ, θα καταλή-
ξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με τη θρυλική οροφή ζωγραφισμένη 
από τον Μιχαήλ Άγγελο. Ακολούθως, θα περάσουμε στη μεγαλό-
πρεπη 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 απευθείας πτήση της επιστρο-
φής μας στο Ηράκλειο. Άφιξη στο Ηράκλειο αργά 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 προπλη-
ρωμή εισόδου τουλάχιστον 15 μέρες πριν την επίσκεψη. Σε άλλη περίπτωση 
δεν υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλίσουμε την είσοδός σας στα Μουσεία του 
Βατικανού. 
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Ιταλία: 
7 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
03, 10 Αυγούστου 

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
Ρώμη, Σιένα, Πίζα, Σαν Τζιμινιάνο, Φλωρεντία, Πάντοβα, Βερόνα, Βενετία. 

Italy

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Ηράκλειο - Ρώμη - Ηράκλειο 

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

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. (Hotel Adua Montecatini Terme, 

Hotel Milano Padova, Hotel American Palace) ή παρόμοια. 
• Πρωινό καθημερινά. 
• Τέσσερα (4) δείπνα στο σύνολο (2 στο Μοντεκατίνι Τέρμε & 2 στη Ρώμη). 
•  Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής. 
• Τοπικός ξεναγός στη Φλωρεντία. 
• Έμπειρο αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας. 
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 
•  Φ. Π. Α. 
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά 
• Μια βαλίτσα μέχρι 20 κιλά 

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων. 
• Βαπορέτο Βενετίας την ημέρα της ξενάγησης. 
• 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 (Μοντεκατίνι Τέρμε 1, 

40€, Πάντοβα 2. 85€, Ρώμη 6€). 

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 635€

Τιμή σε μονόκλινο 755€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών) 585€

Φόροι αεροδρομίων 150€

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Ηράκλειο - Ρώμη 04:15 - 05:40

Επιστροφή Ρώμη - Ηράκλειο 00:25 - 03:40

Από

635€
το άτομο

Δώρο: 
4 γεύματα

1η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΡΩΜΗ - ΣΙΕΝΑ - ΠΙΖΑ - ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ 
ΤΕΡΜΕ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απ’ ευθείας πτήση για τη Ρώμη. 
Άφιξη επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τη μεσαιωνική 
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 Καθεδρι-
κό Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, που θεωρείται 
ένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την ιστορική πόλη της Πίζας με τα 
μεσαιωνικά τείχη και τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο της, καμπα-
ναριό του Καθεδρικού Ναού της πόλης, που βρίσκονται μέσα στο 
«Πεδίο των Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο και το μνημειακό 
κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Αργά το απόγευμα μεταφορά και τακτο-
ποίηση 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 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 - ΒΕΡΟΝΑ - ΠΑΝΤΟΒΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. 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 ρω-
μαϊκή Αρένα, και θα συνεχίσουμε για τις όμορφες πλατείες Ντελ 
Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, που περιβάλλονται από άριστα διατηρημέ-
να μεσαιωνικά κτήρια, και φυσικά για το «αρχοντικό των Καπου-
λέτων» με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Αργά το απόγευμα 
άφιξη στη Πάντοβα, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΠΑΝΤΟΒΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ 
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 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 Καθε-
δρικός του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονι-
κής, 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. 

5η μέρα: ΠΑΝΤΟΒΑ - ΡΩΜΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Αιώνια Πόλη, τη 
Ρώμη. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. 
Δείπνο και διανυκτέρευση. 

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 - ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Επίσκεψη στο ανεξάρτητο κρατίδιο του 
Βατικανού, για να ξεναγηθούμε στα περίφημα μουσεία του, με 
εκθέματα που περιλαμβάνουν διάσημα αγάλματα του αρχαίου κό-
σμου 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 Δια-
δρόμους των Κηροπηγίων, των Ταπισερί, των Γεωγραφικών Χαρ-
τών και τις Αίθουσες με τις νωπογραφίες του Ραφαήλ, θα καταλή-
ξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με τη θρυλική οροφή ζωγραφισμένη 
από τον Μιχαήλ Άγγελο. Ακολούθως, θα περάσουμε στη μεγαλό-
πρεπη 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 απευθείας πτήση της επιστρο-
φής μας στο Ηράκλειο. Άφιξη στο Ηράκλειο αργά 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 προπλη-
ρωμή εισόδου τουλάχιστον 15 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

Italy
Από

785€
το άτομο

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Ηράκλειο ή Χανιά - Αθήνα - 

Βερόνα - Αθήνα - Ηράκλειο ή Χανιά 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 την ημέρα της ξενάγησης (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: Το Early booking ισχύει για τις πρώτες 10 θέσεις. 

Τιμές: Early Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 785€ 835€

Τιμή σε μονόκλινο 935€ 985€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 735€ 785€

Φόροι αεροδρομίων 150€ 150€

Δώρο: 
3 γεύματα και η 

κρουαζιέρα στην 
Cinque Terre. 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ 

ΔΕΥΤΕΡΑ!!!

1η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - 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. Αργά το απόγευμα άφιξη στην 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 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 Καθε-
δρικός του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονι-
κής, 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 Cinque Terre (τα πέντε χωριά) που βρίσκο-
νται σκαρφαλωμένα 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 τα 
μεσαιωνικά χωριά Riomaggiore, Manarola και Monterosso όπου 
και θα έχουμε χρόνο για γεύμα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη 
Vernazza, που είναι ίσως και το ωραιότερο χωριό και θα έχουμε 
την ευκαιρία να κάνουμε μία βόλτα στα όμορφα δρομάκια της και 
να καταλήξουμε στα ερείπια του κάστρου της με μία θέα που κό-

βει την ανάσα. Τέλος θα επισκεφθούμε το Portovenere χτισμένο 
στην άκρη της ιταλικής Ριβιέρας, πάνω σε μία βραχώδη χερσόνη-
σο. 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 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 άφιξη στο Μιλάνο στην οικονομική πρωτεύουσα τςη 
Ιταλίας. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέ-
ρευση. 

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 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα 
μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Βερόνας για την πτήση της 
επιστροφής μας στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 

Πτήσεις από Ηράκλειο: 

Αναχώρηση
Ηράκλειο - Αθήνα Α3 7315 14:45 - 15:35

Αθήνα - Βερόνα Α3 688 16:35 - 18:00

Επιστροφή
Βερόνα - Αθήνα Α3 689 18:45 - 21:50

Αθήνα - Ηράκλειο Α3 7328 23:05 - 23:55

Πτήσεις από Χανιά: 

Αναχώρηση
Χανιά - Αθήνα Α3 7335 14:45 - 15:35

Αθήνα - Βερόνα Α3 688 16:35 - 18:00

Επιστροφή
Βερόνα - Αθήνα Α3 689 18:45 - 21:50

Αθήνα - Χανιά Α3 7330 05:05 - 05:55
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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. 

Italy

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Ηράκλειο ή Χανιά - Αθήνα - 

Πίζα & Νάπολη - Αθήνα - Ηράκλειο ή Χανιά 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 Salerno, Grand Hotel Tettuccio Montecatini 
Terme) ή παρόμοια. 

• Πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή). 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής. 
• Εισιτήριο κρουαζιέρα 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: 
Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν. 

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 985€

Τιμή σε μονόκλινο 1110€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών) 935€

Φόροι αεροδρομίων 150€

Από

985€
το άτομο

Δώρο: 
Ημιδιατροφή &  
οι κρουαζιέρες:  

1. Χωρία της Cinque 
Terre, 2. Ποσιτάνο - 

Αμάλφι, 3. Κάπρι

1η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΙΖΑ - ΛΟΥΚΑ - ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΤΕΡΜΕ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Πίζα. Άφιξη επιβίβα-
ση 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 βρίσκονται μέσα στο «Πεδίο 
των Θαυμάτων», 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. Αργά το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενο-
δοχείο μας στο Μοντεκατίνι Τέρμε, μία από τις πιο κομψές λουτροπό-
λεις 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 Παλά-
τσο 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 κοσμη-
ματοπωλεία, 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 επίσκε-
ψη 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 Cinque Terre (τα πέντε χωριά) που βρίσκονται 
σκαρφαλωμένα 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 εξόρ-
μησης την πόλη Λα Σπέτσια, θα επισκεφθούμε τα μεσαιωνικά χωριά 
Riomaggiore, Manarola και Monterosso όπου και θα έχουμε χρόνο 
για γεύμα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Vernazza, που είναι ίσως 
και το ωραιότερο χωριό και 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 ξενοδο-
χείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΤΕΡΜΕ - ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ - ΣΙΕΝΑ 
- ΡΩΜΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το μεσαιωνικό Σαν Τζιμι-
νιάνο. Οι Ψηλοί αγέρωχοι πύργοι μας καλωσορίζουν από μακριά δίνο-
ντας στο Σαν Τζιμινιάνο μια παραμυθένια όψη, σχεδόν απίστευτη. Χρό-
νος 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 καλντερί-
μια 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 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΡΩΜΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η ξενάγηση της πόλης θα αρχίσει με την επί-
σκεψη 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 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 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 Αίθουσες 
με τις νωπογραφίες του Ραφαήλ, θα καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστί-
να με τη θρυλική οροφή ζωγραφισμένη από τον Μιχαήλ Άγγελο. Ακο-
λούθως, 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 απόγευ-
μα 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 προπλη-
ρωμή 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 Καμπα-
νίας, τη Νάπολη, μια πόλη πολύβουη και γεμάτη αντιθέσεις. Άφιξη και 
πανοραμική περιήγηση. Θα δούμε στην παραλία το Καστέλλο ντελ Ου-
όβο, 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 θέα-
τρο, τους ναούς του Δία και του Απόλλωνα, τα λουτρά, τις πολυτελείς 
επαύλεις με τις περίφημες τοιχογραφίες (1ος αι. π. Χ.), που μας παρέ-
χουν 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 - ΣΟΡΕΝΤΟ - 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 ελεύθε-
ρος 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 περιήγηση θα δούμε τα αρχοντι-
κά 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 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο αεροδρόμιο της Νάπολης 
για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στο Ηράκλειο. 

Πτήσεις από Ηράκλειο: 

Αναχώρηση
Ηράκλειο - Αθήνα A3 7301 06:25 - 07:15

Αθήνα - Πίζα A3 674 08:15 - 09:35

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

Αθήνα - Ηράκλειο A3 7318 16:20 - 17:10

Πτήσεις από Χανιά: 

Αναχώρηση
Χανιά - Αθήνα A3 7331 06:25 - 07:15

Αθήνα - Πίζα A3 647 08:15 - 09:35

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

Αθήνα - Χανιά A3 7334 13:25 - 14:10
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Αναχωρήσεις: 
02, 09, 16, 23, 30 Ιουλίου 
06, 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. 

Γαλλία: 
6 ημέρες

France
Από

785€
το άτομο

Δώρο:  
Η εκδρομή στη 

Νορμανδία

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ 
ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ 

RENAISSANCE LA 
DEFENSE

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Ηράκλειο ή Χανιά - Αθήνα - 

Παρίσι - Αθήνα - Ηράκλειο ή Χανιά με 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€). 

1η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - 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 - 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 Honfleur, 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 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη για τις τελευταίες 
επισκέψεις και τελευταίες αγορές. Μεταφορά στο αεροδρόμιο 
του Παρισιού, και πτήση επιστροφής. 

Τιμές RENAISSANCE LA DEFENCE 4* Sup: Early Booking
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 785€ 835€
Τιμή σε μονόκλινο 985€ 1035€
Παιδικό (μέχρι 15 ετών) σε τρίκλινο (με δύο ενήλικες) & σε τετράκλινο δωμάτιο ή  
connecting room (με δύο ενήλικες και 2 παιδιά) 685€ 734€

Φόροι αεροδρομίων 175€ 175€

Πτήσεις από Ηράκλειο: 

Αναχώρηση
Ηράκλειο - Αθήνα A3 7301 06:25 - 07:15

Αθήνα - Παρίσι A3 610 08:35 - 11:10

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

Αθήνα - Ηράκλειο A3 7300 06:50 - 07:40

Πτήσεις από Χανιά: 

Αναχώρηση
Χανιά - Αθήνα A3 731 06:25 - 07:15

Αθήνα - Παρίσι A3 610 08:35 - 11:10

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

Αθήνα - Χανιά A3 7300 05:05 - 05:55

Σημειώσεις: Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν. 
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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 Σαν Μισέλ, 
Ντοβίλ, Τρουβίλ, Ονφλέρ, Καέν, Πολεμικό Μουσείο, Σαν Εμιλιόν, 
Αρασόν, Μπορντώ, Λα Ντουν ντου Πιλά. 

France
Από

1035€
το άτομο

BEST SELLER!!!
Νέο και μοναδικό 

πρόγραμμα με πτήσεις 
της Aegean Airlines για 
Παρίσι, και επιστροφή 

από Μπορντώ. 

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Ηράκλειο ή Χανιά - Αθήνα - 

Παρίσι και Μπορντώ - Αθήνα - Ηράκλειο ή Χανιά με πτήσεις της Aegean 
Airlines. 

• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* & 4*. 
• 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 (25€). 
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Παρίσι 1, 65€, Καέν 1, 

2€, Tουρ 1, 65€, Μπορντώ 2€). 

1η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - 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 Παρισιού θα ξεκινήσουμε 
την πανοραμική ξενάγηση, όπου θα δούμε το Τροκαντερό, τον Πύργο 
του Άιφελ, την μεγαλύτερη αψίδα του κόσμου, την Αψίδα του Θριάμ-
βου, την διάσημη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, το μικρό και το μεγάλο 
παλάτι, την πλατεία Ομονοίας (το σημείο που διαδραματίστηκαν τα ση-
μαντικότερα γεγονότα της ιστορίας της Γαλλικής επανάστασης), την εκ-
κλησία της Αγίας Μαγδαληνής, τα πολυσύχναστα Μπουλεβάρτα, το εντυ-
πωσιακό 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 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 προ-
αιρετική 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 μο-
ναδικούς 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 δοκιμά-
σουμε 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 πρό-
τυπο 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 διασκεδάσετε (προαιρετικά) στα περίφη-
μα καμπαρέ του Παρισιού. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδο-
χείο. 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 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 επα-
ναστατημένο λαό του Παρισιού στις 14 Ιουλίου 1789. Ο διοικητής της, 
Λονέ, είχε διατάξει να πυροβολήσουν κατά του πλήθους που την πολι-
ορκούσε. 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 μεγαλύτε-
ρους 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 πρώ-
ιμο ως και φλογερού γοτθικού ρυθμού θα έχουμε την ευκαιρία να μιλή-
σουμε 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 πα-
ραθαλάσσιο 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. 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 εντυπωσια-
κό πολιτισμικό παρελθόν, 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 απόβα-
σης 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 τα-
κτοποίηση 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 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 Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς της UNESCO. Το λιλιπούτειο χωριουδάκι στους πρό-
ποδες του λόφου με τα πέτρινα σπιτάκια με τα λουλούδια, τα λιθόστρω-
τα 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. Μεταφο-
ρά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

7η μέρα TΟΥΡ - ΚΑΣΤΡΑ ΛΙΓΗΡΑ - ΤΟΥΡ 
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 αφε-
τηρία 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 παρεκκλή-
σι 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 επισκεφτούμε το Σαν Εμιλιόν μια από τις πιο 
γραφικές κοινότητες της περιοχής με πολύ μεγάλη πολιτιστική κληρο-
νομία. 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 ωκε-
ανού, 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 επι-
σκεφθούμε την πόλη Αρασόν και χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή αργά 
το μεσημέρι στο ξενοδοχείο μας στο Μπορντώ και απόγευμα ελεύθερο. 
Διανυκτέρευση. 

10η μέρα ΜΠΟΡΝΤΩ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμικά περιήγηση στο ιστορικό κέ-
ντρο της πόλης. Θα δούμε την πλατειά του Χρηματιστηρίου, το Θέατρα 
Μπορντώ, τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό, την πλατεία Νίκο, την Βασι-
λική 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 στο Ηράκλειο. 

Σημειώσεις: Το Early booking ισχύει για τις πρώτες 10 θέσεις. 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 1035€ 1085€
Τιμή σε μονόκλινο 1355€ 1400€
Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 845€ 895€
Φόροι αεροδρομίων 150€ 150€

Πτήσεις από Ηράκλειο για 04 - 13 Αυγούστου: 

Αναχώρηση
Ηράκλειο - Αθήνα A3 7301 06:25 - 07:15

Αθήνα - Παρίσι A3 610 08:35 - 11:10

Επιστροφή
Μπορντώ - Αθήνα A3 645 16:00 - 20:05
Αθήνα - Ηράκλειο A3 7322 20:55 - 21:45

Πτήσεις από Ηράκλειο για 15 - 24 Αυγούστου: 

Αναχώρηση
Ηράκλειο - Αθήνα A3 7301 06:25 - 07:15
Αθήνα - Μπορντώ A3 644 08:20 - 10:50

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

Αθήνα - Ηράκλειο A3 7300 06:50 - 07:40

Πτήσεις από Χανιά για 04 - 13 Αυγούστου: 

Αναχώρηση
Χανιά - Αθήνα A3 7331 06:25 - 07:15
Αθήνα - Παρίσι A3 610 08:35 - 11:10

Επιστροφή
Μπορντώ - Αθήνα A3 645 16:00 - 20:05

Αθήνα - Χανιά A3 7344 20:55 - 21:45

Πτήσεις από Χανιά για 15 - 24 Αυγούστου: 

Αναχώρηση
Χανιά - Αθήνα A3 7331 06:25 - 07:15

Αθήνα - Μπορντώ A3 644 08:20 - 10:50

Επιστροφή
Παρίσι - Αθήνα A3 619 23:30 - 03:40
Αθήνα - Χανιά A3 7332 08:00 - 08:50
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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. 

Switzerland
Από

845€
το άτομο

Διαμονή στα 
καλύτερα 

ξενοδοχεία στην 
καλύτερη τιμή. 

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 

ΑΓΟΡΑΣ!!!

1η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΓΕΝΕΥΗ - ΒΕΡΝΗ - ΖΥΡΙΧΗ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Γενεύη. Άφιξη, 
επιβίβαση στο πούλμανκαι 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 - ΚΑΤΑΡΡΑΧΤΕΣ ΡΗΝΟΥ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αμέσως μετά ακολουθεί ηπανοραμική 
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 παλιάπόλη με τις χρωματιστέςπροσόψεις 
των σπιτιών, τα πλακόστρωταδρομάκια και τις στολισμένες με 
σιντριβάνιαμικρέςπλατειές. Σπουδαίοαξιοθέατοείναι η ξύλινη-
σκεπαστήμεσαιωνικήγέφυραΚαπελμπρίκε που απεικονίζει την 
ιστορία της πόλης σε 120 πίνακεςζωγραφισμένους σε ξύλο, το 
παλιόΔημαρχείο και το λιθόστρωτοιστορικόκέντροδίνουν στην 
πόλη μια παραμυθένιαχροιά. 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 ΜποΡιβάζ. 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 EvianLesBains διαρκεί 15 χρόνια. Επι-
στροφή στη Λοζάνη. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΛΟΖΑΝΗ - ΓΕΝΕΥΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
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 στο Ηράκλειο. 

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Ηράκλειο ή Χανιά - Αθήνα - 

Γενεύη - Αθήνα - Ηράκλειο ή Χανιά με την Aegean Airlines

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

• Διαμονή στα επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* & 5* αστέρων. 

• 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

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 845€

Τιμή σε μονόκλινο 1085€

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών) 785€

Φόροι αεροδρομίων 150€

Πτήσεις από Ηράκλειο: 

Αναχώρηση
Ηράκλειο - Αθήνα A3 7301 06:25 - 07:15

Αθήνα - Γενεύη A3 854 08:35 - 10:30

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

Αθήνα - Ηράκλειο A3 7322 20:55 - 21:45

Πτήσεις από Χανιά: 

Αναχώρηση
Χανιά - Αθήνα A3 7331 06:25 - 07:15

Αθήνα - Γενεύη A3 854 08:35 - 10:30

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

Αθήνα - Χανιά A3 7344 22:25 - 23:15
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Αναχωρήσεις: 
02, 10, 16, 24 Αυγούστου

Γερμανία: 
6 ημέρες

ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΑΜΒΟΥΡΓΟ
Βερολίνο, Μουσείο Περγάμου, Αμβούργο, Λιούμπεκ, Σβέριν. 

Germany

Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με τη Ηράκλειο ή Χανιά - Αθήνα - 

Βερολίνο & Αμβούργο - Αθήνα - Ηράκλειο ή Χανιά 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 Το πρόγραμμα θα εκτελεστεί αντίστροφα στις αναχωρήσεις 27/7, 10/08, 24/08. 
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και μπορεί να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν. 

Από

725€
το άτομο

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 725€

Τιμή σε μονόκλινο 885€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών) 535€

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 150€

ΣΤΟΛΙΔΙΑ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ 

ΒΟΡΡΑ. 
Αναχώρηση από 

Βερολίνο, επιστοφή 
από Αμβούργο. 

1η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - 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 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Πρωινό. Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο 
αεροδρόμιο για τη πτήση της επιστροφής στο Ηράκλειο. 

Πτήσεις από Ηράκλειο για 19/07, 02/08, 16/08: 

Αναχώρηση
Ηράκλειο - Αθήνα A3 7301 06:25 - 07:15
Αθήνα - Βερολίνο A3 820 08:30 - 10:25

Επιστροφή
Αμβούργο - Αθήνα A3 825 16:00 - 20:00
Αθήνα - Ηράκλειο A3 7322 20:55 - 21:45

Πτήσεις από Ηράκλειο για 27/07, 10/08, 24/08: 

Αναχώρηση
Ηράκλειο - Αθήνα A3 7301 06:25 - 07:15
Αθήνα - Αμβούργο A3 824 08:45 - 11:00

Επιστροφή
Βερολίνο - Αθήνα A3 823 16:15 - 20:00
Αθήνα - Ηράκλειο A3 7322 20:55 - 21:45

Πτήσεις από Χανιά για 19/07, 02/08, 16/08: 

Αναχώρηση
Χανιά - Αθήνα A3 7331 06:25 - 07:15

Αθήνα - Βερολίνο A3 820 08:30 - 10:25

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

Αθήνα - Χανιά A3 7344 22:55 - 23:15

Πτήσεις από Χανιά για 27/07, 10/08, 24/08: 

Αναχώρηση
Χανιά - Αθήνα A3 7331 06:25 - 07:15

Αθήνα - Αμβούργο A3 824 08:45 - 11:00

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

Αθήνα - Χανιά A3 7332 22:25 - 23:15
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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. 

Κροατία: 
6 ημέρες

Από

685€
το άτομο

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 685€ 765€

Τιμή σε μονόκλινο 810€ 905€

Φόροι αεροδρομίων 150€ 150€

Περιλαμβάνονται: 

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Ηράκλειο ή Χανιά - Αθήνα - 

Ντουμπρόβνικ - Αθήνα - Ηράκλειο ή Χανιά 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: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - 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 πέ-
μπτη σε μέγεθος πόλη της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης στις όχθες του 
ποταμού Νερέτβα. Το όνομα της πόλης οφείλεται στο κεντρικό 
αξιοθέατο της πόλης, τη γέφυρα Στάρι Μόστ (Παλαιά Γέφυρα), 
που είχε χτιστεί επί οθωμανικής κυριαρχίας, καταστράφηκε στον 
πόλεμο της Βοσνίας από τους Κροάτες και ξαναχτίστηκε με βάση 
το αρχικό σχέδιο το 2004. Από το 2005 η γέφυρα αποτελεί Μνη-
μείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Χρόνος ελεύθερος 
και μεταφορά στο ξενοδοχείο 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 ελ-
ληνικής αποικίας Ασπάλαθος. Το ανάκτορο του Διοκλητιανού, στο 
οποίο το 693 εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από τα γειτονικά Σά-
λωνα, για να γλιτώσουν από τις επιδρομές των Αβάρων, αποτελεί 
σήμερα τον πυρήνα της πόλης και μέσα σε αυτό βρίσκονται πλή-
θος καταστημάτων, τραπεζών και ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου 
Δόμνου (πρώην μαυσωλείο του Διοκλητιανού). Αργά το απόγευμα, 
άφιξη στο ξενοδοχείο μας στο Ντουμπρόβνικ (περιοχή) Τακτοποί-
ηση στα δωμάτια. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) - 
(προαιρετική κρουαζιέρα στα νησιά Ελαφίτη) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση στο πανέμορφο Ντου-
μπρόβνικ, που σύμφωνα με μια θεωρία ιδρύθηκε από Έλληνες 
ναυτικούς. Η πόλη, που στα μεσαιωνικά χρόνια ονομαζόταν «Ρα-
γούζα», μετά από μια περίοδο ενετοκρατίας, έφτασε στη μεγα-
λύτερη ακμή της τον 15ο και 16ο αιώνα, όταν η θαλασσοκρατο-
ρία 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 
Παλάτι 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 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που 
θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για τη πτήση επιστροφής μας 
στο Ηράκλειο. 

Πτήσεις από Ηράκλειο: 

Αναχώρηση
Ηράκλειο - Αθήνα A3 7301 06:25 - 07:15

Αθήνα - Ντουμπρόβνικ A3 784 08:20 - 09:00

Επιστροφή
Ντουμπρόβνικ - Αθήνα A3 785 16:10 - 18:35

Αθήνα - Ηράκλειο A3 7322 20:55 - 21:45

Πτήσεις από Χανιά: 

Αναχώρηση
Χανιά - Αθήνα A3 7331 06:25 - 07:15

Αθήνα - Ντουμπρόβνικ A3 784 08:20 - 09:00

Επιστροφή
Ντουμπρόβνικ - Αθήνα A3 785 16:10 - 18:35

Αθήνα - Χανιά A3 7344 22:55 - 23:15
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ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια, Βερόνα, Βενετία, Πομπηία.
Ημέρες: 7
Αναχωρήσεις: 01, 08, 14, 22, 29/06 & 06, 13, 20, 27/07 & 03, 10, 17, 24/08

ΚΟΣΤΙΕΡΑ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ ΛΕΤΣΕ 
Αλμπερομπέλο, Ματέρα, Σαλέρνο, Ποζιτάνο, Αμάλφι, Κάπρι, Πομπηία, Νάπολη, Λέτσε, 
Ελληνόφωνα Χωριά Απουλίας, Μπρίντιζι.
Ημέρες: 7
Αναχωρήσεις: 01, 08, 14, 22, 29/06 & 06, 13, 20, 27/07 03, 10, 17, 24, 31/08 & 07, 14, 21/09 & 25/10

ΓΥΡΟΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ & ΜΟΝΤΕΝΕΓΚΡΟ 
Κρούσεβατς, Βελιγράδι, Ζάγκρεμπ, Λουμπλιάνα, Λίμνες Πλίτβιτσε, Ζαντάρ, Σίμπενικ, Τρογκίρ, Σπλιτ, Ντουμπρόβνικ Κότορ, Μπούτβα, Τίρανα.
Ημέρες: 8
Αναχωρήσεις: 15, 29/06 & 06, 13, 20, 27/07 & 03, 10, 17, 24, 31/08 & 14, 28/09 & 12, 26/10

ΣΙΚΕΛΙΑ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ 
Αλμπερομπέλο, Ματέρα, Ρήγιο, Κεφαλού, Παλέρμο, Μονρεάλε, Ακράγαντας, Σιρρακούσες, 
Κατάνια, Ορτιγία, Νότο, Ταορμίνα, Ελληνόφωνα Χωριά Απουλίας, Λέτσε, Μπρίντιζι, Κοσέντζα.
Ημέρες: 9 
Αναχωρήσεις: 01, 15, 22/06 & 06, 20/07 & 03, 10, 17, 31/08 & 14, 28/09 & 12, 26/10

BELLA ITALIA
Βενετία, Πάντοβα, Φλωρεντία, Μοντεκατίνι Τέρμε, Σιένα, Πίζα, Ρώμη, Ανκόνα.
Ημέρες: 8
Αναχωρήσεις: 06, 13, 20, 27/07 & 03, 10, 17, 24, 31/08 & 07, 14, 21, 28/09 & 05, 12, 19, 26/10

 ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Σε όλες τις τιμές περιλαμβάνονται: Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε τετράκλινη καμπίνα για Ηράκλειο - Πειραιάς - Ηράκλειο με την 

Δώρο:  
4 δείπνα

Δώρο: 
Ημιδιατροφή

Δώρο: 
Ημιδιατροφή &
2 κρουαζιέρες

Δώρο: 
Ημιδιατροφή

Από

615€
το άτομο

Από

755€
το άτομο

Από

655€
το άτομο

Από

595€
το άτομο

Από

465€
το άτομο
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΓΑΛΛΙΑΣ ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ 
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.
Ημέρες: 14
Αναχωρήσεις: 15/06 & 06, 20/07 & 03, 17/08 & 21/09 & 19/10

 ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Σε όλες τις τιμές περιλαμβάνονται: Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε τετράκλινη καμπίνα για Ηράκλειο - Πειραιάς - Ηράκλειο με την 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, 
ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, 
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ, ΑΛΣΑΤΙΑ
Μιλάνο, Λουκέρνη, Στρασβούργο, Κολμάρ, Χωριά 
Αλσατίας, Κρουαζιέρα Ρήνου, Φρανκφούρτη, Νυρεμβέργη, 
Βύρτσμπουργκ, Ρότενμπουργκ ομπ ντερ Τάουμπερ, Μόναχο, 
Ίνσμπρουκ, Βενετία. 
Ημέρες: 11 Αναχωρήσεις: 10/06 & 01, 15, 29/07 & 05, 12, 26/08

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.
Ημέρες: 14
Αναχωρήσεις: 15/06 & 06, 20/07 & 03, 17/08 & 21/09 & 19/10

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ
Ανκόνα, Τσιβιταβέκια, Βαρκελώνη, Σαράγοσα, Μαδρίτη, Τολέδο, Σαλαμάνκα, Πόρτο, Ναζαρέ, 
Φατιμά, Όμπιτους, Λισσαβώνα, Φάρo, Σεβίλλη, Κόρδοβα, Γρανάδα, Βαλένθια, Τσιβιταβέκια, 
Ρώμη.
Ημέρες: 19
Αναχωρήσεις: 16/06 & 21/07 & 04, 18/08 

ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, 
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ, ΑΛΣΑΤΙΑ
Μιλάνο, Λουκέρνη, Στρασβούργο, Κολμάρ, Χωριά Αλσατίας, 
Χαιδελβέργη, Νυρεμβέργη, Βύρτσμπουργκ, Ρότενμπουργκ 
ομπ ντερ Τάουμπερ, Μαγδεμβούργο, Βερολίνο, Δρέσδη, 
Μόναχο, Ίνσμπρουκ, Βενετία. 
Ημέρες: 14
Αναχωρήσεις: 15/06 & 20/07 & 03, 10/08

Δώρο: 
8 δείπνα

Από

1615€
το άτομο

Δώρο: 
Κρουαζιέρα 
του Ρήνου

Από

835€
το άτομο

Δώρο: 
Κρουαζιέρα 
του Ρήνου

Από

1015€
το άτομο

Δώρο:  
5 δείπνα 

σε τοπικά 
παραδοσιακά 

εστιατόρια

Από

1055€
το άτομο

Από

965€
το άτομο

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ ΟΥΜΒΡΙΑ
Περούτζια, Γκούμπιο, Σιένα, Μοντεκατίνι, Σαν Τζιιμιάνο, 
Λούκα, Πίζα, Φλωρεντία, Cinque Terre, Μιλάνο, Κόμο, Λάγκο 
Ματζόρε, Ανκόνα, Ασίζη.
Ημέρες: 10
Αναχωρήσεις: 14, 28/06 & 11, 21, 28/07 & 09, 13, 22/08  
& 06, 20/09 & 04, 25/10

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ 
ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ
Ανκόνα, Γένοβα, Ράπαλο, Πόρτο φίνο, Μασσαλία, Αρλ, 
Αβινιόν, Γκόρντες, Λεβάντες, Αιξ εν Προβάνς, Κάλανγκ, Σαιν 
Τροπέ, Κάννες, Νίκαια, Μονακό, Μιλάνο.
Ημέρες: 10 
Αναχωρήσεις: 14, 28/06 & 11, 21, 28/07 & 09, 13, 22/08  
& 06, 20/09 & 04, 25/10

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ
(ΜΟΝΤΕΝΕΓΚΡΟ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ) 
Τίρανα, Μπούτβα, Κότορ, Τρέμπινιε, Ντουμπρόβνικ, Μόσταρ, Σπλιτ, Τρογκίρ, Ζαντάρ, Λίμνες 
Πλίτβιτσε, Ζάγκρεμπ, Ριέκα, Πόρετς, Ροβίνι, Λουμπλιάνα, Λίμνη Μπλέντ, Τεργέστη, Βενετία. 
Ημέρες: 10 
Αναχωρήσεις: 10, 23, 31/07 & 06, 14, 21, 28/08 & 17, 25/09 & 09, 23/10

Δώρο: 3 
γεύματα & 

κρουαζιέρα 
Cinque Terre

Δώρο: 
Ημιδιατροφή

Από

735€
το άτομο

Από

720€
το άτομο

Από

755€
το άτομο




