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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Αμαλίας & Σουρή γωνία  
(επί της Αμαλίας - κτίριο Μποδοσάκη - Ρώσικη εκκλησία) 

Απαραίτητη η παρουσία σας 15 - 20 λεπτά  
πριν την ώρα αναχώρησης.  

Επιβαρύνσεις καμπινών κατ’ άτομο με επιστροφή  
για τις οδικές εκδρομές εξωτερικού.

- (Α4) 4κλινή εξωτερική 30€.

- (Α3) 3κλινή εξωτερική 50€.

- (ΑΒ3) 3κλινή εσωτερική 45€.

- (ΑΒ2) 2κλινή εσωτερική 65€.

- (Α2) 2κλινή εξωτερική 80€.
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Τιμές: 21/12 28/12

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 485€ 525€ 

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 565€ 625€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 445€ 485€

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

πρόγραμμα.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα-Μπάρι & Ανκόνα- Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές 

καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4) με Superfast.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (Hotel American Palace Rome & Hotel Cosmopolitan Bologna) ή 

παρόμοια.
• Πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή εκτός πλοίου). 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται
• Καραβάκι Βενετίας 15€. 
• Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Checkpoint 25€.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Ρώμη 6€, Μπολόνια 2€) 

Σημειώσεις:
Στις 28/12 το πρόγραμμα θα εκτελεστεί αντίστροφα.
Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Italy

ΑΠΟ

485€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Δώρο: 
Ημιδιατροφή 
καθημερινά

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

Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας/
Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις 
καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι του Μπρίντιζι/Μπάρι. 
Διανυκτέρευση εν πλω. 

2η μέρα: ΜΠΑΡΙ/ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΝΑΠΟΛΗ - ΡΩΜΗ

Άφιξη νωρίς το μεσημέρι στο λιμάνι του Μπάρι/Μπρίντιζι 
και αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο της Πομπηίας, 
που θάφτηκε από τη λάβα και τη στάχτη του Βεζούβιου 
το 79 μ.Χ. Στην ξενάγηση που ακολουθεί θα δούμε μεταξύ 
άλλων την Πόρτα Μαρίνα, την αρχαία αγορά, το θέατρο, τους 
ναούς του Δία και του Απόλλωνα, τα λουτρά, τις πολυτελείς 
επαύλεις με τις περίφημες τοιχογραφίες (1ος αι. π.Χ.), που 
μας παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της ζωγραφικής 
του αρχαίου κόσμου. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα 
της Καμπανίας, τη Νάπολη, μια πόλη πολύβουη και 
γεμάτη αντιθέσεις. Στην πανοραμική μας επίσκεψη θα 
δούμε την παραλία, το Καστέλλο ντελ Ουόβο, το Βασιλικό 
Παλάτι, τη Στοά του Ουμπέρτου και την παλαιότερη όπερα 
στην Ευρώπη: το Θέατρο Σαν Κάρλο. Αναχώρηση για την 
πρωτεύουσα της Ιταλίας για τη Ρώμη. Άφιξη, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος στη διάθεση σας 
για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΡΩΜΗ (ξενάγηση πόλης) 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η πρωινή ξενάγηση θα αρχίσει 
με την επίσκεψη μας στο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο 
σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου και 
την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η ρωμαϊκή αγορά 
ήταν η καρδιά της αρχαίας Ρώμης και το κέντρο εξουσίας 
μιας αυτοκρατορίας που εκτεινόταν στο μεγαλύτερο μέρος 
του τότε γνωστού κόσμου. Σήμερα αποτελεί έναν από τους 
σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. Στην 

πλατεία Βενετίας θα μας εντυπωσιάσει το ογκώδες μνημείο 
αφιερωμένο στον Βίκτωρ Εμμανουήλ Β’, τον πρώτο βασιλιά 
της σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας, που είναι επίσης και το 
μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Θα επισκεφθούμε το 
Βατικανό το μικρότερο κρατίδιο του κόσμου που βρίσκεται 
η Βασιλική του Αγίου Πέτρου η μεγαλύτερη εκκλησία της 
χριστιανοσύνης. Συνεχίζουμε για την πολύβουη Πιάτσα ντι 
Σπάνια και τέλος τη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι. Χρόνος 
ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Απόγευμα 
ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΡΩΜΗ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Φλωρεντία, 
τη 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. 
Αργά το απόγευμα άφιξη στην Μπολόνια, μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Βενετία, 
που 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. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΑΝΚΟΝΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το λιμάνι της 
Ανκόνα όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο της επιστροφής. 
Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση 
εν πλω.

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

Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα 
που θα φθάσουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας/Πάτρας. 
Αποβίβαση και μεταφορά στον τελικό προορισμό σας. 
‘Άφιξη αργά το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη/Αθήνα.

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

Αναχωρήσεις:
21, 28 Δεκεμβρίου 

Ιταλία:
7 ημέρες
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Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 575€ 

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 735€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 525€

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

πρόγραμμα.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα - Ανκόνα - Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με 

wc/ντους (ΑΒ4).
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. 
• Πρωινό καθημερινά (εκτός πλοίου). 
• Τρία (3) δείπνα στο σύνολο (1 στη Φλωρεντία & 2 στη Ρώμη.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, Καραβάκι Βενετίας (15€) θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. Ότι 

ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Checkpoint 25€.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Ρώμη 6€, Φλωρεντία 4,8€, Πάντοβα 3€).

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

Italy

ΑΠΟ

575€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Δώρο: 3 δείπνα 
στο σύνολο: 

1 στη Φλωρεντία 
& 2 στη Ρώμη

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΠΑΤΡΑ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - 
AΝΚΟΝΑ 
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 - ΜΙΛΑΝΟ
Άφιξη νωρίς το μεσημέρι στο λιμάνι της Ανκόνα και 
αναχώρηση για την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας το 
Μιλάνο. Άφιξη το απόγευμα, μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη 
γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΒΕΡΟΝΑ - ΠΑΝΤΟΒΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση. Θα 
δούμε το κάστρο των Σφόρτσα, την Πιάτσα ντελ Ντουόμο 
που είναι η κεντρική πλατεία την πόλης και πήρε το όνομα 
της από τον επιβλητικό καθεδρικό ναό του Μιλάνου. Ο 
εντυπωσιακός Καθεδρικός του Μιλάνου (Ντουόμο ντι 
Μιλάνο) είναι η έδρα του αρχιεπίσκοπου της πόλης και 
θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Καθεδρικούς 
Ναός παγκοσμίως. Χρειάστηκαν 5 αιώνες για να ολοκληρωθεί 
η κατασκευή του και σήμερα είναι ο 5ος μεγαλύτερος 
Καθεδρικός Ναός στον κόσμο. Θα επισκεφθούμε την 
Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε Β’, που πήρε το όνομα της 
από τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας. Το κτίριο 
αποτελείται από δύο γυάλινες θολωτές στοές και συνδέει τις 
πλατείες Πιάτσα ντελ Ντουόμο με την Πιάτσα ντελα Σκάλα. 
Η Όπερα Λα Σκάλα ή αλλιώς η Σκάλα του Μιλάνου, είναι ένα 
από τα πιο γνωστά θέατρα όπερας του κόσμου και πήρε το 
όνομα της από την εκκλησία που βρισκόταν στην ίδια θέση, 
την Αγία Μαρία della Scala. Αναχώρηση για τη ρομαντική 
Βερόνα, την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, στις 
όχθες του ποταμού Αδίγη. Στην κεντρική Πλατεία Μπρα θα 
δούμε την περίφημη ρωμαϊκή Αρένα, και θα συνεχίσουμε 
για τις όμορφες πλατείες Ντελ Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, που 
περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτήρια, 
και φυσικά για το «αρχοντικό των Καπουλέτων» με το 
θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Αργά το απόγευμα άφιξη 
στη Πάντοβα, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΠΑΝΤΟΒΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση στην πιο ρομαντική 
πόλη του κόσμου την 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. 

5η 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.

6η μέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΣΙΕΝΑ - ΡΩΜΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη μεσαιωνική 
Σιένα. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική 
πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό 
Δημαρχείο. Στην περιήγησή μας στα γραφικά καλντερίμια 
της πόλης θα θαυμάσουμε τα μεσαιωνικά αρχοντικά, 
τις εκκλησιές και τον Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο 
στην Κοίμηση της Θεοτόκου, που θεωρείται ένα από 
τα σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία. 
Αναχώρηση για την Αιώνια Πόλη, τη Ρώμη. Άφιξη, μεταφορά, 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΡΩΜΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η πρωινή ξενάγηση θα αρχίσει 
με την επίσκεψη μας στο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο 
σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου και 
την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η ρωμαϊκή αγορά 
ήταν η καρδιά της αρχαίας Ρώμης και το κέντρο εξουσίας 
μιας αυτοκρατορίας που εκτεινόταν στο μεγαλύτερο μέρος 
του τότε γνωστού κόσμου. Σήμερα αποτελεί έναν από τους 
σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. Στην 
πλατεία Βενετίας θα μας εντυπωσιάσει το ογκώδες μνημείο 
αφιερωμένο στον Βίκτωρ Εμμανουήλ Β’, τον πρώτο βασιλιά 
της σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας, που είναι επίσης και το 
μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Θα επισκεφθούμε το 
Βατικανό το μικρότερο κρατίδιο του κόσμου που βρίσκεται 
η Βασιλική του Αγίου Πέτρου η μεγαλύτερη εκκλησία της 
χριστιανοσύνης. Συνεχίζουμε για την πολύβουη Πιάτσα ντι 
Σπάνια και τέλος τη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι. Χρόνος 
ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Απόγευμα 
ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

8η μέρα: ΡΩΜΗ - ΑΝΚΟΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το λιμάνι της 
Ανκόνα όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο της επιστροφής. 
Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση 
εν πλω.

9η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ 
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα 
που θα φθάσουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας/Πάτρας. 
Αποβίβαση και μεταφορά στον τελικό προορισμό σας. 
‘Άφιξη αργά το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη/Αθήνα.

BELLA ITALIA
Μιλάνο, Βερόνα, Πάντοβα, Βενετία, Φλωρεντία, Σιένα, Ρώμη.

Αναχωρήσεις:
21, 28 Δεκεμβρίου 

Ιταλία:
9 ημέρες
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Τιμές: 21/12 28/12

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 495€ 545€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 595€ 645€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 445€ 495€

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

πρόγραμμα.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα-Μπάρι & Ανκόνα - Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές 

καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4) με Supefast.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (Hotel San Severino Salerno & Hotel American Palace Rome) ή 

παρόμοια. 
• Πρωινό και ένα γευμα καθημερινά (ημιδιατροφή εκτός πλοίου). 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής. 
• Τοπικός ξεναγός στα Μουσεία του Βατικανού. 
• Έμπειρο Αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι ρητά αναφέρεται ως 

προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Είσοδος στα Μουσεία του Βατικανού.
• Checkpoint 25€.
• Δημοτικός φόρος ξενοδοχείου στη Ρώμη το άτομο τη βραδιά (6€).

Italy

ΑΠΟ

495€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Δώρο: 
Ημιδιατροφή 
καθημερινά

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ / ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΝ ΠΛΩ 

Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας/ 
Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση 
στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι του Μπάρι. 
Διανυκτέρευση εν πλω. 

2η μέρα: ΜΠΑΡΙ - ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ - ΜΑΤΕΡΑ - ΣΑΛΕΡΝΟ 

Άφιξη στο λιμάνι του Μπάρι. Αναχώρηση για το 
Αλμπερομπέλο το χωριό που μοιάζει με σκηνικό βγαλμένο 
από παραμύθι, έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Περιήγηση 
στα γραφικά σοκάκια του χωριού για να δούμε τα κατάλευκα 
σπίτια του με τις χαρακτηριστικές τους πυραμιδωτές, 
θολωτές ή κωνικές σκεπές τους από ασβεστολιθικές πλάκες 
(τους περίφημους τρούλους) στολισμένες με αποτροπαϊκά 
σύμβολα (ήλιους, σταυρούς, ζώδια κ.λπ.). Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε τη Ματέρα που απέκτησε διεθνή φήμη 
από την αρχαία πόλη Σάσση Ματέρα, που σημαίνει «Οι 
πέτρες - σπηλιές της Ματέρα», με σπίτια - σπηλιές μέσα 
στα βράχια από την προϊστορική περίοδο. Στην περιήγηση 
μας θα δούμε το μοναστηριακό συγκρότημα της Παρθένου 
με τις εκκλησίες του Αγίου Νικολάου και Αγίου Πέτρου. 
Το ιστορικό κέντρο της Ματέρα έχει ανακηρυχτεί από την 
Unesco, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 
Άφιξη αργά το απόγευμα στο Σαλέρνο. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΣΑΛΕΡΝΟ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΝΑΠΟΛΗ - ΡΩΜΗ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τον αρχαιολογικό 
χώρο της Πομπηίας, που θάφτηκε από τη λάβα και τη στάχτη 
του Βεζούβιου το 79 μ.Χ. Στην ξενάγηση που ακολουθεί θα 
δούμε μεταξύ άλλων την Πόρτα Μαρίνα, την αρχαία αγορά, 
το θέατρο, τους ναούς του Δία και του Απόλλωνα, τα λουτρά, 
τις πολυτελείς επαύλεις με τις περίφημες τοιχογραφίες 

(1ος αι. π.Χ.), που μας παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα 
της ζωγραφικής του αρχαίου κόσμου. Συνεχίζουμε για την 
πρωτεύουσα της Καμπανίας, τη Νάπολη, μια πόλη πολύβουη 
και γεμάτη αντιθέσεις. Στην πανοραμική μας επίσκεψη θα 
δούμε την παραλία, το Καστέλλο ντελ Ουόβο, το Βασιλικό 
Παλάτι, τη Στοά του Ουμπέρτου και την παλαιότερη όπερα 
στην Ευρώπη: το Θέατρο Σαν Κάρλο. Αναχώρηση για την 
πρωτεύουσα της Ιταλίας για τη Ρώμη. Άφιξη, μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος στη διάθεση 
σας για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Δείπνο και 
διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΡΩΜΗ - ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφθούμε το 
Βατικανό το μικρότερο κρατίδιο του κόσμου που βρίσκεται 
η Βασιλική του Αγίου Πέτρου, η μεγαλύτερη εκκλησία της 
χριστιανοσύνης. Συνεχίζουμε για την πολύβουη Πιάτσα 
ντι Σπάνια και τέλος τη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε το ανεξάρτητο κρατίδιο του 
Βατικανού, για να ξεναγηθούμε στα περίφημα μουσεία του, 
με εκθέματα που περιλαμβάνουν διάσημα αγάλματα του 
αρχαίου κόσμου και της Αναγέννησης, όπως το σύμπλεγμα 
του Λαοκόοντα, τον Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, έργα των 
Τζιότο, Ραφαήλ, Ντα Βίντσι, Καραβάτζιο κ.ά. Περνώντας 
από τους περίφημους Διαδρόμους των Κηροπηγίων, των 
Ταπισερί, των Γεωγραφικών Χαρτών και τις Αίθουσες με τις 
νωπογραφίες του Ραφαήλ, θα καταλήξουμε στην Καπέλα 
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 το μεσημέρι 

στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

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

5η μέρα: ΡΩΜΗ (ξενάγηση πόλης) 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η πρωινή ξενάγηση θα αρχίσει 
με την επίσκεψη μας στο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο 
σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου και 
την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η ρωμαϊκή αγορά 
ήταν η καρδιά της αρχαίας Ρώμης και το κέντρο εξουσίας 
μιας αυτοκρατορίας που εκτεινόταν στο μεγαλύτερο μέρος 
του τότε γνωστού κόσμου. Σήμερα αποτελεί έναν από τους 
σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. 
Στην πλατεία Βενετίας θα μας εντυπωσιάσει το ογκώδες 
μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρ Εμμανουήλ Β’, τον πρώτο 
βασιλιά της σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας, που είναι επίσης 
και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Επιστροφή το 
μεσημέρι στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο 
και διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΡΩΜΗ - ΑΝΚΟΝΑ - ΕΝ ΠΛΩ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση το λιμάνι της Ανκόνα. 
Επιβίβαση στο πλοίο και τακτοποίηση στις καμπίνες. 
Διανυκτέρευση εν πλω. 

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

Άφιξη στο λιμάνι της Πάτρας (Ηγουμενίτσας), και άμεση 
αναχώρηση για τον τελικό μας προορισμό, την Αθήνα (ή 
Θεσσαλονίκη).

ΤΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΝΟΤΟΥ
Αλμπερομπέλο, Ματέρα, Πομπηία, Νάπολη, Ρώμη, Βατικανό.

Αναχωρήσεις:
21, 28 Δεκεμβρίου 

Ιταλία:
7 ημέρες
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Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 575€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 725€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 525€

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

πρόγραμμα.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα - Ανκόνα - Πάτρα/Ηγουμενίτσα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με 

wc/ντουζ (ΑΒ4).
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (Hotel Plaza Perugia & Hotel Mediterraneo Firenze) ή παρόμοια.
• Πρωινό καθημερινά (εκτός πλοίου). 
• Τρία (3) δείπνα στο σύνολο στο ξενοδοχείο μας στη Φλωρεντία. 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρο Αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας.
• Τοπικός ξεναγός στη Φλωρεντία
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται, 
• Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Checkpoint 25€.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Μοντεκατίνι 1,4€, Περούτζια 2€).

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

Italy

ΑΠΟ

575€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Δώρο: 3 δείπνα 
στο κεντρικό 

ξενοδοχείο μας 
στη Φλωρεντία 

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

ΠΛΩ 

Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας 
(Ηγουμενίτσας). Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις 
καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα. Στον 
ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να διασκεδάσετε στους 
πολυτελείς χώρους αναψυχής του πλοίου. Διανυκτέρευση 
εν πλω.

2η μέρα: ΑΝΚΟΝΑ - ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ 

Άφιξη στην Ανκόνα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της 
Ουμβρίας τη Περούτζια. Στην περιήγησή μας στην Κόρσο 
Βανούτσι θα δούμε την Ρόκα Παολίνα, τα δαιδαλώδη 
μεσαιωνικά στενά της πόλης και θα καταλήξουμε στην 
Πιάτσα Νοβέμπρε με την Φοντάνα Ματζόρε, τον Καθεδρικό 
Ναό του Σαν Λορέντζο και το μέγαρο των Πριόρι. Χρόνος 
ελεύθερος. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ - KOYMΠIO - AΣΙΖΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην περιήγησή μας στην Κόρσο 
Βανούτσι θα δούμε την Ρόκα Παολίνα, τα δαιδαλώδη 
μεσαιωνικά στενά της πόλης και θα καταλήξουμε στην 
Πιάτσα Νοβέμπρε με την Φοντάνα Ματζόρε, τον Καθεδρικό 
Ναό του Σαν Λορέντζο και το μέγαρο των Πριόρι. Επόμενη 
επίσκεψη το μεσαιωνικό χωρίο Γκούμπιο με το μεγαλύερο 
Χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ευρώπης. Σημαντική Ρωμαϊκή 
αποικία με σημαντικά μνημεία όπως το Ρωμαϊκό θέατρο, 
το Παλάτι Τόρρε και τον Καθεδρικό Ναό. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε την Ασίζη, γενέτειρα του Αγίου Φραγκίσκου, 
ο οποίος ίδρυσε το θρησκευτικό τάγμα των Φραγκισκανών 
στην πόλη το 1208. Στην πανοραμική μας περιήγηση θα 
δούμε την Πιάτσα ντελ Κομούνε, το Παλάτσο Κομουνάλε, 

την Βασιλική της Σάντα Κιάρα, και το Ντουόμο του Σαν 
Ραφίνο. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ - ΣΙΕΝΑ - ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ - 

ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ 

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

5η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Φλωρεντία, 
τη γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη της τέχνης και 
της αισθητικής, που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Στην 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 αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 
διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - 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. Επιστροφή αργά 
το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

7η μέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ - ΑΝΚΟΝΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το λιμάνι της 
Ανκόνα όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο της επιστροφής. 
Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση 
εν πλω.

8η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ 

Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα 
που θα φθάσουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας/Πάτρας. 
Αποβίβαση και μεταφορά στον τελικό προορισμό σας. 
‘Άφιξη αργά το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη/Αθήνα.

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΟΥΜΒΡΙΑ - 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ
Περούτζια, Γκούμπιο, Ασίζη, Σιένα, Μοντεκατίνι, Σαν Τζιμινιάνο, 
Λούκα, Πίζα, Φλωρεντία.

Αναχώρηση:
21 Δεκεμβρίου 

Ιταλία:
8 ημέρες
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Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 585€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 765€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 535€

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

πρόγραμμα.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα - Ανκόνα - Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με 

wc/ντους (ΑΒ4).
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* & 4* (Hotel Tower Genova, Hotel Ibis Marseille Centre Euromed, Hotel 

De Suede Nice, Holiday Inn Milano) ή παρόμοια.
• Πρωινό καθημερινά (εκτός πλοίου).
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρο Αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. 
• Είσοδος στο Ωκεανογραφικό Μουσείο. 
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Checkpoint 25€.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Μιλάνο 2€, Μασσαλία 1,65€, Νίκαια 1,5€, Γένοβα 3€).

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

France Italy

ΑΠΟ

585€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΕΝ 
ΠΛΩ
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας/
Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση 
στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα. 
Διανυκτέρευση εν πλω.
2η μέρα: ΑΝΚΟΝΑ - ΓΕΝΟΒΑ 
 Άφιξη στην Ανκόνα και αναχώρηση για την Γένοβα 
πρωτεύουσα της Λιγουρίας, το μεγαλύτερο λιμάνι της 
Ιταλίας και γενέτειρα του Χριστόφορου Κολόμβου και του 
Παγκανίνι. Στην πανοραμική περιήγηση μας στο ιστορικό 
κέντρο της, που έχει ανακηρύχτηκε από την Unesco 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, θα δούμε 
τον Καθεδρικό Ναό του San Lorenzo με την υπέροχη 
μαρμάρινη πρόσοψη, την εντυπωσιακή Πλατεία Ρiazza de 
Ferrari με το κτίριο της Όπερας, το παλάτι των Δόγηδων, 
το σπίτι που λέγεται ότι γεννήθηκε ο Κολόμβος και πολλά 
αναγεννησιακά παλάτια, μεγάλες λεωφόροι του 19ου αιώνα, 
μπαρόκ εκκλησίες δίπλα σε δαιδαλώδη μεσαιωνικά στενά. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΓΕΝΟΒΑ - ΚΑΝΝΕΣ - MΑΣΣΑΛΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την αδιαμφισβήτητη 
«βασίλισσα» της Κυανής Ακτής, τις Κάννες, με τη θρυλική 
Κραουαζέτ, την παραλιακή λεωφόρο με τους φοίνικες, τις 
πλαζ, τα ξενοδοχεία της Μπελ Επόκ, τις πανάκριβες μπουτίκ 
και το Μέγαρο του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ. Νωρίς το 
απόγευμα άφιξη στην κοσμοπολίτικη Νίκαια, πρωτεύουσα 
της Γαλλικής Ριβιέρα που θεωρείται ένας από τους 
παλαιότερους οικισμούς της Ευρώπης και πήρε το όνομα 
της προς τιμή της θεάς Νίκης. Αργά το απόγευμα άφιξη 
στη Μασσαλία, πρωτεύουσα της Προβηγκίας, δεύτερη σε 
πληθυσμό πόλη της Γαλλίας, κτισμένη στον κόλπο της Λυών. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΑΡΛ - ΑΒΙΝΙΟΝ 
 Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την ιστορική πόλη 
Άρλ, γνωστή σαν αρχαία Ρωμαϊκή Αρελάτη, την πόλη με τα 
περισσότερο Ρωμαϊκά μνημεία στην Γαλλία. Θα δούμε το 
Ρωμαϊκό Θέατρο, την καλοδιατηρημένη Αρένα, την Ρωμαϊκή 
νεκρόπολη, και τον Ιερό Ναό του Αγίου Τροφίμου. Η πόλη 
έχει ανακηρυχτεί από την Unesco Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στη συνέχεια αναχώρηση για 
την Αβινιόν πρωτεύουσα του νομού Βωκλύζ, χτισμένη στις 
όχθες του Ροδανού ποταμού, γνωστή ως έδρα των 7 παπών 
γαλλικής καταγωγής την περίοδο 1309 - 1377. Στην περιήγηση 

μας στο ιστορικό κέντρο θα δούμε το Παπικό Παλάτι και 
το Επισκοπικό Συγκρότημα που είναι και το μεγαλύτερο 
σε όγκο γοτθικό κτίσμα στην Ευρώπη, την πλατεία του 
Δημαρχείου και την περίφημη Γέφυρα της Αβινιόν. Χρόνος 
ελεύθερος για όσους θέλουν να επισκεφθούν εσωτερικά 
το Παπικό Παλάτι. Επιστροφή στη Μασσαλία αργά το 
απόγευμα. Διανυκτέρευση. 
5η μέρα: MΑΣΣΑΛΙΑ - ΑΙΞ ΕΝ ΠΡΟΒΑΝΣ - ΣΑΝ ΠΩΛ ΝΤΕΒΑΝΣ 
- ΝΙΚΑΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και περιήγηση πόλης. Διασχίζοντας 
μεγάλες λεωφόρους με επιβλητικά κτίρια θα καταλήξουμε 
στο παλιό λιμάνι και θα δούμε τα δίδυμα κάστρα - φυλάκια 
του Αγίου Ιωάννη και Αγίου Νικολάου. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε τη Βασιλική Νορτ Νταμ ντε λα Γκραντ που 
βρίσκεται στον ομώνυμο λόφο και απ’ όπου θα έχουμε μία 
υπέροχη πανοραμική θέα στη μεσογειακή μεγαλούπολη και 
το νησάκι Ιφ με το φρούριο που έχτισε ο Φραγκίσκος Α’ το 
1516 για να προστατεύσει το λιμάνι. Το κάστρο μετατράπηκε 
αργότερα σε φυλακή πολιτικών κρατούμενων και ανάμεσα 
στους διάσημους ήταν και το φανταστικό πρόσωπο Κόμης 
Μοντεχρήστος στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αλέξανδρου 
Δουμά. Αναχώρηση για να επισκεφτούμε την ωραιότερη 
ίσως πόλη της Προβηγκίας την Αίξ Εν Προβάνς (Aix en 
Provence), την πόλη των υδάτων, που πήρε το όνομα 
της από τις πολυάριθμες πηγές, γενέτειρα του μεγάλου 
συγγραφέα Εμίλ Ζολά και του ζωγράφου Πολ Σεζάν. Στην 
περιήγηση μας θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε 
την περίφημη οδό Μιραμπό, με τις συστάδες από πλατάνια, 
διακοσμημένη με σιντριβάνια, περίτεχνα κτίρια και 
επαύλεις που χρονολογούνται από τον 16ο μέχρι και τον 
18ο αιώνα. Τέλος θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό 
του Σωτήρος, χτισμένος πάνω στα ερείπια της αρχαίας 
ρωμαϊκής αγοράς. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς 
ένα από τα πιο γραφικά χωριά της περιοχής, το Σαν Πωλ 
ντε Βανς. Περιπλανηθείτε στα στενά του σοκάκια με τα 
υπέροχα παλαιοπωλεία, αποδώστε φόρο τιμής στο Μαρκ 
Σαγκάλ, πιείτε το ρόφημα σας στα ιστορικά του καφέ και 
επισκεφθείτε το ίδρυμα Μεγκτ με την πλούσια συλλογή 
έργων επιφανών καλλιτεχνών της μοντέρνας τέχνης όπως ο 
Μιρό, ο Μπρακ και ο Σαγκάλ. Μη λησμονήσετε να ανεβείτε 
στο γοτθικό καθεδρικό ναό του χωριού όπου φυλάσσεται η 
Αικατερίνη της Αλεξάνδρειας, πίνακας που αποδίδεται στον 
Τιντορέτο. Αργά το απόγευμα άφιξη στη Νίκαια, μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση
6η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΕΖ - ΜΟΝΑΚΟ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή πανοραμική περιήγηση 
θα διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο, Des Anglais που 
εκτείνεται κατά μήκος της παραλίας και πήρε όνομά της από 
μια ομάδα Άγγλων τουριστών που κατά τον 18ο συνήθιζαν 
να περνούν εδώ το χειμώνα, λόγω του ήπιου κλίματος. 
Θα δούμε το εμβληματικό ξενοδοχείο «Negresco», θα 
περάσουμε από την κεντρική πλατεία της πόλης την πλατεία 
Μασένα με το άγαλμα του Ποσειδώνα, στη συνέχεια την 
πλατεία Γκαριμπάλντι και τέλος θα δούμε τον Καθεδρικός 
Ναό της Νίκαιας αφιερωμένος στη Αγία Ρεπαράτη. 
Αναχώρηση για το μεσαιωνικό Εζ, όπου θα 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 παλάτι των Μονεγάσκων, επίσημη 
κυβερνητική έδρα του Πριγκιπάτου και κατοικία της 
βασιλικής οικογένειας των Γκριμάνδι, από τον 13ο αιώνα, 
τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας και τέλος θα 
επισκεφθούμε το Ωκεανογραφικό Μουσείο και διεύθυνε 
για αρκετά χρόνια ο διάσημος εξερευνητής Ζακ Ιβ Κουστό, 
και θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσετε περισσότερα από 
4.000 είδη ψαριών. Χρόνος ελεύθερος στο ιστορικό κέντρο 
της πόλης. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο 
μας. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΜΙΛΑΝΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την οικονομική 
πρωτεύουσα της Ιταλίας το Μιλάνο. Άφιξη και πανοραμική 
περιήγηση. Θα δούμε το κάστρο των Σφόρτσα, την Πιάτσα 
ντελ Ντουόμο, τον εντυπωσιακός Καθεδρικός του Μιλάνου 
(Ντουόμο ντι Μιλάνο) και την περίφημη Σκάλα του Μιλάνου. 
Στη συνέχεια μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 
8η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΑΝΚΟΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το λιμάνι της 
Ανκόνα όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο της επιστροφής. 
Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση 
εν πλω.
9η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ 
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα 
που θα φθάσουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας/Πάτρας. 
Αποβίβαση και μεταφορά στον τελικό προορισμό σας. 
‘Άφιξη αργά το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη/Αθήνα.

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ - 
ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ - ΜΙΛΑΝΟ
Μασσαλία, Αιξ εν Προβάνς, Αρλ, Αβινιόν, Νίκαια, Σαν Πωλ ντε Βανς, 
Εζ, Μονακό, Μιλάνο.

Αναχώρηση:
21 Δεκεμβρίου 

Γαλλία, Ιταλία:
9 ημέρες
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Τιμές: Early Booking Normal Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 795€ 845€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 1.045€ 1.095€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 645€ 695€

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

πρόγραμμα.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα - Ανκόνα - Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με 

wc/ντουζ (ΑΒ4).
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* & 4* Lux (Holiday Inn Milano, Hilton Strasbourg, Renaissance Paris La 

Defense Hotel) ή παρόμοια. 
• Πρωινό καθημερινά (εκτός πλοίου). 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Τοπικό ξεναγό στο Μουσείο του Λούβρου.
• Έμπειρο Αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
• Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Checkpoint 25€.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Μιλάνο 2€, Στρασβούργο 2,5€, Παρίσι 2,75€).

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

France Italy

ΑΠΟ

795€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Με διαμονή σε 
LUX  

ξενοδοχεία 

ΠΑΡΙΣΙ - ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΧΩΡΙΑ ΑΛΣΑΤΙΑΣ
Μιλάνο, Λουκέρνη, Στρασβούργο, Κολμάρ - Χωριά Αλσατίας, 
Παρίσι, Νορμανδία, Γενεύη.

Αναχώρηση:
21 Δεκεμβρίου 

Γαλλία, Ιταλία:
11 ημέρες

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

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

3η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη Λουκέρνη, μία από τις 
πιο τουριστικές πόλεις της Ελβετίας με την παλιά, ξύλινη, σκεπαστή 
γέφυρα Κάπελμπρυκε του 14ου αιώνα. Περιπλανηθείτε στα μικρά, 
γραφικά, πλακόστρωτα δρομάκια με τις ζωγραφισμένες προσόψεις 
των σπιτιών, και απολαύστε καφέ ή ζεστό κρασί σε κάποια από τις 
στολισμένες με σιντριβάνια μικρές πλατείες της πόλης. Αργά το 
απόγευμα άφιξη στο Στρασβούργο, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

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

5η μέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΔΡΟΜΟΣ ΣΑΜΠΑΝΙΑΣ - ΠΑΡΙΣΙ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα κάνουμε το δρόμο της 
Σαμπάνιας μέχρι την πόλη του Φωτός το Παρίσι. Άφιξη νωρίς το 
απόγευμα, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη 
διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση. 

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

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

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. 

8η 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.

9η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΓΕΝΕΥΗ - ΜΙΛΑΝΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Μιλάνο. Καθ οδών 
θα επισκεφθούμε την Γενεύη, 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. Αργά το απόγευμα άφιξη στο Μιλάνο, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

10η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΑΝΚΟΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα όπου 
θα επιβιβαστούμε στο πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση στις 
καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.

11η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ 
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα 
φθάσουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας/Πάτρας. Αποβίβαση και 
μεταφορά στον τελικό προορισμό σας. ‘Άφιξη αργά το απόγευμα 
στην Θεσσαλονίκη/Αθήνα.
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Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 595€ 

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 785€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 545€

Περιλαμβάνονται: 

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

• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα - Ανκόνα - Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με 
wc/ντους (ΑΒ4).

• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (Ηoliday Inn Milano, Novotel Annecy, Novotel Torino) ή παρόμοια.
• Πρωινό καθημερινά (εκτός πλοίου). 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. 
• Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Checkpoint 25€.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Μιλάνο 2€, Τορίνο 2,8€, Αννεσύ 1,3€).

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

France Switzerland Italy

ΑΠΟ

595€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

ΣΤΗ ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ 
ΓΑΛΛΟΙΤΑΛΙΚΩΝ ΑΛΠΕΩΝ
Μιλάνο, Μον Μπλαν, Σαμονί, Αννεσύ, Γενεύη, Λωζάννη, Μεζέβ, 
Κουρσεβέλ, Τορίνο.

Αναχώρηση:
21 Δεκεμβρίου 

Γαλλία, Ελβετία, Ιταλία:
9 ημέρες

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - 

AΝΚΟΝΑ 

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 - ΜΙΛΑΝΟ 

Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και αναχώρηση για την 
οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας το Μιλάνο. Μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΣΑΜΟΝΙ ΜΟΝ ΜΠΛΑΝ - ΑΝΝΕΣΥ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Σαμονί - Μον 
Μπλαν, περισσότερο γνωστό ως Σαμονί, που βρίσκεται στην 
νοτιοανατολική Γαλλία και θεωρείται το σήμα κατατεθέν του 
ορεινού τουρισμού. Χτισμένο σε μια πανέμορφη κοιλάδα σε 
υψόμετρο 1.000 μέτρων, φωλιασμένο στις πλαγιές του Μον 
Μπλαν και με εκπληκτική θέα στις Άλπεις, αποτελεί πόλο 
έλξης για χιονοδρόμους, ορειβάτες και αναρριχητές από όλο 
τον κόσμο. Θα σας εντυπωσιάσει με τη γραφικότητά του, τα 
σαλέ και τα 13 χιονοδρομικά κέντρα, τα οποία συνδέονται 
μεταξύ τους, όπως επίσης και με τον κοσμοπολίτικο αέρα 
του και τα εστιατόριά του. Άφιξη αργά το απόγευμα στο 
Αννεσύ, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΑΝΝΕΣΥ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και πρωινή περιήγηση. Στο ιστορικό 
κέντρο της πόλης θα δούμε το υπέροχο Αυτοκρατορικό 
Παλάτι, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Πέτρο σε ρυθμό 
Μπαρόκ, θα διασχίσουμε την Βασιλική Οδό που είναι και ο 
πιο εμπορικός δρόμος της πόλης και θα δούμε τα περίφημα 
σιντριβάνια του Αγίου Ιωάννου. Τέλος θα περπατήσουμε 

στις όχθες της λίμνης και θα διασχίσουμε την γέφυρα 
των εραστών. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και 
απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΑΝΝΕΣΥ - ΓΕΝΕΥΗ - ΛΩΖΑΝΝΗ 

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. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Λωζάννη 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. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΑΝΕΣΣΥ - ΜΕΖΕΒ - ΚΟΥΡΣΕΒΕΛ - ΤΟΡΙΝΟ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Τορίνο. Καθ 
οδών θα επισκεφθούμε το Μεζέβ και Κουρσεβέλ, δύο από 
τα πιο διάσημα χιονοδρομικά κέντρα της Γαλλίας, χειμερινά 
θέρετρα - διαμάντια πάνω στις Γαλλικές Άλπεις, για τους 
λάτρεις των χειμερινών σπορ που προσφέρει εξαιρετικές 
πίστες ανάμεσα στα δάση. Άφιξη αργά το απόγευμα στο 

Τορίνο, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΤΟΡΙΝΟ - IΕΡΑ ΣΙΝΔΟΝΗ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Πανοραμική περιήγηση στο Τορίνο, 
μεγάλο καλλιτεχνικό και βιομηχανικό κέντρο της Ιταλίας, 
το μικρό Παρίσι όπως το λένε οι ντόπιοι, με την ιδιαίτερη 
αρχιτεκτονική μπαρόκ και Art Nouveau. Εδώ γεννήθηκε 
η βιομηχανία της Fiat και ο διάσημος καφέ Lavazza. Στην 
πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης 
θα δούμε την Πλατεία Καστέλο που περιτριγυρίζεται από 
πανέμορφα κτήρια όπως το Βασιλικό Παλάτι, το Παλάτι 
Madama που φιλοξενεί κατά καιρούς διάφορες εκθέσεις 
και το Βασιλικό ανάκτορο Palazzina di cassia di Stupinigi. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την Σινδόνη του Τορίνο ή 
Ιερά Σινδόνη που είναι ένα κομμάτι ύφασμα πάνω στο οποίο 
είναι αποτυπωμένη η εικόνα ενός γενειοφόρου άνδρα, και η 
τοποθέτηση του πάνω στο ύφασμα πιστεύεται ότι ταιριάζει 
σε σώμα που έχει σταυρωθεί και τραυματιστεί. Υποστηρίζεται 
ότι πρόκειται για το σάβανο στο οποίο εναποτέθηκε το 
σώμα του Ιησού Χριστού, μετά την αποκαθήλωσή του από 
τον Σταυρό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα 
ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

8η μέρα: ΤΟΡΙΝΟ - ΑΝΚΟΝΑ 

 Πρωινό στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο λιμάνι της 
Ανκόνα όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο της επιστροφής. 
Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση 
εν πλω.

9η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ 

Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα 
που θα φθάσουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας/Πάτρας. 
Αποβίβαση και μεταφορά στον τελικό προορισμό μας. 
Άφιξη αργά το απόγευμα στην Αθήνα.
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - AΝΚΟΝΑ 
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 - ΡΟΒΕΡΕΤΟ 
Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και αναχώρηση για το Ροβερέτο στο νότιο κομμάτι του Τιρόλο. 
Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
3η μέρα: ΡΟΒΕΡΕΤΟ - ΙΝΣΜΠΡΟΥΓΚ - ΖΕΕΦΕΛΝΤ - ΜΟΝΑΧΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. 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 γραφικό χωριό του Ζέεφελντ που 
απλώνεται σε ένα οροπέδιο περιτριγυρισμένο από τις πλαγιές των Άλπεων σε ένα τοπίο 
ασύλληπτης ομορφιάς με τους αμαξάδες στη κεντρική πλατεία που σε περιμένουν για να 
σε ξεναγήσουν στο μικρό τους παράδεισο. Αν και μικρό σε μέγεθος προσφέρει μεγάλες 
συγκινήσεις όπως σπίτια με ξύλινες στέγες και ζωγραφισμένες εξωτερικές τοιχογραφίες 
που αναδεικνύουν την αρχιτεκτονική των Αυστριακών Άλπεων. Στα μικρά ξύλινα κιόσκια 
μπορείτε να δοκιμάσετε τοπικά γλυκίσματα και κρασί ή να απολαύσετε ένα ποτήρι 
μπύρα ή μια σοκολάτα μπίτερ στα τραπεζάκια έξω από τις μπυραρίες και τα καφέ της 
μικρής πλατείας Ντορφπλάτζ. Τελευταίος μας προορισμός για σήμερα η 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. 
4η 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. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
5η ημέρα: ΜΟΝΑΧΟ - ΓΚΑΡΜΙΣ ΠΑΤΕΡΚΙΡΧΕΝ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για εκδρομή στο Γκάρμις Πάτερκιρχεν μία πόλη της 
Βαυαρίας, κοντά στα σύνορα με την Αυστρία. Μέχρι και το 1935 τόσο το Γκάρμις όσο και το 
Παρτενκίρχεν ήταν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, οπότε κατ’ εντολή του Αδόλφου Χίτλερ 
ενώθηκαν για να υποδεχτούν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Aγώνες του 1936. Επιστροφή 
νωρίς το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
6η ημέρα: ΜΟΝΑΧΟ - KITΣΜΠΟΥΕΛ - ΚΟΥΦΣΤΑΙΝ 
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. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο μας στο Κουφστάιν. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
7η ημέρα: ΚΟΥΦΣΤΑΙΝ - ΣΑΙΝΤ ΓΚΙΛΓΚΕΝ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το αυτοκρατορικό Σάλτσμπουργκ αφού πρώτα 
επισκεφθούμε ένα από τα ομορφότερα χωριά της Αυστρίας το Σαιντ Γκίλγκεν. Mέσα 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. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
8η ημέρα: ΚΟΥΦΣΤΑΙΝ - ΧΑΛΛΣΤΑΤ - ΛΙΜΝΕΣ ΣΑΛΤΣΚΑΜΕΡΓΚΟΥΤ - ΦΙΛΑΧ 
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. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στο Φίλαχ. Τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
9η ημέρα: ΦΙΛΑΧ - ΚΛΑΓΚΕΝΦΟΥΡΤ 
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. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
10η ημέρα: ΦΙΛΑΧ - ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ - ΤΕΡΓΕΣΤΗ - ΠΑΝΤΟΒΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. 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. 
Επόμενος προορισμός μας η Τεργέστη, ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Αδριατικής, 
στα σύνορα με την Σλοβενία. Η πόλη είναι γεμάτη με νεοκλασικά και Αρτ Νουβό κτίρια 
που ανακαλούν το αυστριακό παρελθόν της. Στην πανοραμική περιήγηση θα δούμε, την 
Πλατεία της Ένωσης της Ιταλίας, μία από τις μεγαλύτερες και ομορφότερες πλατείες με 
θέα προς τη θάλασσα, την ελληνική εκκλησία του Αγίου Νικολάου, όπου οι Αυστριακοί 
συνέλαβαν τον Ρήγα Φεραίο και τους συντρόφους του και τον παρέδωσαν στου Τούρκους 
του Βελιγραδίου την 1η Δεκεμβρίου 1797, και το Λυρικό Θέατρο Τζουζέπε Βέρντι. Χρόνος 
ελεύθερος και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στη Πάντοβα, τακτοποίηση στα δωμάτια. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
11η μέρα: ΠΑΝΤΟΒΑ - ΑΝΚΟΝΑ - ΕΝ ΠΛΩ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο λιμάνι της Ανκόνα όπου θα επιβιβαστούμε 
στο πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. Δείπνο στο πλοίο 
και αμέσως μετά η υποδοχή του νέου χρόνου στα σαλόνια του. «Χρόνια πολλά και Καλή 
χρονιά». Διανυκτέρευση εν πλω.
12η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ 
Καλή Πρωτοχρονιά !!! Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα 
φθάσουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας/Πάτρας. Αποβίβαση και μεταφορά στον τελικό 
προορισμό μας. 
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Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 1050€ 

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 1350€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 950€

Περιλαμβάνονται: 

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

• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα - Ανκόνα - Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με 
wc/ντους (ΑΒ4).

• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. 

• Πρωινό καθημερινά (εκτός πλοίου). 

• (8) δείπνα (Μόναχο - Κουφστάιν - Βίλαχ, Πάντοβα) 

• Ένα εορταστικό δείπνο στο πλοίο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς 31.12.19.

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

• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.

• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.

• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: 

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

• Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

• Checkpoint 25€.
Σημειώσεις:
Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

ΑΠΟ

1050€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Δώρο:  
8 δείπνα  
(Μόναχο, 

Κουφστάιν, 
Βίλαχ)

Δώρο:  
Εορταστικό 

δείπνο στο πλοίο 
την παραμονή της 

Πρωτοχρονιάς

ΜΟΝΑΧΟ - ΑΥΣΤΡΙΑΚEΣ ΑΛΠΕΙΣ
Ροβερέτο, Ίνσμπρουκ, Ζεέφελντ, Μόναχο, Γκάρμις Πάτερκιρχεν, 
Κίτσμπουελ, Κουφστάιν, Σαιντ Γκίλγκεν, Σάλτσμπουργκ, λίμνες 
Σαλτσκάμεργκουτ - Χάλλστατ, Φίλαχ, Κλάγκενφουρτ, Λουμπλιάνα, 
Τεργέστη, Πάντοβα.

Αναχώρηση:
21 Δεκεμβρίου 

Γερμανία, Αυστρία, Σλοβενία, Ιταλία:
12 ημέρες
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - AΝΚΟΝΑ 

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 - ΜΙΛΑΝΟ

 Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και αναχώρηση για την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας 
το Μιλάνο. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη Λουκέρνη, μία από τις πιο τουριστικές πόλεις 
της Ελβετίας με την παλιά, ξύλινη, σκεπαστή γέφυρα Κάπελμπρυκε του 14ου αιώνα. 
Περιπλανηθείτε στα μικρά, γραφικά, πλακόστρωτα δρομάκια με τις ζωγραφισμένες 
προσόψεις των σπιτιών, και απολαύστε καφέ ή ζεστό κρασί σε κάποια από τις στολισμένες 
με σιντριβάνια μικρές πλατείες της πόλης. Αργά το απόγευμα άφιξη στο Στρασβούργο, 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 

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

5η μέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΚΟΛΜΑΡ - ΧΩΡΙΑ ΑΛΣΑΤΙΑΣ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη στα πανέμορφα χωριά της 
Αλσατίας όπως το Βernai - Ribeauville - Riquewihr - Kaysersberg - Eguisheim(θα 
επισκεφτούμε επιλεκτικά τρία χωριά) 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. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΡΟΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ ΟΜΠ ΝΤΕΡ ΤΑΟΥΜΠΕΡ - ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ

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 
που έχει μεσαιωνική ομορφιά, λόγω των πύργων και των τειχών τα οποία τον περικλείουν. 
Αποτελεί έναν πολύ προσφιλή τουριστικό προορισμό. Χρόνος ελεύθερος. Αναχώρηση για 
το ξενοδοχείο μας στην Νυρεμβέργη. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΜΟΝΑΧΟ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και περιήγηση στην παλιά πόλη. Θα δούμε το ιστορικό της 
κέντρο με τις νεογοτθικές εκκλησίες και τα μεσαιωνικά κτήρια, τις γραφικές πλατείες και 
τα σιντριβάνια και θα επισκεφθούμε το κτήριο στο οποίο έγινε η περίφημη «Δίκη της 
Νυρεμβέργης». Αργά το απόγευμα άφιξη στο Μόναχο, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.

8η μέρα: ΜΟΝΑΧΟ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Θα ξεκινήσουμε την πρωινή μας περιήγηση από την κεντρική 
πλατεία 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. Το υπόλοιπο της ημέρας είναι 
ελεύθερο για να απολαύσετε τον περίπατό σας στο ιστορικό κέντρο. Διανυκτέρευση. 

9η μέρα: ΜΟΝΑΧΟ - ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΒΕΡΟΝΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Βερόνα. Καθ οδών θα επισκεφθούμε το 
Ίνσμπρουκ, την πόλη που γνώρισε ημέρες δόξας στην κυριαρχία των Αψβούργων και 
ιδιαίτερα την εποχή της Μαρίας Θηρεσίας. Στην πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε 
την Χρυσή Στέγη, την κεντρική λεωφόρο Μαρία Τερεζιενστράσε, τον Καθεδρικό Ναό του 
Αγίου Ιακώβου, τα ανάκτορα Χόφμπουργκ, το Μαυσωλείο του Μαξιμιλιανού και την Αψίδα 
του Θριάμβου. Αργά το απόγευμα άφιξη στη Βερόνα, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

10η μέρα: ΒΕΡΟΝΑ - ΑΝΚΟΝΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο λιμάνι της Ανκόνα όπου θα επιβιβαστούμε στο 
πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.

11η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ 

Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα φθάσουμε στο λιμάνι της 
Ηγουμενίτσας/Πάτρας. Αποβίβαση και μεταφορά στον τελικό προορισμό μας. Άφιξη αργά 
το απόγευμα στην Αθήνα.
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ΑΠΟ

835€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Δώρο:  
6 δείπνα σε τοπικά 

εστιατόρια 
(3 στο Στρασβούργο,  
1 στη Νυρεμβέργη,  

2 στο Μόναχο)

Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 835€ 

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 1065€

Παιδικό (μέχρι 12 ετών - σε τρίκλινο) 785€

Περιλαμβάνονται: 

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

• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα - Ανκόνα - Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με 
wc/ντους (ΑΒ4).

• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* & 4*. 

• Πρωινό καθημερινά (εκτός πλοίου). 

• Έξι (6) δείπνα στο σύνολο σε τοπικά εστιατόρια (3 Στρασβούργο, 1 Νυρεμβέργη, 2 Μόναχο).

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

• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.

• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.

• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: 

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

• Checkpoint 20€.

• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Βερόνα 2€, Στρασβούργο 2,45€, Μιλάνο 2€).
Σημειώσεις:
Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Αναχώρηση:
21 Δεκεμβρίου 

ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ - 
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΑΛΣΑΤΙΑ
Μιλάνο, Λουκέρνη, Στρασβούργο, Κολμάρ, Χωριά Αλσατίας, Ρότενμπουργκ, 
Νυρεμβέργη, Μόναχο, Ίνσμπρουκ, Βερόνα.

Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία:
11 ημέρες
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1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ - (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΕΝ ΠΛΩ
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας/Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο 
πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα. Στον ελεύθερο 
χρόνο σας μπορείτε να διασκεδάσετε στους πολυτελείς χώρους αναψυχής του πλοίου. 
Διανυκτέρευση εν πλω.
2η μέρα: ΑΝΚΟΝΑ - ΑΟΣΤΑ
 Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και αναχώρηση για την Αόστα μία πόλη της Ιταλίας στις 
Ιταλικές Άλπεις στην περιφέρεια κοιλάδα της Αόστα, 110 χιλιόμετρα βόρεια - βορειοδυτικά 
του Τορίνο. Κοντά στην πόλη βρίσκεται η είσοδος της σήραγγας του Λευκού όρους. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
3η μέρα: ΑΟΣΤΑ - ΠΑΡΙΣΙ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πόλη του Φωτός το Παρίσι. ‘Αφιξη νωρίς το 
απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος μια μία πρώτη 
γνωριμία με την πόλη. H δική μας πρόταση είναι να πραγματοποιήσετε μία προαιρετική 
Κρουαζιέρα στο Σηκουάνα με τα περίφημα μπατώ μους και βραδινή βόλτα στη μαγευτική 
Μονμάρτη, στην Πλατεία των καλλιτεχνών. Οι πρώτες ώρες του νέου έτους θα μας βρουν να 
γιορτάζουμε στην περίφημη Champs - Elysee, εν μέσω ενός φαντασμαγορικού θεάματος 
από πυροτεχνήματα και πλούσια event. Διανυκτέρευση. 
4η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ (ξενάγηση πόλης)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ακολουθώντας τη χρονολογική και καλλιτεχνική εξέλιξη του 
Παρισιού θα ξεκινήσουμε την πανοραμική ξενάγηση και 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. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερος στην διάθεσή σας. 
Διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΥΒΡΟ (ξενάγηση) - ΜΟΥΣΕΙΟ FRAGONARD - ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ (επίσκεψη) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Πρωινή ξενάγηση στο μουσείο του Λούβρου, όπου θα δούμε 
την Τζοκόντα, την Αφροδίτη της Μήλου, την Νίκη της Σαμοθράκης, όπως επίσης την 
ελληνική, την ρωμαϊκή, και ένα μέρος της αιγυπτιακής πτέρυγας. Επίσης θα θαυμάσουμε 
τους μοναδικούς πίνακες του “David” και του “De la Croix”. 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. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο για αγορές 
και βόλτα στην πανέμορφη πόλη. Για το βράδυ η πρόταση μας είναι να διασκεδάσετε 
(προαιρετικά) στα περίφημα καμπαρέ του Παρισιού. 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 δυνατό-
τητα να εξασφαλίσουμε την είσοδό σας με επίσημο ξεναγό στο Μουσείο του Λούβρου. 

6η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΚΑΛΑΙ - ΛΟΝΔΙΝΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τo Kαλαί, όπου θα πάρουμε το πλοίο με προορισμό 
τις ακτές της Αγγλίας στο Ντόβερ. Μία εμπειρία μοναδική το πέρασμα της Μάγχης. Αργά 
το απόγευμα άφιξη στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασίλειου το Λονδίνο. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Το βράδυ 
σας προτείνουμε να περπατήστε στο φωτισμένο Πικαντίλυ και να ξενυχτήσετε στις παμπ 
του Σόχο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ (Πανοραμική Ξενάγηση - Βρετανικό Μουσείο)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγησή στη Βρετανική πρωτεύουσα. Θα δούμε τα 
σημαντικότερα αξιοθέατα του Λονδίνου περνώντας από το φημισμένο Χάϋντ Παρκ 
με τα ανάκτορα του Κένσινγκτον, την Μαρμπλ Αρτς (μαρμάρινη αψίδα), την πλατεία 
Τραφάλγκαρ, θα περάσουμε από το περίφημο κτίριο του Κοινοβουλίου, το Μπιγκ Μπεν, 

το αβαείο του Ουέστμινστερ, το Γουάιχολ, όπου βρίσκονται όλα τα υπουργεία της χώρας, 
το Χρηματιστήριο, την Τράπεζα της Αγγλίας, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου και 
τον Πύργο του Λονδίνου με τη γέφυρα. 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. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ (Προαιρετική Κρουαζιέρα στο Τάμεση)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη για να επισκεφθείτε κάποια από τα εκατοντάδες 
αξιοθέατα του Λονδίνου. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το μουσείο της Μαντάμ 
Τουσσό, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, την Εθνική Πινακοθήκη, και να επισκεφθείτε τα 
κοσμήματα του στέμματος στο Πύργο του Λονδίνου. Επίσης δεν πρέπει να ξεχάσουμε 
ότι εκδρομή στο Λονδίνο δεν νοείται χωρίς ψώνια. Η περίφημη Όξφορντ Στριτ με τα 
αμέτρητα πολυκαταστήματα, η Μποντ Στριτ με τους γνωστούς οίκους μόδας και η Ρήτζεντ 
Στριτ με καταστήματα υψηλής ποιότητας αποτελούν αγοραστικό πόλο έλξης εκατομμυρίων 
επισκεπτών του Λονδίνου. Σας προτείνουμε να κάνετε μια κρουαζιέρα στον Τάμεση, όπου 
θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε τις μελλοντικές εγκαταστάσεις του Νέου Λονδίνου. 
Προχωρώντας προς τις εκβολές του Τάμεση, φτάνουμε στο Γκρήνουιτς. Θαυμάζοντας το 
πλοίο Cutty Shark (παλιός δρόμωνας του Βασιλικού Ναυτικού της Αγγλίας) ξεκινάμε για το 
γνωστό αστεροσκοπείο. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΝΤΟΒΕΡ - ΚΑΛΑΙ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα αποχαιρετήσουμε την πανέμορφη πόλη του Λονδίνου 
και θα αναχωρήσουμε για τις Βρυξέλλες. Θα επιβιβαστούμε στο πλοίο από το Ντόβερ και 
θα αποβιβαστούμε στο Καλαί μετά από ταξίδι που διαρκεί μιάμιση ώρας. Το απόγευμα 
άφιξη στις Βρυξέλλες και πανοραμική περιήγηση. Θα δούμε το δικαστικό Μέγαρο, τον 
Καθεδρικό Ναό, το Παλάτι, το συγκρότημα των κτιρίων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την 
επιβλητική Γκράν Πλας με τα μεγαλόπρεπα Γοτθικά, Μπαρόκ κτίρια και με το ιστορικό 
Δημαρχείο. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
10η μέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΜΠΡΥΖ - ΓΑΝΔΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ολοήμερη εκδρομή στις ομορφότερες πόλεις της κεντρικής 
Ευρώπης, τη Μπρύζ και τη Γάνδη. Με την άφιξη μας στη Μπρύζ θα κάνουμε την περιήγηση 
στα αξιοθέατα της πόλης. Θα δούμε το πάρκο με τη «Λίμνη της Αγάπης», το πιο παλαιότερο 
νοσοκομείο της Ευρώπη, του Αγίου Ιωάννη, το Ναό της Παναγίας, τη γέφυρα του Αγίου 
Βονιφάτιου, το Μέγαρο των Αρχόντων, τους Κήπους του Arends, το Κολέγιο της Ευρώπης, 
το πρώτο Χρηματιστήριο στον κόσμο και στην κεντρική πλατεία τον Καθεδρικό Ναό 
μοναδικό στολίδι της πόλης. Συνεχίζουμε για τη Γάνδη τη πόλη που υπήρξε κατά τον 
μεσαίωνα σπουδαίο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης. Θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του 
Αγίου Βονιφάτη, το Κάστρο των Ιπποτών και θα περιπλανηθούμε στα μεσαιωνικά στενά 
της. Για όσους επιθυμούν (προαιρετικά) θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μία κρουαζιέρα 
στα κανάλια της Γάνδης. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στις Βρυξέλλες. 
Διανυκτέρευση. 
11η μέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΜΥΛΟΥΖΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Μυλούζη, πόλη της ανατολικής Γαλλίας κοντά 
στα ελβετικά και γερμανικά σύνορα. Είναι η μεγαλύτερη πόλη στο νομό του Άνω Ρήνου και 
η δεύτερη μεγαλύτερη στην Αλσατία μετά το Στρασβούργο. Καθ οδών θα επισκεφθούμε 
το Στρασβούργο την πρωτεύουσα του Ευρωκοινοβουλίου. Στην περιπατητική περιήγηση 
μας θα περιπλανηθούμε στα γραφικά στενά της παλιάς πόλης, γνωστή σαν «Μικρή Γαλλία» 
με τα ξύλινα σπιτάκια τα αμέτρητα γεφύρια, τα λουλουδιασμένα μπαλκόνια, και τον 
Καθεδρικό Ναό με το Αστρονομικό Ρολόι στο εσωτερικό του να δεσπόζει στο κέντρο της 
πόλης. Αργά το απόγευμα άφιξη στη Μυλούζη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 
12η μέρα: ΜΥΛΟΥΖΗ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΜΙΛΑΝΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Μιλάνο. Καθ οδών θα επισκεφθούμε την 
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 άφιξη στο Μιλάνο, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 
13η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΑΝΚΟΝΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα όπου θα επιβιβαστούμε στο 
πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.
14η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ 
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα φθάσουμε στο λιμάνι της 
Ηγουμενίτσας/Πάτρας. Αποβίβαση και μεταφορά στον τελικό προορισμό σας. ‘Άφιξη αργά 
το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη/Αθήνα.
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ΑΠΟ

985€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Τιμές: Early Booking Normal Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 985€ 1050€ 

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 1325€ 1390€

Παιδικό (μέχρι 12 ετώμ - σε τρίκλινο) 835€ 895€

Περιλαμβάνονται: 

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

• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα - Ανκόνα - Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με 
wc/ντους (ΑΒ4).

• Εισιτήριο πλοίου Καλαί - Ντόβερ - Καλαί. 
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* & 4*. 
• Πρωινό καθημερινά (Εκτός πλοίου).
• Τοπικοί Ελληνόφωνοι ξεναγοί στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι και στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής. 
• Έμπειρο Αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. 
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Checkpoint 25€.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, το άτομο τη βραδιά  

(Αόστα 3€, Μιλάνο 2€,Παρίσι 1,65€, Βρυξέλλες, 3,5€, Μυλούζη 2€). 
Σημειώσεις:
Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Αναχώρηση:
21 Δεκεμβρίου 

ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ
ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΝΔΙΝΟ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Αόστα, Παρίσι, Λονδίνο, Βρυξέλλες, Γάνδη, Μπρυζ, Στρασβούργο, 
Λουκέρνη, Μυλούζη, Μιλάνο.

Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία, Βέλγιο, Ελβετία:
14 ημέρες
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Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 745€ 

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 1.025€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 695€

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

πρόγραμμα.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα - Ανκόνα - Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με 

wc/ντουζ (ΑΒ4).
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (Holiday Inn Milano, Mövenpick Hotel Lausanne, Courtyard by Marriott 

Zurich North) ή παρόμοια. 
• Πρωινό καθημερινά (εκτός πλοίου). 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρο Αρχηγό - Συνοδό του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. 
• Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Checkpoint 20€.
• Εισιτήριο Αλπικού τρένου 65€ το άτομο.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Αόστα 3€, Μιλάνο 2€, Ζυρίχη 2,5 ελβετικά φράγκα & Λοζάνη 

3,5 ελβετικά φράγκα).
Σημειώσεις:
Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Switzerland Italy

ΑΠΟ

745€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

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

2η μέρα: ΑΝΚΟΝΑ - ΑΟΣΤΑ
 Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και αναχώρηση για την Αόστα μία 
πόλη της Ιταλίας στις Ιταλικές Άλπεις στην περιφέρεια κοιλάδα της 
Αόστα, 110 χιλιόμετρα βόρεια - βορειοδυτικά του Τορίνο. Κοντά στην 
πόλη βρίσκεται η είσοδος της σήραγγας του Λευκού όρους. Άφιξη 
αργά το απόγευμα, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΑΟΣΤΑ - ΣΑΜΟΝΙ ΜΟΝ ΜΠΛΑΝ - ΓΕΝΕΥΗ - ΛΟΖΑΝΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Σαμονί - Μον Μπλαν, 
περισσότερο γνωστό ως Σαμονί, που βρίσκεται στην νοτιοανατολική 
Γαλλία και θεωρείται το σήμα κατατεθέν του ορεινού τουρισμού. 
Χτισμένο σε μια πανέμορφη κοιλάδα σε υψόμετρο 1.000 μέτρων, 
φωλιασμένο στις πλαγιές του Μον Μπλαν και με εκπληκτική θέα 
στις Άλπεις, αποτελεί πόλο έλξης για χιονοδρόμους, ορειβάτες 
και αναρριχητές από όλο τον κόσμο. Θα σας εντυπωσιάσει με τη 
γραφικότητά του, τα σαλέ και τα 13 χιονοδρομικά κέντρα, τα οποία 
συνδέονται μεταξύ τους, όπως επίσης και με τον κοσμοπολίτικο 
αέρα του και τα εστιατόριά του. Αναχώρηση για την Γενεύη 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. 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. 

4η μέρα: ΛΟΖΑΝΗ - ΓΚΡΥΓΙΕΡ - ΜΟΝΤΡΕ - ΒΕΒΕ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή πανοραμική περιήγηση στη 

Λοζάνη θα δούμε τον Γοτθικό Καθεδρικό Ναό του 12ου αιώνα, 
τον Ναό του Αγίου Φραγκίσκου και τέλος το Φρούριο του 12ου 
αιώνα. Στη συνέχεια αναχώρηση για το γραφικό χωριό Γκρυγιέρ 
χτισμένο στους πρόποδες των Άλπεων με παραδοσιακά σπίτια του 
15ου και 17ου αιών. Είναι δημοφιλής χειμερινός και καλοκαιρινός 
τουριστικός προορισμός και διάσημο για το τυρί του που μοιάζει 
με τη δική μας ελληνική γραβιέρα. Επόμενος σταθμός μας είναι 
το Μοντρέ,χτισμένο στις όχθες της λίμνης της Γενεύης μία από τις 
πιο όμορφες πόλεις της Ελβετίας. Το σημαντικότερο αξιοθέατό 
της θεωρείται ο πύργος του Σιγιόν, που είναι χτισμένος σε ένα 
βραχονήσι μέσα στη λίμνη. Το κάστρο διαθέτει έργα τέχνης από 
τον 14ο αιώνα, υπόγειους θόλους και 25 ξεχωριστά κτίρια με τρεις 
αυλές. Εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο επισκέπτονται 
το κάστρο.Το Ελβετικό θέρετρο του Μοντρέ έχει ξεχωριστή θέση 
στην παγκόσμια ιστορία του 20ού αιώνα, καθώς εκεί υπεγράφη η 
διεθνής συνθήκη για τη ρύθμιση του διάπλου (όπως μετονομάστηκε 
το δικαίωμα της αβλαβούς διελεύσεως των πλοίων στα στενά των 
Δαρδανελίων) από τη Μεσόγειο στον Εύξεινο Πόντο. Τελευταίος 
μας προορισμός το Βεβέ, κτισμένο στη βόρεια όχθη της λίμνης 
της Γενεύης. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΛΟΖΑΝΗ - ΒΕΡΝΗ - ΙΝΤΕΡΛΑΝΚΕΝ - ΖΥΡΙΧΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. 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. Αργά το απόγευμα άφιξη 
στη Ζυρίχη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ (περιήγηση πόλης) - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ 
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. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 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 - ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΜΙΛΑΝΟ 
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 το Λουγκάνο που 
βρίσκεται στα σύνορα με την Ιταλία. Θα κάνουμε μια βόλτα στο 
ιστορικό κέντρο της 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 το βράδυ στην οικονομική 
πρωτεύουσα της Ιταλίας το Μιλάνο, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

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

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

Αναχώρηση:
21 Δεκεμβρίου

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ -  
ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ
Αόστα, Σαμονί, Ζυρίχη, Καταρράκτες Ρήνου, (Σαίντ Μόριτζ - Νταβός), 
Ιντερλάνκεν, Βέρνη, Μοντρέ, Γκρυγιέρ, Βεβέ, Λοζάνη, Γενεύη, Λουκέρνη.

Ελβετία, Ιταλία:
10 ημέρες
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Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 645€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 845€

Παιδικό (μέρι 12 ετών - σε τρίκλινο) 595€

Περιλαμβάνονται: 

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

• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ανκόνα - Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4).
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. 
• Πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή εκτός πλοίου).
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Τοπικοί ξεναγοί στην Βουδαπέστη & Πράγα. 
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: 

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

• Checkpoint 20€.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Πάντοβα 3€)

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

Central Europe

ΑΠΟ

645€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Δώρο:  
Ημιδιατροφή 
καθημερινά

11η 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 άφιξη αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο 
μας και τακτοποίηση. 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 
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. 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 υπέροχή 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 - ΠΡΑΓΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Πράγα. 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. Αργά το 
απόγευμα άφιξη στην πρωτεύουσα της Τσεχίας την Πράγα. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μία 
πρώτη γνωριμία με την πόλη. Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΠΡΑΓΑ (ξενάγηση πόλης & Κάστρο Χράτσανυ) 
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. Δείπνο και διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΠΡΑΓΑ - ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΦ - ΒΙΕΝΝΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Βιέννη. 
Καθ οδών θα επισκεφτούμε την περιοχή των κάστρων 
της Βοημίας και ιδιαίτερα στη πόλη - κάστρο Τσέσκε 
Κρούμλωφ. Ο αυθεντικός χαρακτήρας και ο πλούτος των 
μνημείων της έκαναν την Unesco να την συμπεριλάβει στον 
κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στη 
περιπατητική μας περιήγηση θα δούμε τα φρούρια και τα 
μοναστήρια αυτής της θεαματικής πόλης, θα περπατήσουμε 
στα στενά λιθόστρωτα δρομάκια της, με την μεσαιωνική 
ατμόσφαιρα. Αργά το απόγευμα άφιξη στην πρωτεύουσα 
της Αυστρίας την αριστοκρατική Βιέννη. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 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. Δείπνο και διανυκτέρευση.
7η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή μας πανοραμική 
περιήγηση θα επισκεφθούμε τα θερινά ανάκτορα της 

Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σέμπρουν, και θεωρείται 
ισάξιο των Βερσαλλιών. Θα δούμε επίσης 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. Δείπνο και διανυκτέρευση.
8η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΒΕΝΕΤΙΑ - ΠΑΝΤΟΒΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Βενετία την 
πιο ρομαντική πόλη του κόσμου, χτισμένη πάνω σε 118 
μικρά νησιά, που ενώνονται με 410 περίπου γέφυρες, 
και έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς από την UNESCO. Από το Τρονκέτο, μεταφορά 
εξ ιδίων με βαπορέτο στην 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. Αργά το απόγευμα μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στη Πάντοβα. 
Διανυκτέρευση. 
9η μέρα: ΠΑΝΤΟΒΑ - ΑΝΚΟΝΑ 
 Πρωινό στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο λιμάνι της 
Ανκόνα όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο της επιστροφής. 
Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση 
εν πλω.
10 μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ 
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα 
που θα φθάσουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας/Πάτρας. 
Αποβίβαση και μεταφορά στον τελικό προορισμό μας. 
Άφιξη αργά το απόγευμα στην Αθήνα.

Αναχώρηση:
21 Δεκεμβρίου 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Βελιγράδι, Βουδαπέστη, Μπρατισλάβα, Βιέννη, Πράγα, Τσέσκε Κρούμλωφ.

Κεντρική Ευρώπη:
10 ημέρες
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Τιμές: Early Booking Normal Booking

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 295€ 325€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 395€ 425€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 265€ 295€

Περιλαμβάνονται: 

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

• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. 

• Πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή).

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

• Τοπικός ξεναγός στην Βουδαπέστη. 

• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.

• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.

• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: 

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

• Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

• Checkpoint 20€.
Σημειώσεις:
Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Hungary Serbia

ΑΠΟ

295€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Δώρο:  
Ημιδιατροφή 
καθημερινά

Αναχωρήσεις:
21, 22 Δεκεμβρίου 

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Κρούσεβατς, Βελιγράδι, Βουδαπέστη, Νις.

Ουγγαρία, Σερβία:
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 άφιξη αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο 

μας και τακτοποίηση. 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 

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. 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 υπέροχή 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 (ΒΙΕΝΝΗ)

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη. Σας 

προτείνουμε μία εκδρομή στην πρωτεύουσα της Αυστρίας 

τη Βιέννη, για να επισκεφθούμε τα θερινά ανάκτορα της 

Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σέμπρουν, και θεωρείται 

ισάξιο των Βερσαλλιών. Επίσης 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. Δείπνο 

και διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - NIΣ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Aναχώρηση για τη Νις που, είναι 

η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας. Αφιξη αργά το 

απόγευμα, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Δείπνο και διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΝΙΣ - ΑΘΗΝΑ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Aναχώρηση για την Αθήνα με 

ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση και φαγητό. Άφιξη στην 

Αθήνα αργά το απόγευμα.
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Τιμές: 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 295€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 395€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 295€

Περιλαμβάνονται: 

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

• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*.
• Πρωινό καθημερινά. 
• 2 γεύματα σε τοπικά εστιατόρια.
• Μίνι κρουαζιέρα στο Δούναβη.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. 
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Δημοτικοί φόροι (1,5€) περίπου τη βραδιά.

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

Serbia

ΑΠΟ

295€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Δώρο: 
2 γεύματα σε 

τοπικά  
εστιατόρια

Μίνι  
Κρουαζίερα  
στο Δούναβη

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΣΚΟΠΙΑ

Συγκέντρωση, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση 

για τα Σκόπια με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό. 

Αφού περάσουμε τον απαραίτητο έλεγχο στα σύνορα, άφιξη 

το βράδυ στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια. 

Διανυκτέρευση. (695χλμ.)

2η μέρα: ΣΚΟΠΙΑ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα 

της Σερβίας, το Βελιγράδι. Άφιξη και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για μία πρώτη γνωριμία 

με την πόλη. Το βράδυ θα απολαύσουμε το δείπνο μας 

σε εστιατόριο στις όχθες του Δούναβη, στην περιοχή του 

Zemoun. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (περιήγηση)

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε 

την περιήγησή μας στην πόλη του Βελιγραδίου. Θα 

επισκεφθούμε τον μεγαλύτερο Ορθόδοξο Ναό των 

Βαλκανίων, τον Ναό του Αγίου Σάββα. Στη συνέχεια θα δούμε 

το Κοινοβούλιο, το Εθνικό Θέατρο, την κεντρική πλατεία της 

Δημοκρατίας και θα περπατήσουμε στον μεγάλο εμπορικό 

δρόμο Knez Mihailova που είναι στολισμένος με πολλά 

νεοκλασσικά κτίρια και αρκετά εμπορικά πολυκαταστήματα. 

Θα περιηγηθούμε στο ιστορικό φρούριο Kalemegdan που 

είναι χτισμένο πάνω στη συμβολή των ποταμών Σάββα και 

Δούναβη και θα θαυμάσουμε τη θέα του Βελιγραδίου από 

ψηλά. Ακολουθεί μία μίνι κρουαζιέρα με ποταμόπλοιο. 

Απόγευμα ελεύθερο . Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΝΟΒΙΣΑΝΤ (93 & 93χλμ.)

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Νόβισαντ, 

τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας, αποκαλούμενη 

και σέρβικη Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας, 

θα δούμε το κάστρο Petrovaradin, τη γέφυρα Sloboda του 

Δούναβη, τον Καθεδρικό Ναό, το Εθνικό Θέατρο και το 

Δημαρχείο. Ελεύθερος χρόνος στον κεντρικό πεζόδρομο 

της πόλης Zmaj Jovina για καφέ, φαγητό και αγορές. Στη 

συνέχεια θα επισκεφθούμε την πανέμορφη πόλη Sremski 

Karlovci όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την 

ιστορική έδρα του Πατριαρχείου και τον Καθεδρικό Ναό του 

Αγίου Νικολάου. Επιστροφή στο Βελιγράδι το απόγευμα. Το 

βράδυ δείπνο στην μποέμ περιοχή της πόλης την περίφημη 

Skadarlija. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΝΙΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (630χλμ.)

Πρωινό στο ξενοδοχείο, check out και αναχώρηση για 

την πόλη του Νις, την Τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας 

και γενέτειρα του πρώτου Βυζαντινού αυτοκράτορα Μέγα 

Κωνσταντίνου. Σύντομη περιήγηση στην πόλη, ελεύθερος 

χρόνος για αγορές και αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη με 

ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό. Άφιξη, μεταφορά 

και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ (502χλμ.)

Πρωινό, check out και αναχώρηση για την Αθήνα. Άφιξη το 

απόγευμα.

Αναχωρήσεις:
21, 22, 24, 28, 29 Δεκεμβρίου

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Σκόπια, Βελιγράδι, Νόβισαντ, Νις, Θεσσαλονίκη.

Σερβία:
6 ημέρες
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Περιλαμβάνονται: 

• Πέντε (5) ή έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας.

• Πρόγευμα ή ημιδιατροφή στο χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά 

ανάλογα με την επιλογή του ξενοδοχείου.

• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα 

με το παραπάνω πρόγραμμα.

• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εκδρομής.

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.

• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους.

• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή 

προτεινόμενο.
Σημειώσεις: Οι παιδικές τιμές είναι για παιδιά μέχρι 12 ετών με διαμονή στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες. Στην 6ήμερη εκδρομή δεν 
πραγματοποιείται η 5η μέρα του προγράμματος.Στις αναχωρήσεις 22/12 και 23/12, Χριστουγεννιάτικο δείπνο σε εστιατόριο 30€ ενήλικας, 20€ παιδί.

Romania

ΑΠΟ

300€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Αναχωρήσεις:
21, 22, 28, 29 Δεκεμβρίου 
02 Ιανουαρίου

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Βουκουρέστη, Μπρασόβ, Σινάια, Καρπάθια, Κάστρο Δράκουλα, Σόφια.

Ρουμανία:
6, 7 ημέρες

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση. Πρώτη 
στάση για καφέ στα Καμένα Βούρλα και συνεχίζουμε για 
να κάνουμε την δεύτερη στάση μας στο ύψος του Βόλου. Το 
απόγευμα άφιξη στην όμορφη Θεσσαλονίκη, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη 
γνωριμία με την νύφη του Θερμαϊκού. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

Συγκέντρωση νωρίς πρωί και αναχώρηση για τα σύνορα 
Προμαχώνα, Σόφια. Γεύμα εξ ιδίων, και συνεχίζουμε 
για Λόβετς, Ρούσε, άφιξη το βράδυ στο Βουκουρέστι. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η μέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας. Θα 
θαυμάσουμε το ωραιότερο κτήριο Art Nouveau, «ναό της 
μουσικής» το Atheneum Roman, το επιβλητικό νεοκλασικό 
οικοδόμημα του βασιλικού παλατιού που σήμερα στεγάζει 
το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Ρουμανίας το παλάτι του 
βασιλιά Κάρολου Α’ που σήμερα στεγάζει την Κεντρική 
Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, την πλατεία της Επανάστασης 
του 1989 και το κτήριο που στέγαζε τα γραφεία του 
καθεστώτος Τσαουσέσκου, το εντυπωσιακό οικοδόμημα της 
Εθνικής Στρατιωτικής Λέσχης (Cercul National Militar) και το 
τελευταίο «απόκτημα», πριν από την πτώση της δικτατορίας, 
το φαραωνικών διαστάσεων προεδρικό μέγαρο, με τον 
οξύμωρο τίτλο «Σπίτι του Λαού» που σήμερα ονομάζεται 
Παλάτι του κοινοβουλίου, το 2ο μεγαλύτερο κτίριο στον 
κόσμο μετά το Πεντάγωνο. Επίσης θα γνωρίσουμε την 

Αψίδα του Θριάμβου, την πατριαρχική εκκλησία και το 

Πατριαρχείο, την Όπερα και το κτήριο του Πανεπιστημίου. 

Ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο της πόλης, στη 

φημισμένη Stada Lipscani και στον αρχαιολογικό χώρο 

της λεγόμενης παλιάς βασιλικής αυλής, όπου δεσπόζει η 

προτομή του Vlad Ţepeş. Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε 

τον Ορθόδοξο ναό Σταυρουπόλεως. Επίσης μπορείτε να 

επισκεφτείτε το εκπληκτικό καφέ μπαρ - εστιατόριο Caru’ 

cu Bere που προσφέρει από το 1879 γευστικά πιάτα και 

μπύρα που παρασκευάζεται σύμφωνα με τη μοναδική 

πρωτότυπη συνταγή του 1879. 

4η μέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΚΑΡΠΑΘΙΑ - ΣΙΝΑΙΑ - ΜΠΡΑΝ - 

ΜΠΡΑΣΟΒ - ΚΑΣΤΡΟ ΔΡΑΚΟΥΛΑ

Μετά το πρωινό αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού 

διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχοβα φτάνουμε 

στην Σινάϊα, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, όπου θα 

επισκεφτούμε το παλάτι Peles, θερινή κατοικία του βασιλιά 

Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα 

δούμε καθοδόν το Μοναστήρι της Σινάια, το 1ο κτίριο που 

κτίστηκε ύστερα από την επίσημη ονομασία της πόλης και 

έπειτα αναχωρούμε για το Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον 

Πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο του Δράκουλα, ο οποίος 

κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο απέναντι στις 

οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια ξενάγηση στο 

Μπρασόβ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη 

εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη 

νοτιοανατολική Ευρώπη. Επιστροφή στο Βουκουρέστι. 

5η μέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (Μουσείο Χωριού & Παλάτι - Οικία 

Τσαουσέσκου)

Πρόγευμα & επίσκεψη στο «μουσείο του χωριού», που είναι 
μοναδικό στο είδος του. Εκατοντάδες παραδοσιακά σπίτια 
από όλες τις περιοχές της Ρουμανίας έχουν μεταφερθεί και 
συντηρούνται σε ένα μοναδικό τοπίο, ώστε ο επισκέπτης 
να αποκτήσει μια πλήρη εικόνα για την παραδοσιακή λαϊκή 
αρχιτεκτονική, από τα Καρπάθια και το Δούναβη μέχρι τη 
Μαύρη Θάλασσα. Έπειτα θα επισκεφτούμε το παλάτι που 
διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου. Θα δούμε τη χλιδή 
που κυριαρχεί στα δωμάτια, στις τραπεζαρίες και θα 
μας εντυπωσιάσει η πολυτέλεια. Χρόνος ελεύθερος στο 
ιστορικό κέντρο με τους μεγάλους πεζόδρομους για αγορές 
στα καταστήματα.

6η μέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΟΦΙΑ (περιήγηση πόλης) - 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αναχώρηση το πρωί για Ρούσε, Σόφια όπου θα ακολουθήσει 
περιήγηση στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Θα δούμε 
τη βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Κυριακής, τα ρωμαϊκά 
μνημεία, τον περίφημο ναό του Αλεξάντερ Νιέφσι, τη Βουλή 
και την Πανεπιστημιούπολη. Γεύμα εξ ιδίων και συνεχίζουμε 
για σύνορα Προμαχώνα, άφιξη το βράδυ στην Θεσσαλονίκη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ

Πρωινό και αναχώρηση στις 10.00. Με ενδιάμεσες στάσεις 
για καφέ και γεμάτοι αναμνήσεις, αργά το απόγευμα άφιξη 
στην Αθήνα στο σημείο από όπου ξεκίνησε το όμορφο αυτό 
ταξίδι.

Τιμές: 
Ibis 


Rin Central 


Minerva 


Doubletree Hilton 


7ήμερο (21, 28/12)

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 320€ 370€ 370€ 410€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 470€ 540€ 540€ 600€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 230€ 230€ 230€ 245€

Γεύματα: Πρωινό Ημιδιατροφή Ημιδιατροφή Πρωινό

6ήμερο (22, 29/12, 02/01) 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 300€ 330€ 330€ 360€

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 430€ 480€ 480€ 530€

Παιδικό (σε τρίκλινο) 210€ 210€ 210€ 225€

Γεύματα Πρωινό Ημιδιατροφή Ημιδιατροφή Πρωινό
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Περιλαμβάνονται: 
• Πέντε (5) ή έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αναφέρονται.
• Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, 

σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εκδρομής.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Προαιρετική εκδρομή στην Προύσα 20€.
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά 

όπου απαιτείται.
• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή 

προτεινόμενο.

Σημειώσεις:
Η εκδρομή στα Πριγκηπόννησα πραγματοποιείται εφόσον το επιτρέπουν 
οι καιρικές συνθήκες. Στο 6ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 
5η ημέρα του προγράμματος.
Οι παιδικές τιμές είναι για παιδιά μέχρι 12 ετών με διαμονή στο ίδιο 
δωμάτιο με 2 ενήλικες.

Turkey

ΑΠΟ

290€
ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Αναχωρήσεις:
21, 22, 28, 29 Δεκεμβρίου 
02 Ιανουαρίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Τουρκία:
6, 7 ημέρες

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση. Πρώτη 
στάση για καφέ στα Καμένα Βούρλα και συνεχίζουμε για 
να κάνουμε την δεύτερη στάση μας στο ύψος του Βόλου. Το 
απόγευμα άφιξη στην όμορφη Θεσσαλονίκη, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη 
γνωριμία με την νύφη του Θερμαϊκού. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Συγκέντρωση και αναχώρηση το πρωί. Διασχίζοντας τμήματα 
της Εγνατίας οδού, και κάνοντας τις προβλεπόμενες στάσεις, 
διερχόμαστε έξω από την Καβάλα, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη 
και φθάνουμε στο συνοριακό σταθμό των Κήπων, όπου 
μετά τον έλεγχο των διαβατηρίων επισκεπτόμαστε τα 
καταστήματα των αφορολογήτων ειδών. Περνώντας τη 
γέφυρα του Έβρου, μπαίνουμε στην Τουρκία. Μετά τις 
συνοριακές διατυπώσεις, αναχώρηση για τη βασίλισσα 
των πόλεων, Κωνσταντινούπολη. Άφιξη στο ξενοδοχείο, 
τακτοποίηση και ξεκούραση.

3η μέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ - ΚΑΠΑΛΙ 
ΤΣΑΡΣΙ - ΛΕΒΕΝΤ - ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΗΣ SAPPHIRE - ΠΑΡΚΟ 
MINIATURK

Πρόγευμα και ξεκινάμε με έναν «οδικό» περίπλου των 
Θεοδοσιανών τειχών. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία 
της Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλί) με τους τάφους 
Πατριαρχών και ευεργετών και συνεχίζουμε στη μεγάλη 
σκεπαστή αγορά της πόλης, το Καπαλί Τσαρσί με τα 4.000 
καταστήματα για ψώνια σε δερμάτινα είδη, αλάβαστρα, είδη 
δώρων, χρυσαφικά, αντίκες κ.α. Στον χρόνο αυτό μπορείτε 
να περάσετε και μια βόλτα από την Αιγυπτιακή αγορά. Θα 
συνεχίσουμε με προορισμό το Λεβέντ, το λεγόμενο και ως 
«Μανχάταν της Κωνσταντινούπολης», με τους ουρανοξύστες 
και τα υπερσύγχρονα εμπορικά κέντρα. Επίσκεψη 
στον δεύτερο ψηλότερο ουρανοξύστη της Τουρκίας, 

Sapphire (Ζαφείρι), όπου πληρώνουμε εισιτήριο για να 

μεταφερθούμε σε ένα λεπτό κυριολεκτικά στην ταράτσα με 

την εκπληκτική θέα σε όλη την Πόλη και μέχρι τον Εύξεινο 

Πόντο. Η σημερινή ξενάγησή μας θα ολοκληρωθεί με την 

επίσκεψη στο θεματικό πάρκο Miniatürk που φιλοξενεί σε 

μινιατούρες όλα τα αξιοθέατα, όχι μόνο της πόλης, αλλά και 

όλης της Τουρκίας.

4η μέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)

Μετά το πρόγευμά μας, συμμετέχουμε προαιρετικά σε μια 

πλωτή περιήγηση στον μοναδικό Βόσπορο, το κανάλι που 

ενώνει τη Θάλασσα του Μαρμαρά με τη Μαύρη Θάλασσα. 

Στη συ¬νέ¬χεια θα με¬τα¬βού¬με στο ιστο¬ρι¬κό 

κέ¬ντρο και θα ξεκινήσουμε με τον Βυζαντινό Ιππόδρομο. 

Εκεί, βλέπουμε τη γερμανική κρήνη του Κάιζερ, δώρο στον 

σουλτάνο Μουράτ Β΄, τον αιγυπτιακό οβελίσκο που φέρει 

επάνω του ιερογλυφικά, τον χάλκινο κίονα των Δελφών, 

τη στήλη του Πορφυρογέννητου. Επόμενη επίσκεψή μας, 

στο αρχιτεκτονικό αριστούργημα των αιώνων, τον ναό της 

Αγίας Του Θεού Σοφίας, το δημιούργημα των αρχιτεκτόνων, 

Ανθέμιου και Ισίδωρου. Έπειτα, απαραίτητη η επίσκεψή 

μας στη Δεξαμενή του Ιουστινιανού, με τους διαφόρων 

ρυθμών κίονες. Ακολουθεί η ξενάγησή μας στο ανάκτορο 

Ντολμάμπαχτσε με την περίτεχνη διακόσμηση και τη 

λαμπρή πολυτέλεια. Αποτέλεσε κατοικία των σουλτάνων 

και διοικητικό κέντρο της οθωμανικής αυτοκρατορίας. 

Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και το βράδυ συμμετέχουμε 

προαιρετικά στη νυχτερινή διασκέδαση με χορούς και 

τραγούδια της Ανατολής.

5η μέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΥΣΑ

Πρόγευμα και ξεκινάμε για την προαιρετική εκδρομή 
στην Προύσα. Περνώντας από την κρεμαστή γέφυρα του 
Βοσπόρου, διασχίζουμε τον νομό της Νικομήδειας και αφού 
περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα του Αστακινού κόλπου, 
φθάνουμε στην καταπράσινη Προύσα. Εκεί επισκεπτόμαστε 
το κενοτάφιο του Καραγκιόζη, το Ουλού Τζαμί, κτισμένο 
το 1399 και κάνουμε μια περιήγηση στη παλιά πόλη της 
Προύσας. Η Προύσα είναι γνωστή για τα υφαντά της, τις 
χειροποίητες δαντέλες, τις πετσέτες και τα μεταξωτά. 
Επιστροφή το απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Για τους 
ταξιδιώτες που δεν θα έρθουν στην Προύσα, η ημέρα θα 
είναι ελεύθερη. Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί η εκδρομή 
στην Προύσα θα επισκεφθούμε το εντυπωσιακό ανάκτορο 
Ντολμά Μπαχτσέ, νεότερη κατοικία των σουλτάνων και 
διοικητικό κέντρο της οθωμανικής αυτοκρατορίας και τη 
μονή της Χώρας, τη μεγαλύτερη πινακοθήκη βυζαντινών 
ψηφιδωτών στον κόσμο.

6η μέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΒΛΑΧΕΡΝΑ 
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πρόγευμα και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουμενικό 
Πατριαρχείο στο Φανάρι, στο Αγίασμα της Παναγίας των 
Βλαχερνών, όπου εψάλη για πρώτη φορά ο Ακάθιστος 
Ύμνος το 626 μ.Χ. Eπιστροφή στο ξενοδοχείο για check out 
και αναχώρηση το μεσημέρι για τα σύνορα, τελωνειακός 
έλεγχος και με ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ

Πρωινό και αναχώρηση στις 10.00. Με ενδιάμεσες στάσεις 
για καφέ και γεμάτοι αναμνήσεις, αργά το απόγευμα άφιξη 
στην Αθήνα στο σημείο από όπου ξεκίνησε το όμορφο αυτό 
ταξίδι.

Τιμές: 
Green Park 


Best Western Eresin Taxim 


The Peak 


Avantgarde Taksim 


7ήμερο (21/12)
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 320€ 330€ 335€ 340€
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 480€ 495€ 525€ 530€
Παιδικό (σε τρίκλινο) 230€ 235€ 245€ 245€
6ήμερο (22/12, 02/01) 
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 290€ 300€ 305€ 310€
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 440€ 455€ 470€ 475€
Παιδικό (σε τρίκλινο) 225€ 240€ 250€ 250€
7ήμερο (28 /12)
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 370€ - 375€ -
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 570€ - 575€ -
Παιδικό (σε τρίκλινο) 245€ - 245€ -
6ήμερο (29 /12)
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 330€ - 345€ -
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο 505€ - 520€ -
Παιδικό (σε τρίκλινο) 225€ - 225€ -
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