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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

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

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

Οι εκδρομές μας εκτελούνται με  
ιδιόκτητα λεωφορεία τελευταίας τριετίας,  

με τους πιο έμπειρους συνοδούς και ξεναγούς!!! 

Όλες οι εκδρομές προγραμματίζονται από  
τα εμπειρότερα στελέχη με ειδίκευση  

σε όλη την Ευρώπη!!!

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

Αγαπητοί μας ταξιδιώτες, 

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

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

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

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

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

30ΧΡΟΝΙΑ

ALPHA BANK

ΑΡ. ΛΟΓ/ΜΟΥ 120002320008546

IBAN GR5101401200120002320008546

SWIFT CODE CR.BAGR.AAXXX

ΟΝΟΜΑ GREFIS TRAVEL INVELVET

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΡ. ΛΟΓ/ΜΟΥ 104/002932 - 79

IBAN GR1801101040000010400293279

SWIFT CODE - BIC ETHNGRAA

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ
GREFIS TRAVEL INVELVET

ΠΕΙΡΑΙΩΣ BANK

ΑΡ. ΛΟΓ/ΜΟΥ 5049085636135

IBAN GR5101720490005049085636135

SWIFT CODE - BIC PIRBGRAA

ΟΝΟΜΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ

EUROBANK

ΑΡ. ΛΟΓ/ΜΟΥ 00260093600200878395

IBAN GR2602600930000600200878395

ΟΝΟΜΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ

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

facebook.com/GrefisHolidays/

twitter.com/GrefisHolidays

www.youtube.com/channel/UCEvP - ymxtpvHRvkW9KWG5QQ

Επισκεφθείτε μας  
στην ιστοσελίδα μας:
WWW.GREFIS.GR

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

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
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ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

GRAND HOTEL MEDITERRANEO


Lungarno del Tempio 44, 50121
www.hotelmediterraneo.com

ΠΑΝΤΟΒΑ

HOTEL MILANO PADOVA


Via Giorgio Stephenson 55, 20157
www.barcelo.com

ΚΑΤΑΝΙΑ

ORIZZONTE ACIREALE CATANIA


Viale Cristoforo Colombo 2, 95024
www.hotelorizzonte.it

ΠΑΛΕΡΜΟ

IBIS STYLE


Via Francesco Crispi 230, 90139
www.accorhotels.com

ΡΩΜΗ

ALBANI


Via Adda 45, 00198
www.hotelalbaniroma.com

CICERONE HOTEL


Via Cicerone 55c, 00193
www.hotelvictoriaroma.com

IMPERIALE


Via Vittorio Veneto 24, 00187
www.hotelimperialeroma.it

ΙΤΑΛΙΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΡΩΜΗ ALL INCLUSIVE .......................................................................................................... 5
ΡΩΜΗ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ .............................................................................................................6
ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ................................................................................................. 7
ΣΙΚΕΛΙΑΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ............................................................................................8
ΣΙΚΕΛΙΑΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ............................................................................................9

Hotels
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Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Ρώμη - Αθήνα με 

Αlitalia/ Aegean Airlines. 
• Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας.
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Περιηγήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής. 
• Μεταφορές, μετακινήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του 

γραφείου μας.
• Τοπικός ξεναγός στα Μουσεία Βατικανού. 
• Έμπειρος τοπικός ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός.
• Φ.Π.Α. 
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά. 
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. 
• Είσοδος στα μουσεία του Βατικανού. 
• Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων. (6€ το άτομο τη βραδιά)

Σημειώσεις: 
Οι πτήσεις της Aegean Airlines έχουν επιβάρυνση +25€.
Για τους επιβάτες που ταξιδεύουν με την Aegean Airlines και επιθυμούν 
να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις το επιπλέον κόστος είναι: Από/
προς Θεσσαλονίκη από 70€ έως 90€, & Από/προς υπόλοιπα αεροδρόμια 
από 120€ έως 140€.
To πρόγραμμα των 4 ημερών δεν περιλαμβάνει την ολοήμερη εκδρομή 
στη Φλωρεντία.
Στις αναχωρήσεις 23 & 26/12 η πτήση της αναχώρησης είναι ΑΖ 719 
Αθήνα - Ρώμη 12.00 - 13.05. Στις αναχωρήσεις 29/12 & 02/01 η πτήση της 
επιστροφής είναι ΑΖ 718 Ρώμη - Αθήνα 15.30 - 18.25.
Ξεναγήσεις και εκδρομές, ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα 
πραγματοποιηθούν.

Τιμές (πρόγραμμα 5 ημερών): 22, 23, 24/12 02/01 28, 29/12

Albani


Cicerone


Imperiale


Albani


Cicerone


Imperiale


Albani


Cicerone


Imperiale


Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 450€ 485€ 575€ 425€ 450€ 545€ 485€ 545€ 675€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 550€ 585€ 725€ 525€ 550€ 695€ 585€ 685€ 925€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 295€ 395€ 495€ 295€ 395€ 465€ 295€ 395€ 495€

3ο & 4ο Παιδί 375€  -  - 375€  -  - 395€  -  - 

Φόροι αεροδρομίων & Checkpoint 175€ 175€ 175€ 175€ 175€ 175€ 175€ 175€ 175€

Τιμές (πρόγραμμα 4 ημερών): 24/12 26/12 & 03/01 31/12

Albani


Cicerone


Imperiale


Albani


Cicerone


Imperiale


Albani


Cicerone


Imperiale


Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 395€ 425€ 485€ 375€ 395€ 460€ 395€ 475€ 565€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 470€ 500€ 635€ 445€ 470€ 610€ 470€ 585€ 785€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 295€ 385€ 435€ 295€ 345€ 435€ 295€ 385€ 495€

3ο & 4ο Παιδί 345€  -  - 345€  -  - 345€  -  - 

Φόροι αεροδρομίων & Checkpoint 175€ 175€ 175€ 175€ 175€ 175€ 175€ 175€ 175€

Πτήσεις: 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31/12 & 03/01

Αναχώρηση Αθήνα - Ρώμη A3 650 08:45 - 09:50

Επιστροφή Ρώμη - Αθήνα A3 655 17:25 - 20:25

Πτήσεις: 23, 24, 26, 28, 29, 31 /12 & 02, 03/01

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

Επιστροφή Ρώμη - Αθήνα AZ 722 21:50 - 00:45

Αναχωρήσεις: 
5 ημέρες: 22, 23, 24, 28, 29/12 & 02/01
4 ημέρες: 24, 26, 31/12 & 03/01

ΡΩΜΗ ALL INCLUSIVE
Ρώμη, Μουσεία Βατικανού, Φλωρεντία, Castel Romano Outlet.

Ιταλία: 
4, 5 ημέρες

Italy

ΑΠΟ

375€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Δώρο: 
Ημερησία 

εκδρομή στη 
Φλωρεντία

3 επιλογές 
κεντρικών 

ξενοδοχείων

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ (ξενάγηση πόλης) 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
πρωτεύουσα της Ιταλίας, τη Ρώμη. Η ξενάγησή μας στην 
«Αιώνια Πόλη» θ’ αρχίσει με το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο 
σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό 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. Στη συνέχεια θα περάσουμε 
από το Βατικανό το μικρότερο κρατίδιο του κόσμου που 
βρίσκεται η Βασιλική του Αγίου Πέτρου, η μεγαλύτερη 
εκκλησία της χριστιανοσύνης. Μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

2η 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 κόσμου και της Αναγέννησης, όπως το σύμπλεγμα 
του Λαοκόωντα, τον Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, έργα των 
Τζιότο, Ραφαήλ, Ντα Βίντσι, Καραβάτζιο κ.ά. Περνώντας 
από τους περίφημους Διαδρόμους των Κηροπηγίων, των 
Ταπισερί, των Γεωγραφικών Χαρτών και τις Αίθουσες με τις 
νωπογραφίες του Ραφαήλ, θα καταλήξουμε στην Καπέλα 

Σιστίνα με τη θρυλική οροφή ζωγραφισμένη από τον Μιχαήλ 
Άγγελο. Ακολούθως, θα περάσουμε στη μεγαλόπρεπη 
Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη εκκλησία του 
κόσμου, χτισμένη πάνω στον τάφο του Αποστόλου Πέτρου, 
όπου μεταξύ των άλλων θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ 
Άγγελου και το κιβώριο που δεσπόζει πάνω από τον παπικό 
βωμό, έργο του Μπερνίνι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.

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

3η μέρα: ΡΩΜΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ημέρα ελεύθερη να την 
εκμεταλλευτείτε όπως εσείς νομίζετε καλύτερα. Ανηφορίστε 
μέχρι το λόφο του Παλατίνο, την αριστοκρατική συνοικία της 
αρχαίας Ρώμης. Κάντε μια ευχή στη Φοντάνα ντι Τρέβι, τη 
διασημότερη κρήνη της πόλης και γνωρίστε τη φημισμένη 
Βία Βένετο με τα πολυτελή ξενοδοχεία και καφέ. Ευκαιρία 
για ψώνια σε μία από τις γνωστές αγορές του κόσμου. 
Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΡΩΜΗ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη Φλωρεντία, 

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

5η μέρα: ΡΩΜΗ - Castel Romano Outlet - ΑΘΗΝΑ

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 στην Αθήνα.
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Περιλαμβάνονται: 

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Ρώμη - Αθήνα με Aegean Airlines. 

• Διαμονή στο ξενοδοχείο Albani 4* στη Ρώμη & Grand Hotel Mediterraneo 4* στη Φλωρεντία.

• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 

• Περιηγήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής. 

• Μεταφορές, μετακινήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας.

• Τοπικός ξεναγός στα Μουσεία Βατικανού. 

• Έμπειρος τοπικός ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός.

• Φ.Π.Α. 

• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 

• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.

• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.

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

• Είσοδος στα μουσεία του Βατικανού. 

• Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων. (Φλωρεντία 4,8 & Ρώμη 6€ το άτομο τη βραδιά)

Σημειώσεις: 
Για τους επιβάτες που ταξιδεύουν με την Aegean Airlines και επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές 
πτήσεις το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη από 70€ έως 90€, & Από/προς υπόλοιπα 
αεροδρόμια από 120€ έως 140€.
Ξεναγήσεις και εκδρομές, ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Τιμές: 23/12 & 02/01 28/12

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 495€ 545€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 635€ 695€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 425€ 475€

Φόροι αεροδρομίων & Checkpoint 175€ 175€

Αναχωρήσεις: 
23, 28 Δεκεμβρίου
02 Ιανουαρίου

ΡΩΜΗ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Φλωρεντία, Σιένα, Πίζα, Λούκα, Ρώμη, Μουσεία Βατικανού.

Ιταλία: 
5 ημέρες

Italy

ΑΠΟ

495€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Κεντρικά 
ξενοδοχεία στη 

Ρώμη & στη 
Φλωρεντία

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ - ΣΙΕΝΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
πρωτεύουσα της Ιταλίας, τη Ρώμη. Άφιξη, Επιβίβαση στο 
πούλμαν και αναχώρηση για την Σιένα. Έντεκα δρόμοι 
οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ 
Κάμπο, όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό Δημαρχείο. Στην 
περιήγησή μας στα γραφικά καλντερίμια της πόλης, θα 
θαυμάσουμε τα μεσαιωνικά αρχοντικά, τις εκκλησιές και τον 
Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, 
ο οποίος θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνης 
σε ολόκληρη την Ιταλία. Αργά το απόγευμα άφιξη στη 
Φλωρεντία, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με την 
πόλη. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση στη γενέτειρα της 
ιταλικής Αναγέννησης, πόλη της τέχνης και της αισθητικής, 
που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της UNESCO. Στην πανοραμική ξενάγηση 
μας, θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο 
του Αγίου Ιωάννη και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό, 
τη Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο του 
Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως την Πιάτσα 
ντε λα Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα 
και αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. 
Εδώ βρίσκεται το Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το 
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 κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, 
μία από τις κεντρικότερες πλατείες της Φλωρεντίας, με τη 
χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli 
και Paszkowski. Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στην 
αγορά του Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, την 
πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. Επιστροφή το μεσημέρι 
στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελέυθερο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΛΟΥΚΑ - ΠΙΖΑ - ΡΩΜΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη μεσαιωνική 
Λούκα, γενέτειρα του Τζιάκομο Πουτσίνι. Πανοραμική 
περιήγηση στο ιστορικό κέντρος της και αναχώρηση για 
την ιστορική πόλη της Πίζας με τα μεσαιωνικά τείχη και 
τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο της, καμπαναριό του 
Καθεδρικού Ναού της πόλης, που βρίσκονται μέσα στο 
«Πεδίο των Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο και το 
μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Αργά το απόγευμα 
άφιξη στην Ρώμη. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΡΩΜΗ (ξενάγηση πόλης) 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η ξενάγησή μας στην «Αιώνια 
Πόλη» θ’ αρχίσει με το 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. Στη συνέχεια θα περάσουμε 

από το Βατικανό το μικρότερο κρατίδιο του κόσμου που 
βρίσκεται η Βασιλική του Αγίου Πέτρου, η μεγαλύτερη 
εκκλησία της χριστιανοσύνης. Επιστροφή το μεσημέρι στο 
ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΡΩΜΗ - ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Επίσκεψη στο 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 Λαοκόωντα, τον Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, έργα των 
Τζιότο, Ραφαήλ, Ντα Βίντσι, Καραβάτζιο κ.ά. Περνώντας 
από τους περίφημους Διαδρόμους των Κηροπηγίων, των 
Ταπισερί, των Γεωγραφικών Χαρτών και τις Αίθουσες με τις 
νωπογραφίες του Ραφαήλ, θα καταλήξουμε στην Καπέλα 
Σιστίνα με τη θρυλική οροφή ζωγραφισμένη από τον Μιχαήλ 
Άγγελο. Ακολούθως, θα περάσουμε στη μεγαλόπρεπη 
Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη εκκλησία του 
κόσμου, χτισμένη πάνω στον τάφο του Αποστόλου Πέτρου, 
όπου μεταξύ των άλλων θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ 
Άγγελου και το κιβώριο που δεσπόζει πάνω από τον παπικό 
βωμό, έργο του Μπερνίνι. Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα 
που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Ρώμης για την 
πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα.

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

Πτήσεις: (23, 28/12) 

Αναχώρηση Αθήνα - Ρώμη A3 650 08:45 - 09:50

Επιστροφή Ρώμη - Αθήνα A3 655 17:25 - 20:25

Πτήσεις: (02/01)

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

Επιστροφή Ρώμη - Αθήνα AZ 718 15:30 - 18:25
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Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Μπολόνια και Ρώμη - Αθήνα με Aegean Airlines. 
• Διαμονή στα επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (Ηotel Milano Padova, Albani Rome & Grand Hotel Mediterraneo 

Firenze).
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Περιηγήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής. 
• Μεταφορές, μετακινήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας.
• Τοπικoί ξεναγοί στην Φλωρεντία και στα Μουσεία Βατικανού. 
• Έμπειρος τοπικός ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός.
• Φ.Π.Α. 
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. 
• Καραβάκι Βενετίας. 
• Είσοδος στα μουσεία του Βατικανού. 
• Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Πάντοβα 3€, Φλωρεντία 4,8€ & Ρώμη 6€).

Σημειώσεις: 
Για τους επιβάτες που ταξιδεύουν με την Aegean Airlines και επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές 
πτήσεις το επιπλέον κόστος είναι: 
Από/προς Θεσσαλονίκη από 70€ έως 90€, & Από/προς υπόλοιπα αεροδρόμια από 120€ έως 140€. 
Ξεναγήσεις και εκδρομές, ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Αναχωρήσεις: 
23, 30 Δεκεμβρίου

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
Μπολόνια, Πάντοβα, Βενετία, Φλωρεντία, Σιένα, Πίζα, 
Λούκα, Ρώμη, Μουσεία Βατικανού.

Ιταλία: 
7 ημέρες

Italy

ΑΠΟ

595€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΠΑΝΤΟΒΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Μπολόνια. 
Άφιξη και πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της 
πόλης. 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 Καστέλλο, όπου 
βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου 
των Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας 
από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το 
επιβλητικό Παλάτσο των Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από 
ροζ και λευκό μάρμαρο σε βενετσιάνικο - γοτθικό στιλ, 
και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, «το 
ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο 
Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο περίφημος Καθεδρικός του 
Αγίου Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, 
με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καμπαναριό του (Καμπανίλε), 
ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το 
περίφημο Μουσείο Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από 
τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος 
και αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση. 

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

πόλης, και η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων 
γλυπτών. Συνεχίζουμε για την περίφημη Πινακοθήκη 
Ουφίτσι, την ξακουστή και πολύ φωτογραφημένη γέφυρα 
Πόντε Βέκιο με τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, και την 
Πιάτσα Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότερες πλατείες 
της Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και 
τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski. Χρόνος ελεύθερος 
για ψώνια στην αγορά του Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη στο 
Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή κατοικία των Μεδίκων. Αργά το 
απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΠΙΖΑ - ΛΟΥΚΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την ιστορική 
πόλη της Πίζας με τα μεσαιωνικά τείχη και τον ξακουστό 
Κεκλιμένο Πύργο της, καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού 
της πόλης, που βρίσκονται μέσα στο «Πεδίο των 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. 
Επιστροφή Αργά το απόγευμα άφιξη στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΣΙΕΝΑ - ΡΩΜΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την πρωτεύουσα 
της Ιταλίας, τη Ρώμη. Καθ οδόν θα επισκεφθούμε την 
Σιένα. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική 
πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό 
Δημαρχείο. Στην περιήγησή μας στα γραφικά καλντερίμια 
της πόλης, θα θαυμάσουμε τα μεσαιωνικά αρχοντικά, 
τις εκκλησιές και τον Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην 
Κοίμηση της Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται ένα από τα 
σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία. Αργά 
το απόγευμα άφιξη στη Ρώμη, μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη 
γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΡΩΜΗ (ξενάγηση πόλης) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η ξενάγησή μας στην «Αιώνια 

Πόλη» θ’ αρχίσει με το 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. Στη συνέχεια θα περάσουμε από το 
Βατικανό το μικρότερο κρατίδιο του κόσμου που βρίσκεται 
η Βασιλική του Αγίου Πέτρου, η μεγαλύτερη εκκλησία της 
χριστιανοσύνης. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο 
και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΡΩΜΗ - ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Επίσκεψη στο ανεξάρτητο κρατίδιο 
του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε στα περίφημα μουσεία 
του, με εκθέματα που περιλαμβάνουν διάσημα αγάλματα του 
αρχαίου κόσμου και της Αναγέννησης, όπως το σύμπλεγμα 
του Λαοκόωντα, τον Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, έργα των 
Τζιότο, Ραφαήλ, Ντα Βίντσι, Καραβάτζιο κ.ά. Περνώντας 
από τους περίφημους Διαδρόμους των Κηροπηγίων, των 
Ταπισερί, των Γεωγραφικών Χαρτών και τις Αίθουσες με τις 
νωπογραφίες του Ραφαήλ, θα καταλήξουμε στην Καπέλα 
Σιστίνα με τη θρυλική οροφή ζωγραφισμένη από τον Μιχαήλ 
Άγγελο. Ακολούθως, θα περάσουμε στη μεγαλόπρεπη 
Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη εκκλησία του 
κόσμου, χτισμένη πάνω στον τάφο του Αποστόλου Πέτρου, 
όπου μεταξύ των άλλων θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ 
Άγγελου και το κιβώριο που δεσπόζει πάνω από τον παπικό 
βωμό, έργο του Μπερνίνι. Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα 
που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Ρώμης για την 
πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα.
Για την ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού θα πρέπει πριν την 
αναχώρηση σας να δηλώσετε συμμετοχή και να προπληρώσετε 
το κόστος εισόδου (28€ για τους ενήλικές και 20€ για παιδιά 
μέχρι 18 ετών). Υποχρεωτική κράτηση και προπληρωμή εισόδου 
15 μέρες πριν την επίσκεψη. Σε άλλη περίπτωση δεν υπάρχει 
δυνατότητα να εξασφαλίσουμε την είσοδός σας στα Μουσεία 
του Βατικανού.

Πτήσεις: 

Αναχώρηση (23/12) Αθήνα - Μπολόνια A3 685 10:10 - 11:30

Επιστροφή (29/12) Ρώμη - Αθήνα A3 655 17:25 - 20:25

Αναχώρηση (30/12) Αθήνα - Μπολόνια A3 685 10:10 - 11:30

Επιστροφή (05/01) Ρώμη - Αθήνα A3 655 17:25 - 20:25

Τιμές: 23/12 30/12

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 595€ 625€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 745€ 775€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 545€ 545€

Φόροι αεροδρομίων & Checkpoint 175€ 175€

Κεντρικά 
ξενοδοχεία στη 

Ρώμη & στη 
Φλωρεντία
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Περιλαμβάνονται: 

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Κατάνια - Αθήνα με την Aegean Airlines.

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

• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* (Ibis Palermo & Hotel Orizzonte Acireale Catania) ή παρόμοια. 

• Πρωινό μπουφέ και δείπνο καθημερινά. Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 
πρόγραμμα της εκδρομής.

• Έμπειρο Αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας.

• Τοπικοί ξεναγοί στο Ακράγαντα και στις Συρακούσες.

• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.

• Φ.Π.Α.

• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά. 

• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων.

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

• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (περίπου 2€).

• Checkpoint 25€.

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

Τιμές: Early Booking Normal Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 385€ 585€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 495€ 695€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 345€ 545€

Φόροι αεροδρομίων 150€ 150€

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Κατάνια A3 4028 07:00 - 07:40

Επιστροφή Κατάνια - Αθήνα A3 4029 21:30 - 00:05

Ιταλία: 
5 ημέρες

Αναχωρήσεις: 
29 Δεκεμβρίου 

ΣΙΚΕΛΙΑΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
Διαμονή Κατάνια (Ασιρεάλε) & Παλέρμο
Κατανια, Μεσινα, Κεφαλου, Παλερμο, Μονρεαλε, Ακραγας, 
Συρακουσες, Ορτυγια, Αιτνα, Ταορμινα.

Italy

ΑΠΟ

385€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΚΑΤΑΝΙΑ - ΜΕΣΙΝΑ - ΚΕΦΑΛΟΥ - ΠΑΛΕΡΜΟ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Κατάνια. 

Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τη 

Μεσσίνα (ελ. Μεσσήνη ή Ζάγκλη). Σύντομη πανοραμική 

περιήγηση όπου θα δούμε τον Καθεδρικός Ναό, το Ναός 

Κοίμησης της Θεοτόκου, το Αστρονομικό Ρολόι, και την 

Κρήνη του Ωρίωνα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την 

Κεφαλού για να δούμε τη Πιάτσα Ντουόμο με τον Καθεδρικό 

Ναό (12ος - 15ος αι.), με τα βυζαντινά ψηφιδωτά. Αργά το 

απόγευμα άφιξη στο Παλέρμο. Μεταφορά και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ - ΜΟΝΡΕΑΛΕ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τον λόφο του 

Μονρεάλε, όπου δεσπόζει ο επιβλητικός Καθεδρικός 

Ναός (6.000 τ.μ.) με τα θαυμάσια ψηφιδωτά βυζαντινής 

τέχνης. Επιστροφή στο Παλέρμο. Η περιήγησή μας θα 

αρχίσει από το Βασιλικό Παλάτι - έδρα των Νορμανδών 

βασιλέων της Σικελίας και σήμερα του Κοινοβουλίου της 

-, και θα συνεχιστεί με τον Καθεδρικό Ναό, την Πιάτσα 

Πρετόρια με το «Σιτριβάνι της Ντροπής» και το μέγαρο της 

Γερουσίας, την εκκλησία της Μαρτοράνα με τα περίφημα 

βυζαντινά ψηφιδωτά, το θέατρο Μάσιμο και την πλατεία 

με το Πολυθέαμα Γαριβάλδη. Επιστροφή το μεσημέρι 

στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο και 

διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ - ΑΚΡΑΓΑΣ - ΚΑΤΑΝΙΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τον Ακράγαντα 

(Αγκριτζέντο), μία από τις πλουσιότερες και επιφανέστερες 

ελληνικές αποικίες της Μεγάλης Ελλάδας, όπου μας 

περιμένει ένα εκπληκτικό θέαμα στον αρχαιολογικό χώρο 

της «Κοιλάδας των Ναών». Θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση 

μας από τον Ναό της Λακινίας Ήρας και θα συνεχίσουμε με 

τον καλοδιατηρημένο Ναό της Ομόνοιας, του Ηρακλή του 

Ολύμπιου Δία, των Διοσκούρων και του Ηφαίστου. Αργά το 

απόγευμα άφιξη στην Κατάνια, μεταφορά και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο (στην περιοχή Αθιριάλε). Δείπνο και 

στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στην Κατάνια όπου θα 

γιορτάσουμε την αλλαγή του χρόνου. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΚΑΤΑΝΙΑ - ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ - ΟΡΤΥΓΙΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τις Συρακούσες. 

Ξενάγηση στο αρχαιολογικό πάρκο της Νεάπολης, όπου θα 

δούμε τον Βωμό του Ιέρωνα, το «Αφτί του Διονύσου» στα 

Λατομεία του Παραδείσου, το αρχαίο θέατρο, το Νυμφαίο 

και το ρωμαϊκό αμφιθέατρο. Ακολουθεί επίσκεψη στο 

ιστορικό κέντρο της πόλης, που βρίσκεται πάνω στο νησάκι 

Ορτυγία, όπου θα θαυμάσουμε τον Ναό του Απόλλωνα, 

την Πλατεία Αρχιμήδη με την Κρήνη της Αρτέμιδος, τον 

Καθεδρικό Ναό - μετατροπή του αρχαίου Ναού της Αθηνάς 

σε χριστιανική εκκλησία -, τη Βασιλική της Σάντα Λουτσία 

με τον αριστούργημα του Καραβάτζιο «Η ταφή της Σάντα 

Λουτσία», και θα καταλήξουμε στην Πηγή της Αρέθουσας 

με τους παπύρους μέσα στο νερό. Χρόνος ελεύθερος. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Κατάνια και απόγευμα 

ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΚΑΤΑΝΙΑ - ΑΙΤΝΑ - ΤΑΟΡΜΙΝΑ - ΑΘΗΝΑ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Αίτνα, το 

μεγαλύτερο και υψηλότερο ενεργό ηφαίστειο στην Ευρώπη 

(3.350 μ.). Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την πανέμορφη 

και κοσμοπολίτικη Ταορμίνα (Ταυρομένιον), με θέα το 

Ιόνιο. Τόπος καλλιτεχνών, μποέμ και συγγραφέων, τόπος 

έμπνευσης και ρεμβασμού, η αρχαία αποικία των Ναξίων 

ασκεί ακαταμάχητη έλξη στον επισκέπτη. Περνώντας 

την Πόρτα Μεσίνα, θα δούμε το Παλάτσο Κορβάια, που 

αποτέλεσε έδρα του πρώτου Σικελικού Κοινοβουλίου 

(1410), το αρχαίο ελληνικό θέατρο, με πανοραμική θέα στη 

θάλασσα και την Αίτνα, και διαμέσου της Κόρσο Ουμπέρτο, 

θα καταλήξουμε στην κεντρική πλατεία Πιάτσα Νόβε Απρίλε 

με την εκκλησία του Αγίου Αυγουστίνου και τον Πύργο 

του Χρόνος ελεύθερος. Αργά το απόγευμα μεταφορά στο 

αεροδρόμιο της Κατάνιας για την πτήση της επιστροφής 

μας. ‘Αφιξη στην Αθήνα αργά το βράδυ.

Δώρο: 
Ημιδιατροφή 
καθημερινά

SUPER
ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!!

Θέσεις 
περιορισμένες
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Italy

Αναχωρήσεις: 
29 Δεκεμβρίου

ΣΙΚΕΛΙΑΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
Διαμονή Παλέρμο & Συρακούσες (κεντρικότατο ξενοδοχείο)
Κατανια, Μεσινα, Κεφαλου, Παλερμο, Μονρεαλε, Ακραγας, Συρακουσες, 
Ορτυγια, Αιτνα, Ταορμινα.

Ιταλία: 
5 ημέρες

ΑΠΟ

385€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

SUPER
ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!!

Θέσεις 
περιορισμένες

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΚΑΤΑΝΙΑ - ΜΕΣΙΝΑ - ΚΕΦΑΛΟΥ - ΠΑΛΕΡΜΟ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Κατάνια. 

Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τη 

Μεσσίνα (ελ. Μεσσήνη ή Ζάγκλη). Σύντομη πανοραμική 

περιήγηση όπου θα δούμε τον Καθεδρικός Ναό, το Ναός 

Κοίμησης της Θεοτόκου, το Αστρονομικό Ρολόι, και την 

Κρήνη του Ωρίωνα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την 

Κεφαλού για να δούμε τη Πιάτσα Ντουόμο με τον Καθεδρικό 

Ναό (12ος - 15ος αι.), με τα βυζαντινά ψηφιδωτά. Αργά το 

απόγευμα άφιξη στο Παλέρμο. Μεταφορά και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ - ΜΟΝΡΕΑΛΕ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τον λόφο του 

Μονρεάλε, όπου δεσπόζει ο επιβλητικός Καθεδρικός 

Ναός (6.000 τ.μ.) με τα θαυμάσια ψηφιδωτά βυζαντινής 

τέχνης. Επιστροφή στο Παλέρμο. Η περιήγησή μας θα 

αρχίσει από το Βασιλικό Παλάτι - έδρα των Νορμανδών 

βασιλέων της Σικελίας και σήμερα του Κοινοβουλίου της 

-, και θα συνεχιστεί με τον Καθεδρικό Ναό, την Πιάτσα 

Πρετόρια με το «Σιτριβάνι της Ντροπής» και το μέγαρο της 

Γερουσίας, την εκκλησία της Μαρτοράνα με τα περίφημα 

βυζαντινά ψηφιδωτά, το θέατρο Μάσιμο και την πλατεία 

με το Πολυθέαμα Γαριβάλδη. Επιστροφή το μεσημέρι στο 

ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΠΑΛΕΡΜΟ - ΑΚΡΑΓΑΝΤΑΣ - ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τον Ακράγαντα 

(Αγκριτζέντο), μία από τις πλουσιότερες και επιφανέστερες 

ελληνικές αποικίες της Μεγάλης Ελλάδας, όπου μας 

περιμένει ένα εκπληκτικό θέαμα στον αρχαιολογικό χώρο 

της «Κοιλάδας των Ναών». Θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση 

μας από τον Ναό της Λακινίας Ήρας και θα συνεχίσουμε 

με τον καλοδιατηρημένο Ναό της Ομόνοιας, του Ηρακλή 

του Ολύμπιου Δία, των Διοσκούρων και του Ηφαίστου. 

Αργά το απόγευμα άφιξη στισ Συρακούσες, μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ - ΟΡΤΥΓΙΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ξενάγηση στο αρχαιολογικό πάρκο 

της Νεάπολης, όπου θα δούμε τον Βωμό του Ιέρωνα, το 

«Αφτί του Διονύσου» στα Λατομεία του Παραδείσου, το 

αρχαίο θέατρο, το Νυμφαίο και το ρωμαϊκό αμφιθέατρο. 

Ακολουθεί επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο της πόλης, που 

βρίσκεται πάνω στο νησάκι Ορτυγία, όπου θα θαυμάσουμε 

τον Ναό του Απόλλωνα, την Πλατεία Αρχιμήδη με την Κρήνη 

της Αρτέμιδος, τον Καθεδρικό Ναό - μετατροπή του αρχαίου 

Ναού της Αθηνάς σε χριστιανική εκκλησία -, τη Βασιλική 

της Σάντα Λουτσία με τον αριστούργημα του Καραβάτζιο «Η 

ταφή της Σάντα Λουτσία», και θα καταλήξουμε στην Πηγή 

της Αρέθουσας με τους παπύρους μέσα στο νερό. Χρόνος 

ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και απόγευμα 

ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ - ΑΙΤΝΑ - ΤΑΟΡΜΙΝΑ - ΑΘΗΝΑ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Αίτνα, το 

μεγαλύτερο και υψηλότερο ενεργό ηφαίστειο στην Ευρώπη 

(3.350 μ.). Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την πανέμορφη 

και κοσμοπολίτικη Ταορμίνα (Ταυρομένιον), με θέα το 

Ιόνιο. Τόπος καλλιτεχνών, μποέμ και συγγραφέων, τόπος 

έμπνευσης και ρεμβασμού, η αρχαία αποικία των Ναξίων 

ασκεί ακαταμάχητη έλξη στον επισκέπτη. Περνώντας 

την Πόρτα Μεσίνα, θα δούμε το Παλάτσο Κορβάια, που 

αποτέλεσε έδρα του πρώτου Σικελικού Κοινοβουλίου 

(1410), το αρχαίο ελληνικό θέατρο, με πανοραμική θέα στη 

θάλασσα και την Αίτνα, και διαμέσου της Κόρσο Ουμπέρτο, 

θα καταλήξουμε στην κεντρική πλατεία Πιάτσα Νόβε Απρίλε 

με την εκκλησία του Αγίου Αυγουστίνου και τον Πύργο 

του Χρόνος ελεύθερος. Αργά το απόγευμα μεταφορά στο 

αεροδρόμιο της Κατάνιας για την πτήση της επιστροφής 

μας. ‘Αφιξη στην Αθήνα αργά το βράδυ.

Τιμές: Early Booking Normal Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 385€ 585€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 495€ 695€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 345€ 545€

Φόροι αεροδρομίων 150€ 150€

Περιλαμβάνονται: 

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα -Κατάνια - Αθήνα με την Aegean Airlines.

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

• Διαμονή στα επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (Ibis Style Palermo & Jolly Aretusa Palace Hotel Siracusa) ή παρόμοια. 

• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 

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

• Έμπειρο Αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας.

• Τοπικοί ξεναγοί στο Ακράγαντα και στις Συρακούσες.

• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.

• Φ.Π.Α.

• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά. 

• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων.

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

• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (περίπου 2€).

• Checkpoint 25€.

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

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Κατάνια A3 4028 07:00 - 07:40

Επιστροφή Κατάνια - Αθήνα A3 4029 21:30 - 00:05
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ΝΙΚΑΙΑDISNEYLAND

ASTON LA SCALA NICE


2 Avenue Félix Faure, 06000
www.hotel - aston.com

SANTA FE


Avenue Robert Schuman, 77700, Coupvray
www.disneylandparis.fr/

ΠΑΡΙΣΙ

HOLIDAY INN OPERA


Boulevard Poissonnière 30 - 32, 75009
www.ihg.com

IBIS PORT D ‘ITALIE


13 Rue du Val de Marne, 94250, Gentilly
www.accorhotels.com

IBIS CLICHY BATIGNOLLES


Rue Bernard Buffet 10, 75017
www.accorhotels.com

ΓΑΛΛΙΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΙΟΡΤΙΝΟ ΠΑΡΙΣΙ ................................................................................................................... 11
ΠΑΡΙΣΙ - ALL TIME CLASSIC ..............................................................................................12
ΠΑΡΙΣΙ - DISNEYLAND ........................................................................................................13
ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΙΚΑΙΑ - ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ...........................................14

Hotels

RENAISSANCE PARIS LA DEFENSE


60 Jardin De Valmy, Boulevard Circulaire, Sortie 7, 92918 Puteaux
www.marriott.com
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Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Παρίσι - Αθήνα με την Air France. 
• Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. 
• 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 150€.
• 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 (1,25€). 
• Checkpoint 15€.

Σημειώσεις: 
Η σειρά εκδρομών και ξεναγήσεων ενδέχεται να αλλάξει.

Τιμές (IBIS PORT D ‘ITALIE): Early Booking Normal Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 450€ 495€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 585€ 635€

Φόροι αεροδρομίων 150€ 150€

Τιμές (IBIS PARIS 17 CLICHY BATIGNOLLES): Early Booking Normal Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 485€ 530€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 645€ 680€

Φόροι αεροδρομίων 150€ 150€

France

Αναχωρήσεις: 
26 Νοεμβρίου
03, 04, 10, 11 Δεκεμβρίου

ΓΙΟΡΤΙΝΟ ΠΑΡΙΣΙ
Mουσείο Λούβρου, Βερσαλλίες, Μουσείο Αρωμάτων Fragonard, 
Παναγία Παρισίων, Disneyland, Όνφλερ, Ντοβίλ, Tροβίλ.

Γαλλία: 
5 ημέρες

ΑΠΟ

450€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Δώρο: 
Εκδρομή στη 
Νορμανδία

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ (ξενάγηση πόλης)

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το 
κοσμοπολίτικο Παρίσι. Μετά από ολιγόωρη πτήση, άφιξη 
στην πόλη του φωτός. Ακολουθώντας τη χρονολογική και 
καλλιτεχνική εξέλιξη του Παρισιού θα ξεκινήσουμε την 
πανοραμική ξενάγηση, όπου θα δούμε το Τροκαντερό, τον 
Πύργο του Άιφελ, την μεγαλύτερη αψίδα του κόσμου, την 
Αψίδα του Θριάμβου, την διάσημη λεωφόρο των Ηλυσίων 
Πεδίων, το μικρό και το μεγάλο παλάτι, την πλατεία Ομονοίας 
(το σημείο που διαδραματίστηκαν τα σημαντικότερα 
γεγονότα της ιστορίας της Γαλλικής επανάστασης), την 
εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής, τα πολυσύχναστα 
Μπουλεβάρτα, το εντυπωσιακό κτίριο της Όπερας, 
τις φημισμένες πυραμίδες του Λούβρου, την Γαλλική 
Ακαδημία, την πλατεία του Σατλέ, το Δικαστικό Μέγαρο, 
την νέα γέφυρα Ποντ Νεφ, το Δημαρχείο της πόλεως, την 
Παναγία των Παρισίων, το περίφημο Πανεπιστήμιο της 
Σορβόννης, το Πάνθεον, τους πανέμορφους και με γαλλική 
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 προαιρετική Κρουαζιέρα στο 
Σηκουάνα με τα περίφημα μπατώ μους και βραδινή βόλτα 
στη μαγευτική Μονμάρτη, στην Πλατεία των καλλιτεχνών. 
Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΥΒΡΟ (ξενάγηση) - ΜΟΥΣΕΙΟ 
FRAGONARD - ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ (επίσκεψη) 

Πρωινό 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 
αντιπροσωπευτικά από κάθε κατηγορία τους. Στην συνέχεια 
θα επισκεφθούμε το ανάκτορο των Βερσαλλιών, για θα δούμε 
τα βασιλικά δωμάτια καθώς και το δωμάτιο των κατόπτρων, 
όπου έχουν υπογραφεί πολλές συνθήκες. Αργότερα θα 
έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τους καταπληκτικούς 
κήπους του Λουδοβίκου, οι οποίοι αποτέλεσαν το πρότυπο 
των περισσοτέρων Βασιλικών Οίκων της Ευρώπης. Το 
απόγευμα χρόνος ελεύθερος για αγορές και βόλτα στην 
πανέμορφη πόλη. Για το βράδυ η πρόταση μας είναι να 
διασκεδάσετε (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 δραστηριότητες. 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 γραφικά 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 
Τρουβίλ, αγαπημένη πόλη των ιμπρεσιονιστών, θα πάρουμε 
την Cote Fleurie, μέσα από μια καταπράσινη διαδρομή και 
θα φθάσουμε στο παλιό ψαράδικό χωριό των Βίκινγκς, την 
Honfleur, μία ιστορική 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 - ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη για τις 
τελευταίες επισκέψεις και τελευταίες αγορές. Μεταφορά 
στο αεροδρόμιο του Παρισιού, και πτήση επιστροφής. 

Πτήσεις: (26/11 & 03, 04, 10, 11/12)

Αναχώρηση Αθήνα - Παρίσι AF 1033 06:10 - 08:45

Επιστροφή Παρίσι - Αθήνα AF 1032 20:45 - 00:55
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Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Παρίσι - Αθήνα με την 

Aegean Airlines ή Air France ανάλογα με την ημερομηνία αναχώρησης. 
• Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας. 
• 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.
• Δυνατότητα Χριστουγεννιάτικου ρεβεγιόν στο Paradis Latin  

(Μενού: σαμπάνια, κρασί, φαγητό 120€ & 60€ για παιδιά μέχρι 12 ετών).

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
• Ποτά, γεύματα, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. 
• Είσοδοι σε μουσεία, παλάτια, θεματικά πάρκα και γενικά όπου απαιτείται 
• Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
• Είσοδος στο Πάρκο της Disney.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (3* 1,88€, 4* 2,88€).

Σημειώσεις: 
Για τους επιβάτες που ταξιδεύουν με την Aegean Airlines και επιθυμούν 
να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις το επιπλέον κόστος είναι: Από/
προς Θεσσαλονίκη από 70€ έως 90€, & Από/προς υπόλοιπα αεροδρόμια 
από 120€ έως 140€.
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει 
περίπτωση να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν. Το 5ήμερο 
πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει τη 5η ημέρα της εκδρομής.

France

Αναχωρήσεις: 
5 ημ.: 22, 24, 29 Δεκεμβρίου & 02 Ιανουαρίου
6 ημ.: 23, 24,31 Δεκεμβρίου 

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

Γαλλία: 
5, 6 ημέρες

ΑΠΟ

535€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Δώρο: 
Εκδρομή στη 
Νορμανδία

Δυνατότητα 
Χριστουγεννιάτικου 

ρεβεγιόν στο  
Paradis Latin 

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ (ξενάγηση πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το κοσμοπολίτικο 
Παρίσι. Μετά από ολιγόωρη πτήση, άφιξη στην πόλη του φωτός. 
Ακολουθώντας τη χρονολογική και καλλιτεχνική εξέλιξη του 
Παρισιού θα ξεκινήσουμε την πανοραμική ξενάγηση, όπου θα 
δούμε το Τροκαντερό, τον Πύργο του Άιφελ, την μεγαλύτερη αψίδα 
του κόσμου, την Αψίδα του Θριάμβου, την διάσημη λεωφόρο 
των Ηλυσίων Πεδίων, το μικρό και το μεγάλο παλάτι, την πλατεία 
Ομονοίας (το σημείο που διαδραματίστηκαν τα σημαντικότερα 
γεγονότα της ιστορίας της Γαλλικής επανάστασης), την εκκλησία 
της Αγίας Μαγδαληνής, τα πολυσύχναστα Μπουλεβάρτα, το 
εντυπωσιακό κτίριο της Όπερας, τις φημισμένες πυραμίδες 
του Λούβρου, την Γαλλική Ακαδημία, την πλατεία του Σατλέ, το 
Δικαστικό Μέγαρο, την νέα γέφυρα Ποντ Νεφ, το Δημαρχείο της 
πόλεως, την Παναγία των Παρισίων, το περίφημο Πανεπιστήμιο της 
Σορβόννης, το Πάνθεον, τους πανέμορφους και με γαλλική 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 
προαιρετική Κρουαζιέρα στο Σηκουάνα με τα περίφημα μπατώ 
μους και βραδινή βόλτα στη μαγευτική Μονμάρτη, στην Πλατεία 
των καλλιτεχνών. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΥΒΡΟ (ξενάγηση) - ΜΟΥΣΕΙΟ 
FRAGONARD - ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ (επίσκεψη) 
Πρωινό 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 
αντιπροσωπευτικά από κάθε κατηγορία τους. Στην συνέχεια θα 
επισκεφθούμε το ανάκτορο των Βερσαλλιών, για θα δούμε τα 

βασιλικά δωμάτια καθώς και το δωμάτιο των κατόπτρων, όπου έχουν 
υπογραφεί πολλές συνθήκες. Αργότερα θα έχουμε την ευκαιρία 
να επισκεφθούμε τους καταπληκτικούς κήπους του Λουδοβίκου, 
οι οποίοι αποτέλεσαν το πρότυπο των περισσοτέρων Βασιλικών 
Οίκων της Ευρώπης. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος για αγορές και 
βόλτα στην πανέμορφη πόλη. Για το βράδυ η πρόταση μας είναι να 
διασκεδάσετε (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 δραστηριότητες. 
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 γραφικά 
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 Τρουβίλ, 
αγαπημένη πόλη των ιμπρεσιονιστών, θα πάρουμε την Cote 
Fleurie, μέσα από μια καταπράσινη διαδρομή και θα φθάσουμε 
στο παλιό ψαράδικό χωριό των Βίκινγκς, την Honfleur, μία ιστορική 
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 
κομμάτι της ιστορίας της πόλης, την Πλατεία της Βαστίλης. 
Σύμβολο της αυθαιρεσίας και της καταπίεσης, κατελήφθη από τον 
επαναστατημένο λαό του Παρισιού στις 14 Ιουλίου 1789. Ο διοικητής 
της, Λονέ, είχε διατάξει να πυροβολήσουν κατά του πλήθους 
που την πολιορκούσε. Η ημερομηνία της πτώσης της Βαστίλης, 
που σήμαινε για τη Γαλλία το τέλος της βασιλικής αυθαιρεσίας, 
καθιερώθηκε από το 1880 ως εθνική γιορτή της Γαλλίας. Στη 
συνέχεια θα περιπλανηθούμε στην πανέμορφη συνοικία Μαραί που 
περικλείει την πλατεία Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ και 
θα καταλήξουμε στην συνοικία των Λατίνων. Δαιδαλώδη δρομάκια, 
αμέτρητα μπιστρώ και καφετέριες συνθέτουν ένα μοναδικό 
μποέμ σύνολο. Η γειτονιά αυτή φιλοξένησε τους μεγαλύτερους 
διανοούμενους της εποχής οι οποίοι απολάμβαναν τον καφέ τους 
στα διάσημα μαγαζιά της περιοχής. Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε 
στην επιβλητική εκκλησία την Παναγία των Παρισίων, τον 
Καθεδρικού ναού της πόλης. Σε αυτό το αριστούργημα όπου 
συνυπάρχουν στοιχεία πρώιμο ως και φλογερού γοτθικού ρυθμού 
θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την ιστορία της πόλης 
από τον Μεσαίωνα ως τις μέρες μας, έτσι όπως έχει αποτυπωθεί στο 
μνημείο για το οποίο ο Βίκτωρ Ουγκώ αφιέρωσε το έργο του για τη 
διάσωσή του. Απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

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

Πτήσεις (5ήμερο - 22, 24, 29/12 & 02/01): 

Αναχώρηση Αθήνα - Παρίσι 08:35 - 11:10
Επιστροφή Παρίσι - Αθήνα 19:35 - 23:50

Πτήσεις (5ήμερο - 24/12): 

Αναχώρηση Αθήνα - Παρίσι 08:35 - 11:10
Επιστροφή Παρίσι - Αθήνα 12:00 - 16:20

Πτήσεις (6ήμερο - 23/12): 

Αναχώρηση Αθήνα - Παρίσι 06:10 - 08:45
Επιστροφή Παρίσι - Αθήνα 20:45 - 00:55

Πτήσεις (6ήμερο - 24/12): 

Αναχώρηση Αθήνα - Παρίσι 08:35 - 11:10
Επιστροφή Παρίσι - Αθήνα 16:50 - 21:10

Πτήσεις (6ήμερο - 31/12): 

Αναχώρηση Αθήνα - Παρίσι 08:35 - 11:10
Επιστροφή Παρίσι - Αθήνα 19:35 - 23:50

Τιμές (5ήμερο): Ibis Clichy Batignolles


Reinassance La Defense


Holiday Inn Opera


22, 24/12 & 02/01 29/12 22, 24/12 & 02/01 29/12 22, 24/12 & 02/01 29/12
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 535€ 545€ 575€ 595€ 685€ 775€
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 675€ 675€ 725€ 775€ 965€ 1045€
Παιδικό (σε τρίκλινο) 395€ 395€ 450€ 450€ 395€ 395€
1ο & 2ο παιδί (μέχρι 12 ετών) 450€ 450€  450€ 450€  -  - 
Φόροι αεροδρομίου & checkpoint 175€ 175€ 175€ 175€ 175€ 175€

Τιμές (6ήμερο): Ibis Clichy Batignolles


Reinassance La Defense


Holiday Inn Opera


23, 24/12 31/12 23, 24/12 31/12 23, 24/12 31/12
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 595€ 595€ 645€ 675€ 745€ 835€
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 785€ 785€ 825€ 875€ 1095€ 1185€
Παιδικό (σε τρίκλινο) 395€ 395€ 495€ 525€ 395€ 395€
1ο & 2ο παιδί (μέχρι 12 ετών) 495€ 495€ 495€ 525€  -  - 
Φόροι αεροδρομίου & checkpoint 175€ 175€ 175€ 175€ 175€ 175€
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Πτήσεις (24/12): 

Αναχώρηση Αθήνα - Παρίσι 08:35 - 11:10
Επιστροφή Παρίσι - Αθήνα 16:50 - 21:10

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

Aegean Airlines. 
• Διαμονή στο Παρίσι στο πολυτελές ξενοδοχείο IBIS CLICHY 

BATIGNOLLES 3*
• Διαμονή στη Disneyland στο ξενοδοχείο Santa Fe.
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Περιηγήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

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

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

1.13€). 

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

France

Αναχωρήσεις: 
24, 31 Δεκεμβρίου

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

Γαλλία: 
6 ημέρες

ΑΠΟ

945€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Με διαμονή  
μέσα στη 

DISNEYLAND 

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ (ξενάγηση πόλης)

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το 
κοσμοπολίτικο Παρίσι. Μετά από ολιγόωρη πτήση, άφιξη 
στην πόλη του φωτός. Ακολουθώντας τη χρονολογική και 
καλλιτεχνική εξέλιξη του Παρισιού θα ξεκινήσουμε την 
πανοραμική ξενάγηση, όπου θα δούμε το Τροκαντερό, τον 
Πύργο του Άιφελ, την μεγαλύτερη αψίδα του κόσμου, την 
Αψίδα του Θριάμβου, την διάσημη λεωφόρο των Ηλυσίων 
Πεδίων, το μικρό και το μεγάλο παλάτι, την πλατεία Ομονοίας 
(το σημείο που διαδραματίστηκαν τα σημαντικότερα 
γεγονότα της ιστορίας της Γαλλικής επανάστασης), την 
εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής, τα πολυσύχναστα 
Μπουλεβάρτα, το εντυπωσιακό κτίριο της Όπερας, 
τις φημισμένες πυραμίδες του Λούβρου, την Γαλλική 
Ακαδημία, την πλατεία του Σατλέ, το Δικαστικό Μέγαρο, 
την νέα γέφυρα Ποντ Νεφ, το Δημαρχείο της πόλεως, την 
Παναγία των Παρισίων, το περίφημο Πανεπιστήμιο της 
Σορβόννης, το Πάνθεον, τους πανέμορφους και με γαλλική 
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 προαιρετική Κρουαζιέρα στο 
Σηκουάνα με τα περίφημα μπατώ μους και βραδινή βόλτα 
στη μαγευτική Μονμάρτη, στην Πλατεία των καλλιτεχνών. 
Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΥΒΡΟ (ξενάγηση) - ΜΟΥΣΕΙΟ 
FRAGONARD - ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ (επίσκεψη) 

Πρωινό 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 
αντιπροσωπευτικά από κάθε κατηγορία τους. Στην συνέχεια 
θα επισκεφθούμε το ανάκτορο των Βερσαλλιών, για θα δούμε 
τα βασιλικά δωμάτια καθώς και το δωμάτιο των κατόπτρων, 
όπου έχουν υπογραφεί πολλές συνθήκες. Αργότερα θα 
έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τους καταπληκτικούς 
κήπους του Λουδοβίκου, οι οποίοι αποτέλεσαν το πρότυπο 
των περισσοτέρων Βασιλικών Οίκων της Ευρώπης. Το 
απόγευμα χρόνος ελεύθερος για αγορές και βόλτα στην 
πανέμορφη πόλη. Για το βράδυ η πρόταση μας είναι να 
διασκεδάσετε (προαιρετικά) στα περίφημα καμπαρέ του 
Παρισιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

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

3η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ Ή ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ (Όνφλερ, Ντοβίλ, Tροβίλ) 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ημέρα ελεύθερη για την 
αξιοποιήσετε όπως εσείς νομίζετε καλύτερα ! Η δική 
μας πρόταση είναι (προαιρετικά)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 γραφικά 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 
Τρουβίλ, αγαπημένη πόλη των ιμπρεσιονιστών, θα πάρουμε 
την Cote Fleurie, μέσα από μια καταπράσινη διαδρομή και 
θα φθάσουμε στο παλιό ψαράδικό χωριό των Βίκινγκς, την 
Honfleur, μία ιστορική 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.

4η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - EURODISNEY

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

5η ημέρα: EURODISNEY

Πρωινό στο ξενοδοχείo. Aκόμη μια μέρα στην διάθεση σας 
στον θαυμαστό κόσμο του Ντίσνεϊ. Αφεθείτε στη μαγεία, 
νιώστε παιδιά και δείτε να ζωντανεύουν τα παραμύθια των 
παιδικών σας χρόνων. Διανυκτέρευση. 

6η ημέρα: EURODISNEY - ΑΘΗΝΑ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Xρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα 
που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής στην Αθήνα. Άφιξη στην Αθήνα αργά το βράδυ. 

Τιμές: 24/12 31/12

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 1225€ 1125€

Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινο 1125€ 1025€

Τιμή κατ’ άτομο σε τετράκλινο 1045€ 945€

Παιδική τιμή (02 - 11 ετών) σε τρίκλινο (με 2 ενήλικες) ή τετράκλινο (με 3 ενήλικες) 790€ 790€

Παιδική τιμή (02 - 11 ετών) σε τετράκλινο με 2 ενήλικες 790€ 790€

Φόροι αεροδρομίων 175€ 175€

Πτήσεις (31/12): 

Αναχώρηση Αθήνα - Παρίσι 08:35 - 11:10
Επιστροφή Παρίσι - Αθήνα 19:35 - 23:50
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Περιλαμβάνονται: 

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Μιλάνο - Αθήνα με την Aegean Airlines.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για μας μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το 

πρόγραμμα.
• Διαμονή στο ξενοδοχείο ΑSTON LA SCALA 4* sup. στη Νίκαια & το Hotel Barcelo 4* στο Μιλάνο. 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, μας αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα μας εκδρομής.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους.
• Είσοδος στο Ωκεανογραφικό Μουσείο.
• Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.
• Checkpoint 20€.
• Δημοτικός φόρος ξενοδοχείου το άτομο τη βραδιά (Νίκαια 2,20€ & Μιλάνο 2€).

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

Τιμές: 24/12 29/12

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 545€ 625€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 715€ 875€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 425€ 425€

Φόροι αεροδρομίων 150€ 150€

France Italy

Αναχωρήσεις: 
24, 29 Δεκεμβρίου

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΙΚΑΙΑ - 
ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
Νίκαια, Σαιντ Πωλ Ντεβάνς, Μουσείο Fragonard, Μονακό, 
Κάννες, λίμνη Λάκο Ματζιόρε, Μιλάνο.

Γαλλία, Ιταλία: 
5 ημέρες

ΑΠΟ

545€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Διαμονή στο 
πολυτελέστατο 

ξενοδοχείο 
ASTON LA SCALA 
4* στην καρδιά της 

Νίκαιας, στη  
περίφημη πλατεία 

Μασενά

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΝΙΚΑΙΑ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την οικονομική 

πρωτεύουσα της Ιταλίας το Μιλάνο. Άφιξη, επιβίβαση στο 

λεωφορείο και αναχώρηση για τη κοσμοπολίτικη Νίκαια. Στη 

πανοραμική μας περιήγηση Θα διασχίσουμε την Προμενάντ 

Ντες Αγκλαίς (λεωφόρος των Άγγλων) τον διάσημο 

παραλιακό δρόμο της πόλης, με τα υπέροχα κτίρια της Μπέλ 

επόκ όπως το Νεγκρέσκο, το Παλαί ντε λα Μεντιτερανέ, θα 

δούμε την πλατεία Mασενά, την βιβλιοθήκη της πόλης (το 

τετράγωνο κεφάλι), το Ακρόπολις(το συνεδριακό κέντρο 

της πόλης) και θα καταλήξουμε στον λόφο Σιμιέζ εκεί 

όπου ξεκίνησε η ιστορία της πόλης. Στην διαδρομή μας 

θα περάσουμε από την αριστοκρατική συνοικία Σιμιέζ με 

τα υπέροχα αρχοντικά του 19ου αιώνα ανάμεσα στα οποία 

και το παλάτι Regina κατοικία της βασίλισσας της Αγγλίας 

Βικτόρια. Στον λόφο θα επισκεφτούμε την εκκλησία και τους 

κήπους του Φραγκισκανού Μοναστηριού. Στην συνέχεια 

μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.Το βράδυ θα 

κάνουμε την βόλτα μας στην παλιά πόλη όπου μεταξύ άλλων 

θα δούμε την Όπερα, το Δημαρχείο, το Δικαστικό Μέγαρο, 

το παλάτι Ρούσκα, και τον Καθεδρικό Ναό. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ - KANNEΣ - ΣΑΙΝΤ ΠΩΛ ΝΤΕΒΑΝΣ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την αδιαμφισβήτητη 

“βασίλισσα” 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 χρονολογούνται από την εποχή της Μπελ 

Εποκ, καθώς και το Παλάτι του Φεστιβάλ των Καννών. Στη 

συνέχεια της διαδρομής μας αναχώρηση για το Σαιντ Πωλ 

Ντε Βανς το πιο διάσημο μεσαιωνικό χωριό της Κυανής 

Ακτής περιτριγυρισμένο από τα τείχη του Φραγκίσκου 

του Πρώτου, όπου και αυτό αποτελεί καταφύγιο πολλών 

ζωγράφων και καλλιτεχνών. Επιστροφή στην Νίκαια νωρίς 

το απόγευμα. Για το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετικά 

έξοδο στο κοσμοπολίτικο Μόντε Κάρλο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ FRAGONARD/ΕΖ - MONAKO 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό 

χωριό Εζ, για να επισκεφθούμε το εργοστάσιο 

παραγωγής αρωμάτων Fragonard. Επόμενη επίσκεψη το 

κοσμοπολίτικο Πριγκιπάτο του Μονακό, που είναι το πιο 

πυκνοκατοικημένο κράτος στον κόσμο και οι κάτοικοί 

του αποκαλούνται Μονεγάσκοι. Στην πανοραμική μας 

περιήγηση θα δούμε το παλάτι των Μονεγάσκων, επίσημη 

κυβερνητική έδρα του Πριγκιπάτου και κατοικία της 

βασιλικής οικογένειας των Γκριμάλντι από τον 13ο αιώνα, 

τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας και τέλος θα 

επισκεφθούμε το Ωκεανογραφικό Μουσείο που διεύθυνε 

για αρκετά χρόνια ο διάσημος εξερευνητής Ζακ Ιβ Κουστό, 

και θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε περισσότερα 

από 4.000 είδη ψαριών. Χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της 

πόλης. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση.

4ημέρα: NIKAIA - ΛΑΚΟ ΜΑΤΖΟΡΕ - ΜΙΛΑΝΟ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο.Σήμερα θα επισκεφθούμε τη 

Λάγκο Ματζόρε (Μεγάλη Λίμνη), σημαντικός τουριστικός 

προορισμός που στις όχθες της βρίσκονται 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 μεταφορά στο 

ξενοδοχείο μας στο Μιλάνο. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ (περιήγηση - SHOPPING) ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στη πανοραμική περιήγηση μας 

στη πόλης της μόδας Θα δούμε την Πιάτσα ντελ Ντουόμο 

που είναι η κεντρική πλατεία την πόλης και πήρε το όνομα 

της από τον επιβλητικό καθεδρικό ναό του Μιλάνου, την 

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 εκκλησία που βρισκόταν στην ίδια θέση, την 

Αγία Μαρία Ντέλα Σκάλα. H μαγευτική Γκαλερία Βιτόριο 

Εμμανουέλε που δεν είναι τυχαία γνωστή ως το «σαλόνι 

του Μιλάνου», με την εντυπωσιακή θολωτή στοά, αποτελεί 

σήμα κατατεθέν του shopping, με καταστήματα μεγάλων 

οίκων αλλά κι εστιατόρια και cafe. Επίσης, ο πεζόδρομος 

Κόρσο Βιτόριο Εμμανουέλε είναι ιδανικός για shopping 

για όλα βαλάντια. Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα 

μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για τη πτήση επιστροφής 

μας στην Αθήνα. 

Πτήσεις: 

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

Επιστροφή Μιλάνο - Αθήνα A3 665 18:00 - 21:30
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ΛΟΖΑΝΗ

MOVENPICK LAUSANNE


Avenue de Rhodanie 4, 1007
www.movenpick.com

ΖΥΡΙΧΗ

COURTYARD BY MARRIOTT


Max - Bill - Platz 19, 8050
www.marriott.com

KAMEHA GRAND ZURICH


Dufaux - Strasse 1, 8152 Opfikon
www.kamehagrandzuerich.com

Hotels
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Περιλαμβάνονται: 

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Ζυρίχη - Αθήνα με την 
Swiss Air.

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

• Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογή σας. 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

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

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων.
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται.
• Εισιτήριο Αλπικού τρένου (65€) το άτομο.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Ζυρίχη 2,50 ελβετικά 

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

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

Αναχωρήσεις: 
24 Δεκεμβρίου
02 Ιανουαρίου

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΒΕΤΙΑ - 
ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ
Ζυρίχη, Καταρράκτες Ρήνου, Σαίντ Μόριτζ, (Νταβός), 
Ιντερλάνκεν, Βέρνη, Λουκέρνη.

Ελβετία: 
5 ημέρες

Switzerland

ΑΠΟ

495€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Πολυτελή 
ξενοδοχεία!

Θέσεις 
περιορισμένεςSUPER

ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!!

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Ζυρίχη. 

‘Αφιξη μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με την 

πόλη. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ (περιήγηση) - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση. 

Θα διασχίσουμε τη Λεωφόρο Μπανχοφστράσσε όπου 

βρίσκονται οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ελβετίας 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 Δημαρχείο, την Όπερα, και το μοντέρνο 

κτίριο Λε Κουρμουζιέ που είναι το κέντρο προστασίας 

περιβάλλοντος. Αναχώρηση για τους καταρράκτες Ρήνου, 

στην πόλη Σάφχάουζεν που βρίσκεται στα σύνορα 

Ελβετίας - Γερμανίας για να δούμε τους πιο εντυπωσιακούς 

σε όγκο νερού καταρράκτες της Ευρώπης, μέσα στο 

καταπράσινο Αλπικό τοπίο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΣΑΙΝ ΜΟΡΙΤΖ - ΝΤΑΒΟΣ (ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ 

προαιρετικό) 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη να τη χαρείτε 

όπως εσείς θέλετε. Εμείς σας προτείνουμε μια ολοήμερη 

εκδρομή στο παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό κέντρο 

Σαιν Μόριτζ το οποίο είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1580μ 

με γραφικά σαλέ και πολυτελή ξενοδοχεία για υψηλών 

προϋποθέσεων χειμερινές διακοπές. Μετά από μια 

θαυμάσια διαδρομή φθάνουμε στο Κουρ. Από εδώ θα 

πάρουμε το Αλπικό τρένο express με κατεύθυνση το 

ονομαστό χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ. Η διαδρομή 

ξετρελαίνει, μέσα από δάση, λίμνες και παγετώνες. Μια 

διαδρομή δυόμιση ώρες περίπου, γεμάτη αντιθέσεις, που 

θα σας μείνει αξέχαστη. Χρόνος ελεύθερος για να χαρείτε 

την φυσική ομορφιά. Σύντομη επίσκεψη στο Νταβός και 

αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΙΝΤΕΡΛΑΝΚΕΝ - ΒΕΡΝΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και 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. Διασχίζοντας την 

πανέμορφη Ελβετική ύπαιθρο θα επισκεφθούμε μία από 

τις ομορφότερες και πιο σημαντικές πόλεις της Ελβετίας και 

πρωτεύουσα της, 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. Επιστροφή αργά το απόγευμα στη Ζυρίχη. 

Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη κουκλίστικη 

Λουκέρνη. Εντυπωσιακή η παλιά πόλη με τις χρωματιστές 

προσόψεις των σπιτιών, τα πλακόστρωτα δρομάκια και τις 

στολισμένες με σιντριβάνια μικρές πλατειές. Σπουδαίο 

αξιοθέατο είναι η ξύλινη σκεπαστή μεσαιωνική γέφυρα 

Καπελμπρίκε που απεικονίζει την ιστορία της πόλης σε 

120 πίνακες ζωγραφισμένους σε ξύλο, το παλιό Δημαρχείο 

και το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο δίνουν στην πόλη μια 

παραμυθένια χροιά. Αργά το απόγευμα θα μεταφερθούμε 

στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης για την πτήση της επιστροφής 

μας στην Αθήνα. 

Πτήσεις: 

Αναχώρηση (24/12) Αθήνα - Ζυρίχη LX 1831 14:05 - 15:55

Επιστροφή (28/12) Ζυρίχη - Αθήνα LX 1842 21:10 - 00:45*

Τιμές: Courtyard by Marriott Zurich North Sup 


Kameha Grand Zürich


Early Booking Normal Booking Early Booking Normal Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 495€ 595€ 545€ 645€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 675€ 775€ 745€ 845€

Παιδικό έως 7 ετών (τρίκλ. με 2 ενήλικες) 295€ 395€ 295€ 395€

Φόροι αεροδρομίων & Checkpoint 175€ 175€ 175€ 175€

Αναχώρηση (02/01) Αθήνα - Ζυρίχη LX 1843 06:20 - 08:10

Επιστροφή (06/01) Ζυρίχη - Αθήνα LX 1842 21:10 - 00:45*
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Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Ζυρίχη - Αθήνα με την 

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

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

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

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

απαιτείται.
• Εισιτήριο Αλπικού τρένου (65€) το άτομο.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Ζυρίχη 2,50 ελβετικά 

φράγκα, Λοζάνη 3,50 ελβετικά φράγκα).
• Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

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

Αναχωρήσεις: 
24, 29 Δεκεμβρίου

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ -  
ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ
Ζυρίχη, Καταρράκτες Ρήνου, Σαίντ Μόριτζ, (Νταβός), Ιντερλάνκεν, 
Βέρνη, Λοζάνη, Γενεύη, Λουκέρνη, Λίμνη Κωνσταντία, Λίχτενσταϊν.

Ελβετία: 
6 ημέρες

Switzerland

ΑΠΟ

595€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Πολυτελή 
ξενοδοχεία!

Θέσεις 
περιορισμένες

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ZYΡΙΧΗ - ΒΕΡΝΗ - ΙΝΤΕΡΛΑΝΚΕΝ - 
ΛΟΖΑΝΗ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ζυρίχη. 
Άφιξη επιβίβαση στο πούλμαν και διασχίζονταςτην 
πανέμορφη Ελβετική ύπαιθρο θα επισκεφθούμε μία από 
τις ομορφότερες και πιο σημαντικές πόλεις της Ελβετίας 
και πρωτεύουσα της Ελβετίας, τη Βέρνη που είναι 
κτισμένη στις όχθες του ποταμού ‘Ααρ. Στην περιήγηση 
μας στην παλιά πόλη θα δούμε τον περίφημο Πύργο των 
Ρολογιών με το ωραιότερο ωρολογιακό κουκλοθέατρο, 
τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Βικεντίου και το κτίριο που 
στεγάζει το ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε το κοσμοπολίτικο Ιντερλάνκεν, την 
πόλη μεταξύ των λιμνών όπως σημαίνει το όνομα του. Θα 
περπατήσουμε στην λεωφόρο Χέεβεκ με τις καρυδιές και 
τις ινδικές καστανιές και θα θαυμάσουμε τις μοναδικές 
ομορφιές της πόλης. Αναχώρηση για τη Λοζάνη, χτισμένη 
στις όχθες της Λίμνης της Γενεύης. Στην πανοραμική 
περιήγηση θα δούμε τον Γοτθικό Καθεδρικό Ναό του 12ου 
αιώνα, τον Ναό του Αγίου Φραγκίσκου και τέλος το Φρούριο 
του 12ου αιώνα. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΛΟΖΑΝΗ - ΓΕΝΕΥΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πόλη των 
διπλωματών αλλά και τη πόλη των πάρκων όπως συχνά 
αποκαλείτε. 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 είναι η πρωτεύουσα του 
ομώνυμου καντονιού και η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη 
πόλη της Ελβετίας, μετά από τη Ζυρίχη. Θεωρείται 
σημαντική πόλη λόγω της παρουσίας πολυάριθμων διεθνών 
οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής έδρας 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Η οικονομία της 

Γενεύης είναι προσανατολισμένη στις υπηρεσίες. Στην πόλη 
εδρεύουν πολλές σημαντικές τράπεζες και αποτελεί επίσης 
σημαντικό κέντρο εμπορίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΛOΖΑΝΗ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΖΥΡΙΧΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη κουκλίστικη 
Λουκέρνη. Εντυπωσιακή η παλιά πόλη με τις χρωματιστές 
προσόψεις των σπιτιών, τα πλακόστρωτα δρομάκια και τις 
στολισμένες με σιντριβάνια μικρές πλατειές. Σπουδαίο 
αξιοθέατο είναι η ξύλινη σκεπαστή μεσαιωνική γέφυρα 
Καπελμπρίκε που απεικονίζει την ιστορία της πόλης σε 
120 πίνακες ζωγραφισμένους σε ξύλο, το παλιό Δημαρχείο 
και το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο δίνουν στην πόλη μια 
παραμυθένια χροιά.Αναχώρηση για τη Ζυρίχη. ‘Αφιξη το 
απόγευμα, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΣΑΙΝ ΜΟΡΙΤΖ - ΝΤΑΒΟΣ (ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ 
προαιρετικό) 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη να τη χαρείτε 
όπως εσείς θέλετε. Εμείς σας προτείνουμε μια ολοήμερη 
εκδρομή στο παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό κέντρο 
Σαιν Μόριτζ το οποίο είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1580μ 
με γραφικά σαλέ και πολυτελή ξενοδοχεία για υψηλών 
προϋποθέσεων χειμερινές διακοπές. Μετά από μια 
θαυμάσια διαδρομή φθάνουμε στο Κουρ. Από εδώ θα 
πάρουμε το Αλπικό τρένο express με κατεύθυνση το 
ονομαστό χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ. Η διαδρομή 
ξετρελαίνει, μέσα από δάση, λίμνες και παγετώνες. Μια 
διαδρομή δυόμιση ώρες περίπου, γεμάτη αντιθέσεις, που 
θα σας μείνει αξέχαστη. Χρόνος ελεύθερος για να χαρείτε 
την φυσική ομορφιά. Σύντομη επίσκεψη στο Νταβός και 
αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΛΙΜΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ή ΜΠΟΝΤΕΝΖΕΕ - 
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για μία ολοημερη 
εκδρομή στην λίμνη της Κωνσταντίας και στο Λίχτενσταϊν. 
Πρώτη μας επίσκεψη η λίμνη της Κωνσταντίας ή 
Μπόντενζέε που βρίσκεται στις βόρειες Άλπεις μεταξύ 
Γερμανίας, Ελβετίας και Αυστρίας σε υψόμετρο 395,23. 
Προσφέρει ένα εντυπωσιακά όμορφο τοπίο με πολλές 
πόλεις και όμορφα παραδοσιακά χωριά, με εκπληκτική 
θέα στις Άλπεις. Συνεχίζουμε για το μικροσκοπικό 
κρατίδιο Λίχτενσταϊν, με πρωτεύουσα την Βαντούζ. Αυτή η 
μικροσκοπική χώρα στην καρδιά της Ευρώπης, είναι και μια 
από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου, αφού έχει τους 
πλουσιότερους κατοίκους στην Ευρώπη. Χρόνο ελεύθερος 
να περιπλανηθείτε στα γραφικά στενά στο ιστορικό κέντρο 
της πόλης. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο 
μας. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ (περιήγηση πόλης) - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ 
- ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανορταμική περιήγηση πόλης.
Θα διασχίσουμε τη Λεωφόρο Μπανχοφστράσσε όπου 
βρίσκονται οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ελβετίας 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 Δημαρχείο, την Όπερα, και το μοντέρνο 
κτίριο Λε Κουρμουζιέ που είναι το κέντρο προστασίας 
περιβάλλοντοςκαι αναχώρηση για τους καταρράκτες του 
Ρήνου, στην πόλη Σάφχάουζεν που βρίσκεται στα σύνορα 
Ελβετίας - Γερμανίας για να δούμε τους πιο εντυπωσιακούς 
σε όγκο νερού καταρράκτες της Ευρώπης, μέσα στο 
καταπράσινο Αλπικό τοπίο. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε 
στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης για την πτήση της επιστροφής 
μας στην Αθήνα.

Πτήσεις: 

Αναχώρηση (24/12) Αθήνα - Ζυρίχη LX 1843 06:20 - 08:10

Επιστροφή (29/12) Ζυρίχη - Αθήνα LX 1842 21:10 - 00:45*

Τιμές: Courtyard by Marriott Zurich North Sup 


Mövenpick Lausanne Sup


Kameha Grand Zürich


Mövenpick Lausanne Sup


Early Booking Normal Booking Early Booking Normal Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 595€ 695€ 645€ 745€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 795€ 895€ 895€ 995€

Παιδικό έως 7 ετών (τρίκλ. με 2 ενήλικες) 445€ 545€ 485€ 585€

Φόροι αεροδρομίων & Checkpoint 175€ 175€ 175€ 175€

SUPER
ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!!

Αναχώρηση (29/12) Αθήνα - Ζυρίχη LX 1843 06:20 - 08:10

Επιστροφή (03/01) Ζυρίχη - Αθήνα LX 1842 21:10 - 00:45*

Αναχώρηση (29/12) Αθήνα - Ζυρίχη LX 1843 06:20 - 08:10

Επιστροφή (03/01) Ζυρίχη - Αθήνα LX 1838 13:05 - 16:40
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Περιλαμβάνονται: 

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Ζυρίχη - Αθήνα με την 
Swiss Air.

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

• Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογή σας. 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

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

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων.
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται.
• Εισιτήριο Αλπικού τρένου (65€) το άτομο.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Ζυρίχη 2,50 ελβετικά 

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

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

Αναχωρήσεις: 
28, 29 Δεκεμβρίου

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ 
ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΒΕΤΙΑ 
(ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ)
Ζυρίχη, Καταρράκτες Ρήνου, Σαίντ Μόριτζ, (Νταβός), Ιντερλάνκεν, 
Βέρνη, Λουκέρνη, Λίμνη Κωνσταντία, Λίχτενσταϊν.

Ελβετία: 
6 ημέρες

Switzerland

ΑΠΟ

495€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Πολυτελή 
ξενοδοχεία!

Θέσεις 
περιορισμένες

SUPER 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

5 μέρες 
+ 1 δώρο!!!

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Ζυρίχη. 

‘Αφιξη μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με την 

πόλη. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ (περιήγηση) - ΛΟΥΚΕΡΝΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση. 

Θα διασχίσουμε τη Λεωφόρο Μπανχοφστράσσε όπου 

βρίσκονται οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ελβετίας 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 Δημαρχείο, την Όπερα, και το 

μοντέρνο κτίριο Λε Κουρμουζιέ που είναι το κέντρο 

προστασίας περιβάλλοντος. Αναχώρηση για τη κουκλίστικη 

Λουκέρνη. Εντυπωσιακή η παλιά πόλη με τις χρωματιστές 

προσόψεις των σπιτιών, τα πλακόστρωτα δρομάκια και τις 

στολισμένες με σιντριβάνια μικρές πλατειές. Σπουδαίο 

αξιοθέατο είναι η ξύλινη σκεπαστή μεσαιωνική γέφυρα 

Καπελμπρίκε που απεικονίζει την ιστορία της πόλης σε 

120 πίνακες ζωγραφισμένους σε ξύλο, το παλιό Δημαρχείο 

και το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο δίνουν στην πόλη μια 

παραμυθένια χροιά. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΣΑΙΝ ΜΟΡΙΤΖ - ΝΤΑΒΟΣ (ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ 

προαιρετικό) 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη να τη χαρείτε 
όπως εσείς θέλετε. Εμείς σας προτείνουμε μια ολοήμερη 
εκδρομή στο παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό κέντρο 
Σαιν Μόριτζ το οποίο είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1580μ 
με γραφικά σαλέ και πολυτελή ξενοδοχεία για υψηλών 
προϋποθέσεων χειμερινές διακοπές. Μετά από μια 
θαυμάσια διαδρομή φθάνουμε στο Κουρ. Από εδώ θα 
πάρουμε το Αλπικό τρένο express με κατεύθυνση το 
ονομαστό χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ. Η διαδρομή 
ξετρελαίνει, μέσα από δάση, λίμνες και παγετώνες. Μια 
διαδρομή δυόμιση ώρες περίπου, γεμάτη αντιθέσεις, που 
θα σας μείνει αξέχαστη. Χρόνος ελεύθερος για να χαρείτε 
την φυσική ομορφιά. Σύντομη επίσκεψη στο Νταβός και 
αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΙΝΤΕΡΛΑΝΚΕΝ - ΒΕΡΝΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και 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. Διασχίζοντας την 
πανέμορφη Ελβετική ύπαιθρο θα επισκεφθούμε μία από 
τις ομορφότερες και πιο σημαντικές πόλεις της Ελβετίας και 
πρωτεύουσα της, 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. Επιστροφή αργά το απόγευμα στη Ζυρίχη. 
Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΛΙΜΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ή ΜΠΟΝΤΕΝΖΕΕ - 

ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη. Σας 
προτείνουμε μία ολοημερη εκδρομή στην λίμνη της 
Κωνσταντίας και στο Λίχτενσταϊν. Αναχώρηση για την 
λίμνη της Κωνσταντίας ή Μπόντενζέε που βρίσκεται στις 
βόρειες Άλπεις μεταξύ Γερμανίας, Ελβετίας και Αυστρίας 
σε υψόμετρο 395,23. Προσφέρει ένα εντυπωσιακά 
όμορφο τοπίο με πολλές πόλεις και όμορφα παραδοσιακά 
χωριά, με εκπληκτική θέα στις Άλπεις. Συνεχίζουμε για 
το μικροσκοπικό κρατίδιο Λίχτενσταϊν, με πρωτεύουσα 
την Βαντούζ. Αυτή η μικροσκοπική χώρα στην καρδιά της 
Ευρώπης, είναι και μια από τις πλουσιότερες χώρες του 
κόσμου, αφού έχει τους πλουσιότερους κατοίκους στην 
Ευρώπη. Χρόνο ελεύθερος να περιπλανηθείτε στα γραφικά 
στενά στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Επιστροφή αργά το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ - ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τους 
καταρράκτες του Ρήνου, στην πόλη Σάφχάουζεν που 
βρίσκεται στα σύνορα Ελβετίας - Γερμανίας για να δούμε 
τους πιο εντυπωσιακούς σε όγκο νερού καταρράκτες 
της Ευρώπης, μέσα στο καταπράσινο Αλπικό τοπίο. Στη 
συνέχεια θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης 
για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα. 

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Ζυρίχη LX 1831 14:05 - 15:55

Επιστροφή Ζυρίχη - Αθήνα LX 1838 13:05 - 16:40

Τιμές: Courtyard by Marriott Zurich North Sup 


Kameha Grand Zürich


Early Booking Normal Booking Early Booking Normal Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 495€ 595€ 545€ 645€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 720€ 820€ 795€ 895€

Παιδικό έως 7 ετών (τρίκλ. με 2 ενήλικες) 295€ 395€ 295€ 395€

Φόροι αεροδρομίων & Checkpoint 175€ 175€ 175€ 175€
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Περιλαμβάνονται: 

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Ζυρίχη - Αθήνα με την 
Swiss Air.

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

• Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογή σας. 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

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

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων.
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται.
• Εισιτήριο Αλπικού τρένου (65€) το άτομο.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Ζυρίχη 2,50 ελβετικά 

φράγκα & Λοζάνη 3,50 ελβετικά φράγκα).
• Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

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

Switzerland

Αναχωρήσεις: 
02 Ιανουαρίου

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ -  
ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ
Ζυρίχη, Καταρράκτες Ρήνου, Σαίντ Μόριτζ, (Νταβός), Ιντερλάνκεν, 
Βέρνη, Λοζάνη, Γενεύη, Λουκέρνη, Λίμνη Κωνσταντία, Λίχτενσταϊν.

Ελβετία: 
5 ημέρες

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ZYΡΙΧΗ - ΒΕΡΝΗ - ΙΝΤΕΡΛΑΝΚΕΝ - 

ΛΟΖΑΝΗ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ζυρίχη. 
Άφιξη επιβίβαση στο πούλμαν και διασχίζοντας την 
πανέμορφη Ελβετική ύπαιθρο θα επισκεφθούμε μία από 
τις ομορφότερες και πιο σημαντικές πόλεις της Ελβετίας 
και πρωτεύουσα της Ελβετίας, τη Βέρνη που είναι 
κτισμένη στις όχθες του ποταμού ‘Ααρ. Στην περιήγηση 
μας στην παλιά πόλη θα δούμε τον περίφημο Πύργο των 
Ρολογιών με το ωραιότερο ωρολογιακό κουκλοθέατρο, 
τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Βικεντίου και το κτίριο που 
στεγάζει το ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε το κοσμοπολίτικο Ιντερλάνκεν, την 
πόλη μεταξύ των λιμνών όπως σημαίνει το όνομα του. Θα 
περπατήσουμε στην λεωφόρο Χέεβεκ με τις καρυδιές και 
τις ινδικές καστανιές και θα θαυμάσουμε τις μοναδικές 
ομορφιές της πόλης. Αναχώρηση για τη Λοζάνη, χτισμένη 
στις όχθες της Λίμνης της Γενεύης. Στην πανοραμική 
περιήγηση θα δούμε τον Γοτθικό Καθεδρικό Ναό του 12ου 
αιώνα, τον Ναό του Αγίου Φραγκίσκου και τέλος το Φρούριο 
του 12ου αιώνα. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΛΟΖΑΝΗ - ΓΕΝΕΥΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πόλη των 
διπλωματών αλλά και τη πόλη των πάρκων όπως συχνά 
αποκαλείτε. 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 είναι η πρωτεύουσα του 
ομώνυμου καντονιού και η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη 
πόλη της Ελβετίας, μετά από τη Ζυρίχη. Θεωρείται 
σημαντική πόλη λόγω της παρουσίας πολυάριθμων διεθνών 
οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής έδρας 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Η οικονομία της 
Γενεύης είναι προσανατολισμένη στις υπηρεσίες. Στην πόλη 
εδρεύουν πολλές σημαντικές τράπεζες και αποτελεί επίσης 
σημαντικό κέντρο εμπορίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΛOΖΑΝΗ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΖΥΡΙΧΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη κουκλίστικη 
Λουκέρνη. Εντυπωσιακή η παλιά πόλη με τις χρωματιστές 
προσόψεις των σπιτιών, τα πλακόστρωτα δρομάκια και τις 
στολισμένες με σιντριβάνια μικρές πλατειές. Σπουδαίο 
αξιοθέατο είναι η ξύλινη σκεπαστή μεσαιωνική γέφυρα 
Καπελμπρίκε που απεικονίζει την ιστορία της πόλης σε 
120 πίνακες ζωγραφισμένους σε ξύλο, το παλιό Δημαρχείο 
και το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο δίνουν στην πόλη μια 
παραμυθένια χροιά. Αναχώρηση για τη Ζυρίχη. ‘Αφιξη το 
απόγευμα, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΣΑΙΝ ΜΟΡΙΤΖ - ΝΤΑΒΟΣ (ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ 

προαιρετικό) 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη να τη χαρείτε 
όπως εσείς θέλετε. Εμείς σας προτείνουμε μια ολοήμερη 
εκδρομή στο παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό κέντρο 

Σαιν Μόριτζ το οποίο είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1580μ 
με γραφικά σαλέ και πολυτελή ξενοδοχεία για υψηλών 
προϋποθέσεων χειμερινές διακοπές. Μετά από μια 
θαυμάσια διαδρομή φθάνουμε στο Κουρ. Από εδώ θα 
πάρουμε το Αλπικό τρένο express με κατεύθυνση το 
ονομαστό χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ. Η διαδρομή 
ξετρελαίνει, μέσα από δάση, λίμνες και παγετώνες. Μια 
διαδρομή δυόμιση ώρες περίπου, γεμάτη αντιθέσεις, που 
θα σας μείνει αξέχαστη. Χρόνος ελεύθερος για να χαρείτε 
την φυσική ομορφιά. Σύντομη επίσκεψη στο Νταβός και 
αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ (περιήγηση πόλης) - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ 
- ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανορταμική περιήγηση πόλης. 
Θα διασχίσουμε τη Λεωφόρο Μπανχοφστράσσε όπου 
βρίσκονται οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ελβετίας 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 Δημαρχείο, την Όπερα, και το μοντέρνο 
κτίριο Λε Κουρμουζιέ που είναι το κέντρο προστασίας 
περιβάλλοντοςκαι αναχώρηση για τους καταρράκτες του 
Ρήνου, στην πόλη Σάφχάουζεν που βρίσκεται στα σύνορα 
Ελβετίας - Γερμανίας για να δούμε τους πιο εντυπωσιακούς 
σε όγκο νερού καταρράκτες της Ευρώπης, μέσα στο 
καταπράσινο Αλπικό τοπίο. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε 
στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης για την πτήση της επιστροφής 
μας στην Αθήνα. 

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Ζυρίχη LX 1843 06:20 - 08:10

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

Τιμές: Courtyard by Marriott Zurich North Sup 


Kameha Grand Zürich


Early Booking Normal Booking Early Booking Normal Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 495€ 595€ 545€ 645€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 720€ 820€ 795€ 895€

Παιδικό έως 7 ετών (τρίκλ. με 2 ενήλικες) 295€ 395€ 295€ 395€

Φόροι αεροδρομίων & Checkpoint 175€ 175€ 175€ 175€

ΑΠΟ

495€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Πολυτελή 
ξενοδοχεία!

Θέσεις 
περιορισμένεςSUPER

ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!!



20

Περιλαμβάνονται: 

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Ζυρίχη - Αθήνα με την 
Aegean Airlines.

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

• Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογή σας. 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

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

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων.
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται.
• Εισιτήριο Αλπικού τρένου (65€) το άτομο.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Ζυρίχη 2,50 ελβετικά 

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

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

Αναχωρήσεις: 
02 Ιανουαρίου

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΒΕΤΙΑ - 
ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ
Ζυρίχη, Καταρράκτες Ρήνου, Σαίντ Μόριτζ, (Νταβός), 
Ιντερλάνκεν, Βέρνη, Λουκέρνη.

Ελβετία: 
5 ημέρες

Switzerland

ΑΠΟ

575€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Πολυτελή 
ξενοδοχεία!

Θέσεις 
περιορισμένες

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ (περιήγηση) - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ 

ΡΗΝΟΥ

Συγκέντρωσηστο αεροδρόμιο και πτήση για τηΖυρίχη. 

‘Αφιξη επιβιβαση στο πούλμαν και πανοραμική περιήγηση. 

Θα διασχίσουμε τη Λεωφόρο Μπανχοφστράσσε όπου 

βρίσκονται οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ελβετίας 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 Δημαρχείο, την Όπερα, και το μοντέρνο 

κτίριο Λε Κουρμουζιέ που είναι το κέντρο προστασίας 

περιβάλλοντος. Αναχώρηση για τους καταρράκτες Ρήνου, 

στην πόλη Σάφχάουζεν που βρίσκεται στα σύνορα Ελβετίας 

- Γερμανίας για να δούμε τους πιο εντυπωσιακούς σε όγκο 

νερού καταρράκτες της Ευρώπης, μέσα στο καταπράσινο 

Αλπικό τοπίο. Αναχώρηση για τους καταρράκτες Ρήνου, 

στην πόλη Σάφχάουζεν που βρίσκεται στα σύνορα Ελβετίας 

- Γερμανίας για να δούμε τους πιο εντυπωσιακούς σε όγκο 

νερού καταρράκτες της Ευρώπης, μέσα στο καταπράσινο 

Αλπικό τοπίο. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΣΑΙΝ ΜΟΡΙΤΖ - ΝΤΑΒΟΣ (ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ 

προαιρετικό) 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη να τη χαρείτε 

όπως εσείς θέλετε. Εμείς σας προτείνουμε μια ολοήμερη 

εκδρομή στο παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό κέντρο 

Σαιν Μόριτζ το οποίο είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1580μ 

με γραφικά σαλέ και πολυτελή ξενοδοχεία για υψηλών 

προϋποθέσεων χειμερινές διακοπές. Μετά από μια 

θαυμάσια διαδρομή φθάνουμε στο Κουρ. Από εδώ θα 

πάρουμε το Αλπικό τρένο express με κατεύθυνση το 

ονομαστό χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ. Η διαδρομή 

ξετρελαίνει, μέσα από δάση, λίμνες και παγετώνες. Μια 

διαδρομή δυόμιση ώρες περίπου, γεμάτη αντιθέσεις, που 

θα σας μείνει αξέχαστη. Χρόνος ελεύθερος για να χαρείτε 

την φυσική ομορφιά. Σύντομη επίσκεψη στο Νταβός και 

αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΙΝΤΕΡΛΑΝΚΕΝ - ΒΕΡΝΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και 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. Διασχίζοντας την 

πανέμορφη Ελβετική ύπαιθρο θα επισκεφθούμε μία από 

τις ομορφότερες και πιο σημαντικές πόλεις της Ελβετίας και 

πρωτεύουσα της, 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. Επιστροφή αργά το απόγευμα στη Ζυρίχη. 

Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη κουκλίστικη 

Λουκέρνη. Εντυπωσιακή η παλιά πόλη με τις χρωματιστές 

προσόψεις των σπιτιών, τα πλακόστρωτα δρομάκια και τις 

στολισμένες με σιντριβάνια μικρές πλατειές. Σπουδαίο 

αξιοθέατο είναι η ξύλινη σκεπαστή μεσαιωνική γέφυρα 

Καπελμπρίκε που απεικονίζει την ιστορία της πόλης σε 

120 πίνακες ζωγραφισμένους σε ξύλο, το παλιό Δημαρχείο 

και το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο δίνουν στην πόλη μια 

παραμυθένια χροιά.Επιστροφή αργά το απόγευμα στη 

Ζυρίχη. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο της 

Ζυρίχης για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα.

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Ζυρίχη Α3 850 08:25 - 10:15

Επιστροφή Ζυρίχη - Αθήνα Α3 851 11:00 - 14:40

Τιμές: Courtyard by Marriott Zurich North Sup 


Kameha Grand Zürich


Early Booking Normal Booking Early Booking Normal Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 575€ 675€ 625€ 725€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 755€ 855€ 825€ 945€

Παιδικό έως 7 ετών (τρίκλ. με 2 ενήλικες) 375€ 495€ 375€ 495€

Φόροι αεροδρομίων & Checkpoint 175€ 175€ 175€ 175€

SUPER
ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!!
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Hotels

ΒΙΛΛΑΧ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΠΡΑΓΑ

GLOBO PLAZA


Ossiacher Zeile 39, 9500
www.globo - plaza.com

HOLIDAY INN VILLACH


Europapl 1 - 2, 9500
www.ihg.com

NOVOTEL BUDAPEST CENTRUM


Rákóczi út 43 - 45, 1088
www.accorhotels.com

HILTON BUDAPEST CITY


Budapest, Váci út 1 - 3, 1062
www3.hilton.com

CLARION CONGRESS PRAGUE


Freyova 945/33, 190 00 Praha 9 - Vysočany
www.clarioncongresshotelprague.com

ΒΙΕΝΝΗ ΣΑΛΣΜΠΟΥΡΓΚ ΚΟΥΦΣΤΑΙΝ

AUSTRIAN TREND EUROPA


Rainerstraße 31, 5020
www.austria - trend.at

EL STADT KUFSTEIN


Arkadenpl 1, 633
www.hotel - stadt - kufstein.at

AUSTRIA TREND ANANAS


Rechte Wienzeile 93 - 95, 1050 
www.austria - trend.at

HILTON VIENNA


Am Stadtpark 1, 1030
www.hilton.com

SCHERER SALZBURG


Plainstraße 37, 5020
www.hotelscherer.at
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Περιλαμβάνονται: 

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

Aegean Airlines.

• Μετακινήσεις με πολυτελή υπερυψωμένα πούλμαν του γραφείου μας.

• Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο εξωτερικού.

• Ξενάγηση στο ανάκτορο Σέμπρουν.

• Εκδρομή στα Βιενέζικα Δάση.

• Εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ. 

• Πρωινό καθημερινά.

• Διαμονή σε ξενοδοχεία επιλογής σας.

• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.

• Έμπειρο Αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας.

• Φ.Π.Α. 

• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης.

• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.

• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.

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

• Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

• Δημοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία.

Σημειώσεις: 
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να 
αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
 - Στο 4ήμερο πρόγραμμα δεν ισχύει η 3η ημέρα του προγράμματος 
 - Στο 6ήμερο πρόγραμμα υπάρχει μια επιπλέον ημέρα στη Βιέννη
Οι παιδικές τιμές είναι για παιδιά μέχρι 12 ετών με διαμονή στο ίδιο 
δωμάτιο με 2 ενήλικες.

Αναχωρήσεις: 
22, 24, 26, 28, 29 Δεκεμβρίου
02 Ιανουαρίου

ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΗ ΒΙΕΝΝΗ
Σάλτσμπουργκ, Βιεννέζικα Δάση Μάγιερλινγκ.

Αυστρία: 
4, 5, 6 ημέρες

Austria

ΑΠΟ

345€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Δώρο: 
Εκδρομή στο 

Σάλτσμπουργκ & 
Βιενέζικα  

Δάση 

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΒΙΕΝΝΗ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
αριστοκρατική πρωτεύουσα της Αυστρίας τη Βιέννη. 
Με την άφιξη αρχίζει η πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο 
της Βιέννης όπου θα δούμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα 
διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ, για να δούμε τα 
πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, 
την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, τη Πύλη του Φραγκίσκου 
Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, 
το Πανεπιστήμιο και την εκκλησία του Τάματος, και την Φωτίρ 
Κίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του 
Αγίου Στεφάνου και θα περπατήσουμε στην ιστορική συνοικία της 
Ελληνικής παροικίας. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΣΕΜΠΡΟΥΝ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Νωρίς το πρωί θα επισκεφθούμε τα θερινά 
ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σέμπρουν, και 
θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο να περπατήσετε στην Κέρτνερστράσσε, 

και να απολαύσετε έναν Βιεννέζικο καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα 
σ’ ένα από τα πολλά παλιά και διάσημα καφέ της πόλης όπως το 
Central Cafe ή Latman Café. Να αναζητήσετε ιστορικές μνήμες 
ελληνικού ενδιαφέροντος στις παλιές ταβέρνες της Φλάισμαρκτ. 
Επισκεφθείτε το Θησαυροφυλάκιο του Χόφπουργκ το Μουσείο 
Καλών Τεχνών για να θαυμάσετε τις ανεκτίμητες συλλογές των 
Αψβούργων. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: BIENNH - Χριστουγεννιάτικες αγορές
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Βάλτε το σκούφο και το παλτό σας και 
χαρείτε μια από τις πιο όμορφες Χριστουγεννιάτικες αγορές της 
Ευρώπης. Περπατήστε στη καρδιά του ιστορικού κέντρου για να 
συναντήσετε την παλιά Βιεννέζικου στυλ Χριστουγεννιάτικη αγορά 
στην περιοχή του Φρέγιουνγκ. Πρόκειται για μία από τις παλαιότερες 
αλλά και παραδοσιακότερες αγορές της πόλης. Δεκάδες λιχουδιές 
και ακόμη περισσότερες προτάσεις σε χειροποίητα αντικείμενα 
είναι μόνο ορισμένες από τις επιλογές που θα συναντήσετε εκεί, 
ενώ ενδιαφέρον έχουν και τα περίπτερα με παραδοσιακά κεραμικά. 
Αργά το μεσημέρι η συγκεκριμένη αγορά έχει και μουσική, ενώ σε 
ελάχιστη απόσταση βρίσκεται και η Αμ Χοφ Αντβεντ μάρκετ που 
επίσης δεν έχετε λόγο να μην επισκεφθείτε. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: BIENNH - ΣAΛTΣMΠOYPΓK 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για ημερήσια εκδρομή στο 
αυτοκρατορικό Σάλτσμπουργκ. Mετά από μία θαυμάσια διαδρομή, 
τμήμα της οποίας διέρχεται από την εντυπωσιακή περιοχή των 
Λιμνών του Salzkammergut, θα φτάσουμε στη γενέτειρα του 
Mότσαρτ. Eδώ θα περάσουμε από τους κήπους του ανακτόρου 
Mίραμπελ και τον ποταμό Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά 
σοκάκια της πόλης θα δούμε το σπίτι του Mότσαρτ, το Δημαρχείο, 
τον Kαθεδρικό Nαό της πόλης και το Aββαείο του Aγ. Πέτρου. 
Xρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας για καφέ και βόλτα στα γραφικά 
δρομάκια του ιστορικού κέντρου με τις μεσαιωνικές καμάρες και τις 
περίτεχνες προσόψεις. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: BIENNH - (ΔΑΣΗ MAΓIEPΛINΓK) - AΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τα περίχωρα της 
Bιέννης, για να επισκεφθούμε το περίφημο Βιεννέζικο Δάσος. 
Eκεί στην τοποθεσία Mάγιερλινγκ, θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό 
περίπτερο των Aψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή ιστορία της 
αυτοκτονίας του πρίγκιπα Pοδόλφου, τελευταίου διάδοχου του 
Θρόνου και της Mαρίας Bετσέρα. Μεταφορά στο αεροδρόμιο της 
Βιέννης για τη πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα. 

Πτήσεις: 

Αναχώρηση (22/12) Αθήνα - Βιέννη A3 4020 07:30 - 08:50
Επιστροφή (26/12) Βιέννη - Αθήνα A3 4019 13:45 - 17:05

Αναχώρηση (29/12) Αθήνα - Βιέννη A3 4018 12:00 - 13:20
Επιστροφή (02/01) Βιέννη - Αθήνα A3 4023 14:10 - 17:30

Αναχώρηση (24/12) Αθήνα - Βιέννη A3 4020 07:30 - 08:50
Επιστροφή (28/12) Βιέννη - Αθήνα A3 4019 21:40 - 01:00

Αναχώρηση (02/01) Αθήνα - Βιέννη A3 4020 12:00 - 13:20
Επιστροφή (06/01) Βιέννη - Αθήνα A3 4019 21:10 - 00:30

Αναχώρηση (28/12) Αθήνα - Βιέννη A3 4018 19:30 - 20:55
Επιστροφή (02/01) Βιέννη - Αθήνα A3 4023 14:10 - 17:30

Αναχώρηση (26/12) Αθήνα - Βιέννη A3 4018 11:35 - 12:55
Επιστροφή (29/12) Βιέννη - Αθήνα A3 4019 14:10 - 17:30

Τιμές (πρόγραμμα 4 ημερών - αναχώρηση 26/12) Ananas or Simms 


Hilton Vienna Standpark 


Early Booking Normal Booking Early Booking Normal Booking
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 345€ 420€ 450€ 525€
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 420€ 495€ 615€ 690€
Παιδικό (σε τρίκλινο) 295€ 295€ 295€ 295€
Φόροι αεροδρομίων & Go Box 175€ 175€ 175€ 175€

Τιμές (πρόγραμμα 5 μερών - αναχώρηση 22/12) Early Booking Normal Booking Early Booking Normal Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 450€ 525€ 550€ 625€
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 550€ 625€ 750€ 845€
Παιδικό (σε τρίκλινο) 295€ 295€ 295€ 295€
Φόροι αεροδρομίων & Go Box 175€ 175€ 175€ 175€

Τιμές (πρόγραμμα 5 ημερών - αναχώρηση 24/12)

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 525€ 625€
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 625€ 845€
Παιδικό (σε τρίκλινο) 295€ 295€
Φόροι αεροδρομίων & Go Box 175€ 175€

Τιμές (πρόγραμμα 5 ημερών - αναχώρηση 29/12) Early Booking Normal Booking Early Booking Normal Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 485€ 560€ 650€ 725€
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 665€ 730€ 1050€ 1125€
Παιδικό (σε τρίκλινο) 295€ 295€ 295€ 295€
Φόροι αεροδρομίων & Go Box 175€ 175€ 175€ 175€

Τιμές (πρόγραμμα 5 ημερών - αναχώρηση 02/01) Early Booking Normal Booking Early Booking Normal Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 395€ 470€ 495€ 570€
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 495€ 570€ 715€ 790€
Παιδικό (σε τρίκλινο) 295€ 295€ 295€ 295€
Φόροι αεροδρομίων & Go Box 175€ 175€ 175€ 175€

Τιμές (πρόγραμμα 6 ημερών - αναχώρηση 28/12) Early Booking Normal Booking Early Booking Normal Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 485€ 565€ 650€ 725€
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 665€ 740€ 1050€ 1125€
Παιδικό (σε τρίκλινο) 295€ 295€ 295€ 295€
Φόροι αεροδρομίων & Go Box 175€ 175€ 175€ 175€
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Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια με απ’ ευθείας ναυλωμένη πτήση της Aegean 

Airlines, Αθήνα - Βιέννη - Αθήνα 
• Μετακινήσεις με πολυτελή υπερυψωμένα πούλμαν του γραφείου μας.
• Διανυκτερεύσεις στο HILTON DANUBE WATERFORNT 4*, το μοναδικό 

ξενοδοχείο με family δωμάτια για οικογένειες με 2 παιδιά (δύο μεγάλα 
διπλά κρεβάτια)

• Πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά στο χώρο του ξενοδοχείου
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
• Έμπειρο Αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας
• Φ.Π.Α. 
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Χρεώσεις αεροδρομίων & λοιποί φόροι 175€. 
• Φόροι εισόδων πόλεων 10€.
• Είσοδοι σε μουσεία, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου 

απαιτείται.
• Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Δημοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία.

Θεάματα: 
• Time travel show (5D): Ενήλικες 19.5€ και παιδιά 5 - 14 ετών 15.50€
• Σπίτι της Μουσικής: Ενήλικες 13€, παιδιά (3 - 12) 6€  

και έως τριών ετών δωρεάν.
• Μουσείο Φυσικής Ιστορίας: Ενήλικες 12€  

και παιδιά - νέοι έως 19 ετών δωρεάν.
• Ζωολογικός κήπος Βιέννης: Ενήλικες 20€,  

παιδιά 10€ και έως έξι ετών δωρεάν.

Σημειώσεις: 
Στο 4ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 2η ημέρα. Η σειρά των επισκέψεων διαφοροποιείται ανάλογα με τα ωράρια των πτήσεων. Οι τιμές 
early booking ισχύουν για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων. Οι τιμές family αφορούν στο σύνολο 3 ή 4 άτομα προ φόρων. 

Austria

Αναχωρήσεις: 
22, 24, 26, 29 Δεκεμβρίου
02 Ιανουαρίου

ΒΙΕΝΝΗ FAMILY
Για τους μικρούς, αλλά & τους μεγάλους.

Αυστρία: 
4, 5 ημέρες

ΑΠΟ

1150€
ΓΙΑ 3 ή 4ΜΕΛΗΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Το απόλυτο 
οικογενειακό 

γιορτινό 
πρόγραμμα!!!

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΒΙΕΝΝΗ (περιήγηση πόλης)

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη λαμπερή, 
αυτοκρατορική και παραμυθένια πρωτεύουσα της Αυστρίας, 
Βιέννη. Άφιξη και θα περιηγηθούμε στην περίφημη 
λεωφόρο του Pινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα σημαντικότερα 
αξιοθέατα της Bιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, 
το Τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου 
Iωσήφ, το νεοκλασικό Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο γοτθικού 
ρυθμού, το παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και 
την Eκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε, την εκπληκτική 
εκκλησία του Αγίου Καρόλου. Θα δούμε εξωτερικά και το 
ανάκτορο Belvedere, σύμπλεγμα μπαρόκ παλατιών και 
κήπων που δεσπόζει σε καταπράσινο λόφο της πόλης. 
Θα επισκεφθούμε την ονειρική χριστουγεννιάτικη αγορά 
Adventzauber στην πλατεία Δημαρχείου που είναι γεμάτη 
με λαμπιόνια, πάγκους με ρετρό παιχνίδια, χειροποίητα 
στολίδια για το δέντρο, γκι από τις δασωμένες πλαγιές 
των Άλπεων, ψητά μήλα και ζεστό κρασί. Στη συνέχεια, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ - 5D CINEMA TIME TRAVEL - HAUS DER 
MUSIK

Πρόγευμα και επίσκεψη στον κινηματογράφο Time Travel, 
όπου θα ζήσουμε την μαγεία των πέντε διαστάσεων (5D). 
Έχει βραβευτεί με το 5D Attraction Animago Award. Θα 
ταξιδέψουμε 2.000 χρόνια πίσω και θα γίνουμε μέρος της 
ιστορίας με ειδικά εφέ και εικόνες 3D που κόβουν την 
ανάσα. Θα ταξιδέψουμε στην μεσαιωνική Βιέννη στην εποχή 
της πανώλης και θα λάβουμε μέρος στην τουρκική εισβολή 
του 1863. Για τη συνέχεια θα επισκεφθούμε το «Σπίτι της 
Μουσικής», ένα μουσείο αφιερωμένο στον ήχο και στη 

μουσική με διαδραστικά εκθέματα. Μικροί και μεγάλοι, 
μεταξύ άλλων, μπορούν να ανέβουν τα μουσικά σκαλιά/
πλήκτρα πιάνου, θα φτιάξουν μελωδίες, και θα διευθύνουν 
τη φιλαρμονική της Βιέννης.

3η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - 
Περιπατητική ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο

Πρόγευμα. Θα ξεκινήσουμε με το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας, που είναι από τα ιστορικότερα και σημαντικότερα 
της Ευρώπης. Στεγάζεται σε ένα υπέροχο γραφικό κτίριο 
ενώ διαθέτει πάνω από 30 εκατομμύρια εκθέματα και 
εντυπωσιάζει τους μικρούς και μεγάλους επισκέπτες του 
κάθε χρόνο. Στους πολυάριθμους εντυπωσιακούς ορόφους 
του, παρουσιάζονται διαδραστικά εκθέματα ζώων που 
μεταφέρουν νοερά τον επισκέπτη πολλά χρόνια πίσω, 
στην αρχή της δημιουργίας. Το μουσείο είναι ιδανικό 
για ολόκληρη την οικογένεια. Η συλλογή του Μουσείου 
έχει ιστορία άνω των 250 χρόνων. Το μουσείο ιδρύθηκε 
το 1748 από τον Φραγκίσκο Στέφανο της Λωραίνης, τον 
σύζυγο της Μαρίας Θηρεσίας, και στεγάζει σήμερα μια 
από τις πιο πλούσιες συλλογές του κόσμου. Στη συνέχεια 
θα ξεκινήσουμε την περιπατητική μας ξενάγηση. Η όμορφη 
βόλτα μας ξεκινάει από τα Ανάκτορα Hofburg. Το σύμπλεγμα 
του Hofburg περιλαμβάνει τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, 
αρκετά μουσεία, ένα παρεκκλήσι, μία εκκλησία, την 
Αυστριακή Εθνική Βιβλιοθήκη, τη Χειμερινή Σχολή Ιππασίας 
και τα γραφεία του προέδρου της Αυστρίας. Στη συνέχεια, 
θα δούμε την Ελληνική γειτονιά με την Εκκλησία της 
Αγίας Τριάδος, τον Άγιο Στέφανο, όπου θα θαυμάσουμε 
την εξωτερική πρόσοψη, την Πλατεία Μάρκτ - Κρήνη 
αφιερωμένη στο Γάμο του Ιωσήφ με την Μαρία, την Πλατεία 

Γκράμπεν με τον μεγαλοπρεπή στύλο της Πανώλης ή αλλιώς 
στύλο της Αγίας Τριάδας, ο οποίος απεικονίζει έναν άγιο 
και έναν άγγελο που παρακολουθούν την εξόντωση μίας 
μάγισσας. Η μάγισσα αυτή, στην ουσία, είναι η πανούκλα.

4η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ - ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΚΗΠΟΣ

Πρόγευμα και θα πραγματοποιήσουμε την ξενάγηση 
στο ανάκτορο και στον κήπο του Schönbrunn, που 
θεωρείται ισάξιο των Bερσαλλιών, πρώην θερινή κατοικία 
της αυτοκρατορικής οικογένειας. Στα πολυτελή του 
δωμάτια φιλοξένησε ανά τις εποχές τη Μαρία Θηρεσία, 
την αυτοκράτειρα Σίσσυ, τη Μαρία - Αντουανέτα, το Μέγα 
Ναπολέοντα, αλλά και την πρώτη παράσταση, στην αίθουσα 
με τους καθρέπτες, ενός εξάχρονου πιανίστα με το όνομα 
Μότσαρτ. Στην ίδια έκταση με τα θερινά ανάκτορα βρίσκεται 
και ο παλαιότερος ζωολογικός κήπος του κόσμου. Φιλοξενεί 
μερικά πολύ σπάνια και υπό εξαφάνιση ζώα. Ενδεικτικά 
θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε, μεταξύ άλλων, 
γιγάντια πάντα, ελέφαντες, τίγρεις, ρινόκερους, κοάλα, 
λύγκες, πολικές αρκούδες, λεμούριους, πιγκουίνους, 
καγκουρό, πολλά είδη πιθήκων, πτηνών, ερπετών, αμφίβιων 
και ψαριών.

5η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΑΘΗΝΑ

Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος, εφόσον μας το επιτρέπουν 
οι πτήσεις, για να περπατήσετε στην όμορφη πόλη και να 
απολαύσετε έναν βιεννέζικο καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα 
σε ένα από τα πολλά παλιά και διάσημα καφέ της πόλης, 
όπως το Café Central. Τελευταία ευκαιρία να κάνετε τις 
εορταστικές σας αγορές και τα δώρα σας. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Τιμές: 5 ήμερο (22, 24, 29/12, 02/01)

HILTON DANUBE WATERFRONT 


4 ήμερο (26/12)

HILTON DANUBE WATERFRONT 


Early Booking Normal Booking Early Booking Normal Booking

Family room (2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 12 ετών) 1650€ 1800€ 1330€ 1500€

Family room (2 ενήλικες & 1 παιδί έως 12 ετών) 1400€ 1550€ 1150€ 1300€

Φόροι εισόδων πόλεων κατ΄άτομο 10€ 10€ 10€ 10€

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων κατ’άτομο 175€ 175€ 175€ 175€

Πτήσεις: 

Αναχώρηση (22/12) Αθήνα - Βιέννη A3 4020 07:30 - 08:50
Επιστροφή (26/12) Βιέννη - Αθήνα A3 4019 13:45 - 17:05

Αναχώρηση (29/12) Αθήνα - Βιέννη A3 4018 12:00 - 13:20
Επιστροφή (02/01) Βιέννη - Αθήνα A3 4023 14:10 - 17:30

Αναχώρηση (24/12) Αθήνα - Βιέννη A3 4020 07:30 - 08:50
Επιστροφή (28/12) Βιέννη - Αθήνα A3 4019 21:40 - 01:00

Αναχώρηση (02/01) Αθήνα - Βιέννη A3 4020 12:00 - 13:20
Επιστροφή (06/01) Βιέννη - Αθήνα A3 4019 21:10 - 00:30

Αναχώρηση (26/12) Αθήνα - Βιέννη A3 4018 11:35 - 12:55
Επιστροφή (29/12) Βιέννη - Αθήνα A3 4019 14:10 - 17:30
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Περιλαμβάνονται: 

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

Aegean Airlines.

• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις 

σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*.

• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.

• Έμπειρο Αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας.

• Φ.Π.Α. 

• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης.

• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.

• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.

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

• Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Σημειώσεις: 
Οι παιδικές τιμές είναι για παιδιά μέχρι 12 ετών με διαμονή στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες.
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν. Το πρόγραμμα μπορεί να 
πραγματοποιηθεί και αντίστροφα. 

Austria

Αναχωρήσεις: 
22. 24 Δεκεμβρίου
02 Ιανουαρίου

ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΟ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - 
ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΗ ΒΙΕΝΝΗ
Αυστριακές λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ, Κιτσμπίχελ, Ζελ Αμ Ζε.

Αυστρία: 
5 ημέρες

ΑΠΟ

475€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Διαμονή στο 
Σάλτσμπουργκ & 

στη Βιέννη.
Μόνο εδώ!!!

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΒΙΕΝΝΗ - ΛΙΜΝΕΣ ΣΑΛΤΣΚΑΜΕΡΓΚΟΥΤ - 
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Βιέννη. 
Άφιξη επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τη 
λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ μέσα από ένα πανόραμα φυσικής 
ομορφιάς. Θα περάσουμε από χωριουδάκια με γραφικά 
παραμυθένια σπιτάκια, λίμνες με κρυστάλλινα νερά όπως 
η Μόοντεζεε, η Σαν Βόλφανγκ Ζεε, το γραφικό χωριό Σαν 
Γκίλγερτ που βρίσκεται στις όχθες ανάμεσα της λίμνης 
Σαν Βόλφανγκ και Φούσλζεε. Επόμενος προορισμός μας 
το πανέμορφο Σάλτσμπουργκ. Μεταφορά στο ξενοδοχείο 
μας. Χρόνος στη διάθεσή σας για μια πρώτη γνωριμία, με 
τη πόλη της μελωδίας το παραμυθένιο Σάλτσμπουργκ. 
Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Πρωινή πανοραμική περιήγηση 
στην ωραιότερη ¨μικρή¨ πόλη της Αυστρίας. Θα δούμε 
το παλάτι Μιραμπέλ με τους υπέροχους κήπους του, 
τον υπέροχο Καθεδρικό ναό, την μικρή όπερα, το σπίτι 
- μουσείο του Μότσαρτ και φυσικά την οδό Γκετράιντε 
- γκάσσε, με τα καλοδιατηρημένα αρχοντικά, τον Πύργο 
Γκλόκενσπιλ με τις 35 καμπάνες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
και για το ελεύθερο απόγευμα σας προτείνουμε να ανεβείτε 
στο Κάστρο του «Αλατιού», όπως λέγεται στα γερμανικά, 
απ όπου θα έχετε μία υπέροχη πανοραμική θέα της πόλης. 
Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΚΙΤΣΜΠΙΧΕΛ - ΖΕΛ ΑΜ ΖΕΕ - 
ΒΙΕΝΝΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το πιο φημισμένο 
χιονοδρομικό του Τυρόλου, το Κίτσμπιχελ. Πρόκειται για 
ένα παραμυθένιο χωριό, χτισμένο αμφιθεατρικά από τον 16ο 
και 17ο αιώνα, μια μαγική εικόνα με τα σπίτια χτισμένα σε 
τυπική τυρολέζικη αρχιτεκτονική και προσόψεις με έντονα 
χρώματα, σκεπές σε αυστηρό τυρολέζικο στυλ και ξύλινα 
μπαλκόνια. Επόμενος σταθμός μας το Ζέλ αμ Ζεε κτισμένο 
στις όχθες της ομώνυμης λίμνης, μοιάζει με παραμύθι. 
Δίκαια έχει χαρακτηριστεί ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα 
θέρετρα της Ευρώπης. Περπατήστε στο κέντρο της και 
θαυμάστε τα παλαιά αρχοντικά τα πανέμορφα σαλέ και 
απολαύστε τον καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα. Αναχώρηση 
για τη πανέμορφη και αριστοκρατική Βιέννη. Με την 
άφιξη θα κάνουμε μια μικρή περιήγηση της πόλης όπου 
θα δούμε τα πιο σημαντικά σημεία της και αμέσως μετά 
θα μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο μας. Θα έχετε χρόνο 
ελεύθερο για να κάνετε την βόλτα σας στην στολισμένη 
Βιέννη και να περπατήσετε στους μεγάλους εμπορικούς 
δρόμους του ιστορικού κέντρου ή να δειπνήσετε σε ένα 
παραδοσιακό κελάρι. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ (περιήγηση) 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε την 
περιήγησή μας. Θα δούμε το ανάκτορο Mπελβεντέρε και θα 
περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του Pινγκ, όπου θα 

θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Bιέννης, όπως 
το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Mουσείων, 
την πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το Kοινοβούλιο, το 
Δημαρχείο, το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο 
και την Εκκλησία του Tάματος, τη Φωτίχ Kίρχε. Στη συνέχεια 
θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου 
και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής 
παροικίας. Ευκαιρία να κάνετε τις εορταστικές σας αγορές 
καθώς, όπως είναι λογικό, έχει αφθονία επιλογών για ψώνια 
και αγορές. Στη Βιέννη θα βρείτε τα κλασικά πολύ μεγάλα και 
σύγχρονα εμπορικά κέντρα ωστόσο, για μια πιο αυθεντική 
και μοναδική εμπειρία, μια επίσκεψη στην Mariahilfer 
Strasse είναι αναγκαία. Κατά κάποιους είναι ο μακρύτερος 
και πιο πολυσύχναστος εμπορικός δρόμος στην Ευρώπη. 
Άλλες επιλογές είναι το Graben και το Kärntnerstrasse που 
αποτελούν κομψές, λιγότερο γεμάτες, εμπορικές περιοχές. 
Αν και μεγάλο μέρος των εμπορευμάτων αντικατοπτρίζει 
υψηλό στυλ και υψηλή τιμή, μπορείτε να περάσετε ένα 
ευχάριστο απόγευμα σε βιτρίνες. Υπάρχουν επίσης πολλά 
καταστήματα και γκαλερί με αντίκες σε όλη την πόλη, καθώς 
και υπαίθριες αγορές. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα 
που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής στην Αθήνα.

Πτήσεις: 

Αναχώρηση (22/12) Αθήνα - Βιέννη Α3 4020 07:30 - 08:50

Επιστροφή (26/12) Βιέννη - Αθήνα Α3 4019 13:45 - 17:05

Τιμές: Austrian Trend Savoyen & Europa Salzburg


Austrian Trend Ananas & Scherer 
Salzburg 


Αναχ. 22/12
Early Booking

Αναχ. 22/12
Normal Booking

Αναχ. 24/12
Early Booking

Αναχ. 24/12
Normal Booking

Αναχ. 02/01
Early Booking

Αναχ. 02/01
Normal Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 575€ 650€ 635€ 710€ 475€ 550€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 715€ 780€ 775€ 850€ 595€ 670€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 495€ 570€ 495€ 570€ 395€ 470€

Φόροι αεροδρομίων & Go Box 175€ 175€ 175€ 175€ 175€ 175€

Αναχώρηση (24/12) Αθήνα - Βιέννη Α3 4020 07:30 - 08:50

Επιστροφή (28/12) Βιέννη - Αθήνα Α3 4019 21:40 - 01:00

Αναχώρηση (02/01) Αθήνα - Βιέννη Α3 4020 12:00 - 13:20

Επιστροφή (06/01) Βιέννη - Αθήνα Α3 4019 21:10 - 00:30
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Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Μόναχο - Αθήνα με την 

Aegean Airlines.
• Διαμονή στο Hotel Stadt Kufstein 4*
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Επίσημο δείπνο παραμονής Χριστουγέννων (για την αναχώρηση στις 

24.12).
• Επίσημο δείπνο παραμονής πρωτοχρονιάς (για την αναχώρηση στις 28.12) 
• (4) δείπνα στο ξενοδοχείο στο Κουφστάιν.
• Έμπειρος Αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Δωρεάν χρήση σάουνας, χαμάμ & γυμναστηρίου στο ξενοδοχείο του 

Κουφστάιν.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά. 
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.

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

απαιτείται.
• Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείου στο Κουφστάιν (2€ το άτομο τη βραδιά).

Σημειώσεις: 
Για τους επιβάτες που ταξιδεύουν με την Aegean Airlines και επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς 
Θεσσαλονίκη από 70€ έως 90€, & Από/προς υπόλοιπα αεροδρόμια από 120€ έως 140€.
Για την ενοικίαση του αυτοκινήτου απαραίτητη η πιστωτική κάρτα στο όνομα του οδηγού

Αναχωρήσεις: 
24. 28 Δεκεμβρίου

SKI ΣΤΙΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΕΣ ΑΛΠΕΙΣ

Αυστρία, Γερμανία: 
6 ημέρες

Austria Germany

ΑΠΟ

645€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

 Διαμονή στο 
μεσαιωνικό 

παραμυθένιο 
Κούφσταιν

Δώρο: 
Ημιδιατροφή 
καθημερινά 

& εορταστικό 
δείπνο

 SKI στα  
καλύτερα 

χιονοδρομικά 
κέντρα του 
κόσμου!!!

Δωρεάν χρήση 
σάουνας, χαμάμ  
& γυμναστηρίου

1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΜΟΝΑΧΟ - ΚΟΥΦΣΤΑΙΝ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για πρωτεύουσα 
της Βαυαρίας το Μόναχο. Άφιξη, παραλαβή του αυτοκινήτου 
σας και αναχώρηση για το Κούφσταιν ένα κοσμοπολίτικο 
θέρετρο στην καρδιά των Άλπεων με μοναδική ατμόσφαιρα 
και υπέροχο φυσικό περιβάλλον που θα εκπληρώσει τις 
προσδοκίες σας για αξέχαστες γιορτινές αναμνήσεις. Με την 
άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για 
ξεκούραση. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

2η - 5η ημέρα: ΗΜΕΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ 
Πρωινό και δείπνο καθημερινά. Ημέρες ελεύθερες ώστε να 
απολαύσετε το αγαπημένο σας άθλημα στα χιονοδρομικά 
κέντρα της περιοχής.
6η ημέρα: ΚΟΥΦΣΤΑΙΝ - ΜΟΝΑΧΟ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Θα πρέπει να βρίσκεστε στο 
αεροδρόμιο 3 ώρες πριν την αναχώρηση ώστε να γίνει η 
παράδοση του αυτοκινήτου και το check in. Στη συνέχεια 
πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα. 

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Μόναχο A3 802 08:30 - 10:10

Επιστροφή Μόναχο - Αθήνα Α3 807 18:25 - 21:55

Τιμές: Αναχώρηση 24/12 Αναχώρηση 28/12

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 645€ 755€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 795€ 905€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 485€ 535€

Φόροι αεροδρομίων & Checkpoint 175€ 175€

Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου τύπου  
SUV(1 έως 4 άτομα) με 300€ για τις 6 ημέρες

Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου τύπου  
SUV(1 έως 4 άτομα) με 300€ για τις 6 ημέρες

SCHNEEBERG - HAGERLIFTS VORDERTHIERSEE: 
• 16’ από το ξενοδοχείο Stadt Kufstein 4*.
• Διαθέτει μεγάλες περιοχές για σκι.

Τιμές: Ενήλικες Παιδιά (κάτω των 16 ετών)

Day pass 21,00€ 16,00€

3 - day pass 56,00€ 43,00€

4 - day pass 70,00€ 51,00€

SKIWELT WILDER KAISER: 
• 20’ από το ξενοδοχείο Stadt Kufstein 4*.
• Ιδανικό για οικογένειες, κοντά σε εστιατόρια.
• Πίστες εξειδικευμένες για αρχάριους(blue), προχωρημένους(red) και 

έμπειρους(black).
• Δυνατότητα ενοικίασης εξοπλισμού πλησίον χιονοδρομικού.

Τιμές για Groups: Ενήλικες Νέοι Παιδιά

Day pass 45,50€ 34,00€ 23,00€

3 - day pass 133,50€ 100,50€ 67,00€

4 - day pass 172,50€ 129,50€ 86,50€

Τιμές για κάθε άτομο: Ενήλικες Νέοι Παιδιά

Day pass 53,50€ 40,00€ 27,00€

3 - day pass 148,50€ 111,50€ 74,50€

4 - day pass 191,50€ 144,00€ 96,00€

Δευτέρα - Παρασκευή: 09: 00 - 18: 00, Σάββατο: 09: 00 - 13: 00.

TIROLINA - SKI SPORTS HINTERHIERSEE: 
• 21’ απο το ξενοδοχείο Stadt Kufstein 4*.
• Δυνατότητα ανεβάσματος στην κορυφή του χιονοδρομικού μέσω lift.
• Πίστες εξειδικευμένες για αρχάριους(blue), προχωρημένους(red) και 

έμπειρους(black).

Τιμές: Ενήλικες Παιδιά

Day pass 21,00€ 16,00€

3 - day pass 56,00€ 43,00€

4 - day pass 70,00€ 51,00€

Καθημερινές 09: 00 - 16: 00
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Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Μόναχο - Αθήνα με την 

Aegean Airlines.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (Hotel Stadt Kufstein - Hotel 

Holiday Inn Munich).
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Επίσημο δείπνο παραμονής Χριστουγέννων (για την αναχώρηση στις 

24.12).
• Επίσημο δείπνο παραμονής πρωτοχρονιάς (για την αναχώρηση στις 28.12) 
• (3) δείπνα στο ξενοδοχείο στο Κουφστάιν.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα 

λεωφορεία, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Έμπειρος Αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Δωρεάν χρήση Σάουνας,χαμάμ & γυμναστήριου στο ξενοδοχείο του 

Κουφστάιν.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά. 
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.

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

απαιτείται.
• Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείου στο Κουφστάιν (2€ το άτομο τη βραδιά).

Austria Germany

Αναχωρήσεις: 
24. 28 Δεκεμβρίου

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΥΦΣΤΑΙΝ - 
ΑΥΣΤΡΙΑΚΑ ΑΛΠΙΚΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ
Μοναχο, Κουφσταιν, Κιτσμπουελ, Ινσμπρουγκ, Χαλλστατ,  
Λιμνες Σαλτσκαμεργκουτ, Σαλτσμπουργκ.

Αυστρία, Γερμανία: 
6 ημέρες

ΑΠΟ

785€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

 Διαμονή στο 
μεσαιωνικό 

παραμυθένιο 
Κούφσταιν

Δώρο: 
Ημιδιατροφή 
καθημερινά 

& εορταστικό 
δείπνο

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Μόναχο A3 802 08:30 - 10:10

Επιστροφή Μόναχο - Αθήνα Α3 807 18:25 - 21:55

Τιμές: Αναχώρηση 24/12

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 785€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 935€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 625€

Φόροι αεροδρομίων & Checkpoint 175€

Τιμές: Αναχώρηση 28/12

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 895€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 1205€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 695€

Φόροι αεροδρομίων & Checkpoint 175€

1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΜΟΝΑΧΟ - ΚΟΥΦΣΤΑΙΝ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για πρωτεύουσα 
της Βαυαρίας το Μόναχο. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν 
και αναχώρηση για το Κούφσταιν ένα κοσμοπολίτικο 
θέρετρο στην καρδιά των Άλπεων με μοναδική ατμόσφαιρα 
και υπέροχο φυσικό περιβάλλον που θα εκπληρώσει τις 
προσδοκίες σας για αξέχαστες γιορτινές αναμνήσεις. Με την 
άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για 
ξεκούραση. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
2η ημέρα: ΚΟΥΦΣΤΑΙΝ - ΚΙΤΣΜΠΟΥΕΛ 
Πρωινό. Αναχώρηση για μια άλλη μεσαιωνική πόλη της 
Αυστρίας που είναι κυρίως γνωστή από τις αθλητικές τις 
διοργανώσεις και τα φεστιβάλ της. Το Κίτσμπουελ βρίσκεται 
ανάμεσα στο Ίνσμπρουκ και το Σάλτσμπουργκ, σ’ ένα 
προνομιούχο σημείο των Άλπεων, όπου καθιερώθηκαν 
τα χειμερινά σπορ στην Αυστρία αλλά και εν μέρει στην 
Ευρώπη. Πιο χαμηλά, μέσα στην πόλη, θα ανακαλύψετε 
στα καταστήματα πολλά και ενδιαφέροντα παραδοσιακά 
είδη, αρκετά από αυτά χειροποίητα, ενώ δεν λείπουν και 
οι βιτρίνες με ρούχα και αξεσουάρ διεθνών οίκων μόδας 
για όλα τα γούστα. Επίσης στολισμένα καφέ, αρτοποιεία 
και ζαχαροπλαστεία βρίσκονται σε κάθε γωνιά της 
παραμυθένιας πόλης. Επιστροφή νωρίς το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΚΟΥΦΣΤΑΙΝ - ΙΝΣΜΠΡΟΥΓΚ - ΖΕΕΦΕΛΝΤ 
Πρωινό. Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Ίνσμπρουκ 
που είναι κτισμένο δίπλα στις όχθες του ποταμού Ιν. Στη 
περιήγηση μας θα δούμε το ιστορικό κέντρο του. Η Αψίδα 
του Θριάμβου, η Στήλη της Αγίας Άννας, το Δημαρχείο, η 
Χρυσή Στέγη - έμβλημα της πόλης, το παλάτι Χόφμπουργκ 
θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον μας. Η βόλτα στους 
πλακόστρωτους δρόμους της παλαιάς πόλης μοιάζει με 
ένα μικρό ταξίδι στην εποχή των Αψβούργων. Χρόνος 
ελεύθερος και αναχώρηση για το Ζέεφελντ, κτισμένο στις 
πιο όμορφες κορυφές των Άλπεων και στην καρδιά του 
Τυρόλου. Με ωραίο κλίμα και πολλές ηλιόλουστες ημέρες 
είναι γνωστό ως θέρετρο υψηλού επιπέδου, με απίθανες 
χειμερινές πίστες, αθλητικές εγκαταστάσεις και συνύπαρξη 
μεταξύ αθλητισμού, περιπέτειας και πολιτισμού. Επιστροφή 

το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
4η ημέρα: ΚΟΥΦΣΤΑΙΝ - ΧΑΛΛΣΤΑΤ - ΛΙΜΝΕΣ 
ΣΑΛΤΣΚΑΜΕΡΓΚΟΥΤ 
Πρωινό και αναχώρηση για την περιοχή των Λιμνών, οι 
οποίες προήλθαν από το λιώσιμο των πάγων των Άλπεων. 
Θα θαυμάσουμε ένα μοναδικό σκηνικό με τις πανέμορφες 
λίμνες περιτριγυρισμένες από τα πανύψηλα βουνά των 
Άλπεων και τα υπέροχα παραδοσιακά χωριουδάκια 
να συνθέτουν ένα τοπίο που σε κάνει να αναρωτιέσαι 
αν είναι πραγματικά ή είναι η πινελιά ενός έξοχου 
ζωγράφου. Ακολούθως θα επισκεφθούμε τη μικρή πόλη 
Σαιντ Βόλφγκανγκ, γενέτειρα της μητέρας του Μότσαρτ 
και το πανέμορφο Χάλλστατ, χτισμένο στις όχθες της 
ομώνυμης λίμνης και από τα ωραιότερα χωριά της 
Αυστρίας. Το Χάλλστατ μαζί με τα αξιοθέατα του Νταχστάιν 
συνθέτουν το πολιτιστικό τοπίο Χάλλστατ - Νταχτστάιν 
του Σαλτσκάμεργκουτ, το οποίο αποτελεί μνημείο 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Τo 
Χάλλστατ είναι πολύ δημοφιλής τουριστικός προορισμός 
λόγω της μοναδικότητας του και είναι επίσης γνωστό ως 
«το μαργαριτάρι της Αυστρίας», λόγω του εντυπωσιακού 
τοπίου του είναι σίγουρα ένα από τα ομορφότερα τοπία σε 
ολόκληρο τον κόσμο! Ο οικισμός είναι χτισμένος στις όχθες 
της γραφικής λίμνης και περιτριγυρίζεται από τα επιβλητικά 
βουνά των Άλπεων τα οποία προκαλούν δέος. Παραδοσιακά 
ξύλινα σπίτια, στενά σοκάκια και φιλόξενοι άνθρωποι 
συνθέτουν τον οικισμό που χωρίς υπερβολή κάθε γωνιά του 
αποτελεί ένα καρτ ποστάλ. Στη κεντρική πλατεία του χωριού 
θα βρείτε πολλά καφέ και εστιατόρια για να γευτείτε μια 
ζεστή σοκολάτα, τοπικές λιχουδιές ή να πιείτε ένα ποτήρι 
κόκκινο κρασί. Στη συνέχεια Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
5η ημέρα: ΚΟΥΦΣΤΑΙΝ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΜΟΝΑΧΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το 
αυτοκρατορικό Σάλτσμπουργκ. Mετά από μία θαυμάσια 
διαδρομή, θα φτάσουμε στη γενέτειρα του Μότσαρτ. Eδώ 
θα περάσουμε από τους κήπους του ανακτόρου Mίραμπελ 
και τον ποταμό Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά 
σοκάκια της πόλης θα δούμε το σπίτι του Μότσαρτ, το 

Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό της πόλης και το Αβαείο του 
Aγ. Πέτρου. Xρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας για καφέ 
και βόλτα στα γραφικά δρομάκια του ιστορικού κέντρου 
με τις μεσαιωνικές καμάρες και τις περίτεχνες προσόψεις. 
Επόμενος προορισμός μας η βαυαρική πρωτεύουσα του 
Μονάχου. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση. 
6η ημέρα: ΜΟΝΑΧΟ - ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η γνωριμία μας με την πόλη 
του Μονάχου θα αρχίσει από το Ολυμπιακό χωριό 
με το Ολυμπιακό Πάρκο που κατασκευάστηκε για να 
φιλοξενήσει την 20ή Ολυμπιάδα, που διεξήχθη το 1972 
Καταλαμβάνει έκταση 3.000 στρεμμάτων και σχεδιάστηκε 
από τον αρχιτέκτονα Γκίντερ Μπένις. Περιλαμβάνει το 
Ολυμπιακό Χωριό, το Κέντρο Τύπου, τον Ολυμπιακό Πύργο 
και τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Διαθέτει επίσης 43 χλμ. 
δρόμων και 32 λίμνες. Στη συνέχεια της περιήγησής μας 
θα θαυμάσουμε τα κλασικά κτίρια, τις όμορφες πλατείες 
και τα γοτθικά μνημεία της πόλης. Θα περιηγηθούμε στη 
γοητευτική και πολύβουη Μαρίενπλατς που συμπληρώνουν 
η στήλη με το χρυσό άγαλμα της Παναγίας το γοτθικού 
ρυθμού Παλαιό Δημαρχείο και τη παλαιότερη εκκλησία 
του Μονάχου (12ου αιώνα), που χαρακτηρίζεται από 
έντονα στοιχεία μπαρόκ. Η ανάβαση στην κορυφή του 
καμπαναριού της, αλλά κυρίως το αποκαλυπτικό πανόραμα 
της πόλης από ύψος 92 μ., θα σας κόψουν την ανάσα. Θα 
συνεχίσουμε με τον Καθεδρικό Ναό της Παρθένου Μαρίας 
με τους χαρακτηριστικούς τρούλους (ύψους 109 μ.), που 
αποτελούν σήμα κατατεθέν της βαυαρικής πρωτεύουσας. 
Σε μικρή απόσταση από την Μαρίενπλατζ - πάντα μέσα 
στα όρια του ιστορικού κέντρου - η κιτρινόχρωμη μπαρόκ 
εκκλησία Τεατίνερ κίρχε (17ου αιώνα) διακρίνεται για τον 
πλούσιο εξωτερικό και εσωτερικό της διάκοσμο. Στο μικρό 
παρεκκλήσι βρίσκονται οι τάφοι του βασιλιά Mαξιμίλιαν 
του 2ου και της συζύγου του βασίλισσας Μαρίας, ενώ 
στην κρύπτη είναι θαμμένα 13 μέλη της οικογένειας των 
Βίτελσμπαχ, μεταξύ των οποίων και ο βασιλιάς Όθωνας της 
Ελλάδας. Υπόλοιπος χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα 
μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για τη πτήση επιστροφής 
μας στην Αθήνα.

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

Δωρεάν χρήση 
σάουνας, χαμάμ  
& γυμναστηρίου
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Περιλαμβάνονται: 

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

Aegean Airlines.

• Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας. 

• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 

• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα 

λεωφορεία, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

• 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.

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

απαιτείται.

• Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείου (2€ το άτομο τη βραδιά).

Αναχωρήσεις: 
22. 29 Δεκεμβρίου

ΙΟΥΛΙΑΝΕΣ ΑΛΠΕΙΣ - 
ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ ΧΑΛΛΣΤΑΤ
Γκρατς, Βίλαχ, Χάλλστατ, λίμνη Μπλεντ, Λιουμπλιάνα, 
Κλάγκενφουρτ, Βιέννη. 

Αυστρία, Σλοβενία: 
5 ημέρες

Austria Slovenia

ΑΠΟ

395€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Το μοναδικό 
πρόγραμμα στις 
νοτιοαυστριακές 

Άλπεις και τη 
Σλοβενία

Πτήσεις (αναχώρηση 22/12): 

Αναχώρηση Αθήνα - Βιέννη A3 4020 07:30 - 08:50

Επιστροφή Βιέννη - Αθήνα A3 4019 13:45 - 17:05

Πτήσεις (αναχώρηση 29/12): 

Αναχώρηση Αθήνα - Βιέννη A3 4018 12:00 - 13:20

Επιστροφή Βιέννη - Αθήνα A3 4023 14:10 - 17:30

Τιμές: Globo Plaza Villach


Αναχώρηση 22/12 Αναχώρηση 29/12

Early Booking Normal Booking Early Booking Normal Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 495€ 575€ 395€ 475€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 615€ 695€ 545€ 595€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 445€ 525€ 345€ 425€

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων & GO BOX 175€ 175€ 175€ 175€

Τιμές: Holiday Inn Villach Sup


Αναχώρηση 22/12 Αναχώρηση 29/12

Early Booking Normal Booking Early Booking Normal Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 595€ 675€ 545€ 625€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 795€ 875€ 765€ 845€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 545€ 625€ 495€ 575€

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων & GO BOX 175€ 175€ 175€ 175€

1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΒΙΕΝΝΗ - ΓΚΡΑΤΣ - ΒΙΛΑΧ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα 
της Αυστρίας την Βιέννη. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν, 
και αναχώρηση για το Γκράτς μια πόλη βγαλμένη από τα 
παραμύθια. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αυστρίας, 
μετά τη Βιέννη και το όνομά της στα σλοβένικα σημαίνει 
μικρό κάστρο. Η πόλη είναι γνωστή για το μεσαιωνικό/
ιστορικό κέντρο της και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της 
και έχει προστεθεί στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς της UNESCO. Ο Καθεδρικός ναός της 
πόλης αποτελεί ένα σπάνιο γοτθικό μνημείο, ενώ από τα 
σημαντικότερα αξιοθέατα είναι το παλάτι του Εγγενμπέργκ, 
το Αρχαιολογικό Μουσείο και το εντυπωσιακό Μουσείο 
Μοντέρνας Τέχνης. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για 
το Βίλαχ που αποτελεί σημαντικό σταυροδρόμι για τις 
Άλπεις. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση. 

2η ημέρα: ΒΙΛΑΧ - ΧΑΛΛΣΤΑΤ 

Πρωινό και αναχώρηση για την περιοχή των Λιμνών, οι 
οποίες προήλθαν από το λιώσιμο των πάγων των Άλπεων. 
Θα θαυμάσουμε ένα μοναδικό σκηνικό με τις πανέμορφες 
λίμνες περιτριγυρισμένες από τα πανύψηλα βουνά των 
Άλπεων και τα υπέροχα παραδοσιακά χωριουδάκια να 
συνθέτουν ένα τοπίο που σε κάνει να αναρωτιέσαι αν 
είναι πραγματικά ή είναι η πινελιά ενός έξοχου ζωγράφου. 
Ακολούθως θα επισκεφθούμε το πανέμορφο Χάλλστατ, 
χτισμένο στις όχθες της ομώνυμης λίμνης και από τα 
ωραιότερα χωριά της Αυστρίας. Το Χάλλστατ μαζί με τα 
αξιοθέατα του Νταχστάιν συνθέτουν το πολιτιστικό τοπίο 
Χάλλστατ - Νταχτστάιν του Σαλτσκάμεργκουτ, το οποίο 

αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
της UNESCO. Τo Χάλλστατ είναι πολύ δημοφιλής 
τουριστικός προορισμός λόγω της μοναδικότητας του και 
είναι επίσης γνωστό ως «το μαργαριτάρι της Αυστρίας», 
λόγω του εντυπωσιακού τοπίου του είναι σίγουρα ένα από 
τα ομορφότερα τοπία σε ολόκληρο τον κόσμο! Ο οικισμός 
είναι χτισμένος στις όχθες της γραφικής λίμνης και 
περιτριγυρίζεται από τα επιβλητικά βουνά των Άλπεων τα 
οποία προκαλούν δέος. Παραδοσιακά ξύλινα σπίτια, στενά 
σοκάκια και φιλόξενοι άνθρωποι συνθέτουν τον οικισμό 
που χωρίς υπερβολή κάθε γωνιά του αποτελεί ένα καρτ 
ποστάλ. Στη κεντρική πλατεία του χωριού θα βρείτε πολλά 
καφέ και εστιατόρια για να γευτείτε μια ζεστή σοκολάτα, 
τοπικές λιχουδιές ή να πιείτε ένα ποτήρι κόκκινο κρασί. Στη 
συνέχεια Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

3η ημέρα: ΒΙΛΑΧ - ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΝΤ - ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για την λίμνη 
Μπλεντ που βρίσκεται στους πρόποδες των Ιουλιανών 
Άλπεων και είναι ένα από τα ομορφότερα μέρη της 
περιοχής. Θα επισκεφθούμε το φημισμένο κάστρο του 
Μπλεντ όπου από ψηλά θα έχουμε μια πανοραμική 
και εντυπωσιακή εικόνα της λίμνης. Μπορούμε επίσης 
προαιρετικά να κάνουμε βαρκάδα με το πλοιάριο μέσα 
στην καταπράσινη λίμνη και να επισκεφθούμε την παλιά 
μπαρόκ εκκλησία που βρίσκεται στο νησάκι. Αναχώρηση 
για τη Λουμπλιάνα, Χτισμένη στις όχθες του ομώνυμου 
ποταμού, με έντονα στοιχεία από την Αυστριακού τύπου 
αρχιτεκτονική σε αρκετά κτίρια. Θα περπατήσουμε στο 
ιστορικό κέντρο της πόλης με τα στενά δρομάκια και τα 
όμορφα κτίρια, με τις χρωματιστές ξύλινες προσόψεις, και 
θα καταλήξουμε στην κεντρική πλατεία Πρεσερνόβ με τον 

Καθεδρικό Ναό γοτθικού ρυθμού. Ξεχωρίζουν οι περίτεχνες 
γέφυρες του ποταμού φιλοτεχνημένες οι περισσότερες 
από τον αρχιτέκτονα Τζόζε Πλέτσνικ, τον «Γκαουντί της 
Βαλκανικής». Θα δούμε το γοτθικού ρυθμού Δημαρχείο, την 
τριπλή γραφική γέφυρα Τρομοστόβγιε και τη γέφυρα του 
Δράκου που είναι το εθνικό σύμβολο της χώρας. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

4η ημέρα: ΒΙΛΑΧ - ΚΛΑΓΚΕΝΦΟΥΡΤ - ΒΙΕΝΝΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για ένα από τα 
στολίδια της Αυστρίας το πανέμορφο Κλάγκενφουρτ. Θα 
περπατήσουμε στο ιστορικό του κέντρο με το Δημαρχείο, 
την πλατεία με το άγαλμα της Θηρεσίας και το εντυπωσιακό 
σιντριβάνι του Δράκου. Χρόνος ελεύθερος για αγορές και 
φαγητό. Αναχώρηση για την αριστοκρατική Βιέννη. Με την 
άφιξη αρχίζει η πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο 
της Βιέννης όπου θα δούμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε και 
θα διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ, για να 
δούμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το 
Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, 
τη Πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το 
Δημαρχείο, το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο 
και την εκκλησία του Τάματος, και την Φωτίρ Κίρχε. Στη 
συνέχεια θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Στεφάνου και θα περπατήσουμε στην ιστορική συνοικία 
της Ελληνικής παροικίας. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 

5η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΑΘΗΝΑ

Πρωινό στο ξενοδοχείο ημέρα ελεύθερη ως την ώρα που θα 
μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για τη πτήση επιστροφής 
μας στην Αθήνα. 
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Περιλαμβάνονται: 

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Βουδαπέστη - Αθήνα ή 
Αθήνα - Βιέννη - Αθήνα με ναυλωμένη πτήση της Aegean Airlines.

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

• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*(Ηοtel Novotel City Budapest & 
Austrian Trend Ananas Vienna). 

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

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός στο Ανάκτορο Σέμπρουν. 
• Ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός στη Βουδαπέστη.
• Έμπειρο Αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: 

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

απαιτείται, ότι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΑΠΟ

435€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Δυνατότητα 
Ημιδιατροφής

Πτήσεις: 

Αναχώρηση (22/12) Αθήνα - Βουδαπέστη A3 4030 06:20 - 07:20
Επιστροφή (26/12) Βουδαπέστη - Αθήνα A3 4031 14:15 - 17:15

Τιμές (αναχώρηση 22/12): Early Booking Normal Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 495€ 545€
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 595€ 645€
Παιδικό (σε τρίκλινο) 395€ 445€
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων & GO BOX 175€ 175€
Προαιρετική Επιβάρυνση ημιδιατροφής 60€ 60€

Τιμές (αναχώρηση 29/12): Early Booking Normal Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 545€ 595€
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 745€ 795€
Παιδικό (σε τρίκλινο) 395€ 445€
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων & GO BOX 175€ 175€
Προαιρετική Επιβάρυνση ημιδιατροφής 60€ 60€

Τιμές (αναχώρηση 02/01): Early Booking Normal Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 435€ 485€
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 535€ 585€
Παιδικό (σε τρίκλινο) 395€ 445€
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων & GO BOX 175€ 175€
Προαιρετική Επιβάρυνση ημιδιατροφής 60€ 60€

Σημειώσεις: Οι παιδικές τιμές είναι για παιδιά μέχρι 12 ετών με διαμονή 
στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες.
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να 
αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
Στις αναχωρήσεις 29/12 και 02/01 οι πτήσεις είναι προς/από Βιέννη. 

Αναχωρήσεις: 
22. 29 Δεκεμβρίου
02 Ιανουαρίου

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - 
ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΗ ΒΙΕΝΝΗ
Βουδαπέστη, Βιέννη, Ανάκτορα Σέμπρουν, Μπρατισλάβα.

Αυστρία, Ουγγαρία, Σλοβακία: 
5 ημέρες

Austria Hungary Slovakia
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη πρωτεύουσα 

της Ουγγαρίας τη Βουδαπέστη. Άφιξη, επιβίβαση στο 

πούλμαν και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αυστρίας 

τη Βιέννη. Στη πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο 

της Βιέννης θα δούμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα 

διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ, για να 

δούμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το 

Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, 

τη Πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το 

Δημαρχείο, το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο 

και την εκκλησία του Τάματος, και την Φωτίρ Κίρχε. Στη 

συνέχεια θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου 

Στεφάνου και θα περπατήσουμε στην ιστορική συνοικία 

της Ελληνικής παροικίας. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΣΕΜΠΡΟΥΝ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφθούμε τα θερινά 

ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σέμπρουν, 

το οποίο θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο και υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο να περπατήσετε 

στην Κέρτνερστράσσε, και να απολαύσετε έναν Βιεννέζικο 

καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα σ’ ένα από τα πολλά παλιά 

και διάσημα καφέ της πόλης όπως το Central Cafe ή 

Latman Café, να αναζητήσετε ιστορικές μνήμες ελληνικού 

ενδιαφέροντος στις παλιές ταβέρνες της Φλάισμαρκτ ή 

να επισκεφθείτε το Θησαυροφυλάκιο του Χόφπουργκ, το 

Μουσείο Καλών Τεχνών για να θαυμάσετε τις ανεκτίμητες 

συλλογές των Αψβούργων. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Μπρατισλάβα, 

με την παλιά πόλη Στάρε Μέστο που ταξιδεύει τους 

επισκέπτες μερικούς αιώνες στο παρελθόν, καθώς 

περπατούν στους λιθόστρωτους δρόμους, θαυμάζουν τη 

μπαρόκ αρχιτεκτονική, και χαλαρώνουν σε καφετέριες και 

εστιατόρια. Σε μικρή απόσταση από την παλιά πόλη, θα 

δούμε ακόμα σημαντικά αξιοθέατα, όπως το κάστρο Χράντ 

του 15ου αιώνα που φιλοξενεί το Μουσεία Ιστορίας και 

Μουσικής, το Εθνικό Θέατρο και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα 

της Σλοβακίας καθώς και την Εθνική Πινακοθήκη που 

στεγάζεται σε ένα ανάκτορο του 18ου αιώνα. Αναχώρηση 

για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας την πανέμορφη 

Βουδαπέστη. Άφιξη νωρίς το απόγευμα στη Βουδαπέστη 

και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση σας 

για να κάνετε τη βόλτα σας στην οδό Βάτσι Ούτσα με τα 

ωραία καταστήματα και την μοντέρνα πλατεία Μαρτινέλι 

ή την πλατεία Βαροσμάρτι με το περίφημο καφέ Ζερμπό. 

Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση πόλης. Πανέμορφη, 

φιλόξενη και «ακουμπισμένη» στις όχθες του Δούναβη, 

δεξιά η Βούδα κτισμένη πάνω σε χαμηλούς λόφους και 

αριστερά η Πέστη απλωμένη σε πεδιάδα. Οκτώ θαυμαστές 

γέφυρες συνδέουν τούτα τα δύο κομμάτια, πού εδώ και 

περίπου 100 χρόνια έχουν ενωθεί σε μία πόλη. Θα δούμε το 

εντυπωσιακό κτίριο του Κοινοβουλίου, την Πλατεία Ηρώων, 

τη Γέφυρα των Αλυσίδων, την υπέροχή εκκλησία του Αγ. 

Ματθαίου, τον Πύργο των Ψαράδων που είναι το σύμβολο 

της πόλη και τον λόφο Γκέλερτ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

και απόγευμα ελεύθερο. Για το βράδυ σας προτείνουμε 

να διασκεδάσετε σε τοπική ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά. 

Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα 

που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση 

επιστροφής μας στην Αθήνα.

Αναχώρηση (29/12) Αθήνα - Βιέννη A3 4018 12:00 - 13:20
Επιστροφή (02/01) Βιέννη - Αθήνα A3 4023 14:10 - 17:30

Αναχώρηση (02/01) Αθήνα - Βιέννη A3 4022 12:00 - 13:20
Επιστροφή (06/01) Βιέννη - Αθήνα A3 4023 21:10 - 00:30

Διαμονή σε 
κεντρικά 

ξενοδοχεία

Δώρο:  
Εκδρομή στη 
Μπρατισλάβα
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Περιλαμβάνονται: 

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Βουδαπέστη - Αθήνα 
με την Aegean Airlines.

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

• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*(Ηοtel Novotel City Budapest & 
Austrian Trend Ananas Vienna). 

• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.

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

• Ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός στο Ανάκτορο Σέμπρουν. 

• Ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός στη Βουδαπέστη.

• Έμπειρο Αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας.

• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.

• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.

• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.

• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 

• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 
απαιτείται, ότι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΑΠΟ

535€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Δώρο:  
Εκδρομή στη 
Μπρατισλάβα 

& στα 
Παραδουνάβια 

χωριά

Πτήσεις (αναχώρηση 22/12): 

Αναχώρηση Αθήνα - Βουδαπέστη 08:30 - 09:30

Επιστροφή Βουδαπέστη - Αθήνα 10:15 - 13:15

Πτήσεις (αναχώρηση 29/12): 

Αναχώρηση Αθήνα - Βουδαπέστη 08:30 - 09:30

Επιστροφή Βουδαπέστη - Αθήνα 10:15 - 13:15

Τιμές (αναχώρηση 22/12): Early Booking Normal Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 535€ 585€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 685€ 735€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 395€ 395€

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων & GO BOX 175€ 175€

Προαιρετική Επιβάρυνση ημιδιατροφής 75€ 75€

Τιμές (αναχώρηση 29/12): Early Booking Normal Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 585€ 635€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 795€ 845€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 395€ 395€

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων & GO BOX 175€ 175€

Προαιρετική Επιβάρυνση ημιδιατροφής 75€ 75€

Σημειώσεις: 
Οι παιδικές τιμές είναι για παιδιά μέχρι 12 ετών με διαμονή στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες. 
Για τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70€, & Από/προς 
υπόλοιπα αεροδρόμια 140€. 
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Αναχωρήσεις: 
22. 29 Δεκεμβρίου

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - 
ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΗ ΒΙΕΝΝΗ
Βουδαπέστη, Βιέννη, Ανάκτορα Σέμπρουν, Μπρατισλάβα, Παραδουνάβια χωριά.

Αυστρία, Ουγγαρία, Σλοβακία: 
6 ημέρες

Austria Hungary Slovakia
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη πρωτεύουσα 
της Ουγγαρίας τη Βουδαπέστη. Άφιξη, επιβίβαση στο 
πούλμαν και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αυστρίας 
τη Βιέννη. Στη πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο 
της Βιέννης θα δούμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα 
διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ, για να 
δούμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το 
Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, 
τη Πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το 
Δημαρχείο, το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο 
και την εκκλησία του Τάματος, και την Φωτίρ Κίρχε. Στη 
συνέχεια θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Στεφάνου και θα περπατήσουμε στην ιστορική συνοικία 
της Ελληνικής παροικίας. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΣΕΜΠΡΟΥΝ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφθούμε τα θερινά 
ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σέμπρουν, 
το οποίο θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο να περπατήσετε 
στην Κέρτνερστράσσε, και να απολαύσετε έναν Βιεννέζικο 
καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα σ’ ένα από τα πολλά παλιά 
και διάσημα καφέ της πόλης όπως το Central Cafe ή 
Latman Café, να αναζητήσετε ιστορικές μνήμες ελληνικού 
ενδιαφέροντος στις παλιές ταβέρνες της Φλάισμαρκτ ή 
να επισκεφθείτε το Θησαυροφυλάκιο του Χόφπουργκ, το 

Μουσείο Καλών Τεχνών για να θαυμάσετε τις ανεκτίμητες 
συλλογές των Αψβούργων. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Μπρατισλάβα, 
με την παλιά πόλη Στάρε Μέστο που ταξιδεύει τους 
επισκέπτες μερικούς αιώνες στο παρελθόν, καθώς 
περπατούν στους λιθόστρωτους δρόμους, θαυμάζουν τη 
μπαρόκ αρχιτεκτονική, και χαλαρώνουν σε καφετέριες και 
εστιατόρια. Σε μικρή απόσταση από την παλιά πόλη, θα 
δούμε ακόμα σημαντικά αξιοθέατα, όπως το κάστρο Χράντ 
του 15ου αιώνα που φιλοξενεί το Μουσεία Ιστορίας και 
Μουσικής, το Εθνικό Θέατρο και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα 
της Σλοβακίας καθώς και την Εθνική Πινακοθήκη που 
στεγάζεται σε ένα ανάκτορο του 18ου αιώνα. Αναχώρηση 
για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας την πανέμορφη 
Βουδαπέστη. Άφιξη νωρίς το απόγευμα στη Βουδαπέστη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση σας 
για να κάνετε τη βόλτα σας στην οδό Βάτσι Ούτσα με τα 
ωραία καταστήματα και την μοντέρνα πλατεία Μαρτινέλι 
ή την πλατεία Βαροσμάρτι με το περίφημο καφέ Ζερμπό. 
Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση πόλης. Πανέμορφη, 
φιλόξενη και «ακουμπισμένη» στις όχθες του Δούναβη, 
δεξιά η Βούδα κτισμένη πάνω σε χαμηλούς λόφους και 
αριστερά η Πέστη απλωμένη σε πεδιάδα. Οκτώ θαυμαστές 

γέφυρες συνδέουν τούτα τα δύο κομμάτια, πού εδώ και 
περίπου 100 χρόνια έχουν ενωθεί σε μία πόλη. Θα δούμε το 
εντυπωσιακό κτίριο του Κοινοβουλίου, την Πλατεία Ηρώων, 
τη Γέφυρα των Αλυσίδων, την υπέροχή εκκλησία του Αγ. 
Ματθαίου, τον Πύργο των Ψαράδων που είναι το σύμβολο 
της πόλη και τον λόφο Γκέλερτ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
και απόγευμα ελεύθερο. Για το βράδυ σας προτείνουμε 
να διασκεδάσετε σε τοπική ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά. 
Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ 

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

6η μέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα 
που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής μας στην Αθήνα.

Διαμονή σε 
κεντρικά 

ξενοδοχεία
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Περιλαμβάνονται: 

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

Αegean Airlines.

• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις 

σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*, AUSTRIAN TREND ANANAS 

VIENNA & CLARION CONGRESS PRAGUE.

• Πρωινό και ένα δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή). 

• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.

• Ελληνόφωνοι τοπικοί ξεναγοί στην Πράγα. 

• Έμπειρο Αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας.

• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.

• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.

• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.

• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.

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

απαιτείται, ότι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Σημειώσεις: 
Οι παιδικές τιμές είναι για παιδιά μέχρι 12 ετών με διαμονή στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες.
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν. Το πρόγραμμα μπορεί να 
πραγματοποιηθεί και αντίστροφα. 

Αναχωρήσεις: 
22. 24 Δεκεμβρίου
02 Ιανουαρίου

ΠΡΑΓΑ - ΒΙΕΝΝΗ
Βιέννη, Πράγα, Τσέσκυ Κρουμλώφ.

Αυστρία, Τσεχία: 
5 ημέρες

Austria Czech Republic

ΑΠΟ

475€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Δώρο: 
Εκδρομή στο 

Τσέσκυ Κρούμλωφ 
& Ημιδιατροφή 

καθημερινά

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΒΙΕΝΝΗ - ΠΡΑΓΑ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Βιέννη. 

Άφιξη επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τη 

παραμυθένια Πράγα. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία 

με την Πόλη. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΠΡΑΓΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή περιήγηση της πόλης 

θα επισκεφθούμε το μεγαλύτερο κάστρο της Ευρώπης 

την Καστρούπολη Χρατσάνι, που απλώνεται πάνω στο 

βράχο της Μάλα Στράνα, με τον επιβλητικό Ναό του Αγίου 

Βίτου. Θα κατηφορίσουμε στη γειτονιά των Αλχημιστών 

όπου βρίσκεται και το σπίτι που του Φράνγκ Κάφκα και 

θα περιπλανηθούμε στα μεσαιωνικά στενά της πόλης για 

να δούμε τον Πύργο της Πυρίτιδας, το Δημαρχείο, την 

εκκλησία του Αγίου Νικολάου και την πέτρινη γέφυρα του 

Κάρολου. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο 

μας. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΠΡΑΓΑ - ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΦ - ΒΙΕΝΝΗ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την «πόλη της 

μουσικής» τη Βιέννη. Καθ οδών θα επισκεφτούμε την 

περιοχή των κάστρων της Βοημίας και ιδιαίτερα στη πόλη 

- κάστρο Τσέσκε Κρούμλωφ. Ο αυθεντικός χαρακτήρας και 

ο πλούτος των μνημείων της έκαναν την Unesco να την 

συμπεριλάβει στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς. Στη περιπατητική μας περιήγηση θα δούμε τα 

φρούρια και τα μοναστήρια αυτής της θεαματικής πόλης, 

θα περπατήσουμε στα στενά λιθόστρωτα δρομάκια της, 

με την μεσαιωνική ατμόσφαιρα. Αργά το απόγευμα άφιξη 

στην πρωτεύουσα της Αυστρίας, τη Βιέννη, μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση σας για 

μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ - (περιήγηση) 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή περιήγηση θα δούμε 

το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε στη 

περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα πιο 

σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, 

την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, τη Πύλη του 

Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό 

Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την εκκλησία του 

Τάματος, τη Φωτίρ Κίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον 

Καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου και θα περπατήσουμε 

στην ιστορική συνοικία της Ελληνικής παροικίας. Ελεύθεροι 

να περπατήσουμε στην Κέρτνερστράσσε, να απολαύσουμε 

έναν Βιεννέζικο καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα σ’ ένα από τα 

πολλά παλιά και διάσημα καφέ της πόλης π.χ. CENTRAL 

CAFE ή LATMAN CAFÉ. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα 

που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση 

επιστροφής στην Αθήνα.

Πτήσεις: 

Αναχώρηση (22/12) Αθήνα - Βιέννη Α3 4020 07:30 - 08:50

Επιστροφή (26/12) Βιέννη - Αθήνα Α3 4019 13:45 - 17:05

Τιμές: Αναχ. 22/12
Early Booking

Αναχ. 22/12
Normal Booking

Αναχ. 24/12
Early Booking

Αναχ. 24/12
Normal Booking

Αναχ. 02/01
Early Booking

Αναχ. 02/01
Normal Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 525€ 600€ 595€ 665€ 475€ 545€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 625€ 700€ 695€ 765€ 575€ 645€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 425€ 500€ 495€ 565€ 375€ 445€

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος 
καυσίμων & Go Box 175€ 175€ 175€ 175€ 175€ 175€

Αναχώρηση (24/12) Αθήνα - Βιέννη Α3 4020 07:30 - 08:50

Επιστροφή (28/12) Βιέννη - Αθήνα Α3 4019 21:40 - 01:00

Αναχώρηση (02/01) Αθήνα - Βιέννη Α3 4020 12:00 - 13:20

Επιστροφή (06/01) Βιέννη - Αθήνα Α3 4019 21:10 - 00:30
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Περιλαμβάνονται: 
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Αεροπορικό εισιτήριο Βουδαπέστη - Αθήνα ή Αθήνα - Βουδαπέστη με 

την Aegean Airlines.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3 & 4* (Κρούσεβατς Hotel Petrus, 

Βουδαπέστη Hotel Flamenco) ή παρόμοια. 
• Πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• 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: 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται. 
• Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Checkpoint 15€

Hungary Serbia

345€
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

Δώρο:  
Ημιδιατροφή 
καθημερινά 

& Φόροι 
αεροδρομίων

Αναχ (18/12) - Πτήση επιστροφής: (22/12)

Επιστροφή Βουδαπέστη - Αθήνα A3 4031 08:05 - 11:05

Πτήση αναχώρησης: (29/12)

Αναχώρηση Αθήνα - Βουδαπέστη A3 4030 19:00 - 20:00

Τιμές: Αναχώρηση: 18/12 Αναχώρηση: 29/12

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 345€ 395€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 445€ 545€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 345€ 395€

Σημειώσεις: 
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν. 
Στις 29/12 η εκδρομή πραγματοποιείται αντίστροφα. 

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Κρούσεβατς, Βελιγράδι, Βουδαπέστη, Παραδουνάβια χωριά.

Αναχωρήσεις: 
18. 29 Δεκεμβρίου

Ουγγαρία, Σερβία: 
5 ημέρες

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ 

Συγκέντρωση, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για 

το Κρούσεβατς, με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό. 

Αφού περάσουμε τον απαραίτητο έλεγχο διαβατηρίων στα 

σύνορα, άφιξη αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. 

Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα 

της Σερβίας, το Βελιγράδι, στη συμβολή των ποταμών 

Δούναβη και Σάβα. Με την άφιξή μας θα κάνουμε την 

πανοραμική περιήγηση της πόλης, που σφύζει από τέχνη 

και ζωή. Θα δούμε το φρούριο - πάρκο Καλεμέγκνταν, 

τον Πύργο Νεμπόιτσκα, που ήταν η φυλακή και ο τόπος 

θανάτου του Ρήγα Φεραίου, την Πλατεία Δημοκρατίας με 

το Εθνικό Θέατρο, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Σάββα (τη 

μεγαλύτερη ορθόδοξη εκκλησία στην Ευρώπη), το κτήριο 

του Κοινοβουλίου κ.λπ. Χρόνος ελεύθερος στον πεζόδρομο 

του Πρίγκιπα Μιχαήλ (Knez Mihailova). Άφιξη το απόγευμα 

στη Βουδαπέστη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος 

στη διάθεση σας για να κάνετε τη βόλτα σας στην οδό Βάτσι 

Ούτσα με τα ωραία καταστήματα και την μοντέρνα πλατεία 

Μαρτινέλι ή την πλατεία Βαροσμάρτι με το περίφημο καφέ 

Ζερμπό. Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση πόλης. Πανέμορφη, 

φιλόξενη και «ακουμπισμένη» στις όχθες του Δούναβη, 

δεξιά η Βούδα κτισμένη πάνω σε χαμηλούς λόφους και 

αριστερά η Πέστη απλωμένη σε πεδιάδα. Οκτώ θαυμαστές 

γέφυρες συνδέουν τούτα τα δύο κομμάτια, πού εδώ και 

περίπου 100 χρόνια έχουν ενωθεί σε μία πόλη. Θα δούμε το 

εντυπωσιακό κτίριο του Κοινοβουλίου, τη Πλατεία Ηρώων, 

τη Γέφυρα των Αλυσίδων, την υπέροχη εκκλησία του Αγ. 

Ματθαίου, το Πύργο των Ψαράδων που είναι το σύμβολο 

της πόλη και τον λόφο Γκέλερτ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

και απόγευμα ελεύθερο. Για το βράδυ σας προτείνουμε 

να διασκεδάσετε σε τοπική ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά. 

Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ολοήμερη εκδρομή στην πρώτη 

πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το Έστεργκομ,. όπου θα 

επισκεφθούμε το μητροπολιτικό ναό της πόλης, που ήταν 

μέχρι το 1976 από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Στο 

παραδοσιακό Σέντεντρε, θα επισκεφθούμε το Μουσείο 

της γλύπτριας Μαργκίτ Κόβατς και τη μικρή ορθόδοξη 

εκκλησία του 1752, χτισμένη από τον αρχιτέκτονα Μάγιερ 

- Χόφερ. Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε στο χωριό των 

Καλλιτεχνών και των Καλών Τεχνών, όπως χαρακτηριστικά 

αποκαλείται ο Άγ. Ανδρέας, όπου δεσπόζει και η εκκλησία 

του Αγίου Στεφάνου με τους βασιλικούς τάφους. Επιστροφή 

στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο αεροδρόμιο για 

την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα. 
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Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Βουδαπεστη - Αθήνα 

με την Wizzair & Aegean Airlines.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις 

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

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός στην Βουδαπέστη. 
• Έμπειρο Αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 6 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 10 κιλά.

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

απαιτείται, ότι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Αναχώρηση: 
19 Δεκεμβρίου

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Βουδαπέστη, Παραδουνάβια χωριά.

Ουγγαρία: 
4 ημέρες

ΑΠΟ

195€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

SUPER
ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!!

Θέσεις 
περιορισμένες.

Τιμές: Ibis Castle


Novotel Centrum


Early Booking Normal Booking Early Booking Normal Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 195€ 245€ 235€ 285€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 260€ 310€ 325€ 375€

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων & GO BOX 175€ 175€ 175€ 175€

Hungary
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
πρωτεύουσα της Ουγγαρίας την Βουδαπέστη. Επιβίβαση 
στο πούλμαν και αρχίζει η ξενάγηση πόλης με τις οκτώ 
θαυμαστές γέφυρες που συνδέουν τη Βούδα και τη Πέστη. 
Εδώ και περίπου 100 χρόνια έχουν ενωθεί σε μία πόλη. Θα 
δούμε το εντυπωσιακό κτίριο του Κοινοβουλίου, τη Πλατεία 
Ηρώων, τη Γέφυρα των Αλυσίδων, την υπέροχή εκκλησία του 
Αγ. Ματθαίου, το Πύργο των Ψαράδων που είναι το σύμβολο 
της πόλη και τον λόφο Γκέλερτ. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερη 
στη διάθεση σας για να κάνετε τη βόλτα σας στην οδό Βάτσι 
Ούτσα με τα ωραία καταστήματα και την μοντέρνα πλατεία 
Μαρτινέλι ή την πλατεία Βαροσμάρτι με το περίφημο καφέ 
Ζερμπό. Για το βράδυ σας προτείνουμε να διασκεδάσετε σε 
τοπική ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά. Διανυκτέρευση

2η μέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ 

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

3η μέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Και ημέρα ελεύθερη στην 
πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής.

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Βουδαπέστη W6 2442 09:40 - 10:45

Επιστροφή Βουδαπέστη - Αθήνα A3 4031 08:05 - 11:05

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

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Βουδαπέστη - Αθήνα 
με ναυλωμένη πτήση της Aegean Airlines.

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

• Διαμονή στο ξενοδοχείο επιλογής σας. 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

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

Δεν περιλαμβάνονται: 

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

απαιτείται, ότι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΑΠΟ

295€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Αναχωρήσεις: 
4 ημέρες: 26 Δεκεμβρίου
5 ημέρες: 22 Δεκεμβρίου

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Βουδαπέστη, Παραδουνάβια χωριά, (Μπρατισλάβα).

Ουγγαρία: 
4, 5 ημέρες

Δώρο:  
Εκδρομή 

Παραδουνάβια 
χωριά

Τιμές (πρόγραμμα 5 ημερών - 
αναχώρηση 22/12)

Ibis Styles Castle Hill


Novotel Centrum ή Mercure Korona


Hilton Budapest City Center


Early Booking Normal Booking Early Booking Normal Booking Early Booking Normal Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 395€ 445€ 435€ 485€ 495€ 545€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 495€ 545€ 555€ 605€ 695€ 745€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 295€ 345€ 295€ 345€ 385€ 435€

Φόροι αεροδρομίου &  
επίναυλος καυσίμων & GO BOX 175€ 175€ 175€ 175€ 175€ 175€

Τιμές (πρόγραμμα 4 ημερών - 
αναχώρηση 26/12)

Ibis Styles Castle Hill


Novotel Centrum ή Mercure Korona


Hilton Budapest City Center


Early Booking Normal Booking Early Booking Normal Booking Early Booking Normal Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 295€ 345€ 365€ 415€ 435€ 485€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 370€ 420€ 465€ 505€ 585€ 635€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 295€ 345€ 295€ 345€ 385€ 435€

Φόροι αεροδρομίου &  
επίναυλος καυσίμων & GO BOX 175€ 175€ 175€ 175€ 175€ 175€

Hungary
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ξενάγηση πόλης)

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη πρωτεύουσα 
της Ουγγαρίας την αυτοκρατορική Βουδαπέστη. Άφιξη, 
επιβίβαση στο πούλμαν και αρχίζει η ξενάγηση στη 
πανέμορφη, φιλόξενη πόλη που είναι «ακουμπισμένη» 
στις όχθες του Δούναβη. Από τη δεξιά πλευρά η Βούδα 
κτισμένη πάνω σε χαμηλούς λόφους και αριστερά η Πέστη 
απλωμένη σε πεδιάδα. Οκτώ θαυμαστές γέφυρες συνδέουν 
τούτα τα δύο κομμάτια, πού εδώ και περίπου 100 χρόνια 
έχουν ενωθεί σε μία πόλη. Θα δούμε το εντυπωσιακό 
κτίριο του Κοινοβουλίου, την Πλατεία Ηρώων, τη Γέφυρα 
των Αλυσίδων, την υπέροχή εκκλησία του Αγ. Ματθαίου, 
τον Πύργο των Ψαράδων που είναι το σύμβολο της πόλη 
και τον λόφο Γκέλερτ. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας 
και τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος στη διάθεση σας 
για να κάνετε τη βόλτα σας στην οδό Βάτσι Ούτσα με τα 
ωραία καταστήματα και την μοντέρνα πλατεία Μαρτινέλι 
ή την πλατεία Βαροσμάρτι με το περίφημο καφέ Ζερμπό. 
Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (Χριστουγεννιάτικες αγορές) 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ημέρα ελεύθερη στο Παρίσι της 
Ανατολικής Ευρώπης, η γοητευτική Βουδαπέστη. Στη 
καρδιά της πόλης στο τέλος της λεωφόρου Βάτσι Ούτσα 
βρίσκεται η πλατεία Βοροσμάρτυ που κάθε χρόνο στήνεται 

χριστουγεννιάτικη αγορά. Μπορείτε να δοκιμάσετε κάποιο 

από τα εύγευστα λευκά κρασιά να γευτείτε ουγγρικό χοιρινό, 

παραδοσιακό κέικ με επικάλυψη ζάχαρης, με καρύδια ή 

καρύδα και σοκολάτα. Στο τέλος της λεωφόρου Αντρασυ 

θα συναντήσετε την πλατεία Ηρώων, ένα από τα μνημεία 

παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουγγαρίας. 

Εκεί βρίσκεται ένα από τα ομορφότερα ευρωπαϊκά πάρκα, 

με μια υπέροχη λίμνη που όταν παγώνει μετατρέπεται σε 

παγοδρόμιο και μάλιστα πρόκειται για το μεγαλύτερο 

παγοδρόμιο εξωτερικού χώρου για πατινάζ στην Κεντρική 

Ευρώπη! Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - (προαιρετική εκδρομή στη 

Μπρατισλάβα) 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ημέρα ελεύθερη στη διάθεσή σας 

να της εκμεταλλευτείτε όπως εσείς νομίζετε, διαφορετικά 

μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκδρομή στη Μπρατισλάβα. 

Με την άφιξη στη πόλη της Μπρατισλάβα θα αρχίσει η 

ξενάγηση στην παλιά πόλη Στάρε Μέστο που ταξιδεύει 

τους επισκέπτες μερικούς αιώνες στο παρελθόν, καθώς 

περπατούν στους λιθόστρωτους δρόμους, θαυμάζουν τη 

μπαρόκ αρχιτεκτονική, και χαλαρώνουν σε καφετέριες και 

εστιατόρια. Σε μικρή απόσταση από την παλιά πόλη, θα 

δούμε ακόμα σημαντικά αξιοθέατα, όπως το κάστρο Χράντ 

του 15ου αιώνα που φιλοξενεί το Μουσεία Ιστορίας και 

Μουσικής, το Εθνικό Θέατρο και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα 

της Σλοβακίας καθώς και την Εθνική Πινακοθήκη που 

στεγάζεται σε ένα ανάκτορο του 18ου αιώνα. Επιστροφή 

στη Βουδαπέστη. Για το βράδυ σας προτείνουμε να 

διασκεδάσετε σε τοπική ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά. 

Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - (ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ) 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ολοήμερη εκδρομή στην πρώτη 

πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το Έστεργκομ,. όπου θα 

επισκεφθούμε το μητροπολιτικό ναό της πόλης, που ήταν 

μέχρι το 1976 από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Στο 

παραδοσιακό Σέντεντρε, θα επισκεφθούμε το Μουσείο 

της γλύπτριας Μαργκίτ Κόβατς και τη μικρή ορθόδοξη 

εκκλησία του 1752, χτισμένη από τον αρχιτέκτονα Μάγιερ 

- Χόφερ. Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε στο χωριό των 

Καλλιτεχνών και των Καλών Τεχνών, όπως χαρακτηριστικά 

αποκαλείται ο Άγ. Ανδρέας, όπου δεσπόζει και η εκκλησία 

του Αγίου Στεφάνου με τους βασιλικούς τάφους. Επιστροφή 

στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα 

που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση 

επιστροφής μας στην Αθήνα.

Σημειώσεις: 
Για το 4ήμερο πρόγραμμα με αναχώρηση 26.12 δεν ισχύει η 3η μέρα.
Οι παιδικές τιμές ισχύουν για παιδιά μέχρι 12 ετών με διαμονή στο ίδιο 
δωμάτιο με 2 ενήλικες
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να 
αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Πτήσεις (αναχώρηση 22/12): 

Αναχώρηση Αθήνα - Βουδαπέστη A3 4030 06:20 - 07:20

Επιστροφή Βιέννη - Αθήνα A3 4031 14:15 - 17:15

Πτήσεις (αναχώρηση 26/12): 

Αναχώρηση Αθήνα - Βουδαπέστη A3 4030 12:30 - 13:30

Επιστροφή Βιέννη - Αθήνα A3 4031 20:45 - 23:45
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Περιλαμβάνονται: 

• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Πράγα - Αθήνα με την Aegean Airlines.

• Μετακινήσεις, εκδρομές,περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με 

πολυτελή πούλμαν.

• Ξενάγηση πόλης και Καστρούπολης με ελληνόφωνο ξεναγό. 

• Δώρο η εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ.

• Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*/5* με πρωινό σε μπουφέ.

• Έμπειρο Αρχηγό / Συνοδό του γραφείου μας.

• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης.

• Φ.Π.Α.

• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά. 

• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά. 

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (175€ το άτομο). 

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

• Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Αναχωρήσεις: 
21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31 Δεκεμβρίου
02, 03 Ιανουαρίου

ΠΡΑΓΑ
Καστρούπολη, (Δρέσδη), Κάρλοβυ Βάρυ.

Τσεχία: 
4, 5, 6 ημέρες

ΑΠΟ

365€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Δώρο: 
Εκδρομή στο 

Κάρλοβυ Βάρυ

Τιμές 6ήμερο  
(21/12): 

Clarion Congress 


Royal Prague 


Ea Embassy


Hilton Atrium 


Marriott


Early Normal Early Normal Early Normal Early Normal Early Normal
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 485€ 520€ 530€ 570€ 575€ 615€ 585€ 635€ 605€ 645€
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 645€ 680€ 730€ 770€ 815€ 855€ 850€ 900€ 855€ 895€
Παιδικό (σε τρίκλινο) 345€ 345€ 360€ 450€ 400€ 400€ 440€ 440€ 450€ 450€
2o & 3o παιδί (μέχρι 12 ετών)  -  - 315€ 355€  -  -  -  -  -  - 

Τιμές 5ήμερο  
(22, 23, 24/12, 02, 03/01): 

Clarion Congress 


Royal Prague 


Ea Embassy


Hilton Atrium 


Marriott


Early Normal Early Normal Early Normal Early Normal Early Normal
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 435€ 470€ 480€ 520€ 525€ 565€ 535€ 585€ 555€ 595€
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 545€ 580€ 630€ 670€ 715€ 755€ 750€ 800€ 755€ 795€
Παιδικό (σε τρίκλινο) 295€ 295€ 260€ 350€ 350€ 350€ 390€ 390€ 400€ 400€
2o & 3o παιδί (μέχρι 12 ετών)  -  - 265€ 305€  -  -  -  -  -  - 

Τιμές 4ήμερο  
(26/12): 

Clarion Congress 


Royal Prague 


Ea Embassy


Hilton Atrium 


Early Normal Early Normal Early Normal Early Normal
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 365€ 400€ 400€ 440€ 445€ 485€ 495€ 535€
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 455€ 490€ 515€ 555€ 590€ 630€ 660€ 700€
Παιδικό (σε τρίκλινο) 295€ 295€ 270€ 310€ 330€ 330€ 390€ 390€
2o & 3o παιδί (μέχρι 12 ετών)  -  - 250€ 260€  -  -  -  - 

Τιμές 5ήμερο  
(29, 30, 31/12): 

Clarion Congress 


Royal Prague 


Ea Embassy


Hilton Atrium 


Early Normal Early Normal Early Normal Early Normal
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 499€ 560€ 550€ 600€ 625€ 650€ 730€ 770€
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 739€ 800€ 840€ 890€ 925€ 950€ 1160€ 1200€
Παιδικό (σε τρίκλινο) 295€ 295€ 250€ 350€ 350€ 350€ 390€ 390€
2o & 3o παιδί (μέχρι 12 ετών)  -  - 240€ 250€  -  -  -  - 

Czech Republic
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΡΑΓΑ (Ξενάγηση πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Πράγα. Άφιξη και 
αφού μας παραλάβει ο αρχηγός και ξεναγός μας θα μεταβούμε με 
πούλμαν στο κέντρο της πόλης για να ξεκινήσουμε την περιπατητή 
ξενάγηση, στα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης. Θα ξεκινήσουμε με 
τη Μάλα Στράνα (Malá Strana) που είναι μια από τις παλαιότερες 
ιστορικές συνοικίες της Πράγας. Κυριολεκτικά σημαίνει «Μικρό 
Μέρος», αλλά καλύτερα αποδίδεται σαν «Μικρή Πόλη», καθώς 
πρόκειται για ένα μικρό μέρος στην αριστερή όχθη του ποταμού 
Μολδάβα, κάτω από το κάστρο της Πράγας, σε αντίθεση με τις 
μεγαλύτερες περιοχές της Πράγας στη δεξιά όχθη του ποταμού. 
Θα περιδιαβούμε στα γραφικά δρομάκια όπου θα θαυμάσουμε 
τα παλιά κτήρια,τις εκκλησίες, τη λιθόστρωτη μπαρόκ πλατεία 
και το σήμα κατατεθέν της, την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. 
Χρόνος στη διάθεσή μας για καφέ. Θα συνεχίσουμε τη ξενάγηση 
μας περνώντας στην απέναντι όχθη, διασχίζοντας τη μεσαιωνική, 
λιθόστρωτη Γέφυρα του Καρόλου, που ονομάζεται και «λεωφόρος 
των αγαλμάτων», από τα 30 αγάλματα αγίων και ηγεμόνων που την 
στολίζουν από τη μία άκρη έως την άλλη. Ακόμα θα δούμε το παλιό 
κοιμητήριο και το παλιό εβραϊκό Δημαρχείο. Θα τελειώσουμε τη 
ξενάγησή μας σήμερα με την Παλιά Πόλη (Staré Mesto) όπου θα 
δούμε τη μεγάλη Πλατεία με το άγαλμα του Γιαν Χους και γύρω 
της το Παλαιό Δημαρχείο, το Αστρονομικό Ρολόι και τέλος τον 
Πύργο της Πυρίτιδας. Μεταφορά στο ξενοδοχείο τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΠΡΑΓΑ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΡΕΣΔΗ (148 χλμ.)
Πρωινό και η μέρα σας ελεύθερη. Σας προτείνουμε μία ολοήμερη 
εκδρομή στην πιο μπαρόκ πόλη της Γερμανίας, την Δρέσδη, τη 
«Φλωρεντία» του ποταμού Έλβα. Η πόλη έχει μια μακροχρόνια 
ιστορία ως κύρια και βασιλική κατοικία για τους βασιλιάδες της 
Σαξωνίας. Ο βομβαρδισμός της και η ολοσχερής καταστροφή της 
κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο άλλαξε ολοκληρωτικά το πρόσωπο 
της πόλης. Ξαναχτισμένη ως μια σοσιαλιστική πόλη, η Δρέσδη 
παρουσιάζει τώρα μια εντελώς νέα εικόνα καθώς πολλά από τα 
ιστορικά κτίρια επαναοικοδομήθηκαν για να εντυπωσιάσουν 
και τον πιο δύσκολο επισκέπτη. Μερικά από αυτά είναι η Όπερα 
Semperoper, το περίφημο Zwinger (Τσβίγκερ - ανάκτορο των 
Βασιλέων της Σαξωνίας), την εκκλησία της Παναγίας, τον περίφημο 
τοίχο μήκους 102 μέτρων, φτιαγμένος με 24.000 πορσελάνινα 
πλακάκια Meissen κ.α. Το 2004 η ΟΥΝΕΣΚΟ κήρυξε τη Δρέσδη και 
το τμήμα της κοιλάδας του ποταμού Έλβα ως μνημείο παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιστροφή στην Πράγα. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ (127 χλμ.) 
Πρωινό και ακολουθεί ολοήμερη εκδρομή στην όμορφη 
λουτρόπολη, το Κάρλοβυ Βάρυ, που ακούγεται σχεδόν σαν θρύλος 
στο βορρά, όπου βουνά, δάση και χωριά περνούν από τα μάτια 
μας στη διαδρομή σαν εικονογραφημένο βιβλίο. Η πανέμορφη 
λουτρόπολη θα μας εντυπωσιάσει με το πράσινο, τα γάργαρα 
νερά και τα υπέροχα κτίρια. Η ξενάγηση μας γίνεται με τα πόδια 
και διαρκεί περίπου μία ώρα. Στην περιήγησή μας θα δούμε το 
Αυτοκρατορικό θεραπευτήριο, το Θέατρο της πόλης, τις στοές και 
τα περιστύλια διαφόρων αρχιτεκτονικών ρυθμών, που στεγάζουν 

τις ιαματικές πηγές, τον φυσικό θερμοπίδακα και τη Ρώσικη 
εκκλησία στην άκρη της πόλης, δίπλα στο δάσος. Μετά τη ξενάγηση 
ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε τη βόλτα σας κατά μήκος του 
ποταμού ή για ψώνια (πηγή των κρυστάλλων της Βοημίας) και καφέ. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ 
Πρωινό και αναχώρηση για το Κάστρο της Πράγας που βρίσκεται στη 
συνοικία Χρατσάνι και είναι ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα 
κάστρα του κόσμου και η αρχαιότερη έδρα των Τσέχων Βασιλέων. 
Σήμερα είναι η έδρα του προέδρου της Δημοκρατίας, ιστορικό και 
πολιτιστικό κέντρο της πόλης και του κράτους. Θα θαυμάσουμε τον 
Καθεδρικό Ναό του Βίττου, το πνευματικό σύμβολο των Τσέχων και 
το πιο χαρακτηριστικό ορόσημο του Κάστρου. Επίσης θα δούμε 
τη Βασιλική του Αγίου Γεωργίου και τη βιβλιοθήκη του Στάχοβ. 
Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στο χρυσό δρομάκι ή δρόμο 
των Αλχημιστών με ιστορικά σπίτια που εκθέτουν μεσαιωνικές 
πανοπλίες και πωλούν τουριστικά σουβενίρ. Επίσης στην πύλη του 
κάστρου κάθε ώρα συγκεντρώνεται κόσμος για να δει την αλλαγή 
της φρουράς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΠΡΑΓΑ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και ελεύθερη ημέρα για να απολαύσετε ένα ζεστό ρόφημα 
σε κάποιο από τα καφέ της πόλης ή να κάνετε την βόλτα σας στους 
εμπορικούς της δρόμους και να απολαύσετε την πλατεία της 
Πράγας, όπου θα βρείτε γραφικές στοές και ιστορικά κτίρια. Μπείτε 
και σεις μέσα στο πλήθος για να παρακολουθήσετε το Αστρονομικό 
ρολόι και τα ξεχωριστά του χτυπήματα.Στην συνέχεια αναχώρηση 
για το αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

Σημειώσεις: 
Για τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις 
το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70€, & Από/προς 
υπόλοιπα αεροδρόμια 140€.
Οι παιδικές τιμές είναι για παιδιά μέχρι 12 ετών με διαμονή στο ίδιο 
δωμάτιο με 2 ενήλικες. 
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να 
αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν. Το ημερήσιο πρόγραμμα 
προσαρμόζεται ανάλογα με τα ωράρια των πτήσεων σε κάθε αναχώρηση.
Στην τετραήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 2η ημέρα του 
προγράμματος και στην 6ήμερη εκδρομή υπάρχει μια επιπλέον 
ελεύθερη ημέρα.
Οι τιμές early booking ισχύουν για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων.
Στα ξενοδοχεία ζητείται πιστωτική κάρτα ή κάποιο ποσό ως εγγύηση το 
οποίο επιστρέφεται με το check out.

Πτήσεις: 

Αναχώρηση (21/12) Αθήνα - Πράγα 09:25 - 11:35
Επιστροφή (26/12) Πράγα - Αθήνα 11:50 - 15:30
Αναχώρηση (22/12) Αθήνα - Πράγα 14:25 - 16:05
Επιστροφή (26/12) Πράγα - Αθήνα 11:50 - 15:30
Αναχώρηση (23/12) Αθήνα - Πράγα 14:25 - 16:05
Επιστροφή (27/12) Πράγα - Αθήνα 16:50 - 20:30
Αναχώρηση (24/12) Αθήνα - Πράγα 09:25 - 11:05
Επιστροφή (28/12) Πράγα - Αθήνα 11:50 - 15:30
Αναχώρηση (26/12) Αθήνα - Πράγα 09:25 - 11:05
Επιστροφή (29/12) Πράγα - Αθήνα 16:50 - 20:30

Αναχώρηση (29/12) Αθήνα - Πράγα 14:25 - 16:05
Επιστροφή (02/01) Πράγα - Αθήνα 11:50 - 15:30
Αναχώρηση (30/12) Αθήνα - Πράγα 14:25 - 16:05
Επιστροφή (03/01) Πράγα - Αθήνα 16:50 - 20:30
Αναχώρηση (31/12) Αθήνα - Πράγα 09:25 - 11:05
Επιστροφή (04/01) Πράγα - Αθήνα 11:50 - 15:30
Αναχώρηση (02/01) Αθήνα - Πράγα 09:25 - 11:05
Επιστροφή (06/01) Πράγα - Αθήνα 16:50 - 20:30
Αναχώρηση (03/01) Αθήνα - Πράγα 14:25 - 16:05
Επιστροφή (07/01) Πράγα - Αθήνα 11:50 - 15:30
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Περιλαμβάνονται: 

• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Πράγα - Αθήνα.

• Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο της Πράγας.

• 3 ή 4 διανυκτερεύσεις στην Πράγα σε ξενοδοχείο της επιλογής σας με 
πρωινό.

• 2 γεύματα σε τοπικό εστιατόριο.

• 1 γεύμα στην κρουαζιέρα στο ποταμό Μολδάβα.

• Ξενάγηση της παλιάς πόλης της Πράγας. 

• Ξενάγηση του Κάστρου της Πράγας.

• Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ.

• Ελληνόφωνος συνοδός - Ξεναγός.

• Ταξιδιωτική ασφάλεια με επιπλέον παροχές.

• Ενημερωτικά έντυπα.

• Φ.Π.Α.

• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.

• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 150€ κατ΄άτομο.

• Είσοδοι σε μουσεία, ανακτόρων, και γενικά όπου απαιτείται.

• Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και ότι ρητά δεν 
αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.

Αναχωρήσεις: 
22, 23, 24, 26, 29, 30 Δεκεμβρίου
02, 03 Ιανουαρίου

ΠΡΑΓΑ
Καστρούπολη, Τσέσκυ Κρούμλοβ, Κάρλοβυ Βάρυ, Κρουαζιέρα.

Τσεχία: 
4, 5 ημέρες

ΑΠΟ

495€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Δώρο: 
Εκδρομή στο 

Κάρλοβυ Βάρυ
Δύο γεύματα σε 

τοπικά εστιατόρια  
& ένα γεύμα στη 

κρουαζιέρα  
Μολδάβα

Τιμές: Diplomat 


987 


Maximilian


Hilton Prague


Intercontinental


5ήμερο 22, 23, 24, 26/12 22, 23, 24, 26/12  - 22, 23, 24/12 22,23,24/12 26/12
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 545€ 635€  - 665€ 725€ 695€
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 655€ 815€  - 865€ 975€ 945€
Παιδικό (σε τρίκλινο) 455€ 555€  - 565€ 595€ 595€
4ήμερο 26/12 26/12 26/12 26/12 26/12
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 495€ 565€ 575€ 635€ 645€
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 575€ 685€ 695€ 815€ 825€
Παιδικό (σε τρίκλινο) 405€ 485€ 485€ 495€ 545€
5ήμερο 29, 30/12 29, 30/12 29, 30/12 29/12 30/12 29, 30/12
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 695€ 725€ 735€ 825€ 765€ 925€
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 805€ 1015€ 1025€ 1145€ 1085€ 1275€
Παιδικό (σε τρίκλινο) 455€ 635€ 645€ 675€ 675€ 825€
5ήμερο 02/01 02/01 02/01 03/01 03/01
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 525€ 615€ 615€ 635€ 695€
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 635€ 735€ 735€ 825€ 935€
Παιδικό (σε τρίκλινο) 455€ 545€ 545€ 545€ 605€

Czech Republic
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΡΑΓΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Πράγα. Άφιξη στην 

‘‘χρυσή πόλη’’ και συνάντηση με τον τοπικό ξεναγό μας, επιβίβαση 

στο λεωφορείο και η ξενάγησή μας ξεκινάει με το ‘‘Μικρό μέρος’’ 

(ΜάλαΣτράνα) μία από τις παλαιότερες ιστορικές συνοικίες στην 

Πράγα. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε την επιβλητική μπαρόκ 

εκκλησία του Αγ. Νικολάου, θα περπατήσουμε από την γραφική 

Γοτθική γέφυρα του Καρόλου μέσα από τα μεσαιωνικά δρομάκια 

της ‘‘Βασιλικής οδού’’ ως την πλατεία της παλιάς πόλης, με το 

Δημαρχείο και το φημισμένο αστρονομικό ρολόι και την ‘‘παρέλαση 

των αποστόλων’’ καθώς και στην πλατεία του ιστορικού κέντρου της 

Πράγας. Μετά την ξενάγηση θα έχουμε γεύμα σε τοπικό εστιατόριο 

για να απολαύσουμε την παραδοσιακή τοπική κουζίνα. Στη συνέχεια 

θα μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ διασκεδάστε 

σε τυπικές Τσέχικες μπυραρίες με τοπικές σπεσιαλιτέ και μπύρα 

παραγωγής τους ή στα φημισμένα τζαζ κλαμπ της Πράγας.

2η μέρα: ΠΡΑΓΑ - ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ (Προαιρετική)

Πρωινό στο ξενοδοχείο και η μέρα είναι ελεύθερη, πρότασή 

μας είναι μία ολοήμερη εκδρομή στη δεύτερη πιο όμορφη πόλη 

μετά την Πράγα στο «ΤσέσκυΚρούμλοβ». Χείμαρροι του ποταμού 

Μολδάβα τρέχουν σε πολλά σημεία αυτής της μεσαιωνικής πόλης 

η οποία όπως και η Πράγα, είναι στην λίστα των διατηρητέων 

πόλεων της Ουνέσκο. Αποτελεί πολιτισμικό στολίδι με τα ιδιαίτερα 

καλοδιατηρημένα γοτθικού και αναγεννησιακού ρυθμού κτήρια, 

τις εκκλησίες και τα στενά δρομάκια της. Τα τείχη του Κρούμλοβ 

εσωκλείουν θησαυρούς ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και πολιτισμικής 

αξίας όπως η ‘‘κρυφή γέφυρα’’. Επισκεφθείτε το κάστρο της πόλης 

και θαυμάστε από ψηλά την πανοραμική θέα. Επιστροφή στην 

Πράγα. Βράδυ ελεύθερο.

3η μέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ

Μετά το πρωινό, θα αναχωρήσουμε από την Πράγα με προορισμό 

την γνωστή λουτρόπολη Κάρλοβυ Βάρυ στη Δυτική Βοημία, γνωστή 

λόγω των ιαματικών πηγών. Τον 14ο αιώνα ονομάστηκε «Βασιλική 

Πόλη» από τον αυτοκράτορα Κάρολο τον 4ο και έκτοτε καθιερώθηκε 

σαν τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων των γραμμάτων, των 

τεχνών και της πολιτικής. Διασχίζοντας τον κεντρικό πεζόδρομο 

δίπλα στον ποταμό Τέπλα καταλαβαίνουμε γιατί ο Γκαίτε, ο Σίλλερ, 

ο Μπετόβεν, ο Μπαχ ο Τσάρος της Ρωσίας κ.α. περπάτησαν τον ίδιο 

δρόμο. Μετά την ξενάγηση μας στην πόλη θα έχουμε γεύμα σε 

τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή στη Πράγα. Βράδυ ελεύθερο.

4η μέρα: ΠΡΑΓΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγηση μας συνεχίζεται με το 

μοναστήρι του Στράχοβ και το Λορέττο ένα από τα σημαντικότερα 

μνημεία της Πράγας, στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη μαγευτική 

καστρούπολη, την Ακρόπολη της Πράγας που απλώνεται πάνω 

στο λόφο της ΜάλαΣτράνα (Μικρό μέρος) και καταλήγουμε στον 

εντυπωσιακό Γοτθικό ναό του Αγ. Βίτου και στην ‘‘βασιλική’’ του Αγ. 

Γεωργίου. Μετά την ξενάγησή μας θα έχουμε 2ωρη κρουαζιέρα στο 

ποταμό Μολδάβα όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την 

Πράγα από μια άλλη άποψη. Η κρουαζιέρα θα συνοδεύεται από 

γεύμα σε μπουφέ. Μετά το γεύμα ελεύθεροι για μια βόλτα στην 

πόλη. Για το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια 

παράσταση «Μαύρου Θεάτρου», όπερα κ.α., άλλωστε βρίσκεστε 

στην πόλη όπου γεννήθηκε η ιδέα του Μαύρου Θεάτρου!

5η μέρα: ΠΡΑΓΑ - ΑΘΗΝΑ

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και με τις καλύτερες εντυπώσεις από 

την όμορφη πρωτεύουσα της κεντρικής Ευρώπης, αναχωρούμε για 

το αεροδρόμιο και την πτήση της επιστροφής.

Σημειώσεις: 
Για τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις 
το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70€, & Από/προς 
υπόλοιπα αεροδρόμια 140€.
Οι παιδικές τιμές είναι για παιδιά μέχρι 12 ετών με διαμονή στο ίδιο 
δωμάτιο με 2 ενήλικες. 
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να 
αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν. 
Το 4ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 2η μέρα. 
Αυστηρά για την συμμετοχή σας στα εορταστικά δείπνα δηλώνετε 
συμμετοχή με την οριστικοποίηση της κράτησης σας

Πτήσεις: 

Αναχώρηση (22/12) Αθήνα - Πράγα Α3 866 14:25 - 16:05 
Επιστροφή (26/12) Πράγα - Αθήνα Α3 865 11:50 - 15:30

Αναχώρηση (29/12) Αθήνα - Πράγα Α3 866 14:25 - 16:05
Επιστροφή (02/01) Πράγα - Αθήνα Α3 865 11:50 - 15:30

Αναχώρηση (22/12) Αθήνα - Πράγα Α3 4012 06:30 - 08:10 
Επιστροφή (26/12) Πράγα - Αθήνα Α3 4015 13:15 - 16:45

Αναχώρηση (29/12) Αθήνα - Πράγα Α3 4012 12:00 - 13:40
Επιστροφή (02/01) Πράγα - Αθήνα Α3 4013 13:30 - 17:00

Αναχώρηση (23/12) Αθήνα - Πράγα Α3 865 14:25 - 16:05 
Επιστροφή (27/12) Πράγα - Αθήνα Α3 867 16:50 - 20:30

Αναχώρηση (30/12) Αθήνα - Πράγα Α3 866 14:25 - 16:05
Επιστροφή (03/01) Πράγα - Αθήνα Α3 867 16:50 - 20:30

Αναχώρηση (23/12) Αθήνα - Πράγα Α3 4028  07:00 - 08:40 
Επιστροφή (27/12) Πράγα - Αθήνα Α3 4015 14:30 - 18:00

Αναχώρηση (02/01) Αθήνα - Πράγα Α3 864 09:25 - 11:05
Επιστροφή (06/01) Πράγα - Αθήνα Α3 867  16:50 - 20:30

Αναχώρηση (24/12) Αθήνα - Πράγα Α3 864 09:25 - 11:05
Επιστροφή (28/12) Πράγα - Αθήνα Α3 867 11:50 - 15:30

Αναχώρηση (02/01) Αθήνα - Πράγα Α3 4012 11:00 - 12:40
Επιστροφή (06/01) Πράγα - Αθήνα  Α3 4013  18:30 - 22:00

Αναχώρηση (26/12) Αθήνα - Πράγα Α3 4014 10:45 - 12:25
Επιστροφή (29/12) Πράγα - Αθήνα Α3 4013 14:30 - 18:00

Αναχώρηση (03/01) Αθήνα - Πράγα Α3 866 14:25 - 16:05
Επιστροφή (07/01) Πράγα - Αθήνα  Α3 865 11:50 - 15:30

Αναχώρηση (26/12) Αθήνα - Πράγα Α3 864 09:25 - 11:05
Επιστροφή (30/12) Πράγα - Αθήνα Α3 867 16:50 - 20:30
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Περιλαμβάνονται: 
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Αεροπορικό εισιτήριο Βιέννη - Αθήνα ή Αθήνα - Βιέννη με την Aegean 

Airlines.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3 & 4* (Κρούσεβατς Hotel Petrus, 

Βουδαπέστη Hotel Flamenco, Βιέννη Hotel Austria Trend Ananas) ή 
παρόμοια. 

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

πρόγραμμα της εκδρομής.
• 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: 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται. 
• Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Checkpoint 15€

Central Europe

435€
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

Δώρο:  
Ημιδιατροφή 

& Φόροι 
αεροδρομίων

Αναχ (19/12) - Πτήση επιστροφής (24/12): 

Επιστροφή Βιέννη - Αθήνα A3 4021 09:40 - 13:00

Πτήση αναχώρησης (28/12): 

Αναχώρηση Αθήνα - Βιέννη A3 4018 19:30 - 20:55

Τιμές: Αναχώρηση: 19/12 Αναχώρηση: 28/12

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 435€ 495€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 575€ 695€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 435€ 495€

Σημειώσεις: 
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν. 
Στις 28/12 η εκδρομή πραγματοποιείται αντίστροφα. 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Βελιγράδι, Βουδαπέστη, Μπρατισλάβα, Βιέννη.

Αναχωρήσεις: 
19, 28 Δεκεμβρίου

Κεντρική Ευρώπη: 
6 ημέρες

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ 

Συγκέντρωση, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για 

το Κρούσεβατς, με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό. 

Αφού περάσουμε τον απαραίτητο έλεγχο διαβατηρίων στα 

σύνορα, άφιξη αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. 

Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα 

της Σερβίας, το Βελιγράδι, στη συμβολή των ποταμών 

Δούναβη και Σάβα. Με την άφιξή μας θα κάνουμε την 

πανοραμική περιήγηση της πόλης, που σφύζει από τέχνη 

και ζωή. Θα δούμε το φρούριο - πάρκο Καλεμέγκνταν, 

τον Πύργο Νεμπόιτσκα, που ήταν η φυλακή και ο τόπος 

θανάτου του Ρήγα Φεραίου, την Πλατεία Δημοκρατίας με 

το Εθνικό Θέατρο, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Σάββα (τη 

μεγαλύτερη ορθόδοξη εκκλησία στην Ευρώπη), το κτήριο 

του Κοινοβουλίου κ.λπ. Χρόνος ελεύθερος στον πεζόδρομο 

του Πρίγκιπα Μιχαήλ (Knez Mihailova). Άφιξη το απόγευμα 

στη Βουδαπέστη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος 

στη διάθεση σας για να κάνετε τη βόλτα σας στην οδό Βάτσι 

Ούτσα με τα ωραία καταστήματα και την μοντέρνα πλατεία 

Μαρτινέλι ή την πλατεία Βαροσμάρτι με το περίφημο καφέ 

Ζερμπό. Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση πόλης. Πανέμορφη, 

φιλόξενη και «ακουμπισμένη» στις όχθες του Δούναβη, 

δεξιά η Βούδα κτισμένη πάνω σε χαμηλούς λόφους και 

αριστερά η Πέστη απλωμένη σε πεδιάδα. Οκτώ θαυμαστές 

γέφυρες συνδέουν τούτα τα δύο κομμάτια, πού εδώ και 

περίπου 100 χρόνια έχουν ενωθεί σε μία πόλη. Θα δούμε το 

εντυπωσιακό κτίριο του Κοινοβουλίου, τη Πλατεία Ηρώων, 

τη Γέφυρα των Αλυσίδων, την υπέροχη εκκλησία του Αγ. 

Ματθαίου, το Πύργο των Ψαράδων που είναι το σύμβολο 

της πόλη και τον λόφο Γκέλερτ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

και απόγευμα ελεύθερο. Για το βράδυ σας προτείνουμε 

να διασκεδάσετε σε τοπική ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά. 

Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΙΕΝΝΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα 

της Αυστρίας την αριστοκρατική Βιέννη. Καθ’ οδών 

θα επισκεφθούμε την πρωτεύουσα της Σλοβακίας την 

Μπρατισλάβα, με τη παλιά πόλη Στάρε Μέστο που ταξιδεύει 

τους επισκέπτες μερικούς αιώνες στο παρελθόν, καθώς 

περπατούν στους λιθόστρωτους δρόμους, θαυμάζουν τη 

μπαρόκ αρχιτεκτονική, και χαλαρώνουν σε καφετέριες 

και εστιατόρια. Σε μικρή απόσταση από την παλιά πόλη, 

θα δούμε ακόμα σημαντικά αξιοθέατα, όπως το κάστρο 

Χράντ του 15ου αιώνα που φιλοξενεί το Μουσεία Ιστορίας 

και Μουσικής, το Εθνικό Θέατρο και τη Φιλαρμονική 

Ορχήστρα της Σλοβακίας καθώς και την Εθνική Πινακοθήκη 

που στεγάζεται σε ένα ανάκτορο του 18ου αιώνα. Άφιξη 

το απόγευμα στη Βιέννη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 

χρόνος ελεύθερος για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. 

Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση. Θα 

δούμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα διασχίσουμε 

την περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ, για να δούμε τα πιο 

σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό 

Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, τη Πύλη 

του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, 

το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την 

εκκλησία του Τάματος, και την Φωτίρ Κίρχε. Στη συνέχεια 

θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου 

και θα περπατήσουμε στην ιστορική συνοικία της Ελληνικής 

παροικίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος 

να περπατήσετε στην Κέρτνερστράσσε, να απολαύσετε έναν 

Βιεννέζικο καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα σ’ ένα από τα πολλά 

παλιά και διάσημα καφέ της πόλης π.χ. CENTRAL CAFE ή 

LATMAN CAFÉ. Δείπνο και διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για 

την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα. Άφιξη νωρίς το 

μεσημέρι στην Αθήνα. 
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Περιλαμβάνονται: 
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Αεροπορικό εισιτήριο Βιέννη - Αθήνα ή Αθήνα - Βιέννη με την Aegean 

Airlines.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (Βερόνα Hotel Maxim, Μόναχο 

Hotel Sheraton ή Holiday Inn, Βιέννη Austria Trend Ananas) ή παρόμοια. 
• Πρωινό καθημερινά.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• 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: 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται. 
• Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Βερόνα 2€).
• Checkpoint 20€. 

Austria Germany

495€
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

Δώρο:  
Φόροι 

αεροδρομίων

Αναχ (18/12) - Πτήση επιστροφής (28/12):

Επιστροφή Βιέννη - Αθήνα A3 4021 09:40 - 13:00

Πτήση αναχώρησης (28/12): 

Αναχώρηση Αθήνα - Βιέννη A3 4018 19:30 - 20:55

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 495€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 675€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 495€

Σημειώσεις: 
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν. 
Στις 28/12 η εκδρομή πραγματοποιείται αντίστροφα. 

Αναχωρήσεις: 
18, 28 Δεκεμβρίου

ΓΥΡΟΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ - ΜΟΝΑΧΟ
Βερόνα, Ίνσμπρουκ, Μόναχο, Σάλτσμπουργκ, Βιέννη.

Αυστρία, Γερμανία: 
7 ημέρες

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΠΑΤΡΑ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΕΝ 

ΠΛΩ 

Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας/

Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση 

στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα. 

Διανυκτέρευση εν πλω. 

2η μέρα: ΑΝΚΟΝΑ - ΒΕΡΟΝΑ

 Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και αναχώρηση για τη 

Βερόνα. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΒΕΡΟΝΑ - ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΜΟΝΑΧΟ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Μόναχο. Καθ 

οδών θα επισκεφθούμε το Ίνσμπρουκ. Στην πανοραμική 

μας περιήγηση θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και να 

θαυμάσουμε πληθώρα από αξιοθέατα που συνθέτουν 

την μαγεία αυτής της πόλης. Δικαιολογημένα αποκαλούν 

το Ίνσμπρουκ «διαμάντι των Άλπεων». Ο ποταμός Ιν 

της προσδίδει μια μεγαλοπρέπεια και τα αξιοθέατα την 

στολίζουν σαν ένα μόνιμο και διαρκές μοναδικό κόσμημα. 

Θα περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο 

και θαυμάστε την Χρυσή Στέγη, τα Χειμερινά ανάκτορα 

(όπου βρίσκεται και η σαρκοφάγος του αυτοκράτορα 

Μαξιμιλιανού), και τον μεγαλοπρεπή και χρυσοστολισμένο 

ναό του Αγ. Ιακώβ. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το 

Μουσείο Σβαρόφσκι γνωστό παγκοσμίως σας το Μουσείο 

Swarovski Crystal World, δημιουργία του καλλιτεχνικού 

διευθυντή André Heller, που αποτελεί τη μεγαλύτερη 

έκθεση του οίκου Swarovski. Πέρα από τα εκθέματα, 

ιδιαίτερα εντυπωσιακός είναι ο χώρος του μουσείου. Αργά 
το απόγευμα άφιξη στο Μόναχο. Μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΜΟΝΑΧΟ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση. Θα 
ξεκινήσουμε από την κεντρική πλατεία Μαριενπλάτς με 
το Παλαιό Δημαρχείο, το επιβλητικό Νέο Δημαρχείο με 
τις 43 καμπάνες και τον κίονα της Παναγίας, με το χρυσό 
άγαλμά της. Θα συνεχίσουμε με την εκκλησία του Αγίου 
Πέτρου, που είναι και η παλαιότερη εκκλησία του Μονάχου. 
Ακολουθεί η Τεατινερστράσσε ο περίφημος πεζόδρομος 
με καταστήματα και το νεοκλασικού ρυθμού κτίριο της 
Όπερας του Μονάχου. Από εδώ ξεκινά η Μαξιμίλιανστρασε, 
η ακριβότερη οδός της πόλης, στην οποία υπάρχουν 
καταστήματα διεθνώς γνωστών εταιριών - όπως οι Gucci, 
Armani και Bulgari - καθώς και ιδιωτικές γκαλερί έργων 
τέχνης, καφέ και εστιατόρια. Θα συνεχίσουμε με το 
Χοφμπροιχάους, μίας από τις γνωστότερες μπυραρίες του 
Μονάχου, η οποία βρίσκεται στην ιδιοκτησία της Βαυαρικής 
κυβέρνησης και προχωρώντας θα βρεθούμε στο σπίτι, 
όπου ο Μότσαρτ το 1780 έγραψε την όπερα της Ιδομενέας. 
Τελειώνουμε την περιήγηση στην πλατεία Μαριενπλατς απ’ 
όπου ξεκινήσαμε. Το υπόλοιπο της ημέρες είναι ελεύθερο 
για να απολαύσετε τον περίπατό σας στο ιστορικό κέντρο 
της πόλης. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΜΟΝΑΧΟ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΒΙΕΝΝΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ. 
Η περιήγηση μας θα ξεκινήσει από την παλιά πόλη του 
Σάλτσμπουργκ, όπου θα δούμε το παλάτι Μιραμπέλ με τους 

υπέροχους κήπους του, τον επιβλητικό Καθεδρικό ναό, την 

μικρή όπερα, το σπίτι - μουσείο του Μότσαρτ και φυσικά 

την οδό Γκετράιντε - γκάσσε, με τα καλοδιατηρημένα 

αρχοντικά, και τέλος τον Πύργο Γκλόκενσπιλ με τις 35 

καμπάνες. Αναχώρηση για πρωτεύουσα της Αυστρίας την 

αριστοκρατική Βιέννη. Άφιξη αργά το απόγευμα, μεταφορά 

και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος στη διάθεση 

σας για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση. 

6η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση. Θα 

δούμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα διασχίσουμε 

στη περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ, για να δούμε τα πιο 

σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό 

Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, τη Πύλη 

του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, 

το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την 

εκκλησία του Τάματος, και την Φωτίρ Κίρχε. Στη συνέχεια 

θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου 

και θα περπατήσουμε στην ιστορική συνοικία της Ελληνικής 

παροικίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος 

να περπατήσετε στην Κέρτνερστράσσε, να απολαύσετε έναν 

Βιεννέζικο καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα σ’ ένα από τα πολλά 

παλιά και διάσημα καφέ της πόλης π.χ. CENTRAL CAFE ή 

LATMAN CAFÉ. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για 

την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα. Άφιξη νωρίς το 

μεσημέρι στην Αθήνα. 
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Περιλαμβάνονται: 

• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βιέννη με την Aegean Airlines.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το 

πρόγραμμα.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ανκόνα - Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4).
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (Βιέννη Hotel Austria Trend Ananas Vienna, Μόναχο Hotel Sheraton ή 

Holiday Inn, Ζυρίχη Hotel Courtyard by Marriott, Μιλάνο Holiday Inn) ή παρόμοια. 
• Πρωινό καθημερινά (εκτός πλοίου). 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Μία χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά. 
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. 
• Εισιτήριο Αλπικού τρένου (65€) το άτομο.
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Checkpoint 25€.
• Δημοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία, το άτομο τη βραδιά (Ζυρίχη 2,5 ελβετικά φράγκα, Μιλάνο 2€). 

Austria Germany Switzerland

785€
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

Δώρο:  
Φόροι 

Αεροδρομίων

Πτήσεις (ναυλωμένη πτήση): 

Αναχώρηση (28/12) Αθήνα - Βιέννη A3 4018 19:30 - 20:55

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 785€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 1095€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 695€

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

1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΒΙΕΝΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα 
της Αυστρίας τη Βιέννη. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση. Θα δούμε 
το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα διασχίσουμε στη περίφημη 
λεωφόρο του Ρινγκ, για να δούμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα 
της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο 
των Μουσείων, τη Πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, 
το Δημαρχείο, το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο, 
την εκκλησία του Τάματος, και την Φωτίρ Κίρχε. Στη συνέχεια θα 
καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου και θα 
περπατήσουμε στην ιστορική συνοικία της Ελληνικής παροικίας. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος να περπατήσετε 
στην Κέρτνερστράσσε, να απολαύσετε έναν Βιεννέζικο καφέ ή μια 
ζεστή σοκολάτα σ’ ένα από τα πολλά παλιά και διάσημα καφέ της 
πόλης π.χ. CENTRAL CAFE ή LATMAN CAFÉ. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΜΟΝΑΧΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ. Η 
περιήγηση μας θα ξεκινήσει από την παλιά πόλη του Σάλτσμπουργκ, 
όπου θα δούμε το παλάτι Μιραμπέλ με τους υπέροχους κήπους 
του, τον επιβλητικό Καθεδρικό ναό, την μικρή όπερα, το σπίτι - 
μουσείο του Μότσαρτ και φυσικά την οδό Γκετράιντε - γκάσσε, με 
τα καλοδιατηρημένα αρχοντικά, και τέλος τον Πύργο Γκλόκενσπιλ 
με τις 35 καμπάνες. Συνεχίζουμε για το Μόναχο. Άφιξη αργά 
το απόγευμα, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση

4η μέρα: ΜΟΝΑΧΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση. Θα ξεκινήσουμε 
από την κεντρική πλατεία Μαριενπλάτς με το Παλαιό Δημαρχείο, το 
επιβλητικό Νέο Δημαρχείο με τις 43 καμπάνες και τον κίονα της 
Παναγίας, με το χρυσό άγαλμά της. Θα συνεχίσουμε με την εκκλησία 
του Αγίου Πέτρου, που είναι και η παλαιότερη εκκλησία του 
Μονάχου. Ακολουθεί η Τεατινερστράσσε ο περίφημος πεζόδρομος 
με καταστήματα και το νεοκλασικού ρυθμού κτίριο της Όπερας του 
Μονάχου. Από εδώ ξεκινά η Μαξιμίλιανστρασε, η ακριβότερη οδός 
της πόλης, στην οποία υπάρχουν καταστήματα διεθνώς γνωστών 
εταιριών - όπως οι Gucci, Armani και Bulgari - καθώς και ιδιωτικές 

γκαλερί έργων τέχνης, καφέ και εστιατόρια. Θα συνεχίσουμε με το 
Χοφμπροιχάους, μίας από τις γνωστότερες μπυραρίες του Μονάχου, 
η οποία βρίσκεται στην ιδιοκτησία της Βαυαρικής κυβέρνησης και 
προχωρώντας θα βρεθούμε στο σπίτι, όπου ο Μότσαρτ το 1780 
έγραψε την όπερα της Ιδομενέας. Τελειώνουμε την περιήγηση 
στην πλατεία Μαριενπλατς απ’ όπου ξεκινήσαμε. Το υπόλοιπο της 
ημέρες είναι ελεύθερο για να απολαύσετε τον περίπατό σας στο 
ιστορικό κέντρο της πόλης. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΜΟΝΑΧΟ - ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΖΥΡΙΧΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Ζυρίχη. Καθ οδών 
θα επισκεφθούμε το Ίνσμπρουκ. Στην πανοραμική μας περιήγηση 
θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και να θαυμάσουμε πληθώρα 
από αξιοθέατα που συνθέτουν την μαγεία αυτής της πόλης. 
Δικαιολογημένα αποκαλούν το Ίνσμπρουκ «διαμάντι των Άλπεων». 
Ο ποταμός Ιν της προσδίδει μια μεγαλοπρέπεια και τα αξιοθέατα 
την στολίζουν σαν ένα μόνιμο και διαρκές μοναδικό κόσμημα. Θα 
περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο και θαυμάστε 
την Χρυσή Στέγη, τα Χειμερινά ανάκτορα (όπου βρίσκεται και η 
σαρκοφάγος του αυτοκράτορα Μαξιμιλιανού), και τον μεγαλοπρεπή 
και χρυσοστολισμένο ναό του Αγ. Ιακώβ. Αργά το απόγευμα άφιξη 
στη Ζυρίχη. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ (περιήγηση) - ΒΕΡΝΗ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση. Θα διασχίσουμε 
τη Λεωφόρο Μπανχοφστράσσε όπου βρίσκονται οι μεγαλύτερες 
τράπεζες της Ελβετίας 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 Δημαρχείο, την Όπερα, και το μοντέρνο κτίριο 
Λε Κουρμουζιέ που είναι το κέντρο προστασίας περιβάλλοντος. 
Διασχίζοντας την πανέμορφη Ελβετική ύπαιθρο θα επισκεφθούμε 
μία από τις ομορφότερες και πιο σημαντικές πόλεις της Ελβετίας 
και πρωτεύουσα της, 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. Αναχώρηση 
για τη κουκλίστικη Λουκέρνη. Εντυπωσιακή η παλιά πόλη με τις 
χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, τα πλακόστρωτα δρομάκια και 

τις στολισμένες με σιντριβάνια μικρές πλατειές. Σπουδαίο αξιοθέατο 
είναι η ξύλινη σκεπαστή μεσαιωνική γέφυρα Καπελμπρίκε που 
απεικονίζει την ιστορία της πόλης σε 120 πίνακες ζωγραφισμένους 
σε ξύλο, το παλιό Δημαρχείο και το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο 
δίνουν στην πόλη μια παραμυθένια χροιά. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΣΑΙΝ ΜΟΡΙΤΖ - ΝΤΑΒΟΣ (ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ 
προαιρετικό) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη να τη χαρείτε όπως 
εσείς θέλετε. Εμείς σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στο 
παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ το οποίο 
είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1580μ με γραφικά σαλέ και πολυτελή 
ξενοδοχεία για υψηλών προϋποθέσεων χειμερινές διακοπές. Μετά 
από μια θαυμάσια διαδρομή φθάνουμε στο Κουρ. Από εδώ θα 
πάρουμε το Αλπικό τρένο express με κατεύθυνση το ονομαστό 
χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ. Η διαδρομή ξετρελαίνει, μέσα 
από δάση, λίμνες και παγετώνες. Μια διαδρομή δυόμιση ώρες 
περίπου, γεμάτη αντιθέσεις, που θα σας μείνει αξέχαστη. Χρόνος 
ελεύθερος για να χαρείτε την φυσική ομορφιά. Σύντομη επίσκεψη 
στο Νταβός και αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη. 
Διανυκτέρευση. 

8η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΜΙΛΑΝΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο 
Λουγκάνο με την ομώνυμη λίμνη - την πόλη που χτυπά με ακρίβεια 
ελβετικού ρολογιού. Θα κάνουμε μια βόλτα στο ιστορικό κέντρο 
μέσα από τα σοκάκια της πόλης και στη πλατεία Ντέλα Ριφόρμα θα 
πιούμε το καφέ μας. Θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας στην πανέμορφη 
παραλία της και στη συνέχεια θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του Σαν 
Λορέντζ. ‘Άφιξη αργά το απόγευμα στην οικονομική πρωτεύουσα 
της Ιταλίας το Μιλάνο, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Χρόνος στη διάθεσή σας. Διανυκτέρευση.

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

10η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ 
Χαρείτε τις ανέσεις του πλοίου έως την ώρα που θα φτάσουμε στο 
λιμάνι της Πάτρας. Αποβίβαση και μεταφορά στον τελικό προορισμό 
μας. Άφιξη αργά το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη/Αθήνα. 

ΑΥΣΤΡΙΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ - 
ΕΛΒΕΤΙΑ - ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ
Βιέννη, Σάλτσμπουργκ, Μόναχο, Ίνσμπρουκ, Ζυρίχη, Βέρνη, 
Λουκέρνη, Σαιν Μόριτζ, Νταβός, Λουγκάνο, Μιλάνο.

Αναχώρηση: 
28 Δεκεμβρίου

Αυστρία, Γερμανία, Ελβετία: 
10 ημέρες
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Hotels

ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

HOLIDAY INN NUREMBERG 


Engelhardsgasse 12, 90402
www.ihg.com

NOVOTEL MESSEZENTRUM


Münchener Str. 340, 90471
www.accorhotels.comn

IBIS STRASBOURG HISTORIQUE 


7 Rue de Molsheim, 67000
www.accorhotels.com

NOVOTEL AMSTERDAM CITY 


Europaboulevard 10, 1083
www.accorhotels.com

PRESIDENT BRUSSELS


Bld du Roi Albert II 44, 1000
www.presidentbrusselshotel.be

ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΜΟΝΑΧΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΔΡΕΣΔΗ

HOLIDAY INN CITY SOUTH 


Bamberger Str 14, 01187
www.ihg.com

NOVOTEL FRANKFURT


Lise - Meitner - Straße 2, 60486
www.accorhotels.com

PESTANA BERLIN TIERGARTEN


Stülerstraße 6, 10787
www.pestana.com

INTERCONTINENTAL BERLIN


Budapester Str 2, 10787
www.ihg.com

FOUR POINTS SHERATON


Schwanthalerstraße 111, 80339
www.marriott.com
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Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Βερολίνο - Αθήνα με 

την Aegean Airlines.
• Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογή σας. 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής.
• Τοπικός ελληνόφωνος ξεναγός στο Βερολίνο την πρώτη μέρα της 

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

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

απαιτείται, ότι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Αναχώρηση: 
24 Δεκεμβρίου

ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΠΟΤΣΝΤΑΜ
Βερολίνο, Πότσνταμ, Μουσείο Βεργάμου, Δρέσδη.

Γερμανία: 
5 ημέρες

ΑΠΟ

495€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Δώρο:  
Εκδρομή στη 

ΔρέσδηΔιαμονή σε 
κεντρικά 

ξενοδοχεία

Τιμές: Pestana Berlin Tiergarten 


 Intercontinental 


Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 495€ 595€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 675€ 795€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 415€ 350€

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων & Checkpoint 175€ 175€

Germany
1η μέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ (ξενάγηση πόλης) 

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο και πτήση για 

το Βερολίνο. Με την άφιξη μας θα κάνουμε την ξενάγηση 

της πόλης όπου μέσα από την αρμονική συνύπαρξη της 

ιστορικής και της μοντέρνας αρχιτεκτονικής θα εκτυλίσσονται 

οι ιστορικές στιγμές, που σφράγισαν την τωρινή εικόνα του 

σύγχρονου Βερολίνου. Από τη πύλη του Βρανδεμβούργου 

έως τη λεωφόρο Καρλ Μαρξ εναλλάσσονται τα μνημεία της 

βασιλικής εποχής με τα κτίρια του σοσιαλιστικού ρεαλισμού 

από το κομμουνιστικό παρελθόν της πόλης ενώ κοντά στο 

πέρασμα του Τσεκ πόϊντ Τσάρλυ τα απομεινάρια του τείχους 

σας μεταφέρουν στα γεγονότα του ψυχρού πολέμου. 

Διασχίζοντας την επιβλητική λεωφόρο της 17ης Ιουνίου 

απολαμβάνετε το κεντρικό πάρκο της πόλης, το Τιεργκάρτεν. 

Στη βόρεια πλευρά του εδρεύει από το 2000 το σημερινό 

κυβερνητικό τετράγωνο της Γερμανικής Ομοσπονδίας με 

το ιστορικό Ράϊχστακ. Στη νότια πλευρά του πάρκου είναι 

θαμμένο το ναζιστικό κεφάλαιο της ιστορίας του Βερολίνου 

κοντά στην υπερσύγχρονη Πλατεία Ποτσντάμερ και τη 

Φιλαρμονική, περιοχή που αξίζει να επισκεφθείτε στον 

ελεύθερο χρόνο σας. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΔΡΕΣΔΗ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και μία ολοήμερη εκδρομή στην 

πιο γοητευτική πρωτεύουσα της Σαξονίας, τη Δρέσδη, 

που είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού Έλβα. Η πόλη, 

που καταστράφηκε ολοσχερώς από τον βομβαρδισμό των 

βρετανικών και αμερικανικών αεροσκαφών κατά τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, αναγεννήθηκε και απέκτησε ξανά την 

παλιά της αίγλη μαγεύοντας τους επισκέπτες της. Θα δούμε 

μεταξύ άλλων την Όπερα της Σαξονίας, το μπαρόκ Τσβίνγκερ, 

το περίφημο σγκράφιτο Φίρστεντσουνγκ (παρέλαση 

δουκών), τη γιγαντιαία Φράουενκιρχε, τον Καθεδρικό Ναό 

(Χόφκιρχε), το Δημαρχείο. Επιστροφή αργά το απόγευμα 

στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΠΟΤΣΝΤΑΜ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΓΑΜΟΥ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Πότσνταμ, 

γνωστό για το περίφημο ανάκτορο Σανσουσί, που έκτισε 

ο Φρειδερίκος ο Μέγας και έχει ανακηρυχθεί από την 

Unesco, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

Θα κάνουμε την πανοραμική περιήγηση της πόλης και θα 

έχουμε την ευκαιρία να περιπλανηθούμε στα γραφικά στενά 

στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Επιστροφή το μεσημέρι 

στο Βερολίνο και προαιρετική επίσκεψη στο περίφημο 

Μουσείο της Περγάμου, όπου φυλάσσονται Αιγυπτιακά και 

ελληνιστικά μνημεία με το μοναδικό βωμό του Δία, την πύλη 

της θεάς Ιστάρ από τη Βαβυλώνα και την πύλη της αγοράς 

της Μιλήτου. (Η ελληνική πτέρυγα λόγω ανακαίνισης προς 

το παρόν είναι κλειστή). Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και 

απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ (Ημέρα: ελεύθερη) 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ημέρα ελεύθερη, να επισκεφτείτε 

το περίφημο ζωολογικό κήπο του Βερολίνου που 

φιλοξενείται σε ένα κομμάτι του τεράστιου πάρκου 

Τίεργκαρτεν στο κέντρο της πόλης και άνοιξε τις πύλες του 

το 1844. Απλώνεται σε έναν τεράστιο εξωτερικό χώρο με 

ορισμένους κλειστούς που χρησιμοποιούνται για τα πτηνά, 

τις μαϊμούδες, τους γορίλες κλπ και πραγματικά αξίζει να 

ξοδέψετε πολλές ώρες στο πάρκο αυτό. Τα μικρά παιδιά θα 

ξετρελαθούν στο Ζωολογικό Κήπο αλλά και οι μεγαλύτεροι 

θα τον απολαύσουν. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το 

πύργο της τηλεόρασης που είναι μία από τις μεγαλύτερες 

κατασκευές στην Ευρώπη με την κεραία του να φτάνει 

τα 365μ. Χτίστηκε το 1969 και στη σφαίρα διαθέτει ένα 

περιστρεφόμενο εστιατόριο σε ύψος 207μ., ενώ δύο ακόμη 

μνημεία προστέθηκαν στην πλατεία, το ρολόι της διεθνούς 

ώρας και το σιντριβάνι της διεθνούς φιλίας. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος μέχρι την 

ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση 

της επιστροφής μας. 

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Βερολίνο A3 820 08:55 - 10:50

Επιστροφή Βερολίνο - Αθήνα A3 821 11:40 - 15:25

Σημειώσεις: 
Για τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70€, & Από/προς 
υπόλοιπα αεροδρόμια 140€. Οι παιδικές τιμές είναι για παιδιά μέχρι 12 ετών με διαμονή στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες.
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
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Περιλαμβάνονται: 

• Αεροπορικό εισιτήριο οικονομικής θέσης Αθήνα - Φρανκφούρτη & 
Βιέννη - Αθήνα με την Aegean Airlines.

• Διαμονή στα ξενοδοχεία: (Hotel Forsthaus Nürnberg Fürth 4*, Sheraton 
City Center 4*, Austrian Trend Ananas Vienna 4*).

• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 

• Δείπνο σε μενού 3 πιάτων καθημερινά σε τοπικά εστιατόρια. 

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

• Έμπειρο Αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας.

• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.

• Φ.Π.Α.

• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.

• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 
απαιτείται, ότι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΑΠΟ

485€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Αναχώρηση: 
19 Δεκεμβρίου

ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΕΣ ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 
ΤΗΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Νυρεμβέργη, Βύρτσμπουργκ, Ρότενμπουργκ, Mόναχο, Σάλτσμπουργκ, 
Βιέννη, Ινσμπρουγκ.

Γερμανία, Αυστρία: 
6 ημέρες

Πρόγραμμα 
BEST SELLER!!!
Η πρότασή μας!

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 485€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 635€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 425€

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων & Checkpoint 175€

Germany Austria
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΒΥΡΤΖΜΠΟΥΡΓΚ - 
ΡΟΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ - ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για 
τη Φρανκφούρτη. Επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση 
για το μεσαιωνικό Βύρτσμπουργκ στον ποταμό Μάιν, 
πρωτεύουσα της Κάτω Φρανκονίας (Βαυαρία). Περιήγηση 
στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης: το επιβλητικό παλάτι 
Ρέζιντεντς, τον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Κίλιαν, το γραφικό Δημαρχείο, τη γέφυρα με τα αγάλματα 
στον ποταμό Μάιν και το Φέστουνγκ Μάριενμπεργκ, το 
κάστρο-έδρα των πριγκίπων επισκόπων. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε το γραφικό Ρότενμπουργκ ομπ ντερ 
Τάουμπερ, μία από τις παλαιότερες και πιο γραφικές πόλεις 
στον Ρομαντικό Δρόμο της Νότιας Γερμανίας και προσφιλή 
τουριστικό προορισμό. Συνέχεια της διαδρομής μας η πόλη 
της Νυρεμβέργης η πόλη που συνέδεσε το όνομά της με 
τη νεότερη ιστορία της Γερμανίας, αφού σε αυτήν γίνονταν 
τα συνέδρια του Ναζιστικού Κόμματος, και θεσπίστηκαν 
οι περίφημοι ρατσιστικοί «Νόμοι της Νυρεμβέργης» 
καθώς επίσης πραγματοποιήθηκε η δίκη για τα ναζιστικά 
εγκλήματα πολέμου. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο 
και διανυκτέρευση

2η μέρα: ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ (περιήγηση) - ΜΟΝΑΧΟ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην περιήγηση της παλιάς πόλης 
της Νυρεμβέργης θα δούμε το ιστορικό της κέντρο με 
τις νεογοτθικές εκκλησίες και τα μεσαιωνικά κτήρια, τις 
γραφικές πλατείες και τα σιντριβάνια και θα επισκεφθούμε 
το κτήριο στο οποίο έγινε η περίφημη «Δίκη της 
Νυρεμβέργης. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη πρωτεύουσα 
της Βαυαρίας το Μόναχο. Η πόλη είναι ένα εμπνευσμένο 
μείγμα ιστορικών κτηρίων και εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής, 
από τότε που ανακατασκευάστηκαν τα κατεστραμμένα 
από τον πόλεμο κτήρια, αλλά και δημιουργήθηκαν νέα. 
Η «καρδιά» της χτυπά στη Μαρίενπλατς, που αποτελεί το 

κέντρο δεκάδων εκδηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του 
χρόνου. Γύρω της βρίσκονται μερικά από τα πιο σημαντικά 
ιστορικά κτήρια όπως το Δημαρχείο με το ρολόι, ενώ λίγο 
πιο κάτω είναι η υπαίθρια αγορά τροφίμων, απ’ όπου ξεκινά 
και ο παράδεισος του αγορών. Με την άφιξη στη πόλη 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΜΟΝΑΧΟ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η γνωριμία μας με την πόλη 
του Μονάχου θα αρχίσει από το Ολυμπιακό χωριό 
με το Ολυμπιακό Πάρκο που κατασκευάστηκε για να 
φιλοξενήσει την 20ή Ολυμπιάδα, που διεξήχθη το 1972 
Καταλαμβάνει έκταση 3.000 στρεμμάτων και σχεδιάστηκε 
από τον αρχιτέκτονα Γκίντερ Μπένις. Περιλαμβάνει το 
Ολυμπιακό Χωριό, το Κέντρο Τύπου, τον Ολυμπιακό Πύργο 
και τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Διαθέτει επίσης 43 χλμ. 
δρόμων και 32 λίμνες. Στη συνέχεια της περιήγησής μας 
θα θαυμάσουμε τα κλασικά κτίρια, τις όμορφες πλατείες 
και τα γοτθικά μνημεία της πόλης. Θα περιηγηθούμε στη 
γοητευτική και πολύβουη Μαρίεν πλατς που συμπληρώνουν 
η στήλη με το χρυσό άγαλμα της Παναγίας το γοτθικού 
ρυθμού Παλαιό Δημαρχείο και τη παλαιότερη εκκλησία 
του Μονάχου (12ου αιώνα), που χαρακτηρίζεται από 
έντονα στοιχεία μπαρόκ. Η ανάβαση στην κορυφή του 
καμπαναριού της, αλλά κυρίως το αποκαλυπτικό πανόραμα 
της πόλης από ύψος 92 μ., θα σας κόψουν την ανάσα. Θα 
συνεχίσουμε με τον Καθεδρικό Ναό της Παρθένου Μαρίας 
με τους χαρακτηριστικούς τρούλους (ύψους 109 μ.), που 
αποτελούν σήμα κατατεθέν της βαυαρικής πρωτεύουσας. 
Σε μικρή απόσταση από την Μαρίενπλατζ -πάντα μέσα 
στα όρια του ιστορικού κέντρου- η κιτρινόχρωμη μπαρόκ 
εκκλησία Τεατίνερ κίρχε (17ου αιώνα) διακρίνεται για τον 
πλούσιο εξωτερικό και εσωτερικό της διάκοσμο. Στο μικρό 
παρεκκλήσι βρίσκονται οι τάφοι του βασιλιά Mαξιμίλιαν 

του 2ου και της συζύγου του βασίλισσας Μαρίας, ενώ 
στην κρύπτη είναι θαμμένα 13 μέλη της οικογένειας των 
Βίτελσμπαχ, μεταξύ των οποίων και ο βασιλιάς Όθωνας 
της Ελλάδας. Υπόλοιπος χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

4η ημέρα: ΜΟΝΑΧΟ -(ΙΝΣΜΠΡΟΥΓΚ) 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο 
Ίνσμπρουκ που είναι κτισμένο δίπλα στις όχθες του 
ποταμού Ιν. Στη περιήγηση μας θα δούμε το ιστορικό κέντρο 
του. Η Αψίδα του Θριάμβου, η Στήλη της Αγίας Άννας, το 
Δημαρχείο, η Χρυσή Στέγη - έμβλημα της πόλης, το παλάτι 
Χόφμπουργκ θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον μας. Η βόλτα 
στους πλακόστρωτους δρόμους της παλαιάς πόλης μοιάζει 
με ένα μικρό ταξίδι στην εποχή των Αψβούργων. Χρόνος 
ελεύθερος και επιστροφή στο απόγευμα στο ξενοδοχείο 
μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

5η ημέρα: ΜΟΝΑΧΟ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΒΙΕΝΝΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το 
αυτοκρατορικό Σάλτσμπουργκ. Mετά από μία θαυμάσια 
διαδρομή, θα φτάσουμε στη γενέτειρα του Mότσαρτ. Eδώ 
θα περάσουμε από τους κήπους του ανακτόρου Mίραμπελ 
και τον ποταμό Σάλτσαχ. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά 
σοκάκια της πόλης θα δούμε το σπίτι του Mότσαρτ, το 
Δημαρχείο, τον Kαθεδρικό Nαό της πόλης και το Aββαείο 
του Aγ. Πέτρου. Xρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας για 
καφέ και βόλτα στα γραφικά δρομάκια του ιστορικού 
κέντρου με τις μεσαιωνικές καμάρες και τις περίτεχνες 
προσόψεις. Αναχώρηση για την αριστοκρατική Βιέννη. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο σε 
τοπικό εστιατόριο. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΑΘΗΝΑ 

 Πρωινό στο ξενοδοχείο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο της 
Βιέννης για τη πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα.

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Φρανκφούρτη Α3 830 08:25 - 10:25

Επιστροφή Βιέννη - Αθήνα Α3 4021 09:40 - 13:00

Σημειώσεις: 
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
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Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Μόναχο & - 

Φρανκφούρτη - Αθήνα με την Lufthansa.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, Four points by Sheraton Munich 

Center 4*, Holiday Inn City South Dresden 4*, Pestana Berlin Tiergarten 
4*, Novotel Francfurt City 4*. 

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

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

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

απαιτείται.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά στη Φρανκφούρτη (2,00€).
• Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Αναχώρηση: 
23 Δεκεμβρίου

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ  
(ΜΟΝΑΧΟ - ΔΡΕΣΔΗ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ)
Μόναχο, Νυρεμβέργη, Δρέσδη, Βερολίνο, Μαγδεμβούργο, Φρανκφούρτη.

Γερμανία: 
7 ημέρες

ΑΠΟ

575€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Πρόγραμμα 
BEST SELLER!!!
Η πρότασή μας!

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 575€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 795€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 495€

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων & Checkpoint 175€

Germany
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΜΟΝΑΧΟ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Μόναχο, 
πόλη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και 
πρωτεύουσα του oμόσπονδου κράτους της Βαυαρίας. Είναι 
χτισμένη στις όχθες του Ίζαρ, ενός από τους μεγαλύτερους 
παραποτάμους του επάνω ρου του Δούναβη. ‘Αφιξη, 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΜΟΝΑΧΟ 

Μετά το πρόγευμα θα ξεκινήσουμε την πρωινή μας 
περιήγηση από την κεντρική πλατεία Μαριενπλάτς με το 
Παλαιό Δημαρχείο, το επιβλητικό Νέο Δημαρχείο με τις 43 
καμπάνες και τον κίονα της Παναγίας, με το χρυσό άγαλμα. 
Θα συνεχίσουμε με την εκκλησία του Αγίου Πέτρου, που 
είναι και η παλαιότερη εκκλησία του Μονάχου. Ακολουθεί η 
Τεατινερστράσσε ο περίφημος πεζόδρομος με καταστήματα 
και το νεοκλασικού ρυθμού κτίριο της Όπερας του Μονάχου. 
Από εδώ ξεκινά η Μαξιμίλιανστρασε, η ακριβότερη οδός 
της πόλης με καταστήματα, γκαλερί έργων τέχνης, καφέ και 
εστιατόρια και θα συνεχίσουμε με τη Χοφμπροιχάους, μια 
από τις γνωστότερες μπυραρίες του Μονάχου. Τελειώνουμε 
την ξενάγηση στην πλατεία Μαριενπλάτς απ’ όπου 
ξεκινήσαμε. Το υπόλοιπο της ημέρας είναι ελεύθερο για 
να απολαύσετε τον περίπατο σας στο ιστορικό κέντρο της 
πόλης. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΜΟΝΑΧΟ - ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΔΡΕΣΔΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Νυρεμβέργη 
την πόλη που συνέδεσε το όνομά της με τη νεότερη 
ιστορία της Γερμανίας, αφού σε αυτήν γίνονταν τα 
συνέδρια του Ναζιστικού Κόμματος, θεσπίστηκαν οι 
περίφημοι ρατσιστικοί «Νόμοι της Νυρεμβέργης» και 

πραγματοποιήθηκε η δίκη για τα ναζιστικά εγκλήματα 
πολέμου. Στην περιήγηση της παλιάς πόλης θα δούμε το 
ιστορικό της κέντρο με τις νεογοτθικές εκκλησίες και τα 
μεσαιωνικά κτήρια, τις γραφικές πλατείες και τα σιντριβάνια 
και θα επισκεφθούμε το κτήριο στο οποίο έγινε η περίφημη 
«Δίκη της Νυρεμβέργης». Χρόνος ελεύθερος. Άφιξη το 
απόγευμα στη Δρέσδη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΔΡΕΣΔΗ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Περιήγηση στην πανέμορφη 
Δρέσδη που είναι η πιο μπαρόκ πόλη της Γερμανίας, μία 
πόλη - υπαίθριο μουσείο, με τα εξαίσια κτίσματα, που της 
χάρισαν προπολεμικά τον τίτλο της «Φλωρεντίας του βορρά» 
και που, τότε, ήταν πολύ περισσότερα. Στην περιήγηση μας 
θα θαυμάσουμε το Τσβίγκερ, τμήμα των ανακτόρων του 
βασιλιά της Σαξονίας, με την πρόσοψη του αναγεννησιακού 
Ρεζιντέντσλος, το Δημαρχείο, και την περίφημη εκκλησία 
Φράουενκιρχε. Άφιξη νωρίς το απόγευμα στο Βερολίνο, 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ (ξενάγηση πόλης) 

Μετά το πρόγευμα θα επισκεφθούμε το Μουσείο της 
Περγάμου, που χρωστά το όνομά του στον περίφημο 
Βωμό της Περγάμου, ο οποίος δεσπόζει στην κεντρική 
αίθουσα, και φιλοξενεί μία από τις διασημότερες συλλογές 
αρχαιοτήτων στην Ευρώπη. Ακολουθεί ξενάγηση της 
πόλης κατά τη διάρκεια της οποίας θα εκτυλιχτεί η 
ιστορία της που σφράγισε την εικόνα του σύγχρονου 
Βερολίνου και την ιστορία της Ευρώπης. Από την Πύλη του 
Βρανδεμβούργου και τη λεωφόρο Ούντερ ντεν Λίντεν έως 
τη λεωφόρο Καρλ Μαρξ και την Ποτσντάμερ Πλατς με τους 

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

6η μέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό 
Μαγδεμβούργο, μία από τις παλαιότερες πόλης της 
Γερμανίας, χτισμένο στις όχθες του ποταμού Έλβα, με 
κορυφαίο αξιοθέατο την υδάτινη γέφυρα. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε στη δυναμική αλλά και μεγαλοπρεπή 
πόλη της Φρανκφούρτης τη πόλη των μεγάλων αντιθέσεων. 
Από τη μία οι υπερσύχρονοι γυάλινοι ουρανοξύστες με 
τα πανίσχυρα τραπεζικά ιδρύματα και από την άλλη, η 
γενέτειρα του Γκαίτε με το όμορφο μεσαιωνικό κέντρο, 
τη μποέμικη συνοικία Σάχζενχάουζεν με τα δαιδαλώδη 
σοκάκια αλλά και η πόλη των μουσείων, των εντυπωσιακών 
πάρκων και της πολυπολιτισμικής συνύπαρξης πολλών 
εθνικοτήτων. μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΑΘΗΝΑ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για 
την πτήση της επιστροφής μας. ‘Αφιξη στην Αθήνα νωρίς 
το απόγευμα.

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Μόναχο LH 1751 12:55 - 14:30

Επιστροφή Φρανκφούρτη - Αθήνα LH 1282 12:30 - 16:15

Σημειώσεις: 
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
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Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Μόναχο & - 

Φρανκφούρτη - Αθήνα με την Lufthansa.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές 

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, Four points by Sheraton Munich 

Center 4*, Holiday Inn City South Dresden 4*, Pestana Berlin Tiergarten 
4*, Novotel Francfurt City 4*. 

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

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

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

απαιτείται.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά στη Φρανκφούρτη 

(2,00€).
• Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Αναχώρηση: 
28 Δεκεμβρίου

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ  
(ΜΟΝΑΧΟ - ΔΡΕΣΔΗ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ)
Φρανκφούρτη, Μαγδεμβούργο, Βερολίνο, Δρέσδη, Νυρεμβέργη, Μόναχο.

Γερμανία: 
7 ημέρες

ΑΠΟ

625€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Πρόγραμμα 
BEST SELLER!!!
Η πρότασή μας!

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 625€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 845€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 545€

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων & Checkpoint 175€

Germany
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ - 
ΒΕΡΟΛΙΝΟ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη δυναμική 
αλλά και μεγαλοπρεπή πόλη της Φρανκφούρτης τη πόλη των 
μεγάλων αντιθέσεων. Από τη μία οι υπερσύχρονοι γυάλινοι 
ουρανοξύστες με τα πανίσχυρα τραπεζικά ιδρύματα 
και από την άλλη, η γενέτειρα του Γκαίτε με το όμορφο 
μεσαιωνικό κέντρο, τη μποέμικη συνοικία Σάχζενχάουζεν 
με τα δαιδαλώδη σοκάκια αλλά και η πόλη των μουσείων, 
των εντυπωσιακών πάρκων και της πολυπολιτισμικής 
συνύπαρξης πολλών εθνικοτήτων. Αναχώρηση για το 
μεσαιωνικό Μαγδεμβούργο, μία από τις παλαιότερες πόλης 
της Γερμανίας, χτισμένο στις όχθες του ποταμού Έλβα, με 
κορυφαίο αξιοθέατο την υδάτινη γέφυρα. Άφιξη νωρίς το 
απόγευμα στο Βερολίνο, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ (ξενάγηση πόλης) 

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

και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση

3η μέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ. 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη. Το Βερολίνο 
είναι γνωστό για τα πολλά και σημαντικά μουσεία του. 
Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης, ένα από τα πιο σύγχρονα μουσεία του κόσμου, που 
στεγάζεται σε ένα νέο - αναγεννησιακό 
κτίριο και χρονολογείται από το 1847, παλαιότερα ήταν 
ο σιδηροδρομικός σταθμός. Μην παραλείψετε να 
επισκεφθείτε το περίφημο το Τείχος του Βερολίνου ή 
αλλιώς το «Τείχος του Αίσχος», συγκλονιστικό σύμβολο 
του Ψυχρού πολέμου που χώριζε τη Γερμανία στα δύο για 
28 ολόκληρα χρόνια (1961 - 1989). Δική μας πρόταση να 
κάνετε μία προαιρετική εκδρομή στο κοντινό Πότσνταμ, 
γνωστό για το περίφημο ανάκτορο Σανσουσί, που έκτισε 
ο Φρειδερίκος ο Μέγας και έχει ανακηρυχθεί από την 
Unesco, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 
Θα κάνουμε την πανοραμική περιήγηση της πόλης και θα 
έχουμε την ευκαιρία να περιπλανηθούμε στα γραφικά στενά 
στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Επιστροφή το μεσημέρι στο 
ξενοδοχείο μας και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΔΡΕΣΔΗ 

 Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την πανέμορφη 
Δρέσδη που είναι η πιο μπαρόκ πόλη της Γερμανίας, μία 
πόλη - υπαίθριο μουσείο, με τα εξαίσια κτίσματα, που της 
χάρισαν προπολεμικά τον τίτλο της «Φλωρεντίας του βορρά» 
και που, τότε, ήταν πολύ περισσότερα. Στην περιήγηση μας 
θα θαυμάσουμε το Τσβίγκερ, τμήμα των ανακτόρων του 
βασιλιά της Σαξονίας, με την πρόσοψη του αναγεννησιακού 
Ρεζιντέντσλος, το Δημαρχείο, και την περίφημη εκκλησία 
Φράουενκιρχε. Το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΔΡΕΣΔΗ - ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΜΟΝΑΧΟ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Νυρεμβέργη 
την πόλη που συνέδεσε το όνομά της με τη νεότερη 

ιστορία της Γερμανίας, αφού σε αυτήν γίνονταν τα 
συνέδρια του Ναζιστικού Κόμματος, θεσπίστηκαν οι 
περίφημοι ρατσιστικοί «Νόμοι της Νυρεμβέργης» και 
πραγματοποιήθηκε η δίκη για τα ναζιστικά εγκλήματα 
πολέμου. Στην περιήγηση της παλιάς πόλης θα δούμε 
το ιστορικό της κέντρο με τις νεογοτθικές εκκλησίες 
και τα μεσαιωνικά κτήρια, τις γραφικές πλατείες και τα 
σιντριβάνια και θα επισκεφθούμε το κτήριο στο οποίο έγινε 
η περίφημη «Δίκη της Νυρεμβέργης». Χρόνος ελεύθερος. 
Άφιξη το απόγευμα στο Μόναχο, πόλη της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας και πρωτεύουσα του 
oμόσπονδου κράτους της Βαυαρίας. Είναι χτισμένη στις 
όχθες του Ίζαρ, ενός από τους μεγαλύτερους παραποτάμους 
του επάνω ρου του Δούναβη. Μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΜΟΝΑΧΟ 

Μετά το πρόγευμα θα ξεκινήσουμε την πρωινή μας 
περιήγηση από την κεντρική πλατεία Μαριενπλάτς με το 
Παλαιό Δημαρχείο, το επιβλητικό Νέο Δημαρχείο με τις 43 
καμπάνες και τον κίονα της Παναγίας, με το χρυσό άγαλμα. 
Θα συνεχίσουμε με την εκκλησία του Αγίου Πέτρου, που 
είναι και η παλαιότερη εκκλησία του Μονάχου. Ακολουθεί η 
Τεατινερστράσσε ο περίφημος πεζόδρομος με καταστήματα 
και το νεοκλασικού ρυθμού κτίριο της Όπερας του Μονάχου. 
Από εδώ ξεκινά η Μαξιμίλιανστρασε, η ακριβότερη οδός 
της πόλης με καταστήματα, γκαλερί έργων τέχνης, καφέ και 
εστιατόρια και θα συνεχίσουμε με τη Χοφμπροιχάους, μια 
από τις γνωστότερες μπυραρίες του Μονάχου. Τελειώνουμε 
την ξενάγηση στην πλατεία Μαριενπλάτς απ’ όπου 
ξεκινήσαμε. Το υπόλοιπο της ημέρας είναι ελεύθερο για 
να απολαύσετε τον περίπατο σας στο ιστορικό κέντρο της 
πόλης. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΜΟΝΑΧΟ - ΑΘΗΝΑ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για 
την πτήση της επιστροφής μας. Άφιξη στην Αθήνα νωρίς το 
απόγευμα.

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Φρανκφούρτη LH 1285 07:15 - 09:20

Επιστροφή Μόναχο - Αθήνα LH 1756 12:00 - 15:25

Σημειώσεις: 
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
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Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Μόναχο - Αθήνα με την 

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

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία Four Points by Sheraton Munchen 

Central 4* & Novotel Nuremberg Messezentrum 4*. 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

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

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

απαιτείται.
• Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΑΠΟ

585€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Αναχωρήσεις: 
21, 28 Δεκεμβρίου

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΒΑΥΑΡΙΑ
Μόναχο, Νυρεμβέργη, Ερφούρτη, Μπάμπεργκ, Ρότενμπουργκ ομπ ντερ Τάουμπερ, 
Βύρτσμπουργκ, Παλάτι Κάστρο Νοϊσβάνσταϊν, Γκάρμις - Παρτενκίρχεν.

Γερμανία: 
6 ημέρες

Πρόγραμμα 
BEST SELLER!!!
Η πρότασή μας!

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 585€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 750€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 395€

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων & Checkpoint 175€

Germany
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΜΟΝΑΧΟ - ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 

(Χριστουγεννιάτικη Αγορά)

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Μόναχο, 
πόλη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και 
πρωτεύουσα του oμόσπονδου κράτους της Βαυαρίας. Είναι 
χτισμένη στις όχθες του Ίζαρ, ενός από τους μεγαλύτερους 
παραποτάμους του επάνω ρου του Δούναβη. Άφιξη, 
επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τη Νυρεμβέργη. 
Η Νυρεμβέργη είναι η πόλη που συνέδεσε το όνομά της με 
τη νεότερη ιστορία της Γερμανίας, αφού σε αυτήν γίνονταν 
τα συνέδρια του Ναζιστικού Κόμματος, θεσπίστηκαν οι 
περίφημοι ρατσιστικοί «Νόμοι της Νυρεμβέργης» και 
πραγματοποιήθηκε η δίκη για τα ναζιστικά εγκλήματα 
πολέμου. Στην περιήγηση της παλιάς πόλης θα δούμε το 
ιστορικό της κέντρο με τις νεογοτθικές εκκλησίες και τα 
μεσαιωνικά κτήρια, τις γραφικές πλατείες και τα σιντριβάνια 
και θα επισκεφθούμε το κτήριο στο οποίο έγινε η περίφημη 
«Δίκη της Νυρεμβέργης». Χρόνος ελεύθερος στη φημισμένη 
Χριστουγεννιάτκη αγορά που είναι μία απο τις μεγαλύτερες 
της Γερμανίας. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΕΡΦΟΥΡΤΗ - ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Ερφούρτη 
πρωτεύουσα του κρατίδιου της Θουριγγίας. Μία πόλη 
πλούσια σε πύργους, που στον ουρανό της ξεπροβάλλουν 
οι πύργοι από το Καθεδρικό Ναό της, τις 25 εκκλησίες 
της και τα 15 μοναστήρια της. Πανοραμική περιήγηση 
στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Αναχώρηση για το 
μεσαιωνικό Μπάμπεργκ, που το ιστορικό κέντρο της 
έχει ανακηρυχτεί από την Unesco Μνημείο Παγκόσμιας 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΡΟΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ ΟΜΠ ΝΤΕΡ 

ΤΑΟΥΜΠΕΡ - ΒΥΡΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το γραφικό 
Ρότενμπουργκ ομπ ντερ Τάουμπερ, μία από τις παλαιότερες 
και πιο γραφικές πόλεις στον Ρομαντικό Δρόμο της Νότιας 
Γερμανίας και προσφιλή τουριστικό προορισμό. Χρόνος 
ελεύθερος να περιπλανηθείτε στα γραφικά στενά της 
μεσαιωνικής πόλης. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το 
μεσαιωνικό Βύρτσμπουργκ στον ποταμό Μάιν, πρωτεύουσα 
της Κάτω Φρανκονίας (Βαυαρία). Περιήγηση στα πιο 
σημαντικά αξιοθέατα της πόλης: το επιβλητικό παλάτι 
Ρέζιντεντς, τον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Κίλιαν, το γραφικό Δημαρχείο, τη γέφυρα με τα αγάλματα 
στον ποταμό Μάιν και το Φέστουνγκ Μάριενμπεργκ, το 
κάστρο - έδρα των πριγκίπων επισκόπων. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΜΟΝΑΧΟ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Μόναχο, πόλη 
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και 
πρωτεύουσα του oμόσπονδου κράτους της Βαυαρίας. Είναι 
χτισμένη στις όχθες του Ίζαρ, ενός από τους μεγαλύτερους 
παραποτάμους του επάνω ρου του Δούναβη. Άφιξη και 
πανοραμική περιήγηση πόλης. Θα ξεκινήσουμε από την 
κεντρική πλατεία Μαριενπλάτς με το Παλαιό Δημαρχείο, το 
επιβλητικό Νέο Δημαρχείο με τις 43 καμπάνες και τον κίονα 
της Παναγίας, με το χρυσό άγαλμά της. Θα συνεχίσουμε με 
την εκκλησία του Αγίου Πέτρου, που είναι και η παλαιότερη 

εκκλησία του Μονάχου. Ακολουθεί η Τεατινερστράσσε ο 
περίφημος πεζόδρομος με καταστήματα και το νεοκλασικού 
ρυθμού κτίριο της Όπερας του Μονάχου. Από εδώ ξεκινά η 
Μαξιμίλιανστρασε, η ακριβότερη οδός της πόλης, στην οποία 
υπάρχουν καταστήματα διεθνώς γνωστών εταιριών - όπως 
οι Gucci, Armani και Bulgari - καθώς και ιδιωτικές γκαλερί 
έργων τέχνης, καφέ και εστιατόρια. Θα συνεχίσουμε με το 
Χοφμπροιχάους, μίας από τις γνωστότερες μπυραρίες του 
Μονάχου, η οποία βρίσκεται στην ιδιοκτησία της Βαυαρικής 
κυβέρνησης και προχωρώντας θα βρεθούμε στο σπίτι, 
όπου ο Μότσαρτ το 1780 έγραψε την όπερα της Ιδομενέας. 
Τελειώνουμε την ξενάγηση στην πλατεία Μαριενπλατς 
απ’ όπου ξεκινήσαμε. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΜΟΝΑΧΟ - ΚΑΣΤΡΟ ΝΟΙΣΒΑΝΣΤΑΙΝ - ΓΚΑΡΜΙΣ 

ΠΑΡΤΕΝΚΙΡΧΕΝ

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

6η μέρα: ΜΟΝΑΧΟ - ΑΘΗΝΑ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη για αγορές. 
Αργά το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
της επιστροφής μας. 

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Μόναχο A3 802 08:30 - 10:10

Επιστροφή Μόναχο - Αθήνα A3 807 18:25 - 21:55

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



45

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

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

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή στα επιλεγμένα ξενοδοχεία: (Holiday Inn Nuremberg City 

Centre 4* & Hotel Ibis Strasbourg Centre Historique 3*).
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

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

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

απαιτείται.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Στρασβούργο 1,65€).
• Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Αναχωρήσεις: 
21, 24, 28 Δεκεμβρίου

ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΕΡΜΑNΙΑΣ 
(ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚH ΑΓΟΡA ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ - 
ΑΛΣΑΤΙΑ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΧΩΡΙΑ ΑΛΣΑΤΙΑΣ)
Φρανκφούρτη, Βύρτσμπουργκ, Ρότενμπουργκ ομπ ντερ Τάουμπερ, Νυρεμβέργη, 
Χαιδελβέργη, Κολμάρ Στρασβούργο, Xωριά Αλσατίας, Μπάτεν Μπατεν.

Γερμανία, Γαλλία: 
6 ημέρες

Πρόγραμμα 
BEST SELLER!!!
Η πρότασή μας!

Τιμές: Early Booking Normal Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 585€ 635€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 725€ 775€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 525€ 575€

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων & Checkpoint 175€ 175€

Germany F rance
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΒΥΡΤΖΜΠΟΥΡΓΚ - 
ΡΟΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ - ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Φρανκφούρτη. 
Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για το 
μεσαιωνικό Βύρτσμπουργκ στον ποταμό Μάιν, πρωτεύουσα 
της Κάτω Φρανκονίας (Βαυαρία). Περιήγηση στα πιο 
σημαντικά αξιοθέατα της πόλης: το επιβλητικό παλάτι 
Ρέζιντεντς, τον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Κίλιαν, το γραφικό Δημαρχείο, τη γέφυρα με τα αγάλματα 
στον ποταμό Μάιν και το Φέστουνγκ Μάριενμπεργκ, το 
κάστρο - έδρα των πριγκίπων επισκόπων. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε το γραφικό Ρότενμπουργκ ομπ ντερ 
Τάουμπερ, μία από τις παλαιότερες και πιο γραφικές πόλεις 
στον Ρομαντικό Δρόμο της Νότιας Γερμανίας και προσφιλή 
τουριστικό προορισμό. Συνέχεια της διαδρομής μας η πόλη 
της Νυρεμβέργης η πόλη που συνέδεσε το όνομά της με 
τη νεότερη ιστορία της Γερμανίας, αφού σε αυτήν γίνονταν 
τα συνέδρια του Ναζιστικού Κόμματος, και θεσπίστηκαν 
οι περίφημοι ρατσιστικοί «Νόμοι της Νυρεμβέργης» 
καθώς επίσης πραγματοποιήθηκε η δίκη για τα ναζιστικά 
εγκλήματα πολέμου. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση

2η μέρα: ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ (Χριστουγεννιάτικη Αγορά)

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή περιήγηση της 
παλιάς πόλης της Νυρεμβέργης θα δούμε το ιστορικό της 
κέντρο με τις νεογοτθικές εκκλησίες και τα μεσαιωνικά 
κτήρια, τις γραφικές πλατείες και τα σιντριβάνια και θα 
επισκεφθούμε το κτήριο στο οποίο έγινε η περίφημη «Δίκη 
της Νυρεμβέργης. Υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο στην 
εορταστική Νυρεμβέργη με τους στολισμένους δρόμους, 
το μεσαιωνικό κάστρο, τη παλιά πόλη, να αποτελεί ένα από 
τα πιο όμορφα σκηνικά για τις μέρες των Χριστουγέννων και 

της Πρωτοχρονιάς. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη Χαιδελβέργη, 
όπου και θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στο 
πεζοδρομημένο ιστορικό της κέντρο, με τις ενδιαφέρουσες 
εκκλησίες των Ιησουϊτών και του Αγίου Πνεύματος. Η 
Χάουπστράσε, η ραχοκοκαλιά της Χαϊδελβέργης, είναι 
ο μεγαλύτερος πεζόδρομος στην Ευρώπη, ίσως και 
στον κόσμο, με μήκος 1,6 χιλιόμετρα. Περνάει από την 
κεντρική πλατεία (με το υπέροχο κτίριο του Δημαρχείου 
και την περίφημη, γοτθικού ρυθμού εκκλησία του Αγίου 
Πνεύματος), το Ξενοδοχείο Ritter του 1592 (ένα από τα 
καλύτερα δείγματα της αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής) 
και δεκάδες υπέροχα μαγαζάκια, από μπιραρίες και καφέ 
μέχρι ζαχαροπλαστεία, παλαιοπωλεία και καταστήματα με 
πρωτότυπα σουβενίρ. Χρόνος ελεύθερος και στη συνέχεια 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο 
Στρασβούργο. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση στην 
πρωτεύουσα του Ευρωκοινοβουλίου που είναι κτισμένη 
στην δυτική όχθη του Ρήνου και διασχίζεται από τον ποταμό 
Ιλ. Θα μεταφερθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης όπου 
δεσπόζει ο επιβλητικός Καθεδρικός Ναός με ύψος 142 μ. 
που είναι ένας από τους 6 υψηλότερους στον κόσμο, με το 
Αστρονομικό Ρολόι στο εσωτερικό του. Θα περιπλανηθούμε 
στην περιοχή με τα γραφικά στενά που είναι γνωστή σαν 
«μικρή Γαλλία» με τα ξύλινα σπιτάκια τα αμέτρητα γεφύρια 
και τα λουλουδιασμένα μπαλκόνια. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΚΟΛΜΑΡ & ΧΩΡΙΑ ΑΛΣΑΤΙΑΣ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη 

στα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας όπως το Ribeauville, 
Riquewihr και Eguisheim και φυσικά το Κολμάρ το στολίδι 
της Αλσατίας που βρίσκεται στο δρόμο του κρασιού και 
φημίζεται για τα κρασιά του. Θα περιηγηθούμε στο ιστορικό 
του κέντρο που χαρακτηρίζεται από παραδοσιακά σπίτια 
κτισμένα στις όχθες του ποταμού Λάουχ. Θα δούμε το 
Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό αφιερωμένο στον Άγιο 
Μαρτίνο όπως επίσης και μικρές πανέμορφες πλατείες με 
ενδιαφέρουσες υπαίθριες αγορές. Ελεύθερος χρόνος στο 
πιο όμορφο σημείο της παλαιάς πόλης, την Μικρή Βενετία 
που χαρακτηρίζεται από κανάλια, περίτεχνες γέφυρες, 
αριστοκρατικά καφέ και εστιατόρια. Μην λησμονήσετε 
να φωτογραφηθείτε με φόντο την Οικία Πφίστερ που 
κατασκευάστηκε γύρω στα 1537 και αποτελεί δείγμα 
γερμανικής αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής. Επιστροφή 
αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στο Στρασβούργο. 
Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΜΠΑΤΕΝ ΜΠΑΤΕΝ - 
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Μπάντεν - 
Μπάντεν, που βρίσκεται στον Μέλανα Δρυμού και είναι 
ένα από τα πιο πολυτελή κέντρα λουτροθεραπείας της 
Ευρώπης. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε στη δυναμική 
αλλά και μεγαλοπρεπή πόλη της Φρανκφούρτης τη πόλη των 
μεγάλων αντιθέσεων. Από τη μία οι υπερσύχρονοι γυάλινοι 
ουρανοξύστες με τα πανίσχυρα τραπεζικά ιδρύματα 
και από την άλλη, η γενέτειρα του Γκαίτε με το όμορφο 
μεσαιωνικό κέντρο, τη μποέμικη συνοικία Σάχζενχάουζεν 
με τα δαιδαλώδη σοκάκια αλλά και η πόλη των μουσείων, 
των εντυπωσιακών πάρκων και της πολυπολιτισμικής 
συνύπαρξης πολλών εθνικοτήτων. Χρόνος ελεύθερος ως την 
ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για τη πτήση 
επιστροφής μας στην Αθήνα.

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Φρανκφούρτη A3 830 08:25 - 10:25

Επιστροφή Φρανκφούρτη - Αθήνα A3 833 18:00 - 21:50

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

ΑΠΟ

585€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΑ 
ξενοδοχεία στο 
Στρασβούργο &  
τη Νυρεμβέργη
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Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Θεσσαλονίκη - Φρανκφούρτη - 

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

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

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

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

απαιτείται.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Στρασβούργο 1,65€).
• Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΑΠΟ

585€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Αναχώρηση: 
22 Δεκεμβρίου

ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΕΡΜΑNΙΑΣ 
(ΑΛΣΑΤΙΑ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΧΩΡΙΑ ΑΛΣΑΤΙΑΣ)  
(ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Φρανκφούρτη, Στρασβούργο, Xωριά Αλσατίας, Κολμάρ, Μόναχο, Νυρεμβέργη, 
Βύρτσμπουργκ, Ρότενμπουργκ ομπ ντερ Τάουμπερ.

Γερμανία: 
8 ημέρες

Μοναδική 
αναχώρηση από 

Θεσσαλονίκη

SUPER
ΠΡΟΣΦOΡΑ!!!

Τιμές: Kyriad Strasbourg Nord 
Palaic De Congres Sup 



Holiday Inn Munich 
Leuchtenbergring



Novotel Messe Zentrum


Novotel Francfurt City


Early Booking Normal Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 585€ 635€
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 795€ 845€
Παιδικό (σε τρίκλινο) 485€ 535€
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων 175€ 175€

Τιμές: 
Hilton Strasbourg Sup 



4 Points By Sheraton 
Mumchen Central Sup



Holiday Inn Nurenberg 
City Center Sup


Novotel Francfurt City


Early Booking Normal Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 645€ 695€
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 895€ 945€
Παιδικό (σε τρίκλινο) 545€ 595€
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων 175€ 175€

Germany
1η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη 
Φρανκφούρτη. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο και 
αναχώρηση για το Στρασβούργο. Άφιξη μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση σας για 
μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση στην 
πρωτεύουσα του Ευρωκοινοβουλίου που είναι κτισμένη 
στην δυτική όχθη του Ρήνου και διασχίζεται από τον ποταμό 
Ιλ. Θα μεταφερθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης όπου 
δεσπόζει ο επιβλητικός Καθεδρικός Ναός με ύψος 142 μ. 
που είναι ένας από τους 6 υψηλότερους στον κόσμο, με το 
Αστρονομικό Ρολόι στο εσωτερικό του. Θα περιπλανηθούμε 
στην περιοχή με τα γραφικά στενά που είναι γνωστή σαν 
«μικρή Γαλλία» με τα ξύλινα σπιτάκια τα αμέτρητα γεφύρια 
και τα λουλουδιασμένα μπαλκόνια. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΚΟΛΜΑΡ & ΧΩΡΙΑ ΑΛΣΑΤΙΑΣ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη 
στα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας όπως το Ribeauville, 
Riquewihr και Eguisheim και φυσικά το Κολμάρ το στολίδι 
της Αλσατίας που βρίσκεται στο δρόμο του κρασιού και 
φημίζεται για τα κρασιά του. Θα περιηγηθούμε στο ιστορικό 
του κέντρο που χαρακτηρίζεται από παραδοσιακά σπίτια 
κτισμένα στις όχθες του ποταμού Λάουχ. Θα δούμε το 
Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό αφιερωμένο στον Άγιο 
Μαρτίνο όπως επίσης και μικρές πανέμορφες πλατείες με 
ενδιαφέρουσες υπαίθριες αγορές. Ελεύθερος χρόνος στο 
πιο όμορφο σημείο της παλαιάς πόλης, την Μικρή Βενετία 
που χαρακτηρίζεται από κανάλια, περίτεχνες γέφυρες, 
αριστοκρατικά καφέ και εστιατόρια. Μην λησμονήσετε 
να φωτογραφηθείτε με φόντο την Οικία Πφίστερ που 
κατασκευάστηκε γύρω στα 1537 και αποτελεί δείγμα 

γερμανικής αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής. Επιστροφή 
αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στο Στρασβούργο. 
Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΜΟΝΑΧΟ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Μόναχο 
πρωτεύουσα του oμόσπονδου κράτους της Βαυαρίας. Είναι 
χτισμένη στις όχθες του Ίζαρ, ενός από τους μεγαλύτερους 
παραποτάμους του επάνω ρου του Δούναβη. ‘Αφιξη, 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. 
Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΜΟΝΑΧΟ 

Μετά το πρόγευμα θα ξεκινήσουμε την πρωινή μας 
περιήγηση από την κεντρική πλατεία Μαριενπλάτς με το 
Παλαιό Δημαρχείο, το επιβλητικό Νέο Δημαρχείο με τις 43 
καμπάνες και τον κίονα της Παναγίας, με το χρυσό άγαλμα. 
Θα συνεχίσουμε με την εκκλησία του Αγίου Πέτρου, που 
είναι και η παλαιότερη εκκλησία του Μονάχου. Ακολουθεί η 
Τεατινερστράσσε ο περίφημος πεζόδρομος με καταστήματα 
και το νεοκλασικού ρυθμού κτίριο της Όπερας του Μονάχου. 
Από εδώ ξεκινά η Μαξιμίλιανστρασε, η ακριβότερη οδός 
της πόλης με καταστήματα, γκαλερί έργων τέχνης, καφέ και 
εστιατόρια και θα συνεχίσουμε με τη Χοφμπροιχάους, μια 
από τις γνωστότερες μπυραρίες του Μονάχου. Τελειώνουμε 
την ξενάγηση στην πλατεία Μαριενπλάτς απ’ όπου 
ξεκινήσαμε. Το υπόλοιπο της ημέρας είναι ελεύθερο για 
να απολαύσετε τον περίπατο σας στο ιστορικό κέντρο της 
πόλης. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΜΟΝΑΧΟ - ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Νυρεμβέργη 
την πόλη που συνέδεσε το όνομά της με τη νεότερη 
ιστορία της Γερμανίας, αφού σε αυτήν γίνονταν τα 
συνέδρια του Ναζιστικού Κόμματος, θεσπίστηκαν οι 

περίφημοι ρατσιστικοί «Νόμοι της Νυρεμβέργης» και 
πραγματοποιήθηκε η δίκη για τα ναζιστικά εγκλήματα 
πολέμου. Στην περιήγηση της παλιάς πόλης θα δούμε το 
ιστορικό της κέντρο με τις νεογοτθικές εκκλησίες και τα 
μεσαιωνικά κτήρια, τις γραφικές πλατείες και τα σιντριβάνια 
και θα επισκεφθούμε το κτήριο στο οποίο έγινε η περίφημη 
«Δίκη της Νυρεμβέργης». Το απόγευμα μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΡΟΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ - ΒΥΡΤΖΜΠΟΥΡΓΚ 
- ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το γραφικό 
Ρότενμπουργκ ομπ ντερ Τάουμπερ, μία από τις παλαιότερες 
και πιο γραφικές πόλεις στον Ρομαντικό Δρόμο της Νότιας 
Γερμανίας και προσφιλή τουριστικό προορισμό. Επόμενη 
επίσκεψη το μεσαιωνικό Βύρτσμπουργκ στον ποταμό Μάιν, 
πρωτεύουσα της Κάτω Φρανκονίας (Βαυαρία). Περιήγηση 
στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης: το επιβλητικό παλάτι 
Ρέζιντεντς, τον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Κίλιαν, το γραφικό Δημαρχείο, τη γέφυρα με τα αγάλματα 
στον ποταμό Μάιν και το Φέστουνγκ Μάριενμπεργκ, το 
κάστρο-έδρα των πριγκίπων επισκόπων. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε στη δυναμική αλλά και μεγαλοπρεπή πόλη 
της Φρανκφούρτης τη πόλη των μεγάλων αντιθέσεων. 
Από τη μία οι υπερσύχρονοι γυάλινοι ουρανοξύστες με 
τα πανίσχυρα τραπεζικά ιδρύματα και από την άλλη, η 
γενέτειρα του Γκαίτε με το όμορφο μεσαιωνικό κέντρο, 
τη μποέμικη συνοικία Σάχζενχάουζεν με τα δαιδαλώδη 
σοκάκια αλλά και η πόλη των μουσείων, των εντυπωσιακών 
πάρκων και της πολυπολιτισμικής συνύπαρξης πολλών 
εθνικοτήτων. μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.

8η μέρα: ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 
πτήση της επιστροφής μας.

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

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Θεσσαλονίκη - Φρανκφούρτη LH 1289 14:10 - 15:50
Επιστροφή Φρανκφούρτη - Θεσσαλονίκη LH 1288 09:55 - 13:20

Απευθείας  
πτήση με την 

Lufthansa
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Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Άμστερνταμ & 

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

και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία (Novotel Amsterdam City 4* & The 

President Brussels 4*). 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά. 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

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

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

απαιτείται.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Βρυξέλλες 2,12€).
• Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Αναχωρήσεις: 
21, 24, 28 Δεκεμβρίου

ΒENELUX - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Άμστερνταμ, Zaanse Schans, Χάγη, Ρότερνταμ, Βρυξέλλες, 
Γάνδη, Μπρυζ, Βατερλό, Λουξεμβούργο.

Benelux: 
6 ημέρες

ΑΠΟ

595€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Συνδιαστικές  
πτήσεις  

(Βρυξέλλες - 
Άμστερνταμ)  

για την αποφυγή 
περιττών  

χιλιομέτρων 

Τιμές: Early Booking Normal Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 595€ 645€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 785€ 835€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 395€ 395€

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων & Checkpoint 175€ 175€

Benelux

Πτήσεις (αναχώρηση 21/12): 

Αναχώρηση Αθήνα - Βρυξέλλες A3 620 08:30 - 10:50

Επιστροφή Άμστερνταμ - Αθήνα A3 625 12:15 - 16:25

Πτήσεις (αναχώρηση 28/12): 

Αναχώρηση Αθήνα - Άμστερνταμ A3 624 08:45 - 11:25

Επιστροφή Βρυξέλλες - Αθήνα A3 623 18:30 - 22:30

Πτήσεις (αναχώρηση 24/12): 

Αναχώρηση Αθήνα - Άμστερνταμ A3 624 08:45 - 11:25

Επιστροφή Βρυξέλλες - Αθήνα A3 623 18:30 - 22:30

Σημειώσεις: 
Για τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις 
το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70€, & Από/προς 
υπόλοιπα αεροδρόμια 140€.
Στις 21/12 το πρόγραμμα πραγματοποιείται αντίστροφα

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Άμστερνταμ. 
Άφιξη και επίσκεψη στα αξιοθέατα της πόλης που 
«επιπλέει», τον παραδοσιακό “Μύλος του Rembrandt” 
στις όχθες του ποταμού Amstel, το εντυπωσιακό «Στάδιο 
Αρένα», το επιβλητικό “Rijksmuseum”, η πανύψηλη 
«Δυτική Εκκλησία», το «μοναδικό Παλάτι του Βασιλιά» 
και ο «πλωτός» Κεντρικός Σταθμός. Θα θαυμάσουμε 
επίσης την πλατεία Νταμ με τα βασιλικά ανάκτορα και την 
Νέα Εκκλησία, τις πλατείες Ρέμπραντ και Λάιτσεπλεϊν, το 
εντυπωσιακό κτίριο του πλωτού σιδηροδρομικού σταθμού, 
θα νιώσουμε την ζωντάνια της πόλης στο γραφικό Ροκινκάι 
και θα καταλήξουμε στην μεγάλη πλατεία με την Λυρική 
Σκηνή. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετικό περίπατο στην 
περίφημη συνοικία «Τα Κόκκινα Φανάρια» - Red Light 
District. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ZAANSE SCHANS - ΦΟΛΕΝΤΑΜ - 
ΜΑΡΚΕΝ

Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχωρούμε 
διασχίζοντας το κλασικό τοπίο της Ολλανδικής εξοχής με τα 
Polders και τα μικρά κανάλια. Στο φημισμένο & πανέμορφο 
χωριό Zaanse Schans θα θαυμάσουμε τους παραδοσιακούς 
ανεμόμυλους. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στα γραφικά 
ολλανδικά ψαροχώρια Φόλενταμ & Μάρκεν. Κατά τη 
διάρκεια της εκδρομής, θα επισκεφτούμε κι ένα τοπικό, 
παραδοσιακό τυροκομείο, όπου «Η Μικρή Ολλανδέζα», 
ντυμένη με παραδοσιακή φορεσιά, θα μας εξηγήσει πώς 
παρασκευάζουν τα περίφημα ολλανδικά τυριά και θα 
έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε τις γεύσεις τους. Για 
το ελεύθερο απόγευμα, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε 
στο Ρέικσμουζεουμ (Εθνικό Μουσείο) ή το Μουσείο Βαν 
Γκογκ, ή να κάνετε μια βόλτα στην Αγορά του Άλμπερτ 
Κάουπ, που είναι και η μεγαλύτερη υπαίθρια αγορά στην 

Ευρώπη. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ - ΧΑΓΗ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για το 
Ρότερνταμ, στις εκβολές του ποταμού Ρήνου, το μεγαλύτερο 
εμπορικό λιμάνι του κόσμου με τους ουρανοξύστες, τα 
μοντέρνα και ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας οικοδομήματα 
και τις εντυπωσιακές γέφυρες Willem & Erasmus. Έπειτα 
συνεχίζουμε για την πόλη της «Ειρήνης», Χάγη, έδρα του 
Διεθνούς Δικαστηρίου και του Ολλανδικού Κοινοβουλίου 
με το περίφημο «Παλάτι της Ειρήνης», τα μοναδικής 
αξίας κτίρια που στεγάζουν Υπουργεία και Πρεσβείες 
συγκροτώντας την πιο κομψή, καθώς και τη μεγαλύτερη και 
κοσμική παραλία της Ολλανδίας, Scheveningen. Τελικός 
προορισμός μας μία από τις πιο όμορφες πόλεις του 
Βελγίου & έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Βρυξέλλες. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ). 

Πρόγευμα νωρίς το πρωί & αναχωρούμε για την περιήγηση 
στην αριστοκρατική πόλη, έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όπου θα δούμε την πανέμορφη πλατεία Γκραντ Πλατς με το 
εντυπωσιακό Δημαρχείο, το κτίριο που στεγάζει το Μουσείο 
της Πόλης, τα φλαμανδικά αναγεννησιακά κτίρια, αλλά και 
το αγαλματίδιο του Μανεκέν Πις, που είναι το σύμβολο της 
πόλης,το Βασιλικό Παλάτι, το Βελγικό Κοινοβούλιο, τον 
γοτθικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μιχαήλ και της Αγίας 
Γουδούλης, τα κτήρια της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, την Αψίδα 
του Θριάμβου στο πάρκο Σενκαντενέρ και τέλος το Ατόμιουμ 
που είναι το σήμα κατατεθέν των Βρυξελλών. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - BΑΤΕΡΛΟ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Πρόγευμα & αναχωρούμε για το μνημείο του Βατερλό 
στο σημείο που έγινε η τελευταία μάχη του Ναπολέοντα 
Α΄ στις 18 Ιουνίου 1815 και αποτελεί ένα από τα πιο 
σημαντικά ιστορικά γεγονότα της Ευρώπης. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για το μικρότερο κρατίδιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, το Λουξεμβούργο, θα διασχίσουμε τις Αρδέννες, 
με τα καταπράσινα δάση, τα γραφικά χωριουδάκια και 
τα μεγαλοπρεπή κάστρα. Στη περιήγηση μας θα δούμε 
το παλάτι του Μεγάλου Δούκα, τον καθεδρικό Ναό της 
Παναγιάς, την εντυπωσιακή Κόκκινη γέφυρα και τα τείχη 
της πόλης των τραπεζών. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση

6η ημέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΓΑΝΔΗ - ΜΠΡΥΖ - ΑΘΗΝΑ 

Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Ξεκινάμε για την 
γραφική Γάνδη, μία από τις αρχαιότερες πόλεις του Βελγίου 
και πρωτεύουσα της Επαρχίας της Ανατολικής Φλάνδρας. 
Θα επισκεφτούμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βονιφάτη. 
Εκεί θα δούμε έργα του Ρούμπεν, του Ιερώνυμου Μπος και 
το υπέροχο τρίπτυχο που αποδίδεται στους αδερφούς Βαν 
Έικ. Θα δούμε το κάστρο των ιπποτών και θα γνωρίσουμε 
την πόλη που υπήρξε κατά τον μεσαίωνα ένα σπουδαίο 
εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης. Συνεχίζουμε την περιήγησή 
μας στην πρωτεύουσα της επαρχίας της Δυτικής Φλάνδρας, 
μια από τις ομορφότερες πόλεις της κεντρικής Ευρώπης, 
τη Μπρυζ. Θα δούμε το πάρκο με τη «Λίμνη της Αγάπης», 
το παλαιότερο νοσοκομείο στην Ευρώπη του Αγίου Ιωάννη, 
το Ναό της Παναγίας, τη πολυφωτογραφημένη γέφυρα του 
Αγίου Βονιφάτιου, το Μέγαρο των Αρχόντων, τους κήπους 
Arends, το Κολέγιο της Ευρώπης, το πρώτο χρηματιστήριο 
στον κόσμο και το ιστορικό κέντρο, μοναδικό στολίδι της 
πόλης. Στην συνέχεια αργά το απόγευμα επιστροφή στις 
Βρυξέλλες, μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής. 
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ΛΕΜΕΣΟΣ

ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ ΦΕΖ ΕΡΦΟΥΝΤ ΟΥΑΡΖΑΖΑΤ ΜΑΡΑΚΕΣ

HARMONY BAY 


Georgiou ‘A 74 Limassol CY, 4048
www.harmonyhotel.com.cy

POSEIDONIA BEACH 


B1 25 Amathus Avenue, Agios Tychon
www.poseidonia - beachhotel.com

ZALAGH PARC PALACE


Lotissement Oued Fes, Route Principale Fès 
Meknès, 30090

www.zalagh-palace.ma

MOGADOR MARINA


Rue Aït Ba Amrane, 20250
www.mogadorhotels.com

BELERE


33 Avenue Moulay Youssef, Rabat 10000
www.belere-hotels.com

OSCAR
 

Km 5, BP 28 Route de Marrakech
www.femoz-dev.com

GRAND MOGADOR MENARA


Boulevard Mohamed VI, 40000
www.mogadorhotels.com

ΑΓΓΛΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ - ΜΑΡΟΚΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΛΟΝΔΙΝΟ ................................................................................................................................49
ΚΥΠΡΟΣ ...................................................................................................................................50
ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ ΜΑΡΟΚΟΥ..............................................................................................51

ΗILTON PADDINGTON


146 Praed St, Paddington, London W2 1EE
www3.hilton.com

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΗOLIDAY INN BLOOMSBURY


Coram St, Bloomsbury, London WC1N 1HT
www.ihg.com

Hotels
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Αναχωρήσεις: 
22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 Δεκεμβρίου
02, 03 Ιανουαρίου

ΛΟΝΔΙΝΟ
Βρετανικό Μουσείο, Οξφόρδη, Στράτφορντ Απόν 
Έιβον, Μπαθ & Στόουνχεντς, Κάστρο Γουίντσορ.

Αγγλία: 
4, 5, 6 ημέρες

ΑΠΟ

465€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Δώρο:  
Εκδρομή στην 
πόλη και στο 
κάστρο του 
Γουίντσορ!England

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ & 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
 Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για Λονδίνο. 
Άφιξη και αμέσως θα αναχωρήσουμε για την ξενάγηση της πόλης. Ο 
ελληνόφωνος ξεναγός θα μας οδηγήσει στα σημαντικότερα αξιοθέατα του 
Λονδίνου περνώντας από το μνημείο του Αλβέρτου και το Ρόγιαλ Άλμπερτ 
Χολ, από το φημισμένο Χάιντ Παρκ με τα ανάκτορα του Κένσινγκτον, στη 
συνέχεια από την Marble Arch (μαρμάρινη αψίδα) το μοναδικό μαρμάρινο 
μνημείο στο Λονδίνο, όπως και από την πλατεία Τραφάλγκαρ, από όπου θα 
διακρίνουμε και τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Συνεχίζουμε την πανοραμική 
ξενάγηση περνώντας από το περίφημο κτίριο του Κοινοβουλίου που στεγάζει 
τη Βουλή των Κοινοτήτων και τη Βουλή των Λόρδων και φιλοξενεί το έμβλημα 
της πόλης το Μπιγκ Μπεν. Μετά από μια ολιγόλεπτη στάση στον Πύργο του 
Λονδίνου θα συνεχίσουμε με το Σίτυ για να δούμε το Χρηματιστήριο, την 
Τράπεζα της Αγγλίας και τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου, αριστούργημα 
του Κρίστοφερ Ρεν. Η ξενάγησή μας τελειώνει με την επίσκεψη στο 
Βρετανικό Μουσείο. Η Ελληνική πτέρυγα με τα περίφημα Μάρμαρα του 
Παρθενώνα θα αποτελέσουν τον λόγο της επίσκεψης μας. Μετά το τέλος της 
ξενάγησής μας θα αναχωρήσουμε για το ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση 
στα δωμάτια. Το βράδυ γίνεται προαιρετικά (έξοδα ατομικά) νυκτερινός γύρος 
της πόλης όπου θα μπορέσουμε να απολαύσουμε την πόλη, τα αξιοθέατα 
της και τις περίφημες γέφυρες του Τάμεση φωταγωγημένα. Με αφετηρία την 
περίφημη πλατεία Piccadilly με το άγαλμα του Έρωτα (γιος της Αφροδίτης) 
στο κέντρο της, ξεκινάμε τη βόλτα μας για να γνωρίσουμε την πλατεία 
Λέστερ, το κέντρο της νυκτερινής διασκέδασης του Λονδίνου. Συνεχίζουμε 
διασχίζοντας το Σόχο και την κινέζικη συνοικία. Τέλος θα επισκεφθούμε την 
πλατεία Κόβεν Γκάρντεν με τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ ΜΕ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ 
Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και έχετε όλη την ημέρα στη διάθεσή σας να 
γνωρίσετε καλύτερα τα πάρκα του κεντρικού Λονδίνου, το Χάιντ Παρκ με τη 
λίμνη Σέρπανταιν και τη χριστουγεννιάτικη «Winter Wonderland» που θα 
μαγέψει μικρούς και μεγάλους, τους κήπους του Κένσινγκτον με τα ομώνυμα 
ανάκτορα, το Ρίτζεντ Παρκ με το ζωολογικό του κήπο, το Σαιντ Τζέιμς Παρκ με 
τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και το Green Park. Μπορείτε πάλι να διαθέσετε 
το χρόνο σας σε επισκέψεις περίφημων Λονδρέζικων μουσείων όπως το 
μουσείο Φυσικής Ιστορίαςκαι να αφιερώσετε και λίγο χρόνο στο μουσείο 

εικαστικών τεχνών της Βικτωρίας και Αλβέρτου που βρίσκεται ακριβώς 
δίπλα. Εξίσου σημαντικό θεωρείται το περίφημο μουσείο των κέρινων 
ομοιωμάτων της Μαντάμ Τυσσώ. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να συμμετέχετε 
(έξοδα ατομικά) στην προαιρετική κρουαζιέρα που οργανώνουμε στον 
Τάμεση. Στο τέλος της κρουαζιέρας μας θα επισκεφθούμε το Γκρήνουιτς 
όπου θα θαυμάσουμε το Βασιλικό Ναυτικό Κολέγιο, το Εθνικό Ναυτικό 
Μουσείο, το αρχοντικό Κουίνς Χάους και φυσικά το Γκρήνουιτς Παρκ με το 
παλιό Βασιλικό Αστεροσκοπείο. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για μία βόλτα 
στην κλειστή αγορά της πόλης και γεύμα σε κάποια από τις παραδοσιακές 
της παμπ και εστιατόρια. Χρησιμοποιώντας το DLR (υπέργειο, ελαφρύ και 
αυτόματο τρένο των docklands) θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας αφού 
πρώτα επισκεφθούμε το μεγαλύτερο στον κόσμο έργο αστικής ανάπτυξης, 
Κανάρι Γουάρφ, το «Μανχάταν του Λονδίνου». Πριν τη δύση μπορείτε να 
επισκεφθείτε το περίφημο «μάτι» του Λονδίνου ή το νεότευκτο κτίριο Σάρντ, 
το ψηλότερο στη δυτική Ευρώπη με συνολικό ύψος τα 310μ. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ ΜΕ ΓΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΟΞΦΟΡΔΗ - ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΑΠΟΝ 
ΕΙΒΟΝ - BICESTER OUTLET VILLAGE) 
Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και είστε ελεύθεροι να συνεχίσετε τις βόλτες 
σας για ψώνια και τις επισκέψεις σας σε διάφορα αξιοθέατα της πόλης. Όσοι 
επιθυμείτε μπορείτε να συμμετέχετε (έξοδα ατομικά) στην ημερήσια εκδρομή 
μας στην Αγγλική ενδοχώρα. Θα επισκεφθούμε δυο σημαντικές πνευματικές 
πόλεις. Πρώτος σταθμός στην εκδρομή μας η περίφημη πανεπιστημιούπολη 
της Οξφόρδης. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε ένα μείγμα 
από μεσαιωνικά κτίρια, εκκλησιαστικούς οβελίσκους. Στη συνέχεια θα 
ακολουθήσουμε μια γραφική διαδρομή περνώντας από τα παραδοσιακά 
χωριά της περιοχής Κότσγουολτς που θα μας οδηγήσει στην κωμόπολη του 
Στράτφορντ απόν Έιβον, τη γενέτειρα του Γουίλιαμ Σαίξπηρ. Προαιρετική 
επίσκεψη στο σπίτι που γεννήθηκε και έζησε ο Βάρδος του Στράτφορντ και 
ελεύθερος χρόνος για γεύμα στις παραδοσιακές παμπ και στα multi - culti 
εστιατόρια της γραφικής κωμόπολης. Στη συνέχεια θα αφιερώσουμε αρκετό 
χρόνο για αγορές στο Bicester Outlet Village. Αργά το απόγευμα επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ ΜΕ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ «ΑΓΟΡΕΣ» - 
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΠΑΘ & ΣΤΟΟΥΝΧΕΝΤΣ)

Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και όλη η μέρα στη διάθεσή σας για να 
χαρείτε την υπέροχη πόλη και τις όμορφες γωνιές της. Η περίφημη 
Όξφορντ Στρητ με τα αμέτρητα πολυκαταστήματα της όπως το Σέλφριντζις, 
η Μποντ Στρητ με τους γνωστούς οίκους μόδας υψηλής ραπτικής. Επίσης 
δεν πρέπει να λησμονήσουμε το πολυκατάστημα - αξιοθέατο Χάροντς στο 
Νάιτσμπριτζ. Εναλλακτικά προτείνουμε μία βόλτα στις διάσημες αγορές 
του Λονδίνου όπως του Πορτομπέλο Ρόουντ στην περιοχή του Νότινγκ 
Χίλ στο δυτικό Λονδίνο, την αγορά Spitalfields και Camden στο ανατολικό 
Λονδίνο. Όσοι όμως από εσάς επιθυμείτε να περάσετε την ημέρα σας 
κάνοντας κάτι διαφορετικό μπορείτε να ακολουθήσετε την ημερήσια 
εκδρομή μας στο Μπαθ και Στόουνχεντς. Πρώτα θα επισκεφτούμε μια από 
τις πιο διάσημες αρχαιολογικές τοποθεσίες στην Ευρώπη, το Στόουνχεντζ. 
Εκεί θα θαυμάσουμε τους γιγάντιους «τρίλιθους» που σχηματίζουν έναν 
μυστικιστικό, αινιγματικό και σαφώς συμβολικό κύκλο. Θα συνεχίσουμε 
την εκδρομή μας με επίσκεψη στην κοσμική λουτρόπολη του Μπαθ, ένα 
πραγματικό κόσμημα Βρετανικής Γεωργιανής Αρχιτεκτονικής. Θα έχουμε τη 
ευκαιρία να ξεναγηθούμε στα σπουδαιότερα αξιοθέατα της πόλης όπως τα 
Ρωμαϊκά Λουτρά του 1ου αιώνα, τα πάρκα, τις κομψές πλατείες και το Ρόγιαλ 
Κρέσεντ, το απόγειο της γεωργιανής κομψότητας. Θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο για γεύμα και αργά το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο 
μας. Για τη βραδινή σας ψυχαγωγία προτείνουμε να κλείσετε θέση σε μία από 
τις πολυάριθμες και φαντασμαγορικές θεατρικές παραστάσεις - musical στη 
γνωστή θεατρική περιοχή του Λονδίνου. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ 
ΓΟΥΙΝΤΣΟΡ - ΑΘΗΝΑ 
Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και ελεύθερο πρωινό για μια τελευταία βόλτα 
και ότι επισκέψεις δεν προλάβατε τις προηγούμενες μέρες. Επιβίβαση στο 
πούλμαν και αναχώρηση για να επισκεφθούμε την πόλη του Γουίντσορ 
με τα θερινά Ανάκτορα της Βασιλικής Οικογένειας (προαιρετική είσοδος 
στο κάστρο) όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την κατοικία 
των Βασιλέων της Αγγλίας. Θα επισκεφθείτε τα επίσημα διαμερίσματα και 
το κουκλόσπιτο της Βασίλισσας όπως και το παρεκκλήσι του Σαιντ Τζωρτζ 
αφιερωμένο στον προστάτη άγιο του Τάγματος της Περικνημίδας. Μετά 
το τέλος της περιήγησής θα έχουμε ελεύθερο χρόνο να απολαύσουμε μια 
βόλτα στα παραδοσιακά δρομάκια της όμορφης ομώνυμης πόλης Γουίντσορ. 
Επιβίβαση στο πούλμαν και μεταφορά στο αεροδρόμιο για τη πτήση 
επιστροφής.

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

την Aegean Airlines.
• Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο επιλογής σας.
• Αγγλικό πρωινό σε μπουφέ.
• Μεταφορές από το αεροδρόμιο του Λονδίνου στο ξενοδοχείο και 

αντίστροφα.
• Πανοραμική ξενάγηση της πόλης του Λονδίνου & επίσκεψη στο 

Βρετανικό Μουσείο.
• Δώρο η Εκδρομή στην πόλη και στο κάστρο του Γουίντσορ.
• Έμπειροι συνοδοί/αρχηγοί και τοπικοί αντιπρόσωποι του γραφείου μας 

βάσει των παρεχόμενων υπηρεσιών/μετακινήσεων.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 
• Φ.Π.Α.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά. 
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά. 

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 200€.
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 

απαιτείται.
• Φιλοδωρήματα, γεύματα, ποτά.
• Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Τιμές: 
Ηoliday Inn Bloomsbury 


Ηilton Paddington Sup


5ήμερο (22, 23, 24/12, 02, 03/01) Early Normal Early Normal
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 525€ 565€ 600€ 645€
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 685€ 725€ 820€ 865€
Παιδικό (σε τρίκλινο) 375€ 375€ 590€ 590€
2o & 3o παιδί (μέχρι 12 ετών) 475€ 510€ 550€ 580€
5ήμερο (29, 30/12) Early Normal Early Normal
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 575€ 615€ 650€ 695€
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 785€ 825€ 920€ 965€
Παιδικό (σε τρίκλινο) 425€ 425€ 640€ 640€
2o & 3o παιδί (μέχρι 12 ετών) 525€ 560€ 600€ 630€
4ήμερο (26/12) Early Normal Early Normal
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 465€ 510€ 520€ 560€
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 585€ 630€ 685€ 725€
Παιδικό (σε τρίκλινο) 360€ 360€ 510€ 510€
6ήμερο (28/12) Early Normal Early Normal
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 635€ 675€ 710€ 750€
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 835€ 875€ 985€ 1025€
Παιδικό (σε τρίκλινο) 390€ 390€ 700€ 700€

Σημειώσεις: 
Για τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις 
το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70€, & Από/προς 
υπόλοιπα αεροδρόμια 140€.
Έκπτωση 50 ευρώ κατ άτομο για πακέτα ατομικά.
Το ατομικο πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια με τις κάτωθι 
πτήσεις των γκρουπς και διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία με πρωινό. 
Η σειρά των επισκέψεων διαφοροποιείται ανάλογα με τα ωράρια 
λειτουργίας των μουσείων, μνημείων, λοιπών αξιοθέατων καθώς και 
των πτήσεων, χωρίς να παραλειφθεί καμία παροχή υπηρεσίας (εκτός 
ημερομηνιών αργιών).
Οι τιμές early booking ισχύουν για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων.
 Το 6ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μια επιπλέον ελεύθερη ημέρα 
Το 4ήμερο δεν περιλαμβάνει την 4η ημέρα.

Πτήσεις: 

Αναχώρηση (22/12) Αθήνα - Λονδίνο 09:05 - 11:10
Επιστροφή (26/12) Λονδίνο - Αθήνα 16:35 - 22:20
Αναχώρηση (23/12) Αθήνα - Λονδίνο 13:25 - 15:30
Επιστροφή (27/12) Λονδίνο - Αθήνα 22:15 - 03:50
Αναχώρηση (24/12) Αθήνα - Λονδίνο 13:25 - 15:30
Επιστροφή (28/12) Λονδίνο - Αθήνα 16:35 - 22:20
Αναχώρηση (24/12) Αθήνα - Λονδίνο 08:40 - 10:30
Επιστροφή (28/12) Λονδίνο - Αθήνα 12:15 - 17:50
Αναχώρηση (26/12) Αθήνα - Λονδίνο 08:40 - 10:30
Επιστροφή (29/12) Λονδίνο - Αθήνα 22:15 - 03:50
Αναχώρηση (26/12) Αθήνα - Λονδίνο 13:25 - 15:30
Επιστροφή (29/12) Λονδίνο - Αθήνα 22:15 - 03:50

Αναχώρηση (28/12) Αθήνα - Λονδίνο 13:25 - 15:30
Επιστροφή (02/01) Λονδίνο - Αθήνα 22:15 - 03:50
Αναχώρηση (29/12) Αθήνα - Λονδίνο 09:05 - 11:10
Επιστροφή (02/01) Λονδίνο - Αθήνα 11:30 - 17:10
Αναχώρηση (30/12) Αθήνα - Λονδίνο 09:05 - 11:10
Επιστροφή (03/01) Λονδίνο - Αθήνα 11:30 - 17:10
Αναχώρηση (02/01) Αθήνα - Λονδίνο 13:25 - 15:30
Επιστροφή (06/01) Λονδίνο - Αθήνα 12:15 - 17:50
Αναχώρηση (03/01) Αθήνα - Λονδίνο 13:25 - 15:30
Επιστροφή (07/01) Λονδίνο - Αθήνα 22:15 - 03:50
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Πτήσεις: 

Αναχώρηση (22/12) Αθήνα - Λάρνακα ΟΑ 902 08:10 - 09:50
Επιστροφή (26/12) Λάρνακα - Αθήνα ΟΑ 909 21:10 - 22:55

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

την Aegean Airlines.
• Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο της Κύπρου.
• 4 διανυκτερεύσεις στην Λεμεσό σε ξενοδοχείο της επιλογής σας με 

πρωινό σε μπουφέ.
• 3 Δείπνα σε μπουφέ.(4 δείπνα για την αναχώρηση 02/01).
• 1 Εορταστικό δείπνο στην θέση της ημιδιατροφής (αφορά μόνο τις 

αναχωρήσεις 22/12 & 29/12). 
• Ολοήμερη εκδρομή στη Λευκωσία.
• Ολοήμερη εκδρομή στο Τρόοδος, Πλάτρες, μονή Τροοδίτισσας, Μονή 

Κύκκου, Όμοδος.
• Ολοήμερη εκδρομή στην Πάφο, Κολοσσί, Κούριο, Άγιο Νεόφυτο, Αγία 

Σολομονή.
• Έμπειρος αρχηγός συνοδός του γραφείου μας.
• Επίσημος τοπικός ξεναγός.
• Φ.Π.Α.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 150€ κατ΄άτομο.
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται.
• Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και ότι ρητά δεν 

αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.

Αναχωρήσεις: 
22, 29 Δεκεμβρίου
02 Ιανουαρίου

ΚΥΠΡΟΣ
Λάρνακα, Λεμεσός, Λευκωσία, Πάφος.

Κύπρος: 
5 ημέρες

ΑΠΟ

395€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Δώρο:  
3 ή 4 δείπνα & 

εορταστικό δείπνο 
Χριστουγέννων

Τιμές: Harmony Bay 


 Poseidonia Beach 


22 & 29/12 02/01 22 & 29/12 02/01

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 445€ 395€ 495€ 465€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 525€ 475€ 615€ 585€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 365€ 315€ 395€ 375€

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων 150€ 150€ 150€ 150€

Cyprus

Σημειώσεις: 
Για τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70€, & Από/προς 
υπόλοιπα αεροδρόμια 140€. Οι παιδικές τιμές είναι για παιδιά μέχρι 12 ετών με διαμονή στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες.
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ - ΛΕΜΕΣΟΣ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Λάρνακα. 

Άφιξη μεταφορά στη Λεμεσό και πρώτη γνωριμία με την 

παλιά πόλη με τους στενούς ακτινωτούς δρόμους της να 

οδηγούν μέχρι έξω από το παλιό ψαρολίμανο, σήμερα 

υπερσύγχρονη και υπερπολυτελής μαρίνα. Το μεσαιωνικό 

κάστρο της Λεμεσού ήταν ο τόπος τέλεσης γάμου, του 

Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου, Βασιλιά της Αγγλίας και 

σήμερα στεγάζει το Κυπριακό Μεσαιωνικό Μουσείο. 

Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο, διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΛΕΜΕΣΟΣ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΛΕΜΕΣΟΣ

Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για την Λευκωσία. Πρώτος 

μας σταθμός ο Τύμβος της Μακεδονίτισσας Στρατιωτικό 

κοιμητήριο και ηρώο των υπερασπιστών της Κύπρου 

κατά την εισβολή των Τούρκων το 1974. Συνεχίζουμε στις 

κεντρικές φυλακές στα Φυλακισμένα μνήματα, με τους 

τάφους, τα κελιά των 9 ηρώων και την αγχόνη των Άγγλων. 

Στο αρχαιολογικό μουσείο, θα παρακολουθήσουμε την 

εξέλιξη του πολιτισμού της Κύπρου από την Νεολιθική 

εποχή. Συνεχίζουμε με το μέγαρο της αρχιεπισκοπής, τον 

ιερό ναό του Ιωάννη με τις θαυμαστές τοιχογραφίες, τα 

Ενετικά τείχη, την Λαϊκή Γειτονιά και την πράσινη γραμμή 

που διχοτομεί την Λευκωσία. Ελεύθερος χρόνος για 

γεύμα και ψώνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, 

διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΛΕΜΕΣΟΣ - ΠΛΑΤΡΕΣ - ΤΡΟΟΔΙΤΙΣΣΑ - ΜΟΝΗ 

ΚΥΚΚΟΥ - ΟΜΟΔΟΣ - ΛΕΜΕΣΟΣ 

Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τα ορεινά καταπράσινα 
γραφικά «κερασοχώρια» στο όρος Τρόοδος (υψόμετρο 
1952 μέτρα). Θα σταματήσουμε στο ομορφότερο θέρετρο 
στις Πλάτρες του Σεφέρη. Συνεχίζουμε με την Ιερά Μονή 
Τροοδίτισσας, από τις παλαιότερες Μονές του νησιού γνωστή 
για την ασημοσκέπαστη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. 
Πιστεύεται ότι δίνει ελπίδα σε άτεκνα ζευγάρια. Περνώντας 
από τα φημισμένα χωριά Πεδουλά και Πρόδρομο, θα 
επισκεφτούμε το γνωστότερο και πλουσιότερο μοναστήρι 
της Κύπρου την Ιερά μόνη Kύκκου από το 1100 αφιερωμένη 
στην Παναγία. Στεγάζει μια από τις τρεις σωζόμενες εικόνες 
της Παναγίας που αποδίδονται στον Απόστολο Λουκά. 
Εδραιώθηκε με Αυτοκρατορικό διάταγμα του Αλέξιου Ι του 
Κομνηνού (1081 - 1118 μ.Χ). Εκεί στο Θρονί της Παναγίας θα 
επισκεφτούμε τον τάφο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του 
Πρώτου Προέδρου της Κύπρου και θα καταλήξουμε στο πιο 
όμορφο και παραδοσιακό χωριό Όμοδος όπου βρίσκεται 
και το μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού. Χρόνος ελεύθερος. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας αργά το απόγευμα. Δείπνο 
και διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΛΕΜΕΣΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ - ΠΑΦΟΣ - ΛΕΜΕΣΟΣ

Μετά το πρόγευμα ολοήμερη εκδρομή στην Πάφο. 
Διασχίζοντας τους απέραντους αμπελώνες και 
πορτοκαλεώνες του Φασουρίου, φτάνουμε στον Πύργο 
τον Ιπποτών στο Κολόσσι. Θα ξεναγηθούμε στο Κούριο 

σημαντική αρχαία πόλη - βασίλειο. Θα σταματήσουμε 
στην Πέτρα του Ρωμιού, όπου λέγεται ότι αναδύθηκε από 
τους αφρούς των κυμάτων η θεά Αφροδίτη. Επίσκεψη στο 
μοναστήρι της Εγκλείστρας που ιδρύθηκε από τον Άγιο 
Νεόφυτο. Πραγματικός αναχωρητής και ασκητής, ο Άγιος 
έζησε για 60 χρόνια στην “Εγκλείστρα” του (λαξευμένη στο 
βράχο από τον ίδιο) και παρά το γεγονός ότι δεν έφυγε ποτέ 
από το ασκητήριό του, είχε πλήρη εικόνα των γεγονότων 
της εποχής του, τα κατέγραψε και θεωρείται από τους 
σημαντικότερους ιστορικούς της εποχής του. Συνεχίζουμε 
με την στήλη μαστίγωσης του Αποστόλου Παύλου και την 
κατακόμβη της Αγίας Σολομονής, που λειτουργείται από την 
εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Θα επισκεφτούμε, την 
έπαυλη του Διονύσιου με τα μοναδικά ψηφιδωτά και θα 
καταλήξουμε στο λιμάνι της Πάφου με το υπέροχο φρούριο 
της. Χρόνος ελεύθερος. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΛΕΜΕΣΟΣ - ΛΑΡΝΑΚΑ - ΑΘΗΝΑ

Μετά το πρωινό, επίσκεψη στην εκκλησία του Αγ. Λαζάρου, 
από τα ωραιότερα δείγματα Βυζαντινής αρχιτεκτονικής 
χτισμένη από τον αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό. Ο 
Άγιος Λάζαρος μετά την ανάστασή του ήρθε στη Κύπρο, 
χειροτονήθηκε επίσκοπος Κιτίου από τους Αποστόλους 
Βαρνάβα και Παύλο κι έζησε εδώ άλλα 30 χρόνια. Ο τάφος 
του βρίσκεται κάτω από την Αγία Τράπεζα της εκκλησίας. 
Αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Λάρνακας και πτήση για 
Αθήνα.

Αναχώρηση (29/12) Αθήνα - Λάρνακα ΟΑ 902 08:10 - 09:50
Επιστροφή (02/01) Λάρνακα - Αθήνα ΟΑ 909 21:10 - 22:55

Αναχώρηση (02/12) Αθήνα - Λάρνακα ΟΑ 902 08:10 - 09:50
Επιστροφή (06/01) Λάρνακα - Αθήνα ΟΑ 909 21:10 - 22:55
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Περιλαμβάνονται: 

• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines Αθήνα - Μαρακές - Αθήνα 

• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* & 5*.

• Μεταφορές από / προς τα αεροδρόμια του εξωτερικού.

• Ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο.

• Φολκλορική βραδιά με ποτό.

• Περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.

• Έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός-συνοδός.

• Τοπικοί ξεναγοί.

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

• 8kg χειραποσκευή ανά άτομο και βαλίτσα 23kg ανά άτομο.

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Φόρους αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 250€ το άτομο.

• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο.

• Φιλοδωρήματα 20€.

Αναχωρήσεις: 
02, 21, 28 Δεκεμβρίου

ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ ΜΑΡΟΚΟΥ
Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Μεκνές, Φεζ, Ερφούντ, Ουαρζαζάτ, Μαρακές.

Μαρόκο: 
8 ημέρες

ΑΠΟ

790€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Δώρο: 
Ημιδιατροφή 
καθημερινά & 
Φολκλορική  

βραδιά με  
πότοMorocco

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΑΚΕΣ - ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μαρακές. 
Άφιξη και μεταφορά στην Καζαμπλάνκα, οικονομική 
πρωτεύουσα του Μαρόκου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ - ΡΑΜΠΑΤ - ΜΕΚΝΕΣ - ΦΕΖ

Πρόγευμα και θα ξεναγηθούμε στην κεντρική αγορά, στην 
πλατεία Ηνωμένων Εθνών, στην πλατεία Μοχάμεντ Ε’, στο 
μέγα τζαμί του Χασάν Β’ (εξωτερικά), στην παραλιακή 
λεωφόρο Κορνίς και την πλούσια συνοικία Άνφα με 
τον ιππόδρομο και τα γήπεδα γκολφ. Αναχώρηση για τη 
μητροπολιτική πρωτεύουσα του Μαρόκου, Ραμπάτ. Εκεί θα 
θαυμάσουμε το παλάτι του βασιλιά Χασάν Β΄, το μαυσωλείο 
του Μοχάμεντ Ε΄, τον πύργο Χασάν και την εντυπωσιακή 
Κάσμπα της Ουντάγια. Συνεχίζουμε για την πρώην 
αυτοκρατορική πρωτεύουσα Μεκνές, όπου θα δούμε την 
ιστορική πλατεία Λαχεντίμ γνωστή ως πλατεία καταστροφής 
της μεγαλοπρεπής πόλης Μπαμπ ελ Μανσούρ και το 
παλάτι Μουλάι Ισμαήλ. Τέλος, άφιξη στην ιερή πόλη Φεζ. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΦΕΖ

Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση στη μεγαλύτερη 
πόλη σε πληθυσμό μετά την Καζαμπλάνκα και μία από τις 
τέσσερις αυτοκρατορικές πόλεις, Φεζ. Η ξενάγηση στην 
πρώτη μουσουλμανική Μεντίνα ξεκινάει από το παλαιότερο 
οχυρωμένο τμήμα της πόλης με τα 9.202 σοκάκια. Εκεί θα 
δούμε εξωτερικά την κορανική σχολή Μπου Ανανία και την 
εβραϊκή συνοικία Μελλάχ, ενώ θα έχουμε την ευκαιρία να 
θαυμάσουμε το παλάτι των Μερενίδων, το τζαμί Καραουίν 
που αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του 
αραβικού τότε κόσμου και το μαυσωλείο του Μουλά Ιντρίς. 

Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και 
διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΦΕΖ - ΜΙΝΤΕΛΤ - ΕΡΑΣΙΝΤΙΑ - ΕΡΦΟΥΝΤ

Πρόγευμα και θα αφήσουμε τη Φεζ με προορισμό πόλεις 
και χωριά της οροσειράς του μέσου Άτλαντα. Θα περάσουμε 
από την ορεινή Ιφράν, το εμπορικό κέντρο Μιντέλτ και 
την Ερασίντια για να φτάσουμε στην Ερφούντ. Η πόλη 
ιδρύθηκε από τους Γάλλους σαν τοπικό διοικητικό κέντρο. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΕΡΦΟΥΝΤ - ΔΩΡΟ ΣΑΦΑΡΙ ΣΤΗ ΜΕΡΖΟΥΓΚΑ ΜΕ 
ΤΖΙΠ 4X4 - ΤΙΝΕΡΧΙΡ - ΕΛ ΚΕΛΑΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΥΑΡΖΑΖΑΤ

Αφύπνιση νωρίς το πρωί για να ζήσουμε μια μοναδική 
εμπειρία. Θα αναχωρήσουμε για τους αμμόλοφους της 
Μερζούγκα με ειδικά διαμορφωμένα τζιπ 4x4 όπου θα 
απολαύσουμε την ανατολή του ηλίου. Ακολούθως θα 
διασχίσουμε εντυπωσιακές οάσεις και θα περάσουμε από 
την Τινερχίρ, τη λεγόμενη «πόλη με τις χίλιες κάσμπες», την 
M’ Γκούνα Ελ Κελάα «πόλη των ρόδων» και την Σκούρα για 
να καταλήξουμε στην περιοχή της Ουαρζαζάτ, γνωστή και 
ως «πύλη της ερήμου» που αποτελούσε παλιότερα οχυρό 
των Γάλλων λεγεωνάριων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
δείπνο και διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΟΥΑΡΖΑΖΑΤ - ΜΑΡΑΚΕΣ

Πρόγευμα και ακολουθεί ημέρα ξενάγησης στην 
Ουαρζαζάτ. Αποτελεί προπύργιο της ερήμου και διαθέτει 
δύο από τις ωραιότερες κάσμπες του Μαρόκου τις οποίες 
θα επισκεφθούμε. Η πρώτη γνωστή ως κάσμπα Ταουρίρτ 
(εξωτερική επίσκεψη) ήταν τόπος κατοικίας του πασά Ταμί 
Ελ Γκλάουι με πύργους που υψώνονται πάνω από τις σκεπές 
των παραδοσιακών σπιτιών. Η δεύτερη κάσμπα ονομάζεται 
Αΐτ Μπεν Xαντού, έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας 

πολιτιστικής κληρονομιάς από την Unesco και έχει 
χρησιμοποιηθεί ως σκηνικό για πολλές κινηματογραφικές 
ταινίες. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στο Μαρακές. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΜΑΡΑΚΕΣ - ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΟΛΚΛΟΡΙΚΟ 
ΘΕΑΜΑ

Πρόγευμα και ημέρα ξενάγησης στο Μαρακές. Θα δούμε, 
μεταξύ άλλων, εξωτερικά το τζαμί Κουτούμπια, σύμβολο 
του Μαρακές, το παλάτι Ελ Μπαχία και το μουσείο Νταρ Σι 
Σαΐντ, πανέμορφο ανάκτορο που στεγάζει μια εντυπωσιακή 
συλλογή μαροκινών λαϊκών τεχνών. Συνεχίζουμε με τη 
φημισμένη πλατεία Τζεμάα Ελ Φνα γνωστή ως «Πλατεία 
των Θαυμάτων». Η Τζεμάα Ελ Φνα αποτελεί σύμβολο του 
Μαρακές, όπου επί καθημερινής βάσης εκτυλίσσεται ένα 
μαγευτικό θέαμα, που το συνθέτουν υπαίθριοι αυτοσχέδιοι 
πάγκοι-εστιατόρια, γητευτές φιδιών, παραμυθάδες, 
σε συνδυασμό πάντα με τα εκατοντάδες μαγαζιά που 
ξετρυπώνουν στις πιο απίθανες γωνίες των εμπορικών 
περιοχών που ονομάζονται σουκς. Η Μεντίνα του Μαρακές 
(παλιά πόλη) έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς της Unesco. Στη συνέχεια, προαιρετικά, θα 
περιηγηθούμε στα μονοπάτια του ολάνθιστου παραμυθένιου 
κήπου Μαζορέλ όπου βρίσκεται και το μνημείο για τον 
Yves Saint Laurent, ο οποίος εξασφάλισε τη διατήρηση 
των κήπων με προσωπική φροντίδα. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, δείπνο και στη συνέχεια θα μεταβούμε για το 
αποχαιρετιστήριο φολκλορικό γλέντι, όπου θα απολαύσουμε 
ένα φανταστικό θέαμα.

8η μέρα: ΜΑΡΑΚΕΣ - ΑΘΗΝΑ

Πρόγευμα και λίγος ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες 
αγορές σας. Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Μαρακές για 
την πτήση επιστροφής.

Πτήσεις: 

Αναχώρηση Αθήνα - Μαρακές A3 738 09:15 - 12:45

Επιστροφή Μαρακές - Αθήνα A3 739 13:35 - 18:40

Early Booking Normal Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 790€ 840€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 1040€ 1090€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 790€ 840€

Χρεώσεις αεροδρομίων & λοιποί φόροι 250€ 250€

Τιμές: Mogador Marina Sup
(Καζαμπλάνκα)


Zalagh Parc Palace 
(Φεζ)



Belere Sup
(Ερφούντ)


Oscar
(Ουαρζαζάτ)


Grand Mogador Menara 
(Μαρακές)


Σημειώσεις: 
Για τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις το επιπλέον κόστος είναι: Από/προς Θεσσαλονίκη 70€, & Από/προς 
υπόλοιπα αεροδρόμια 140€. Οι παιδικές τιμές είναι για παιδιά μέχρι 12 ετών με διαμονή στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες.
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ/ΤΩΝ ΘΕΣΗΣ/ΕΩΝ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΣΑΣ

Όταν εσείς ή ο ταξιδιωτικός σας πράκτορας, επιθυμείτε να δηλώσετε συμμετοχή και να κλείσετε μία ή περισσότερες 
θέσεις σε ένα ταξίδι του θα πρέπει να συμπληρώσετε το δελτίο κράτησης, να το υπογράψετε και να καταθέσετε μία 
προκαταβολή ίση με το 30% της αξίας της εκδρομής. Με την υπογραφή σας στο έντυπο κράτησης επιβεβαιώνετε ότι 
διαβάσατε τους γενικούς όρους συμμετοχής σε οργανωμένο ταξίδι και ότι συμφωνείτε με αυτούς που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης μεταξύ του γραφείου και εσάς. Η σύμβαση δε αυτή διέπεται από τους Ελληνικούς 
νόμους και διατάξεις και αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια της Αθήνας και μόνον. Τηλεφωνικές ή άλλου είδους 
κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής δεν υποχρεώνουν το γραφείο να 
δεσμεύει θέσεις. 

2. ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ

Η σύμβαση του ταξιδιού σας γίνεται μεταξύ του γραφείου που δεσμεύεται να σας προσφέρει τις διάφορες 
υπηρεσίες που αποτελούν μέρος του ταξιδιού σας όπως αυτές αναφέρονται λεπτομερώς στη σύμβαση σας. Μια 
κράτηση θεωρείται έγκυρη εφ’ όσον καταβληθεί η σχετική προκαταβολή, όπως αυτή ορίζεται στους γενικούς όρους. 
Δήλωση συμμετοχής μπορεί απ’ ευθείας στο γραφείο μας ή μέσω κάποιου από τα συνεργαζόμενα με το γραφείο 
ανά την Ελλάδα γραφεία. Για την καταβολή της προκαταβολής καθώς και για την εξόφληση, οι πελάτες έχουν την 
δυνατότητα να πληρώσουν μετρητοίς με πιστωτική κάρτα VISA - ΕΜΠΟΡΟΚΑΡΤΑ - ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ - MASTERCARD - 
EUROCARD - DINERS - AMERICAN EXPRESS - TRAVEL CREDIT CARD. Η τελική εξόφληση, για την εγκυρότητα της 
συμμετοχής, πρέπει να γίνει τουλάχιστον 12 (δώδεκα) μέρες πριν την αναχώρηση της κάθε εκδρομής. Η εξόφληση 
του υπολοίπου γίνεται προκαταβολικά, όχι αργότερα από 10 (δέκα) μέρες πριν την έναρξη του ταξιδιού. Αν δεν 
πληρώσετε το υπόλοιπο του ταξιδιού σας 10 μέρες πριν την αναχώρηση σας, το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να 
ακυρώσει την κράτηση. Αν δηλώσετε συμμετοχή σε ένα ταξίδι σε λιγότερο από δέκα μέρες πριν την αναχώρηση, τότε 
πρέπει να καταβάλλεται την πλήρη αξία του ταξιδιού σας, κατά το στάδιο της κράτησης. 

3. ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ Η ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να σας προσφέρουμε όλες τις υπηρεσίες που έχουμε προγραμματίσει για 
κάθε ταξίδι μας όπως και το συγκεκριμένο που διαλέξατε κατά την εγγραφή σας και τη δήλωση συμμετοχής σας. 
Επειδή όμως ετοιμάζουμε και προγραμματίζουμε τις διάφορες υπηρεσίες που σας προσφέρουμε πολύ πριν από 
την ημερομηνία της αναχώρησης σας και χρησιμοποιούμε υπηρεσίες πολλών προμηθευτών, ανεξαρτήτων μεταξύ 
τους, όπως αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία κρουαζιερόπλοια κλπ. Στους οποίους δεν είναι δυνατόν να έχουμε 
τον άμεσο έλεγχο, είναι δυνατόν να υπάρξουν αλλαγές, τις οποίες εκ των πραγμάτων είμαστε υποχρεωμένοι να 
τις ακολουθήσουμε. Οι αλλαγές αυτές είναι μικρής σημασίας. Αν έχουμε μια αλλαγή ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ τότε θα 
προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας πριν την αναχώρηση, και να σας ενημερώσουμε. Αλλαγή μεγάλης 
σημασίας θεωρούμε αυτή που αλλάζει την ημέρα και την ώρα αναχώρησης (πέρα των 12 ωρών) ένας ενδιάμεσος 
σταθμός του ταξιδιού σας ή να αλλάξει η κατηγορία των ξενοδοχείων, πλοίων κλπ. Σε μικρότερη. Στην περίπτωση 
αυτή έχετε τις εξής τρεις εναλλακτικές λύσεις. Α) Να δεχθείτε την αλλαγή Β) Να αγοράσετε ένα άλλο ταξίδι (του 
γραφείου) με την ίδια τιμή πώλησης ή με την μεγαλύτερη αξία καταβάλλοντας την διαφορά Γ) Να ακυρώσετε 
το ταξίδι, με ταυτόχρονη είσπραξη όλων των χρημάτων που έχετε καταβάλει. Το γραφείο δεν αναλαμβάνει την 
ευθύνη, όταν μετά την αναχώρηση ενός ταξιδιού, μια κανονική πτήση δρομολογίου αεροπορικής εταιρείας δεν 
πραγματοποιηθεί ή για άλλα γεγονότα που είναι πέρα από τον έλεγχο μας και παρά την επιμέλεια και φροντίδα 
μας δεν έχουμε την δυνατότητα να αποφύγουμε, όπως η αλλαγή αεροσκάφους σε άλλο μικρότερης χωρητικότητας, 
καθυστέρησης λόγω τεχνικής βλάβης, από πόλεμο, τρομοκρατικής ενέργειας από κοινωνικές αναταραχές, φυσικές 
καταστροφές απεργίες διαφόρων κλάδων, φυσικά φαινόμενα, επιδημίες, εμπάρκο. Σε θέματα μεταφοράς με πλοία, 
αεροπλάνα και τραίνα όσο και για την εξασφάλιση διαμονής η ευθύνη μας σε όλες τις περιπτώσεις περιορίζεται στα 
πλαίσια των σχετικών Διεθνών Όρων Μεταφοράς. Αποφάσεις για καθυστέρηση ή αλλαγές δρομολογίων είναι πιθανών 
να αποφασιστούν από διάφορους κυβερνητικούς ή άλλους οργανισμούς με αποτέλεσμα καθυστέρησης, αλλαγής 
δρομολογίων, πτήσεων. Το γραφείο δεν είναι δυνατόν να ελέγχει ή να προβλέπει τέτοιες ενέργειες και ως εκ τούτου 
δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνη για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

4. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Για την πραγματοποίηση της εκδρομής που δηλώσατε συμμετοχή, απαιτείτε ελάχιστος αριθμός ατόμων ίση 
με 15. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει το ταξίδι, αν συμμετοχή κριθεί ανεπαρκείς 
ή για άλλα ανυπέρβλητα εμπόδια. Δεν θα ακυρώσουμε το ταξίδι 7 μέρες πριν την αναχώρηση σας, εκτός και αν 
προκύψουν σοβαροί λόγοι πέρα από τον έλεγχο μας (ως αυτά αναφέρονται στη παράγραφο 4. Στην περίπτωση 
που αναγκαστούμε να ακυρώσουμε το ταξίδι σας έχετε δύο εναλλακτικές λύσεις. α) Δυνατότητα συμμετοχής σε 
ένα άλλο ταξίδι, με την επιφύλαξη ότι σε περίπτωση υψηλότερης τιμής η διαφορά θα επιβαρύνει εσάς τον πελάτη 
ταξιδιώτη. β) Πλήρη επιστροφή των χρημάτων που μας κατεβάλατε με εξάντληση των υποχρεώσεων του γραφείου. 
Για ειδικές αναχωρήσεις, εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων ή ταξίδια με κρουαζιέρα ή ταξίδια με 
κρουαζιέρα ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις ή ειδικά ναυλωμένα πλοία οι παραπάνω 
αναφερόμενες χρονικές περίοδοι πιθανώς να είναι πολύ μεγαλύτερες και τα ποσοστά κρατήσεων υψηλότερα. Η 
τακτοποίηση λογαριασμών που αφορούν ακυρώσεις γίνεται από το γραφείο μας τουλάχιστον 30 ημέρες μετά το 
πέρας της εκδρομής/ταξιδιού. 

5. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αν εσείς ή κάποιος από την ομάδα/οικογένεια σας, ακυρώσει τη συμμετοχή του, χρειάζεται να μας γνωρίσει γραπτώς 
την απόφαση του αυτή. Η ακύρωση θα ισχύει από την ημέρα που θα λάβουμε γραπτώς (επί αποδείξει) την απόφαση 
ακύρωσης της συμμετοχής σας. Στην περίπτωση αυτή θα επιβαρυνθείτε με τα παρακάτω πρόσθετα τέλη (τιμές κατ’ 
άτομο). Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 30 ημέρες πριν την αναχώρηση ακυρωτικά τέλη ως εξής: α) Εκδρομές Ευρώπης 
- Μεσογείου 20€ κατ’ άτομο β) Εξωτικά ταξίδια 30€ κατ’ άτομο γ) Εσωτερικού 15€ κατ’ άτομο Ακύρωση συμμετοχής 
30 - 12 μέρες πριν την αναχώρηση παρακράτηση όλου του ποσού της προκαταβολής III. Ακύρωση συμμετοχής 12 - 01 
μέρες πριν την αναχώρηση παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας της εκδρομής. Για τα μέσα ολικής ναύλωσης 
charter κρουαζιέρες σκι εκθέσεις συνέδρια και παρεμφερείς διεθνείς εκδηλώσεις τα ακυρωτικά φτάνουν μέχρι το 
100 % της αξίας τους, ασχέτως της ημερομηνίας γνωστοποίησης της ακύρωσης. Αλλαγές αεροπορικών εταιριών 
ή πτήσεων (από πρωί σε βράδυ κλπ.) δεν θεωρείται ότι αλλάζουν το χαρακτήρα του ταξιδιού και δεν είναι λόγος 
ακύρωσης της συμμετοχής του ταξιδιώτη. Αν όμως οι αλλαγές κριθούν απαραίτητες κατά τη εξέλιξη του ταξιδιού, 
οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να τις δεχτούν. Για τις αναχωρήσεις Πάσχα, Χριστούγεννα και εν γένει 
υψηλών περιόδων ενδέχεται να γίνει αλλαγή του προγράμματος κατά την κρίση του γραφείου συνιστούμε θερμά 
να προμηθευτείτε μια σχετική ταξιδιωτική ασφάλιση που θα σας καλύψει για τους περισσότερους λόγους για τους 
οποίους γίνεται συχνά μια ακύρωση, ανάμεσα στις άλλες χρήσιμες καλύψεις. 

6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΩΝ

Όλες οι αναφερόμενες τιμές στον ειδικό ένθετο τιμοκατάλογο όπως και αυτή που αναφέρεται στο δελτίο κράτησης 
υπολογίσθηκαν με βάση τα στοιχειά κόστους και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημέρα 
έκδοσης του τιμοκαταλόγου. Οι τιμές αυτές είναι δυνατόν να αυξηθούν απροειδοποίητα, σε περίπτωση εκτάκτων 
αυξήσεων αεροπορικών ναύλων, ανατιμήσεως των ξένων συναλλαγμάτων μονάδων έναντι του ευρώ, ή οποιασδήποτε 
ανατροπής των αρχικών κοστολογικών δεδομένων. Η αλλαγή της τιμής μπορεί να γίνει μέχρι και 10 μέρες πριν από 
την έναρξη του ταξιδιού και δεν αποτελεί λόγω ακύρωσης της συμμετοχής. 

7. ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Για την διοργάνωση των εκδρομών το γραφείο λειτουργεί σαν μεσάζων και χρησιμοποιεί για λογαριασμό των 
πελατών του αεροπορικές και άλλες μεταφορικές εταιρίες ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία και άλλους 
φορείς στους οποίους δεν έχει άμεσο έλεγχο. Δεν έχει συνεπώς ούτε δυνατό ούτε δίκαιο να θεωρηθεί υπεύθυνο 
για ανωμαλίες στις παροχές των υπηρεσιών των παραπάνω συντελεστών όπως: Αλλαγές καθυστερήσεις ή ακυρώσεις 
προγραμματισμένων δρομολογίων κάθε μορφής και τις έμμεσες επιπτώσεις τους. Ατυχήματα ασθένειες ή 
δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιματολογικές συνθήκες αδυναμία προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές 
ζώνες (JET LAG) υψόμετρο, επιδημίες τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητας. Οποιεσδήποτε 
δυσχέρειες που μπορεί να προκληθούν από απρόβλεπτες καταστάσεις όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, 
διαδηλώσεις, πραξικοπήματα, πολέμους αεροπειρατείες, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες ή καταστάσεις ανωτέρας 
βίας. Φθορά απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγραφών κι 
οποιεσδήποτε συνέπειες από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη σε βάρος των πελατών του. Αντιθέτως μάλιστα, 
το γραφείο είναι υποχρεωμένο σε περιπτώσεις ανωμαλιών και καθυστερήσεων που οδηγούν σε πρόσθετες δαπάνες 
όπως π. χ. φαγητά, ξενοδοχεία, μεταφορές κλπ. να απαιτήσει από τους πελάτες του, των οποίων είναι μεσάζων 
να πληρώσουν επιτόπου κάθε πρόσθετη δαπάνη που δεν μπορούσε να προβλεφθεί στο αρχικό πρόγραμμα. Το 
γεγονός ότι το γραφείο προκειμένου να εξυπηρετήσει τους πελάτες του προθυμοποιείται να καλύψει τις επιπλέον 
δαπάνες λόγω πρόσκαιρης συναλλαγματικής αδυναμίας τους, δεν υπονοεί ότι φέρει έμμεσα την ευθύνη αυτών των 
ανωμαλιών και ότι δεν θα απαιτήσει νόμιμα από τους πελάτες του τα ποσά αυτά, μετά την επιστροφή τους και το 
τέλος του ταξιδιού. 

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ
Βασική υποχρέωση όσων συμμετέχουν σε ομαδικά ταξίδια, είναι η έγκαιρη προσέλευση στις εκδηλώσεις του 
προγράμματος. Η έλλειψη συνεπείας εκτός των άλλων προβλημάτων που δημιουργεί, υποχρεώνει τον αρχηγό να 
αναχωρήσει με τους υπόλοιπους ταξιδιώτες για την εκτέλεση του προγράμματος, με συνέπεια αφ’ ενός για τον 
καθυστερημένο εκδρομέα την απώλεια της εκδρομής μετακίνησης η άλλης υπηρεσίας αφ’ ετέρου και στην εταιρία να 
αρνηθεί οποιαδήποτε αποζημίωση για της υπηρεσίες που δεν προσφέρθηκαν. Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνοι για την έγκαιρη εξασφάλιση και διαφύλαξη των απαραιτήτων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίων 
πιστοποιητικών εμβολιασμού αδειών αποδημίας κ. α) καθώς και για την γνησιότητα των δηλώσεων τους στις 
ελληνικές ή ξένες νομισματικές και τελωνειακές αρχές. Οι μετέχοντες σε ομαδικά ταξίδια δεν έχουν την ευχέρεια 
αλλαγής της διαμονής τους σε άλλα ξενοδοχεία από εκείνα που παραμένει όλο το γκρουπ ακόμα και αν προτίθενται 
να καταβάλουν την διαφορά τιμής. Ο κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού για τη φύλαξη 
σε ασφαλές μέρος του διαβατηρίου των χρημάτων του, των αεροπορικών εισιτηρίων του κλπ. Αν χάσετε κάτι, θα 
συνδράμουμε για την καλύτερη και πιο άμεση λύση. Όποια έξοδα χρειαστούν θα επιβαρύνουν εσάς. Ειδικότερα στα 
ξενοδοχεία, είναι διεθνείς πρακτική να μην αναλαμβάνουν ευθύνη για χρήματα ή τιμαλφή, που αφήνει κανείς στο 
δωμάτιο. Υπάρχουν ειδικά μικρά χρηματοκιβώτια για τέτοιες περιπτώσεις. 

9. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ

Ξενοδοχεία 
Η εταιρία μας χρησιμοποιεί επιλεγμένα ξενοδοχεία με κριτήριο την ποιότητα, τη θέση του, ανάλογα με την εκδρομή 
και τις λογικές τιμές. Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο διεθνώς παραδεκτό για την κατάσταση αυτή, 
ενδέχεται η ποιότητα του ξενοδοχείου να διαφέρει από χώρα σε χώρα, έστω και αν η κατηγορία είναι ίδια. Τα τρίκλινα 
δωμάτια, είναι στην ουσία δίκλινα δωμάτια με την προσθήκη κάποιου έξτρα κρεβατιού και συνεπώς λιγότερο άνετα. 
Γι’ αυτό συνιστούμε να αποφεύγονται. Η παραμονή σε όλα τα ξενοδοχεία εκτός αν ρητά αναφέρεται, είναι σε δωμάτια 
στάνταρ (standard rooms). Σε όλο τον κόσμο, τα δωμάτια είναι διαθέσιμα για χρήση από τις 15. 00 (ανεξάρτητα από 
την ώρα άφιξης του ταξιδιώτη) Παράλληλα ο ίδιος ταξιδιώτης οφείλει να παραδώσει το δωμάτιο του από τις 10. 00 
μέχρι της 12. 00 άσχετα πάντα με την ώρα αναχώρησης από το ξενοδοχείο. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν 
να κρατήσει το δωμάτιο του κανείς πέρα από τις 12. 00 εφ’ όσον υπάρχει διαθεσιμότητα στο ξενοδοχείο κατ’ αρχήν 
και πληρώσει το ανάλογο ενοίκιο. 

Γεύματα 
Σε όποια ταξίδια μας περιλαμβάνονται τα γεύματα (ημιδιατροφή) αυτά είναι είτε το βράδυ είτε το μεσημέρι ανάλογα 
το πρόγραμμα της ημέρας ώστε να μην διακόψει τις όποιες δραστηριότητες. Το γεύμα είναι συνήθως ‘ νταμπλ ντοτ ‘ 
δηλαδή, συγκεκριμένο γεύμα. Δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων για τα γεύματα που δεν παίρνει κανείς. Ειδικά 
μενού, π. χ χορτοφάγοι πρ’ όλο που δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε καθώς δεν εξαρτάτε από εμάς ρυθμίζετε 
σχεδόν όλες τις φορές, μέχρι τώρα. Τα ποτά, εκτός αν ρητώς αναφέρεται, δεν περιλαμβάνονται στην τιμή της 
ημιδιατροφής ή της πλήρους διατροφής. Υπενθυμίζουμε πριν την αναχώρηση σας από το ξενοδοχείο να εξοφλείτε 
τυχών προσωπικούς λογαριασμούς (τηλέφωνα, ποτά κλπ) Σε ουδεμία περίπτωση το γραφείο θα δεχθεί να πληρώσει 
προσωπικούς λογαριασμούς πελατών. 

Αποσκευές
Άσχετα με το είδος του αεροπορικού ταξιδιού (αεροπορικό, θαλάσσιο ή με πούλμαν). Το γραφείο αναλαμβάνει τη 
μεταφορά και πληρώνει αχθοφορικά μόνο μιας βαλίτσας κανονικού μεγέθους και βάρους 20 κιλών για κάθε πελάτη 
του, εφ’όσον υπάρχουν αχθοφόροι. Εκτός από την βαλίτσα, οι συμμετέχοντες μπορούν να κρατούν στις μετακινήσεις 
τους και μια μικρή αποσκευή, οι διαστάσεις της οποίας δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 53x 26 x23 εκατοστά (μήκος 
ύψους πλάτος αντίστοιχα). Σε περίπτωση υπερβάλλοντος βάρους, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τη 
διαφορά. 

Ταξιδιωτικά έντυπα
Πριν από την αναχώρηση θα έχετε τις πτήσεις σας, το δρομολόγιο τα ξενοδοχεία κλπ. λεπτομερώς. Είναι πιθανόν 
όμως σε περιπτώσεις καθυστερημένης εγγραφής (ή εξόφλησης) να παραλάβετε τα έντυπα σας στο αεροδρόμιο 
αναχώρησης από Ελλάδα. Παρακαλούμε να προσέξετε την ώρα και τον τόπο συγκέντρωσης στο αεροδρόμιο στα 
έντυπα που θα παραλάβετε. Οι ώρες που αναφέρονται εκεί βασίζονται στο 24ωρο σύστημα (πχ 13. 00 αντί 1 μ. μ) 

Πρόσθετες δαπάνες 
Αναφέρονται στον τιμοκατάλογο και μπορεί να είναι: Φόροι αεροδρομίων Ελλάδος και αλλοδαπής, βίζες, λιμενικά 
τέλη και φόροι (κρουαζιέρες) ή ειδικές προσαυξήσεις (αψηλής) εποχής. 

Άλλες σημαντικές πληροφορίες
Το ομαδικό ταξίδι προϋποθέτει από τη φύση του τη δημιουργία ομαδικού πνεύματος, καλής διάθεσης μεταξύ 
των εκδρομέων και συνεργασία ως προς το πρόγραμμα και τις υποδείξεις του αρχηγού. Η αλληλοκατανόηση των 
εκδρομέων και η ευχάριστη διάθεση τους στη διάρκεια της εκδρομής, απεικονίζει τον υψηλό βαθμό ποιότητας και 
πολιτισμού των Ελλήνων εκδρομέων και εξασφαλίζει την ομαλή εξέλιξη της κάθε εκδρομής. Η εταιρία μας έχει 
φροντίσει για την καλύτερη δυνατή οργάνωση του ταξιδιού. Είναι όμως πιθανόν κάποια στοιχεία τα οποία έχει 
δώσει να έχουν αλλάξει ιδίως σε περίοδο αργιών (ωράρια μουσείων, τραπεζών κλπ) Οι αρχηγοί - συνοδοί και οι 
αντιπρόσωποι μας θα ενημερώσουν τους ταξιδιώτες τους κατά τη διάρκεια της εκδρομής. Γενικά, σε όλα τα ταξίδια, 
οι συνοδοί - αρχηγοί προτείνουν στον ελεύθερο χρόνο εκδρομές οι οποίες δεν αναφέρονται στα προγράμματα. Το 
κόστος αυτών των εκδρομών καθορίζεται από τον αρχηγό (αναλόγως των συμμετοχών) και καταβάλλεται επί τόπου σε 
συνάλλαγμα. Το γραφείο δεν ευθύνεται για τις οποιεσδήποτε αγορές και προαιρετικές εκδρομές πραγματοποιηθούν 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, έστω και αν συνοδεύει ο αρχηγός της εταιρίας μας. 

10. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Η Ασφαλιστική κάλυψη του Διοργανωτή καλύπτεται από τη Generali Hellas με αριθμό ασφαλιστηρίου συμβολαίου 
11730998 και πρόσθετη πράξη 007216342. Το Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 
339/96 καθώς και το συμβόλαιο Ασφάλειας Ταξιδιωτικής Ασφάλισης ισχύει για το τρέχον έτος. Η ασφάλεια 
ταξιδιωτικής ασφάλισης καλύπτει μόνο τα άτομα που δεν έχουν υπερβεί το 75 έτος. Ο πελάτης έχει λάβει γνώση των 
ασφαλιστικών καλύψεων από τον πωλητή/διοργανωτή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΕ 0206Ε60000585101
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