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Αγαπητοί μας ταξιδιώτες,

30

ΧΡΌΝΙΑ

‘Στα ταξίδια μας κάνουμε το καλύτερο!

Με στόχο την ποιότητα σε κάθε περιβάλλον και προορισμό! Νιώθουμε το σφυγμό σας, σχεδιάζουμε μαζί σας
την κάθε λεπτομέρεια και με την συνεργασία των ασφαλέστερων αεροπορικών & ναυτιλιακών εταιριών
κάνουμε το ταξίδι σας πιο άνετο, πιο σίγουρο και ευχάριστο. Οι μετακινήσεις με τα ιδιότητα πολυτελή
πούλμαν, τελευταίας τεχνολογίας προσφέρουν όλες τις ανέσεις για ένα ασφαλές & άνετο ταξίδι!
Τα ξενοδοχεία, αυστηρά επιλεγμένα και υψηλού επιπέδου κάνουν την διαμονή σας ευχάριστη! Το κέφι
και οι γνώσεις των ξεναγών μας, θα σφραγίσουν κάθε στιγμή της εκδρομής σας και θα ολοκληρώσουν
την άψογη οργάνωση μας! Ευχαριστούμε πολύ για την πολύχρονη εμπιστοσύνη & υποστήριξη σας
στο γραφείο μας! Εσείς χαρίστε μας την καλύτερη διάθεση σας και απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι,
με ανεπανάληπτες στιγμές που θα ζωντανεύουν στη μνήμη σας όσα χρόνια και αν περάσουν!

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

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ALPHA BANK
ΑΡ. ΛΟΓ/ΜΟΥ

120002320008546

IBAN

GR5101401200120002320008546

SWIFT CODE

CR.BAGR.AAXXX

ΟΝΟΜΑ
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EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΡ. ΛΟΓ/ΜΟΥ

104/002932-79

IBAN

GR1801101040000010400293279

SWIFT CODE-BIC

ETHNGRAA

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ
GREFIS TRAVEL INVELVET

ΠΕΙΡΑΙΩΣ BANK

Οι εκδρομές μας εκτελούνται με ιδιόκτητα λεωφορεία τελευταίας τριετίας,
με τους πιο έμπειρους συνοδούς και ξεναγούς!!!
Όλα τα Ταξίδια προγραμματίζονται από τα εμπειρότερα στελέχη
με ειδίκευση σε όλη την Ευρώπη!!!

ΑΡ. ΛΟΓ/ΜΟΥ

5049085636135

IBAN

GR5101720490005049085636135

SWIFT CODE-BIC

PIRBGRAA

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ

EUROBANK
ΑΡ. ΛΟΓ/ΜΟΥ

00260093600200878395

IBAN

GR2602600930000600200878395

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ

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

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

Επισκεφθείτε μας
στην ιστοσελίδα μας:
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Ο διοργανωτής δεν έχει καμία ευθύνη για τυπογραφικά λάθη που
αφορούν τους εντασσόμενους στο έντυπο τιμοκαταλόγους καθώς
και στα κείμενα των εκδρομών. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα
αλλαγής των τιμών χωρίς καμία προειδοποίηση.
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Ιταλία:
4, 5 ημέρες

Αναχωρήσεις:
4 ημέρες: 23,24,26,27,30/Δεκεμβρίου & 3,6/Ιανουαρίου
5 ημέρες: 22,23,24,26,29,30/Δεκεμβρίου & 2,5/Ιανουαρίου

Εορταστική Ρώμη Deluxe
Ξενάγηση ιστορικού κέντρου της πόλης, Ρωμαικό αμφιθέατρο ,
Κολοσσαίο, Piazza Venezia , Fontana di Trevi , Πάνθεον , Piazza
Navona , Τραστέβερε, Ορβιέτο , καταρράχτες Κασάτα Ντέλε
Μαρμόρε, (Νάπολη) – Μουσεία Βατικανού

ΔΩΡΟ
η βραδινή
ξενάγηση της
πόλης By Night

Italy
Hotel Imperiale Roma
4*superior

Στην κοσμοπολίτικη Via
Veneto. Στην καρδιά της
πόλης.
https://www.
hotelimperialeroma.it/en/
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Διαμονή
σε επιλεγμένα
κεντρικότατα
ξενοδοχεία 4 * Lux. &
δώρο η εκδρομή στο
μεσαιωνικό χωριό
Ορβιέτο και τους
καταρράκτες
Μαρμόρε!

Από

345€
το άτομο

Mediterraneo Bettoja 4*


St.Martin 4* superior


Le MeridienVisconti 4*delux


Σε ειδυλλιακή τοποθεσία, μόλις Βρίσκεται κοντά στον ποταμό
Στην καρδιά της Ρώμης,
Τίβερη της Ρώμης, σε απόσταση
λίγα βήματα από το σταθμό λίγα βήματα από την πλατεία
μόλις 2 λεπτών, με τα πόδια,
Piazza della Repubblica και από
το κάστρο Sant’ Angelo και
Termini και τους κύριους
τον σταθμό του μετρό, Castro
δέκα
από την Piazza de pop.
τουριστικούς προορισμούς.
Pretorio, με οικογενειακά,
Προσφέρει design δωμάτια και
https://www.
θέα στο ιστορικό κέντρο.
πολυτελή δωμάτια!
https://le-meridien.marriott.
romehotelmediterraneo.it/
https://www.stmartinroma.
com/
com/

1η μέρα : ΑΘΗΝΑ – ΡΩΜΗ ( ξενάγηση πόλης) CIRCO MASSIMO , ΡΩΜΑΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΚΟΛΟΣΣΑΙΟ, FORI IMPERIALI, ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
- ROMA BY NIGHT
(για να γνωρίσετε την μαγεία της φωτισμένης Ρώμης σε μια τρίωρη νυκτερινή ξενάγηση)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Ιταλίας, τη Ρώμη. Η ξενάγησή μας στην «Αιώνια Πόλη» θ’ αρχίσει
με την περιοχή του Eur και καθώς κατευθυνόμαστε προς το Ιστορικό κέντρο θα θαυμάσουμε το Circo Massimo το μεγαλύτερο
ιπποδρόμιο του κόσμου με 300.000 θεατές. Στην συνέχεια θα καταλήξουμε στο Κολοσσαίο .Το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο
ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου. Κάποτε αντηχούσαν οι κραυγές των μονομάχων και τα ουρλιαχτά του όχλου, ενώ
αργότερα οι χτύποι των σφυριών που αφαιρούσαν τους πλίνθους και τα μάρμαρα που το διακοσμούσαν για να χτιστούν
εκκλησίες και παλάτια της παπικής Ρώμης.Περνώντας από την Οδό των Αυτοκρατορικών Αγορών (Fori Imperiali)
στην καρδιά της αρχαίας Ρώμης, θα φτάσουμε στον λόφο του Καπιτωλίου και στην Πιάτσα Βενέτσια με το ογκώδες
μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρα Εμμανουήλ Β΄, τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας, στην οποία βρίσκεται
και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της πόλης, μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο.
Το βράδυ θα απολαύσουμε την «Αιώνια Πόλη» ,όπως της αξίζει, με φωτισμούς και χρώματα που θα σας μείνουν
αξέχαστα. Θα διασχίσουμε τη Βία Βένετο με τα φημισμένα καφέ και ξενοδοχεία, θα δούμε τη πιάτσα Μπαρμπερίνι
με την κρήνη του Τρίτωνα, θα ανέβουμε έναν από τους 7 μυθικούς λόφους, τον Κυρηνάλιο, όπου δεσπόζει το
προεδρικό μέγαρο και στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στη πιάτσα Βενέτσια με το μοναδικά φωτισμένο μνημείο
ενώσεως της Ιταλίας.Τέλος θα καταλήξουμε σε μία από τις πιο γραφικές και κοσμοπολίτικες γειτονιές της Ρώμης
όπου θα έχουμε χρόνο για φαγητό ή ποτό. Διανυκτέρευση.
2η μέρα : PIAZZA DEL POPOLO – ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑΣ – FONTANA DI TREVI – ΠΑΝΘΕΟΝ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΑΒΟΝΑ –
ΤΡΑΣΤΕΒΕΡΕ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για μια μοναδική περιπατητική ξενάγηση , ξεκινώντας απο την Πλατεία Πόπολο
( Piazza del Popolo) θα περάσουμε στην Πλατεία της Ισπανίας με τα διάσημα σκαλιά (Piazza di Spagna) , την Φοντάνα ντι Τρέβι
για να ρίξετε το καθιερωμένο νόμισμα, το Πάνθεον, την Πλατεία Ναβόνα με το συντριβάνι των τεσσάρων ποταμών. Στο τέλος της
υπέροχης περιηγητική μας βόλτας στη καρδιά της πόλης , Θα καταλήξουμε στο φημισμένο Τραστέβερε την μεσαιωνική συνοικία της
Ρώμης με τα παραδοσιακά εστιατόρια. Ελεύθερος χρόνος . Διανυκτέρευση.
3ημέρα : ΡΩΜΗ – ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΟΡΒΙΕΤΟ – ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΜΑΡΜΟΡΕ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε το αρχαίο μεσαιωνικό χωριό Ορβιέτο με πιο γνωστό αξιοθέατο της πόλης τον
γοτθικό-ρωμανικό καθεδρικό ναό του . Η κατασκευή του άρχισε το 1290 και ολοκληρώθηκε το 1320 και η πρόσοψή του είναι διακοσμημένη με μάρμαρο και μωσαϊκά. Άλλα αξιοθέατα του Ορβιέτο είναι το Πότσο
ντι Σαν Πατρίτσιο, ένα πηγάδι βάθους 62 μέτρων με διπλή ελικωτή σκάλα, το Παλάτι του Πάπα, το Παλάτσο ντελ Καπιτάνο ντελ Πόπολο και το οχυρό Αλμπόρνοζ του 14ου αιώνα με πανοραμική θέα στην κοιλάδα
του Ορβιέτο. Χρόνος ελεύθερος να περιπλανηθούμε στην πανέμορφη γραφική παλιά πόλη του Ορβιέτο με τα μικρά γραφικά μαγαζάκια και τις οικοτεχνίες. Επόμενος σταθμός μας οι καταρράκτες Μαρμόρε
στην περιοχή του Τέρνι . Είναι ένας τεχνητός καταρράκτης που δημιουργήθηκε από τους αρχαίους Ρωμαίους. Το συνολικό ύψος του είναι 165 μέτρα, καθιστώντας τον ψηλότερο τεχνητό καταρράκτη στον κόσμο
.Η ασυνήθιστη ομορφιά του τοπίου έχει προσελκύσει πάντα την προσοχή καλλιτεχνών και ποιητών και αποτελεί έναν από τους πιο διάσημους τουριστικούς προορισμούς στην Ιταλία. Επιστροφή στη Ρώμη.
Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΡΩΜΗ - (Νάπολη ) ή (Μουσεία Βατικανού)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε ολοήμερη εκδρομή στην πρωτεύουσα της Καμπανίας, τη Νάπολη, μια πόλη πολύβουη και γεμάτη αντιθέσεις. Είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της
Νότιας Ιταλίας, και τρίτη μεγαλύτερη πόλης της χώρας μετά τη Ρώμη και το Μιλάνο. Θα γνωρίσουμε το ιστορικό κέντρο της , που είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη και έχει ανακηρυχτεί σε Μνημείο Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Υπήρξε πρωτεύουσα δουκάτων, βασιλείων και μιας μεγάλης Αυτοκρατορίας, ιδιαίτερα τις εποχές της Αναγέννησης και του Διαφωτισμού. Στην πανοραμική μας
περιήγηση θα βρεθούμε στην συνοικία Ρaccanapoli, με τα στενά γραφικά δρομάκια της αλλά και τον πολυσύχναστο δρόμο Via San Biaggio, που διασχίζει την πόλη. Θα δούμε τον γοτθικό Καθεδρικό Ναό της
πόλης που είναι αφιερωμένος στον πολιούχο San Gennaro, το Καστέλλο ντελ Ουόβο, το Βασιλικό Παλάτι, τη Στοά του Ουμπέρτου και την παλαιότερη όπερα στην Ευρώπη: το Θέατρο Σαν Κάρλο. Στην περιήγησή
στο ιστορικό κέντρο της Νάπολη καταλαβαίνεις ότι ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών ήταν είναι και θα είναι μια φιγούρα «μεγαλύτερη από
τη ζωή»: κοσμεί όλες τις τοιχογραφίες, πρωταγωνιστεί στα τεράστια γκράφιτι της πόλης, στολίζει ΟΛΑ σχεδόν τα εσωτερικά στα εστιατόρια δίπλα στις εικόνες της Παναγιάς και φυσικά επέχει τη θέση Αγίου στα
οικογενειακά εικονοστάσια. Μόνο αυτό το κακομαθημένο αλητόπαιδο από τα Μπάριος του Μπουένος Άιρες μπορούσε, να καταλάβει το σπαραχτικό αίτημα των Ναπολιτάνων για μια ακόμα νίκη, το αίμα που
έβραζε για εκδίκηση από τους πλούσιους του Βορρά, το απωθημένο αυτού που δεν είχε τίποτα απέναντι σε όλους όσοι τα είχαν όλα. Τέλος θα βρεθούμε στο Λόφο Ποσίλλιπο απ’ όπου θα έχουμε μία υπέροχη
πανοραμική θέα της Νάπολης και του Βεζούβιου. Χρόνος ελεύθερος για όσους επιθυμούν να επισκεφθούν το Μητροπολιτικό Μουσείο Σανσεβερίνο, διάσημο για τα χωριστά πέπλα με διαφανείς λεπτομέρειες
λαξευμένες σε μαρμάρινα αγάλματα.
Για όσους δεν επιθυμούν την ολοήμερη εκδρομή στην Νάπολη προτείνουμε επίσκεψη στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε στα περίφημα μουσεία του, με εκθέματα που περιλαμβάνουν
διάσημα αγάλματα του αρχαίου κόσμου και της Αναγέννησης, όπως το σύμπλεγμα του Λαοκόωντα, τον Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, έργα των Τζιότο, Ραφαήλ, Ντα Βίντσι, Καραβάτζιο κ.ά. Περνώντας από τους
περίφημους Διαδρόμους των Κηροπηγίων, των Ταπισερί, των Γεωγραφικών Χαρτών και τις Αίθουσες με τις νωπογραφίες του Ραφαήλ, θα καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με τη θρυλική οροφή ζωγραφισμένη
από τον Μιχαήλ Άγγελο. Ακολούθως, θα περάσουμε στη μεγαλόπρεπη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου, χτισμένη πάνω στον τάφο του Αποστόλου Πέτρο όπου μεταξύ των άλλων
θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου και το κιβώριο που δεσπόζει πάνω από τον παπικό βωμό, έργο του Μπερνίνι. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΡΩΜΗ (ελεύθερη μέρα) – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ημέρα ελεύθερη ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα.
Πτήσεις:
Αναχώρηση

Αθήνα - Ρώμη

GQ 820

11:10 - 12:10

Επιστροφή

Ρώμη - Αθήνα

GQ 821

13:10 - 16:00

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες παροχές ::
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Ρώμη – Αθήνα με την Sky Express.
• Διαμονή σε κεντρικότατα ξενοδοχεία της επιλογής σας.
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Περιηγήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Μεταφορές, μετακινήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας.
• Έμπειρος τοπικός ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 20 κιλά.
• Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων , επίναυλος καυσίμων και check point (190€).
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
• Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείου το άτομο τη βραδιά (6€).
Σημειώσεις:
•
•
•
•
•

Ξεναγήσεις και εκδρομές, ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
Για τους εκδρομείς του 4ήμερου προγράμματος, παραλείπεται η 3η ημέρα.
Για την ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού θα πρέπει πριν την αναχώρηση σας να δηλώσετε συμμετοχή και να προπληρώσετε (40€ για τους ενήλικές και 30€ για παιδιά μέχρι 18 ετών
. Η τιμή περιλαμβάνει την είσοδο στο Βατικανό , το κόστος της κράτησης στα Μουσεία , ακουστικά και την ξενάγηση από τοπικό ελληνόφωνο ξεναγό). Υποχρεωτική κράτηση και
προπληρωμή εισόδου 15 ημέρες πριν την επίσκεψη. Σε άλλη περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλίσουμε την είσοδός σας στα Μουσεία του Βατικανού.
Για την προτεινόμενη εκδρομή στη Νάπολη, θα πρέπει πριν την αναχώρηση σας να δηλώσετε συμμετοχή και να την προπληρώσετε (40€).
*Οι τιμές κατ’άτομο των παρακάτω τιμοκαταλόγων επαυξάνονται (+40€), μετά το πέρας των 15 πρώτων κρατήσεων κάθε αναχώρησης. Επωφεληθείτε με άμεση κράτηση τις τιμές Early
Booking.
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4ήμερου :
23,24,26,27/12 & 3,6/1
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο
Παιδική τιμή (με 2 ενήλικες):
Φόροι αεροδρομίου & check points :
Δημοτικοί φόρόι ( city taxes):
4ήμερου :
30/12
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο
Παιδική τιμή (με 2 ενήλικες):
Φόροι αεροδρομίου & check points :
Δημοτικοί φόρόι ( city taxes):

Mediterraneo
Bettoja 4*
345€
445€
295€
190€

5ήμερου :
22,23,24,26/12 & 2,5/1
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο
Παιδική τιμή (με 2 ενήλικες):
Φόροι αεροδρομίου & check points :
Δημοτικοί φόρόι ( city taxes):

Mediterraneo
Bettoja 4*
395€
515€
345€
190€

5ήμερου :
29,30/12
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο
Παιδική τιμή (με 2 ενήλικες):
Φόροι αεροδρομίου & check points :
Δημοτικοί φόρόι ( city taxes):

Mediterraneo
Bettoja 4*
465€
645€
415€
190€

Mediterraneo
Bettoja 4*
395€
515€
345€
190€

St.Martin 4*

Le Meridien
Visconti 4*Delux
375€
415€
485€
545€
325€(3ο-4ο)
325€
190€
190€
6€ κατ’ άτομο ανά διανυκτέρευση
St.Martin 4*
Le Meridien
Visconti 4*Delux
435€
465€
595€
605€
375€(3ο-4ο)
375€
190€
190€
6€ κατ’ άτομο ανά διανυκτέρευση

Imperiale 4*
Via Veneto
395€
545€
350€
190€

St.Martin 4*

Le Meridien
Visconti 4*Delux
435€
485€
585€
685€
375€(3ο-4ο)
385€
190€
190€
6€ κατ’ άτομο ανά διανυκτέρευση

Imperiale 4*
Via Veneto
465€
645€
395€
190€

St.Martin 4*

Imperiale 4*
Via Veneto
545€
795€
475€
190€

Le Meridien
Visconti 4*Delux
495€
535€
695€
785€
435€(3ο-4ο)
435€
190€
190€
6€ κατ’ άτομο ανά διανυκτέρευση

Imperiale 4*
Via Veneto
475€
685€
430€
190€

Ιταλία:
5,6 ημέρες

Αναχωρήσεις:
5 ημέρες : 22,29 Δεκεμβρίου
6 ημέρες: 23,28 Δεκεμβρίου & 04 Ιανουαρίου:

Διαμονή σε
κεντρικότατα
ξενοδοχεία 4*
στην Φλωρεντία
& Ρώμη

Δώρο
Ορβιέτο ,
Καταρράχτες
Μαρμόρε ,
Σιένα

ΡΩΜΗ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

Φλωρεντία, Σιένα, Ορβιέτο , Καταρράχτες Μαρμόρε , Ρώμη, Μουσεία
Βατικανού.

Από

Italy

435€
το άτομο

1η μέρα : ΑΘΗΝΑ – ΡΩΜΗ - ΣΙΕΝΑ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Ιταλίας, τη Ρώμη. Με την άφιξη αναχώρηση για την μεσαιωνική Σιένα. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο,
όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό Δημαρχείο της Σιένα. 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. Τελευταίος μας προορισμός η Φλωρεντία, η γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο στη υπέροχη πόλη. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (ξενάγηση)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην ξενάγησή 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. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο . Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΟΡΒΙΕΤΟ - ΚΑΤΑΡΡΑΧΤΕΣ ΜΑΡΜΟΡΕ - ΡΩΜΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε το αρχαίο μεσαιωνικό χωριό Ορβιέτο με πιο γνωστό αξιοθέατο της πόλης τον γοτθικό-ρωμανικό καθεδρικό ναό του . Η κατασκευή του άρχισε
το 1290 και ολοκληρώθηκε το 1320 και η πρόσοψή του είναι διακοσμημένη με μάρμαρο και μωσαϊκά. Άλλα αξιοθέατα του Ορβιέτο είναι το Πότσο ντι Σαν Πατρίτσιο, ένα πηγάδι βάθους 62 μέτρων με διπλή ελικωτή σκάλα,
το Παλάτι του Πάπα, το Παλάτσο ντελ Καπιτάνο ντελ Πόπολο και το οχυρό Αλμπόρνοζ του 14ου αιώνα με πανοραμική θέα στην κοιλάδα του Ορβιέτο. Χρόνος ελεύθερος να περιπλανηθούμε στην πανέμορφη γραφική
παλιά πόλη του Ορβιέτο με τα μικρά γραφικά μαγαζάκια και τις οικοτεχνίες. Επόμενος σταθμός μας οι καταρράκτες Μαρμόρε στην περιοχή του Τέρνι . Είναι ένας τεχνητός καταρράκτης που δημιουργήθηκε από τους
αρχαίους Ρωμαίους. Το συνολικό ύψος του είναι 165 μέτρα , καθιστώντας τον ψηλότερο τεχνητό καταρράκτη στον κόσμο .Η ασυνήθιστη ομορφιά του τοπίου έχει προσελκύσει πάντα την προσοχή καλλιτεχνών και
ποιητών και αποτελεί έναν από τους πιο διάσημους τουριστικούς προορισμούς στην Ιταλία . Αναχώρηση για την Ρώμη. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ μπορείτε να συμμετάσχετε προαιρετικά
στην βραδυνή ξενάγηση της Ρώμης, με φωτισμούς και χρώματα που θα σας μείνουν αξέχαστα. Θα διασχίσουμε τη Βία Βένετο με τα φημισμένα καφέ και ξενοδοχεία, θα δούμε τη πιάτσα Μπαρμπερίνι με την κρήνη
του Τρίτωνα, θα ανέβουμε έναν από τους 7 μυθικούς λόφους, τον Κυρηνάλιο, όπου δεσπόζει το προεδρικό μέγαρο και στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στη πιάτσα Βενέτσια με το μοναδικά φωτισμένο μνημείο ενώσεως
της Ιταλίας. Θα περάσουμε από το μεγαλύτερο ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το Κολοσσαίο και τέλος θα καταλήξουμε στο Τραστέβερε μία από τις πιο γραφικές και κοσμοπολίτικες γειτονιές της Ρώμης όπου θα έχουμε χρόνο
για φαγητό ή ποτό. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΡΩΜΗ (ξενάγηση)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η ξενάγησή μας στην «Αιώνια Πόλη» θ’ αρχίσει με το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου, και την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Περνώντας από
την Οδό των Αυτοκρατορικών Αγορών στην καρδιά της αρχαίας Ρώμης, θα φτάσουμε στον λόφο του Καπιτωλίου και στην Πιάτσα Βενέτσια με το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρα Εμμανουήλ Β΄, τον πρώτο
βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας, στην οποία βρίσκεται και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι και τέλος στην πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια. Στη συνέχεια θα περάσουμε από το Βατικανό το
μικρότερο κρατίδιο του κόσμου που βρίσκεται η Βασιλική του Αγίου Πέτρου, η μεγαλύτερη εκκλησία της χριστιανοσύνης. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο να την εκμεταλλευτείτε όπως εσείς νομίζετε καλύτερα. Ανηφορίστε
μέχρι το λόφο του Παλατίνο, την αριστοκρατική συνοικία της αρχαίας Ρώμης. Κάντε μια ευχή στη Φοντάνα ντι Τρέβι, τη διασημότερη κρήνη της πόλης και γνωρίστε από κοντά τη φημισμένη Βία Βένετο με τα πολυτελή
ξενοδοχεία και καφέ. Ευκαιρία για ψώνια σε μία από τις γνωστές αγορές του κόσμου. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΡΩΜΗ – (προαιρετική εκδρομή στη Νάπολη ή ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού και στην Βασιλική του Άγιου Πέτρου )
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε ολοήμερη εκδρομή στην πρωτεύουσα της Καμπανίας, τη Νάπολη, μια πόλη πολύβουη και γεμάτη αντιθέσεις. Είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Νότιας Ιταλίας,
και τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας μετά τη Ρώμη και το Μιλάνο. Θα γνωρίσουμε το ιστορικό κέντρο της , που είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη και έχει ανακηρυχτεί σε Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς
από την UNESCO. Υπήρξε πρωτεύουσα δουκάτων, βασιλείων και μιας μεγάλης Αυτοκρατορίας, ιδιαίτερα τις εποχές της Αναγέννησης και του Διαφωτισμού. Στην πανοραμική μας περιήγηση θα βρεθούμε στην συνοικία
Ρaccanapoli, με τα στενά γραφικά δρομάκια της αλλά και τον πολυσύχναστο δρόμο Via San Biaggio, που διασχίζει την πόλη. Θα δούμε τον γοτθικό Καθεδρικό Ναό της πόλης που είναι αφιερωμένος στον πολιούχο
San Gennaro, το Καστέλλο ντελ Ουόβο, το Βασιλικό Παλάτι, τη Στοά του Ουμπέρτου και την παλαιότερη όπερα στην Ευρώπη: το Θέατρο Σαν Κάρλο. Στην περιήγησή στο ιστορικό κέντρο της Νάπολη καταλαβαίνεις ότι ο
Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών ήταν είναι και θα είναι μια φιγούρα «μεγαλύτερη από τη ζωή»: κοσμεί όλες τις τοιχογραφίες, πρωταγωνιστεί στα τεράστια
γκράφιτι της πόλης, στολίζει ΟΛΑ σχεδόν τα εσωτερικά στα εστιατόρια δίπλα στις εικόνες της Παναγιάς και φυσικά επέχει τη θέση Αγίου στα οικογενειακά εικονοστάσια. Μόνο αυτό το κακομαθημένο αλητόπαιδο από
τα Μπάριος του Μπουένος Άιρες μπορούσε, να καταλάβει το σπαραχτικό αίτημα των Ναπολιτάνων για μια ακόμα νίκη, το αίμα που έβραζε για εκδίκηση από τους πλούσιους του Βορρά, το απωθημένο αυτού που δεν
είχε τίποτα απέναντι σε όλους όσοι τα είχαν όλα. Τέλος θα βρεθούμε στο Λόφο Ποσίλλιπο απ’ όπου θα έχουμε μία υπέροχη πανοραμική θέα της Νάπολης και του Βεζούβιου. Χρόνος ελεύθερος για όσους επιθυμούν να
επισκεφθούν το Μητροπολιτικό Μουσείο Σανσεβερίνο, διάσημο για τα χωριστά πέπλα με διαφανείς λεπτομέρειες λαξευμένες σε μαρμάρινα αγάλματα. Για όσους δεν επιθυμούν την ολοήμερη εκδρομή στην Νάπολη
προτείνουμε επίσκεψη στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε στα περίφημα μουσεία του, με εκθέματα που περιλαμβάνουν διάσημα αγάλματα του αρχαίου κόσμου και της Αναγέννησης, όπως
το σύμπλεγμα του Λαοκόωντα, τον Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, έργα των Τζιότο, Ραφαήλ, Ντα Βίντσι, Καραβάτζιο κ.ά. Περνώντας από τους περίφημους Διαδρόμους των Κηροπηγίων, των Ταπισερί, των Γεωγραφικών
Χαρτών και τις Αίθουσες με τις νωπογραφίες του Ραφαήλ, θα καταλήξουμε στην Καπέλα Σιστίνα με τη θρυλική οροφή ζωγραφισμένη από τον Μιχαήλ Άγγελο. Ακολούθως, θα περάσουμε στη μεγαλόπρεπη Βασιλική του
Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου, χτισμένη πάνω στον τάφο του Αποστόλου Πέτρο όπου μεταξύ των άλλων θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου και το κιβώριο που δεσπόζει πάνω από τον παπικό
βωμό, έργο του Μπερνίνι. Διανυκτέρευση.
Για την ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού θα πρέπει πριν την αναχώρηση σας να δηλώσετε συμμετοχή και να προπληρώσετε (40€ για τους ενήλικές και 30€ για παιδιά μέχρι 18 ετών . Η τιμή περιλαμβάνει την
είσοδο στο Βατικανό , το κόστος της κράτησης στα Μουσεία , ακουστικά και την ξενάγηση από τοπικό ελληνόφωνο ξεναγό). Υποχρεωτική κράτηση και προπληρωμή εισόδου 15 ημέρες πριν την επίσκεψη. Σε
άλλη περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλίσουμε την είσοδός σας στα Μουσεία του Βατικανού.
6η μέρα: ΡΩΜΗ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ημέρα ελεύθερη ως την ώρα που θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα.
Περιλαμβάνονται :
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Ρώμη – Αθήνα με τη Sky Express για το 6ήμερο πρόγραμμα και με
την Aegean Airlines για το 5ήμερο πρόγραμμα.
• Διαμονή στα κεντρικά πολυτελή ξενοδοχεία Grand Hotel Mediterraneo 4* στην Φλωρεντία & στο Hotel
Mediterraneo Bettoja στη Ρώμη 4*
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Περιηγήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Μεταφορές, μετακινήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας.
• Έμπειρος τοπικός ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός.
• Φ.Π.Α.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά & 20 κιλά (με την SkyExpress)
Δεν περιλαμβάνονται:
• •Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων & check point πόλεων (195€).
• •Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
• •Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• •Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (4,80€ στη Φλωρεντία & 6€ στη Ρώμη).
Σημειώσεις:
• Ξεναγήσεις και εκδρομές, ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
• Στο 5ήμερο πρόγραμμα παραλείπεται η 5η μέρα του 6ήμερου αναγραφόμενου προγράμματος.
• Επιβάρυνση για πτήσεις από/προς Θεσσαλονίκη και υπόλοιπα αεροδρόμια Ελλάδος 75€-95€, για όσους ταξιδιώτες
επιλέξουν το 6ήμερο πρόγραμμα με τη Sky Express.
• Επιβάρυνση για πτήσεις από/προς Θεσσαλονίκη (70€-90€) και υπόλοιπα αεροδρόμια Ελλάδος (120€-140€) για όσους
ταξιδιώτες επιλέξουν το 5ήμερο πρόγραμμα με την Aegean Airlines.
• Για την ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού θα πρέπει πριν την αναχώρηση σας να δηλώσετε συμμετοχή και να
προπληρώσετε (40€ για τους ενήλικές και 30€ για παιδιά μέχρι 18 ετών . Η τιμή περιλαμβάνει την είσοδο στο Βατικανό
, το κόστος της κράτησης στα Μουσεία , ακουστικά και την ξενάγηση από τοπικό ελληνόφωνο ξεναγό). Υποχρεωτική
κράτηση και προπληρωμή εισόδου 15 ημέρες πριν την επίσκεψη. Σε άλλη περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα να
εξασφαλίσουμε την είσοδός σας στα Μουσεία του Βατικανού. Για την εκδρομή στη Νάπολη θα πρέπει πριν την
αναχώρηση σας να δηλώσετε συμμετοχή και να την προπληρώσετε (40€).
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5ήμερο (22/12) Grand Hotel Mediterraneo 4* στην 6ήμερο (23/12 & 4/1) Grand Hotel Mediterraneo 4*
Φλωρεντία & στο Hotel Mediterraneo Bettoja 4* στην Φλωρεντία & στο Hotel Mediterraneo Bettoja
στη Ρώμη
4* στη Ρώμη
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο
Παιδική (τιμή έως 12 ετών):
Φόροι αεροδρομίου & check points :

Early
Booking
435€
555€
385€
195€

Κανονική
Τιμή
475€
595€
425€
195€

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο
Παιδική τιμή (έως 12 ετών):
Φόροι αεροδρομίου & check points :

Early
Booking
495€
675€
425€
195€

Κανονική
Τιμή
535€
705€
425€
195€

5ήμερο (29/12) Grand Hotel Mediterraneo 4* στην 6ήμερο (28/12) Grand Hotel Mediterraneo 4* στην
Φλωρεντία & στο Hotel Mediterraneo Bettoja 4* Φλωρεντία & στο Hotel Mediterraneo Bettoja 4*
στη Ρώμη
στη Ρώμη
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο
Παιδική τιμή (έως 12 ετών):
Φόροι αεροδρομίου & check points :

Early
Booking
495€
615€
445€
195€

Κανονική
Τιμή
535€
655€
485€
195€

Πτήσεις (5ήμερο πρόγραμμα):

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο
Παιδική τιμή (έως 12 ετών):
Φόροι αεροδρομίου & check points :

Early
Booking
565€
785€
495€
195€

Κανονική
Τιμή
605€
825€
495€
195€

Πτήσεις (6ήμερο πρόγραμμα):

Αναχώρηση

Αθήνα – Ρώμη

08.30 - 09.35

Αναχώρηση

Αθήνα – Ρώμη

11.10 - 12.10

Επιστροφή

Ρώμη - Αθήνα

17.50 - 20:50

Επιστροφή

Ρώμη - Αθήνα

13.10 - 16:00

Ιταλία:
7 ημέρες

Αναχωρήσεις:
24, 31 Δεκεμβρίου
Διαμονή σε
κεντρικότατα
ξενοδοχεία 4*
στην Φλωρεντία
& Ρώμη

Δώρο οι
εκδρομές σε
Σιρμιόνε, Πίζα
& Σιένα!!

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

Βενετία, Πάντοβα, Βερόνα, Σιρμιόνε, Φλωρεντία, Πίζα, Λούκα, Σιένα, Ρώμη.

Από

Italy

595€
το άτομο

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ (ξενάγηση) - ΠΑΝΤΟΒΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 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. Μεταφορά στο
ξενοδοχείο μας στην Πάντοβα. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΠΑΝΤΟΒΑ – ΒΕΡΟΝΑ - ΣΙΡΜΙΟΝΕ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Aναχώρηση 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. Επόμενος σταθμός μας το μεσαιωνικό Σιρμιόνε οχυρωμένο από το Κάστρο Σκαλιτζέρο που χτίστηκε τον 13ο αιώνα και πήρε το όνομα του από την οικογένεια Σκάλα. Το επιβλητικό Σιρμιόνε είναι ένα από
τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα της βόρειας Ιταλίας. Στο εσωτερικό του στεγάζεται Μουσείο, και το μεγαλύτερο μέρος του κάστρου είναι πλήρως ανακαινισμένο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Πάντοβα .
Διανυκτέρευση.
3η μέρα : ΠΑΝΤΟΒΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (ξενάγηση)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη Φλωρεντία, τη γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Στην ξενάγησή 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. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας . Διανυκτέρευση.
4η μέρα : ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΠΙΖΑ - ΛΟΥΚΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφθούμε την ιστορική πόλη της Πίζας με τα μεσαιωνικά τείχη και τον ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο της,και θα δούμε το καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού της πόλης, που
βρίσκονται μέσα στο «Πεδίο των Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο και το μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Επόμενος σταθμός μας η μεσαιωνική Λούκα, γενέτειρα του Τζιάκομο Πουτσίνι. Στην εντός των τειχών
περιήγησή μας στο ιστορικό κέντρο, θα δούμε μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μαρτίνου, το θέατρο Τζίλιο, την Πιάτσα ντελ Μερκάτο και Ανφιτεάτρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας Υπόλοιπο ημέρας
ελεύθερο στην πόλη της Φλωρεντίας . Διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΣΙΕΝΑ - ΡΩΜΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη μεσαιωνική Σιένα. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό Δημαρχείο. Στην 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. Χρόνος ελεύθερος και στη συνέχεια αναχώρηση για την Αιώνια Πόλη, τη Ρώμη. Άφιξη, μεταφορά, και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.. Το βράδυ μπορείτε να συμμετάσχετε εάν το επιθυμείτε στην βραδυνή
ξενάγηση της Ρώμης, με φωτισμούς και χρώματα που θα σας μείνουν αξέχαστα. Θα διασχίσουμε τη Βία Βένετο με τα φημισμένα καφέ και ξενοδοχεία, θα δούμε τη πιάτσα Μπαρμπερίνι με την κρήνη του Τρίτωνα, θα
ανέβουμε έναν από τους 7 μυθικούς λόφους, τον Κυρηνάλιο, όπου δεσπόζει το προεδρικό μέγαρο και στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στη πιάτσα Βενέτσια με το μοναδικά φωτισμένο μνημείο ενώσεως της Ιταλίας. Θα
περάσουμε από το μεγαλύτερο ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το Κολοσσαίο και τέλος θα καταλήξουμε στο Τραστέβερε μία από τις πιο γραφικές και κοσμοπολίτικες γειτονιές της Ρώμης όπου θα έχουμε χρόνο για φαγητό ή
ποτό. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΡΩΜΗ (ξενάγηση πόλης)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η περιήγηση της πόλης, θα αρχίσει με την επίσκεψη μας στο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου, και την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η ρωμαϊκή
αγορά ήταν η καρδιά της αρχαίας Ρώμης και το κέντρο εξουσίας μιας αυτοκρατορίας που εκτεινόταν στο μεγαλύτερο μέρος του τότε γνωστού κόσμου. Σήμερα, αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς
χώρους της Ευρώπης. Συνεχίζουμε με τον λόφο του Καπιτωλίου και την Πιάτσα Βενέτσια με το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρα Εμμανουήλ Β’, τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας, στο οποίο βρίσκεται
και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέβι και τέλος την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Ρώμης για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα.

Περιλαμβάνονται :
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Bενετία & Ρώμη – Αθήνα με την Aegean Airlines.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (Ηotel Milano Padova , Hotel Mediterraneo Φλωρεντία , Hotel
Mediterraneo Rome).
• Πρωινό καθημερινά.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Τοπικός ξεναγός στη Φλωρεντία.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων,επίναυλος καυσίμων & check points (205€).
• Είσοδοι σε μουσεία, σε αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Δεν περιλαμβάνεται βαπορέτο από/προς Βενετία (15€).
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά ( Πάντοβα 3€ , Φλωρεντία 4,80€, Ρώμη 6€).
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Πτήσεις
Αναχώρηση

Αθήνα – Βενετία

09.15 - 10.35

Επιστροφή

Ρώμη - Αθήνα

17.30 - 20:30

Ξενοδοχεία 4* (Ηotel Milano Padova , Hotel Mediterraneo Φλωρεντία , Hotel Mediterraneo Rome).
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο
Παιδική τιμή (έως 12 ετών):

Φόροι αεροδρομίου , επίναυλος καυσίμων & Check points :

Early Booking

Κανονική Τιμή

595€
805€
495€
205€

645€
855€
495€
205€

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

Γαλλία:
5 ημέρες

Αναχωρήσεις:
22,23,24,27,29,30,31 Δεκεμβρίου
& 2,5 Ιανουαρίου

EΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΙΣΙ LUX.

Παρίσι, Mουσείο Λούβρου, Disneyland, Συνοικία Μαραί , πλατεία Βαστίλης,
συνοικία Λατίνων (Quartier Latin), Όνφλερ , Ντοβίλ, Tροβίλ.

Διαμονή σε
Αποκλειστικά
Ξενοδοχεία 4 * Lux
της επιλογής σας

Δυνατότητα
Προκράτησης
και Ξενάγησης με
Ακουστικά στο
Μουσείο του
Λούβρου

Από

F rance
Hyatt Regency Etoile 4* Rennaissance La Defense

4* Lux. 
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495€
το άτομο

M Social Opera 4* lux.


1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ (ξενάγηση πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το κοσμοπολίτικο Παρίσι. Μετά από ολιγόωρη πτήση, άφιξη στην πόλη του φωτός.
Ακολουθώντας τη χρονολογική και καλλιτεχνική εξέλιξη του Παρισιού θα ξεκινήσουμε την πανοραμική ξενάγηση,
όπου θα δούμε το Τροκαντερό, τον Πύργο του Άιφελ, την μεγαλύτερη αψίδα του κόσμου, την Αψίδα του Θριάμβου,
την διάσημη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, το μικρό και το μεγάλο παλάτι, την πλατεία Ομονοίας (το σημείο που
διαδραματίστηκαν τα σημαντικότερα γεγονότα της ιστορίας της Γαλλικής επανάστασης), την εκκλησία της Αγίας
Μαγδαληνής, τα πολυσύχναστα Μπουλεβάρτα, το εντυπωσιακό κτίριο της Όπερας, τις φημισμένες πυραμίδες
του Λούβρου, την Γαλλική Ακαδημία, την πλατεία του Σατλέ, το Δικαστικό Μέγαρο, την νέα γέφυρα Ποντ
Νεφ, το Δημαρχείο της πόλεως, την Παναγία των Παρισίων, το περίφημο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης ,
το Πάνθεον, τους πανέμορφους και με γαλλική φινέτσα κήπους του Λουξεμβούργου, την Εκκλησία του
Αγίου Σουλπίκιου, τις καλλιτεχνικές γειτονιές γύρω από το Σαν Ζερμαίν ντε Πρε με τα διάσημα καφέ, την
Σχολή Καλών Τεχνών, τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό που σήμερα έχει μετατραπεί στο μουσείο Ορσέ
και τέλος το περίφημο πολεμικό μουσείο, όπου είναι θαμμένος ο Ναπολέων, γνωστό ως το μέγαρο των
Απομάχων. Εν συνεχεία μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος
στην διάθεσή σας. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ – ΛΟΥΒΡΟ (ξενάγηση) - ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΤΙΛΗΣ – ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΑΡΑΙ – ΣΥΝΟΙΚΙΑ
ΛΑΤΙΝΩΝ (QUARTIER LATIN)
Πρωινό και αναχώρηση για ξενάγηση στο μουσείο του Λούβρου, όπου στην ξενάγηση μας θα δούμε την
Τζοκόντα, την Αφροδίτη της Μήλου, την Νίκη της Σαμοθράκης, όπως επίσης την ελληνική, την ρωμαϊκή,
και ένα μέρος της αιγυπτιακής πτέρυγας. Επίσης θα θαυμάσουμε τους μοναδικούς πίνακες του “David” και
του “De la Croix”. Συνεχίζουμε για το σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της πόλης, την Πλατεία της Βαστίλης.
Σύμβολο της αυθαιρεσίας και της καταπίεσης, κατελήφθη από τον επαναστατημένο λαό του Παρισιού στις 14
Ιουλίου 1789. Ο διοικητής της, Λονέ, είχε διατάξει να πυροβολήσουν κατά του πλήθους που την πολιορκούσε. Η
ημερομηνία της πτώσης της Βαστίλης, που σήμαινε για τη Γαλλία το τέλος της βασιλικής αυθαιρεσίας, καθιερώθηκε
από το 1880 ως εθνική γιορτή της Γαλλίας. Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε στην πανέμορφη συνοικία Μαραί που
περικλείει την πλατεία Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ και θα καταλήξουμε στην συνοικία των Λατίνων. Δαιδαλώδη
δρομάκια, αμέτρητα μπιστρό και καφετέριες συνθέτουν ένα μοναδικό μποέμ σύνολο. Η γειτονιά αυτή φιλοξένησε τους
μεγαλύτερους διανοούμενους της εποχής οι οποίοι απολάμβαναν τον καφέ τους στα διάσημα μαγαζιά της περιοχής. Το απόγευμα
χρόνος ελεύθερος για αγορές και βόλτα στην πανέμορφη πόλη. H δική μας πρόταση είναι να πραγματοποιήσετε προαιρετική Κρουαζιέρα στο
Σηκουάνα με τα περίφημα μπατώ μους και βραδινή βόλτα στη μαγευτική Μονμάρτη, στην Πλατεία των καλλιτεχνών.
3η μέρα: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ – (ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερη ημέρα, για να απολαύσετε τις υπαίθριες αγορές του Παρισιού ή το πολυτελή εμπορικό κέντρο του Galeries Lafayette. Κάντε τη βόλτα στους κήπου του
Λουξεμβούργου και απολαύστε τον καφέ σας σε ένα τα κοσμοπολίτικα στέκια των Παριζιάνων. Ακόμη, σας προτείνουμε – προαιρετικά - την ολοήμερη εκδρομή στην υπέροχη Νορμανδία.
Πρώτος μας σταθμός η παραμυθένια Ντoβίλ, γνωστή ως «Μονακό του Βορρά», παλιό αριστοκρατικό θέρετρο όπου σώζονται εξαίσια σπίτια. Περπατήστε στα γραφικά σοκάκια της πόλης και
επισκεφθείτε την σκεπαστή αγορά της Ντοβίλ όπου κανείς μπορεί να βρει τοπικά προϊόντα . Τέλος σας συνιστούμε μια φωτογραφία στην διάσημη παραλία της πόλης όπου έχουν γυριστεί
πολλές γαλλικές και διεθνής ταινίες . Στην συνέχεια επιβίβαση στο πούλμαν και διασχίζοντας την Τρουβίλ , αγαπημένη πόλη των ιμπρεσιονιστών , θα πάρουμε την Cote Fleurie , μέσα από
μια καταπράσινη διαδρομή και θα φθάσουμε στο παλιό ψαράδικό χωριό των Βίκινγκς, την Honfleur, μία ιστορική περιοχή αμφιθεατρικά χτισμένη γύρω από το λιμανάκι, σημείο εκκίνησης
όλων των μεγάλων θαλασσοπόρων της Γαλλίας. Χρόνος ελεύθερος για αγορές , φαγητό και καφέ. Επιστροφή στο Παρίσι. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ – DISNEYLAND
Πρωινό και η μέρα σας είναι αφιερωμένη στο υπέροχο Βασίλειο του DISNEY , ένα από τα δημοφιλέστερα πάρκα διασκέδασης. Είναι ένα τεράστιο θεματικό πάρκο με ποικίλλων μορφών
δραστηριότητες. Αποτελείται από πολλά λούνα παρκ, παιδικές χαρές και πίστες ενώ στήνονται τεράστια κτίρια, ξεπεταγμένα από παραμύθια του Walt Disney. Ανήκει στην εταιρεία Walt
Disney και λειτούργησε για πρώτη φορά στις 17 Ιουλίου του 1955.Επισκεφθείτε τον Πύργο της Ωραίας Κοιμωμένης, ταξιδέψτε στην χώρα του Πήτερ Παν και του Πινόκιο, ζήστε την
περιπέτεια στην Άγρια Δύση, στο Βουνό των Κεραυνών και περπατήστε στα βήματα του Ιντιάνα Τζόουνς. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Παρίσι. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και σήμερα αποχαιρετάμε την πόλη του φωτός, χρόνος ελεύθερος για μια σύντομη βόλτα ή έναν απολαυστικό καφέ ! Στην συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο του Παρισιού, απ΄
όπου ακολουθεί η πτήση της επιστροφής μας.
Περιλαμβάνονται :
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με απευθείας πτήσεις Αθήνα – Παρίσι – Αθήνα με τα υπερσύγχρονα
αεροσκάφη Airbus Neo της Sky Express.
• Διαμονή στα πολυτελή ξενοδοχεία Hyatt Regency Etoile Paris 4* lux., Rennaissance La Defence 4* Lux., M
Social Hotel Paris 4* Lux. . Εσείς επιλέγετε!
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Περιηγήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Μεταφορές, μετακινήσεις με πούλμαν του γραφείου μας.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 20 κιλά.

Πτήσεις

Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων & checkpoint (195,00€ κατ’ άτομο).
• Ποτά, γεύματα, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Είσοδοι σε μουσεία, παλάτια, θεματικά πάρκα και γενικά όπου απαιτείται.
• Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Είσοδος στο Πάρκο της Disney.
• Είσοδος στο Μουσείο του Λούβρου.
• Δημοτικοί φόροι 2,88€/κατ’ άτομο τη βραδιά.

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο
Παιδικη Τιμή σε Τρίκλινο έως 16 ετών

Σημειώσεις:
• Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η
σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
• Αναχωρήσεις από όλη την Ελλάδα. Πτήσεις εσωτερικού από/προς Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο,
Χανιά, Ρόδο, Κέρκυρα, Αλεξανδρούπολη με μόνο 75€ - 95€ επιπλέον χρέωση.
• Για την ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου θα πρέπει πριν την αναχώρηση σας να δηλώσετε
συμμετοχή και να προπληρώσετε το κόστος εισόδου που είναι 30€ για ενήλικες και 10€ για
παιδιά (δικαίωμα κράτησης). Στις τιμές περιλαμβάνεται σύστημα ενοικίασης ακουστικών.
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Αναχώρηση

Aθήνα – Παρίσι

11.10 – 13.35

Επιστροφή

Παρίσι – Αθήνα

14.20 – 18.35

Hyatt Regency Etoile 4*

Παιδική Τιμή σε δίχωρο οικογενειακό δωμάτιο
(1ο & 2ο παιδί εώς 16 ετών)
Φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι & check points

22,23,24,27/12 & 2,5/1
Early Booking
Κανονική Τιμή
595€
645€
745€
795€
395€
395€
475€

525€

515€

565€

195€

195€

195€

195€

Rennaissance La Defense 4* Lux.
(22,23,24,27,29,30,31/12 & 2,5/1)
Early booking Κανονική Τιμή
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
495€
545€
Τιμή σε μονόκλινο
675€
725€
Παιδικη Τιμή σε Τρίκλινο
425€
425€
έως 16 ετών

Παιδική Τιμή σε δίχωρο
οικογενειακό δωμάτιο (1ο & 2ο
παιδί εώς 16 ετών)

Φόροι αεροδρομίου

(29,30,31/12)
Early Booking
Κανονική Τιμή
635€
685€
895€
945€
395€
395€

425€

425€

195€

195€

M Social Opera 4* Lux.
(22,23,24/12 & 2,5/1)
Early booking Κανονική Τιμή
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
675€
725€
Τιμή σε μονόκλινο
935€
985€
Παιδικη Τιμή σε Τρίκλινο
-€
-€
έως 16 ετών

Παιδική Τιμή σε δίχωρο
οικογενειακό δωμάτιο (1ο & 2ο
παιδί εώς 16 ετών)

Φόροι αεροδρομίου

-€

-€

195€

195€

Γαλλία:
6 ημέρες

Αναχωρήσεις:
23,24,28,30,31 Δεκεμβρίου
& 4 Ιανουαρίου

EΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΙΣΙ - ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ
LUX.
Παρίσι, Mουσείο Λούβρου, Disneyland, Συνοικία Μαραί , πλατεία Βαστίλης,
συνοικία Λατίνων (Quartier Latin), Όνφλερ , Ντοβίλ, Tροβίλ.

Διαμονή σε
Αποκλειστικά
Ξενοδοχεία 4 *
Lux της επιλογής
σας

Δώρο η
ολοήμερη
εκδρομή στη
Νορμανδία!

Δυνατότητα
Προκράτησης
και Ξενάγησης με
Ακουστικά στο
Μουσείο του
Λούβρου

F rance
Hyatt Regency Etoile 4* Rennaissance La Defense
Paris Marriot Opera

Ambassador 4* lux. 
4* Lux. 
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Από

595€
το άτομο

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ (ξενάγηση πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το κοσμοπολίτικο Παρίσι. Μετά από ολιγόωρη πτήση, άφιξη στην πόλη του φωτός.
Ακολουθώντας τη χρονολογική και καλλιτεχνική εξέλιξη του Παρισιού θα ξεκινήσουμε την πανοραμική ξενάγηση, όπου
θα δούμε το Τροκαντερό, τον Πύργο του Άιφελ, την μεγαλύτερη αψίδα του κόσμου, την Αψίδα του Θριάμβου, την
διάσημη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, το μικρό και το μεγάλο παλάτι, την πλατεία Ομονοίας (το σημείο που
διαδραματίστηκαν τα σημαντικότερα γεγονότα της ιστορίας της Γαλλικής επανάστασης), την εκκλησία της
Αγίας Μαγδαληνής, τα πολυσύχναστα Μπουλεβάρτα, το εντυπωσιακό κτίριο της Όπερας, τις φημισμένες
πυραμίδες του Λούβρου, την Γαλλική Ακαδημία, την πλατεία του Σατλέ, το Δικαστικό Μέγαρο, την νέα
γέφυρα Ποντ Νεφ, το Δημαρχείο της πόλεως, την Παναγία των Παρισίων, το περίφημο Πανεπιστήμιο της
Σορβόννης , το Πάνθεον, τους πανέμορφους και με γαλλική φινέτσα κήπους του Λουξεμβούργου, την
Εκκλησία του Αγίου Σουλπίκιου, τις καλλιτεχνικές γειτονιές γύρω από το Σαν Ζερμαίν ντε Πρε με τα
διάσημα καφέ, την Σχολή Καλών Τεχνών, τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό που σήμερα έχει μετατραπεί
στο μουσείο Ορσέ και τέλος το περίφημο πολεμικό μουσείο, όπου είναι θαμμένος ο Ναπολέων, γνωστό
ως το μέγαρο των Απομάχων. Εν συνεχεία μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια και
χρόνος ελεύθερος στην διάθεσή σας. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ – ΛΟΥΒΡΟ (ξενάγηση)
Πρωινό και αναχώρηση για ξενάγηση στο μουσείο του Λούβρου, όπου στην ξενάγηση μας θα δούμε την
Τζοκόντα, την Αφροδίτη της Μήλου, την Νίκη της Σαμοθράκης, όπως επίσης την ελληνική, την ρωμαϊκή, και
ένα μέρος της αιγυπτιακής πτέρυγας. Επίσης θα θαυμάσουμε τους μοναδικούς πίνακες του “David” και του
“De la Croix”. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος για αγορές και βόλτα στην πανέμορφη πόλη. H δική μας πρόταση
είναι να πραγματοποιήσετε προαιρετική Κρουαζιέρα στο Σηκουάνα με τα περίφημα μπατώ μους και βραδινή βόλτα
στη μαγευτική Μονμάρτη, στην Πλατεία των καλλιτεχνών.
3η 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.
4η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΤΙΛΗΣ – ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΑΡΑΙ – ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΛΑΤΙΝΩΝ (QUARTIER LATIN)
Πρωινό και σήμερα θα γνωρίσουμε ένα πολύ όμορφο και σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της πόλης , την Πλατεία της Βαστίλης. Σύμβολο της αυθαιρεσίας και της καταπίεσης, κατελήφθη
από τον επαναστατημένο λαό του Παρισιού στις 14 Ιουλίου 1789. Ο διοικητής της, Λονέ, είχε διατάξει να πυροβολήσουν κατά του πλήθους που την πολιορκούσε. Η ημερομηνία της πτώσης
της Βαστίλης, που σήμαινε για τη Γαλλία το τέλος της βασιλικής αυθαιρεσίας, καθιερώθηκε από το 1880 ως εθνική γιορτή της Γαλλίας. Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε στην πανέμορφη
συνοικία Μαραί που περικλείει την πλατεία Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ και θα καταλήξουμε στην συνοικία των Λατίνων. Δαιδαλώδη δρομάκια, αμέτρητα μπιστρό και καφετέριες
συνθέτουν ένα μοναδικό μποέμ σύνολο. Η γειτονιά αυτή φιλοξένησε τους μεγαλύτερους διανοούμενους της εποχής οι οποίοι απολάμβαναν τον καφέ τους στα διάσημα μαγαζιά της
περιοχής. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο Παρίσι. Διανυκτέρευση .
5η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ – DISNEYLAND
Πρωινό και η μέρα σας είναι αφιερωμένη στο υπέροχο Βασίλειο του DISNEY , ένα από τα δημοφιλέστερα πάρκα διασκέδασης. Είναι ένα τεράστιο θεματικό πάρκο με ποικίλλων μορφών
δραστηριότητες. Αποτελείται από πολλά λούνα παρκ, παιδικές χαρές και πίστες ενώ στήνονται τεράστια κτίρια, ξεπεταγμένα από παραμύθια του Walt Disney. Ανήκει στην εταιρεία Walt
Disney και λειτούργησε για πρώτη φορά στις 17 Ιουλίου του 1955.Επισκεφθείτε τον Πύργο της Ωραίας Κοιμωμένης, ταξιδέψτε στην χώρα του Πήτερ Παν και του Πινόκιο, ζήστε την
περιπέτεια στην Άγρια Δύση, στο Βουνό των Κεραυνών και περπατήστε στα βήματα του Ιντιάνα Τζόουνς. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Παρίσι. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και σήμερα αποχαιρετάμε την πόλη του φωτός, χρόνος ελεύθερος για μια σύντομη βόλτα ή έναν απολαυστικό καφέ ! Στην συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο του Παρισιού, απ΄
όπου ακολουθεί η πτήση της επιστροφής μας.
Περιλαμβάνονται :
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με απευθείας πτήσεις Αθήνα – Παρίσι – Αθήνα με τα υπερσύγχρονα
αεροσκάφη Airbus Neo της Sky Express.
• Διαμονή στα πολυτελή ξενοδοχεία Hyatt Regency Etoile Paris 4* lux., Rennaissance La Defense 4*Lux.,
Paris Marriott Opera Ambassador 4* lux.. Εσείς επιλέγετε!
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Μονοήμερη εκδρομή στη Νορμανδία.
• Περιηγήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Μεταφορές, μετακινήσεις με πούλμαν του γραφείου μας.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά
• Μια βαλίτσα μέχρι 20 κιλά
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων & checkpoint (195,00€ κατ’ άτομο)
• Ποτά, γεύματα, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Είσοδοι σε μουσεία, παλάτια, θεματικά πάρκα και γενικά όπου απαιτείται.
• Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Είσοδος στο Πάρκο της Disney.
• Είσοδος στο Μουσείο του Λούβρου.
• Δημοτικοί φόροι 2,88€/κατ’ άτομο τη βραδιά.
Σημειώσεις:
•
•
•

Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
Αναχωρήσεις από όλη την Ελλάδα. Πτήσεις εσωτερικού από/προς Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Χανιά, Ρόδο, Κέρκυρα, Αλεξανδρούπολη με μόνο 75€ - 95€
επιπλέον χρέωση.
Για την ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου θα πρέπει πριν την αναχώρηση σας να δηλώσετε συμμετοχή και να προπληρώσετε το κόστος εισόδου που
είναι 30€ για ενήλικες και 10€ για παιδιά (δικαίωμα κράτησης). Στις τιμές περιλαμβάνεται σύστημα ενοικίασης ακουστικών.
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Πτήσεις
Αναχώρηση

Aθήνα – Παρίσι

11.10 – 13.35

Επιστροφή

Παρίσι – Αθήνα

14.20 – 18.35

Hyatt Regency Etoile 4*
23,24/12 & 4/1
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο
Παιδικη Τιμή σε Τρίκλινο έως 16 ετών

Παιδική Τιμή σε δίχωρο οικογενειακό δωμάτιο
(1ο & 2ο παιδί εώς 16 ετών)
Φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι & check points

Early Booking
685€
935€
395€

Παιδική Τιμή σε δίχωρο
οικογενειακό δωμάτιο (1ο & 2ο
παιδί εώς 16 ετών)

Φόροι αεροδρομίου

28,30,31/12
Early Booking
725€
1015€
395€

Κανονική Τιμή
775€
1065€
395€

535€

585€

575€

625€

195€

195€

195€

195€

Rennaissance La Defense 4* Lux
23,24,28,30,31/12 & 4/1.
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή σε μονόκλινο
Παιδικη Τιμή σε Τρίκλινο
έως 16 ετών

Κανονική Τιμή
735€
985€
395€

Marriott Ambassador Opera 4* Lux.
23,24,28,30,31/12 & 4/1

Early booking Κανονική Τιμή
Early booking Κανονική Τιμή
595€
645€
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
875€
925€
795€
845€
Τιμή σε μονόκλινο
1315€
1365€
Παιδικη Τιμή σε Τρίκλινο
495€
495€
395€
395€
έως 16 ετών
495€

495€

195€

195€

Παιδική Τιμή σε δίχωρο
οικογενειακό δωμάτιο (1ο & 2ο
παιδί εώς 16 ετών)

Φόροι αεροδρομίου

-€

-€

195€

195€

Γαλλία:
6 ημέρες

Αναχωρήσεις:
31 Δεκεμβρίου
03 Ιανουαρίου

Είσοδος στο

ΠΑΡΙΣΙ - ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ - ΠΑΡΚΟ
ΑΣΤΕΡΙΞ

Είσοδος στο
Πάρκο του
Αστερίξ

Παρίσι, Mουσείο Λούβρου, Disneyland, Συνοικία Μαραί , συνοικία Λατίνων
(Quartier Latin), Πάρκο Αστερίξ.

Πάρκο της
DisneyLand για 3
μέρες

Από

F rance

825€
το άτομο

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ (ξενάγηση πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το κοσμοπολίτικο Παρίσι. Μετά από ολιγόωρη πτήση, άφιξη στην πόλη του φωτός. Ακολουθώντας τη χρονολογική και καλλιτεχνική
εξέλιξη του Παρισιού θα ξεκινήσουμε την πανοραμική ξενάγηση, όπου θα δούμε το Τροκαντερό, τον Πύργο του Άιφελ, την μεγαλύτερη αψίδα του κόσμου, την Αψίδα του
Θριάμβου, την διάσημη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, το μικρό και το μεγάλο παλάτι, την πλατεία Ομονοίας (το σημείο που διαδραματίστηκαν τα σημαντικότερα γεγονότα της
ιστορίας της Γαλλικής επανάστασης), την εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής, τα πολυσύχναστα Μπουλεβάρτα, το εντυπωσιακό κτίριο της Όπερας, τις φημισμένες πυραμίδες του
Λούβρου, την Γαλλική Ακαδημία, την πλατεία του Σατλέ, το Δικαστικό Μέγαρο, την νέα γέφυρα Ποντ Νεφ, το Δημαρχείο της πόλεως, την Παναγία των Παρισίων, το περίφημο
Πανεπιστήμιο της Σορβόννης , το Πάνθεον, τους πανέμορφους και με γαλλική φινέτσα κήπους του Λουξεμβούργου, την Εκκλησία του Αγίου Σουλπίκιου, τις καλλιτεχνικές
γειτονιές γύρω από το Σαν Ζερμαίν ντε Πρε με τα διάσημα καφέ, την Σχολή Καλών Τεχνών, τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό που σήμερα έχει μετατραπεί στο μουσείο Ορσέ
και τέλος το περίφημο πολεμικό μουσείο, όπου είναι θαμμένος ο Ναπολέων, γνωστό ως το μέγαρο των Απομάχων. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΤΙΛΗΣ – ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΑΡΑΙ – ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΛΑΤΙΝΩΝ (QUARTIER LATIN)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για ξενάγηση στο μουσείο του Λούβρου, για να 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”.. Αμέσως μετα θα
γνωρίσουμε ένα πολύ όμορφο και σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της πόλης , την Πλατεία της Βαστίλης. Σύμβολο της αυθαιρεσίας και της καταπίεσης, κατελήφθη από τον
επαναστατημένο λαό του Παρισιού στις 14 Ιουλίου 1789. Ο διοικητής της, Λονέ, είχε διατάξει να πυροβολήσουν κατά του πλήθους που την πολιορκούσε. Η ημερομηνία της
πτώσης της Βαστίλης, που σήμαινε για τη Γαλλία το τέλος της βασιλικής αυθαιρεσίας, καθιερώθηκε από το 1880 ως εθνική γιορτή της Γαλλίας. Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε
στην πανέμορφη συνοικία Μαραί που περικλείει την πλατεία Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ και θα καταλήξουμε στην συνοικία των Λατίνων. Δαιδαλώδη δρομάκια,
αμέτρητα μπιστρό και καφετέριες συνθέτουν ένα μοναδικό μποέμ σύνολο. Η γειτονιά αυτή φιλοξένησε τους μεγαλύτερους διανοούμενους της εποχής οι οποίοι απολάμβαναν
τον καφέ τους στα διάσημα μαγαζιά της περιοχής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο . Για το βράδυ η δική μας πρόταση είναι να πραγματοποιήσετε προαιρετική Κρουαζιέρα στο
Σηκουάνα με τα περίφημα μπατώ μους και βραδινή βόλτα στη μαγευτική Μονμάρτη, στην Πλατεία των καλλιτεχνών. Διανυκτέρευση.
Για την ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου θα πρέπει πριν την αναχώρηση σας να δηλώσετε συμμετοχή και να προπληρώσετε το κόστος εισόδου που είναι 30€ για ενήλικες
και 10€ για παιδιά (δικαίωμα κράτησης). Στις τιμές περιλαμβάνεται σύστημα ενοικίασης ακουστικών. Υποχρεωτική κράτηση και προπληρωμή εισόδου πριν την επίσκεψη. Σε άλλη
περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλίσουμε την είσοδό σας με επίσημο ξεναγό στο Μουσείο του Λούβρου. Λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας λόγω Covid-19,
υπάρχει πιθανότητα να μην μπορέσει να υλοποιηθεί το πρόγραμμα του Λούβρου. Στην περίπτωση αυτή, η συγκεκριμένη μέρα θα έχει ελεύθερο πρόγραμμα και γίνεται επιστροφή
χρημάτων της συγκεκριμένης προκράτησης.
3η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ – ΠΑΡΚΟ ΑΣΤΕΡΙΞ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το πάρκο Αστερίξ, το δεύτερο μεγαλύτερο θεματικό πάρκο αναψυχής, εμπνευσμένο από το κόμικ «ΑΣΤΕΡΙΞ». Το πάρκο αποτελείτε από
λούνα πάρκ , παιδικές χαρές και πίστες. Η επίσκεψη στο περήφανο γαλατικό χωριό με αναπαραστάσεις ιστοριών, και οι φωτογραφίες με τους δημοφιλείς ήρωες θα σας
συναρπάσει. Το πάρκο απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, με παιχνίδια που κόβουν τη ανάσα. Ο Αστερίξ, ο Οβελίξ, ο Πανοραμίξ, ο Κακοφονίξ , η Μιμίνα , οι Ρωμαίοι και οι
λοιποί συγγενείς σας περιμένουν. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο Παρίσι. Διανυκτέρευση.
4η - 5η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο πάρκο της Ντίσνευλαντ. Τακτοποίηση στα δωμάτια και οι μέρες σας είναι αφιερωμένες στο υπέροχο Βασίλειο του DISNEY , ένα
από τα δημοφιλέστερα πάρκα διασκέδασης. Είναι ένα τεράστιο θεματικό πάρκο με ποικίλλων μορφών δραστηριότητες. Αποτελείται από πολλά λούνα παρκ, παιδικές χαρές
και πίστες ενώ στήνονται τεράστια κτίρια, ξεπεταγμένα από παραμύθια του Walt Disney. Ανήκει στην εταιρεία Walt Disney και λειτούργησε για πρώτη φορά στις 17 Ιουλίου του
1955.Επισκεφθείτε τον Πύργο της Ωραίας Κοιμωμένης, ταξιδέψτε στην χώρα του Πήτερ Παν και του Πινόκιο, ζήστε την περιπέτεια στην Άγρια Δύση, στο Βουνό των Κεραυνών
και περπατήστε στα βήματα του Ιντιάνα Τζόουνς. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο του Παρισιού για την πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα γεμάτοι από
υπέροχες εικόνες.

Περιλαμβάνονται :
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Παρίσι – Αθήνα με την Sky Express .
• (3) διαν/σεις στο πολυτελές ξενοδοχείο Renaissance La Defense 4* στο Παρίσι
• (2) διαν/σεις στο ξενοδοχείο Cheyenne 3* στο πάρκο της Ντίσνευλαντ
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα
• Είσοδος στο πάρκο του Άστεριξ
• Είσοδος στο πάρκο της Ντίσνευλαντ για 3 ημέρες
• Τοπικός ξεναγός στο Μουσείο του Λούβρου.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά
• Μια βαλίτσα μέχρι 20 κιλά
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων & check point (195 €) .
• Ποτά, γεύματα, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
• Είσοδοι σε μουσεία, παλάτια, και γενικά όπου απαιτείται
• Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Παρίσι 2,88€, Disney 1,13€).
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Πτήσεις
Αναχώρηση

Aθήνα – Παρίσι

11.10 – 13.35

Επιστροφή

Παρίσι – Αθήνα

14.20 – 18.35

Ξενοδοχεία Renaissance La Defense 4* στο Παρίσι &Cheyenne 3* στο πάρκο της Ντίσνευλαντ
Κατ’ άτομο
ΕΝΗΛΙΚΑΣ
ΠΑΙΔΙ (ΕΩΣ 11 ΕΤΩΝ)
Τιμή για 1-2 ενήλικες & 1-2 παιδιά
975€
585€
Τιμή για 2 ενήλικες & 2 παιδιά
875€
585€
Τιμή για 3 ενήλικες & 1 παιδί
845€
585€
Τιμή για 4 ενήλικες
825€
Φόροι αεροδρομίου , επίναυλος καυσίμων & Check points :
195€
195€

Σημειώσεις:

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

Γαλλία:
5 ημέρες

Αναχωρήσεις:
22, 29 Δεκεμβρίου
5 Ιανουαρίου

Δώρο οι
Εκδρομές σε Εζ,
Μονακό, Κάννες,
Σαν Πωλ Ντεβανς
& Μεντόν

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ
Νίκαια, Κάννες, Σαν Πωλ Ντεβάνς, Εζ, Μεντόν

Από

525€

F rance

το άτομο

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΝΙΚΑΙΑ (ξενάγηση)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την κοσμοπολίτικη Νίκαια, πρωτεύουσα της Γαλλικής Ριβιέρας που θεωρείται ένας από τους παλαιότερους
οικισμούς της Ευρώπης και πήρε το όνομα της προς τιμή της θεάς Νίκης.
Στην πανοραμική περιήγηση της πόλης Θα διασχίσουμε την Προμενάντ Ντες Αγκλαίς (λεωφόρος των Αγγλων) τον διάσημο παραλιακό δρόμο της πόλης,
με τα υπέροχα κτίρια της Μπέλ επόκ όπως το Νεγκρέσκο, το Παλαί ντε λα Μεντιτερανέ, την πλατεία Mασενά , την βιβλιοθήκη της πόλης το Ακρόπολις
(το συνεδριακό κέντρο της πόλης) και θα καταλήξουμε στον λόφο Σιμιέζ εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία της πόλης. Στην συνέχεια θα δούμε την Όπερα το
Δημαρχείο, το Δικαστικό Μέγαρο, το παλάτι Ρούσκα, τον Καθεδρικό Ναό, και θα περάσουμε από την αριστοκρατική συνοικία Σιμιζιέ , τα υπέροχα αρχοντικά
του 19ου αιώνα ανάμεσα στα οποία και το παλάτι Regina κατοικία της βασίλισσας της Αγγλίας Βικτόρια. Τέλος θα επισκεφθούμε την εκκλησία και τους
κήπους του Φραγκισκανού Μοναστηριού. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΖ - MONAKO - ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό Εζ, όπου θα επισκεφθούμε το εργοστάσιο παραγωγής αρωμάτων Fragonard. Επόμενος προορισμός μας
το κοσμοπολίτικο Μονακό. Στην πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε το παλάτι των Μονεγάσκων, επίσημη κυβερνητική έδρα του Πριγκιπάτου και κατοικία
της βασιλικής οικογένειας των Γκριμάλντι, από τον 13ο αιώνα, τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας και τέλος θα επισκεφθούμε το Ωκεανογραφικό
Μουσείο που διεύθυνε για αρκετά χρόνια ο διάσημος εξερευνητής Ζακ Ιβ Κουστό. Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε περισσότερα από 4.000 είδη
ψαριών. Χρόνος ελεύθερος στο ιστορικό κέντρο της πόλης του Μονακό . Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΝΙΚΑΙΑ - ΚΑΝΝΕΣ – ΣΑΝ ΠΩΛ ΝΤΕΒΑΝΣ
Πρωινό και αναχώρηση για την αδιαμφισβήτητη "βασίλισσα" της Κυανής ακτής τις Κάννες, με την περίφημη Κρουαζέτ, έναν από τους πιο διάσημους δρόμους
του κόσμου. Θα δούμε τα υπέροχα κτίρια, και τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία, που χρονολογούνται από την εποχή της Μπελ Εποκ , το Παλάτι του Φεστιβάλ των
Καννών. Χρόνος ελεύθερος για καφέ, βόλτα. Εν συνεχεία θα επισκεφθούμε ένα από τα πιο γραφικά χωριά της περιοχής το Σαν Πωλ Ντε Βανς μεσαιωνικό
χωριό περιτριγυρισμένο από τα τείχη του Φραγκίσκου του Πρώτου, καταφύγιο όλων των ζωγράφων και καλλιτεχνών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην
Νίκαια . Διανυκτέρευση.
4η μέρα : ΝΙΚΑΙΑ – ΜΕΝΤΟΝ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Μεντόν ένα γαλλικό μαργαριτάρι στις όχθες της Μεσογείου , που είναι φημισμένο για το ιδιόμορφο φεστιβάλ
που διοργανώνει κάθε χρόνο από το 1896, με πρωταγωνιστές τα μυρωδάτα λεμόνια που καλλιεργούνται εκεί. Τα παραδοσιακά σπίτια βαμμένα στα χρώματα της
ώχρας είναι χτισμένα στην πλαγιά του βουνού και κατεβαίνουν προς τη θάλασσα . Αξίζει να επισκεφθείτε το Βοτανικό Κήπο του που θα σας συναρπάσει ή
όσοι είστε λάτρεις της γαλλικής κουζίνας δοκιμάστε την καθώς το Μεντόν αποτελεί διάσημο γαστρονομικό προορισμό. Μη ξεχάσετε να αγοράσετε αιθέρια
έλαια της περιοχής καθώς θεωρούνται σπάνια και με ιδιαίτερη μυρωδιά. Επιστροφή στο Μονακό και υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο να το εκμεταλλευτείτε όπως
εσείς θέλετε. Διανυκτέρευση.
5η μέρα : ΝΙΚΑΙΑ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Νίκαιας για την πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα.

Περιλαμβάνονται :
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Νίκαια – Αθήνα με την Aegean Airlines.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα.
• Διαμονή στo επιλεγμένο ξενοδοχείo ΝΗ NICE 4*
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά
Δεν περιλαμβάνονται:
•
•
•
•

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων και check points (195€).
Είσοδοι σε μουσεία, Ωκεανογραφικό Μουσείο, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (2,20€).).
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Πτήσεις
Αναχώρηση

Aθήνα – Νίκαια

09.25 – 11.05

Επιστροφή

Νίκαια – Αθήνα

11.50 – 15.20

Ξενοδοχεία | Ημερομηνίες : 22,29.12 , 05.01 ΝΗ NICE 4
Early Booking
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο
Παιδική τιμή (έως 12 ετών):

Φόροι αεροδρομίου , επίναυλος καυσίμων & Check points :

Για την αναχώρηση 29.12

Κανονική Τιμή

525€
575€
645€
695€
385€
385€
195€
195€
Επιβάρυνση 40 € στις ανωτέρω τιμές

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

Γαλλία:
5 ημέρες

Αναχωρήσεις:
22, 29 Δεκεμβρίου
5 Ιανουαρίου

Διαμονή
στο Πολυτελές
RIVIERA MARRIOTT
HOTEL LA PORTE DE
MONACO 4* lux

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
ΣΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΟ ΜΟΝΑΚΟ
Νίκαια, Κάννες, Σαν Πωλ Ντεβάνς, Εζ, Μεντόν

Από

F rance

695€
το άτομο

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΝΙΚΑΙΑ (ξενάγηση) - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΖ - ΜΟΝΑΚΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την κοσμοπολίτικη Νίκαια, πρωτεύουσα της Γαλλικής Ριβιέρας που θεωρείται ένας από τους παλαιότερους
οικισμούς της Ευρώπης και πήρε το όνομα της προς τιμή της θεάς Νίκης.
Στην πανοραμική περιήγηση της πόλης Θα διασχίσουμε την Προμενάντ Ντες Αγκλαίς (λεωφόρος των Αγγλων) τον διάσημο παραλιακό δρόμο της πόλης,
με τα υπέροχα κτίρια της Μπέλ επόκ όπως το Νεγκρέσκο, το Παλαί ντε λα Μεντιτερανέ, την πλατεία Mασενά , την βιβλιοθήκη της πόλης το Ακρόπολις
(το συνεδριακό κέντρο της πόλης) και θα καταλήξουμε στον λόφο Σιμιέζ εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία της πόλης. Στην συνέχεια θα δούμε την Όπερα το
Δημαρχείο, το Δικαστικό Μέγαρο, το παλάτι Ρούσκα, τον Καθεδρικό Ναό, και θα περάσουμε από την αριστοκρατική συνοικία Σιμιζιέ , τα υπέροχα αρχοντικά
του 19ου αιώνα ανάμεσα στα οποία και το παλάτι Regina κατοικία της βασίλισσας της Αγγλίας Βικτόρια. Τέλος θα επισκεφθούμε την εκκλησία και τους κήπους
του Φραγκισκανού Μοναστηριού. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό Εζ, όπου θα επισκεφθούμε το εργοστάσιο παραγωγής αρωμάτων Fragonard. Tελευταίος μας
σταθμός το κοσμοπολίτικο Πριγκιπάτο του Μονακό, το πιο πυκνοκατοικημένο κράτος στον κόσμο που οι κάτοικοί του αποκαλούνται Μονεγάσκοι. Μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας . Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΜΟΝΑΚΟ - ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε το παλάτι των Μονεγάσκων, επίσημη κυβερνητική έδρα του Πριγκιπάτου και κατοικία
της βασιλικής οικογένειας των Γκριμάλντι, από τον 13ο αιώνα, τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας και τέλος θα επισκεφθούμε το Ωκεανογραφικό
Μουσείο που διεύθυνε για αρκετά χρόνια ο διάσημος εξερευνητής Ζακ Ιβ Κουστό, και θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε περισσότερα από 4.000 είδη
ψαριών. Χρόνος ελεύθερος στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΜΟΝΑΚΟ – ΚΑΝΝΕΣ – ΣΑΝ ΠΩΛ ΝΤΕΒΑΝΣ
Πρωινό και αναχώρηση για την αδιαμφισβήτητη “βασίλισσα” της Κυανής ακτής τις Κάννες, με την περίφημη Κρουαζέτ, έναν από τους πιο διάσημους δρόμους
του κόσμου. Θα δούμε τα υπέροχα κτίρια, και τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία, που χρονολογούνται από την εποχή της Μπελ Εποκ , το Παλάτι του Φεστιβάλ των
Καννών. Χρόνος ελεύθερος για καφέ, βόλτα. Εν συνεχεία θα επισκεφθούμε ένα από τα πιο γραφικά χωριά της περιοχής το Σαν Πωλ Ντε Βανς μεσαιωνικό
χωριό περιτριγυρισμένο από τα τείχη του Φραγκίσκου του Πρώτου, καταφύγιο όλων των ζωγράφων και καλλιτεχνών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο
Μονακό . Διανυκτέρευση
4η μέρα : MONAKO – ΜΕΝΤΟΝ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Μεντόν ένα γαλλικό μαργαριτάρι στις όχθες της Μεσογείου , που είναι φημισμένο για το ιδιόμορφο φεστιβάλ
που διοργανώνει κάθε χρόνο από το 1896, με πρωταγωνιστές τα μυρωδάτα λεμόνια που καλλιεργούνται εκεί. Τα παραδοσιακά σπίτια βαμμένα στα χρώματα
της ώχρας είναι χτισμένα στην πλαγιά του βουνού και κατεβαίνουν προς τη θάλασσα . Αξίζει να επισκεφθείτε το Βοτανικό Κήπο του που θα σας συναρπάσει
ή όσοι είστε λάτρεις της γαλλικής κουζίνας δοκιμάστε την καθώς το Μεντόν αποτελεί διάσημο γαστρονομικό προορισμό. Μη ξεχάσετε να αγοράσετε αιθέρια
έλαια της περιοχής καθώς θεωρούνται σπάνια και με ιδιαίτερη μυρωδιά. Επιστροφή στο Μονακό και υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο να το εκμεταλλευτείτε
όπως εσείς θέλετε. Διανυκτέρευση.
5η μέρα : ΜΟΝΑΚΟ - ΝΙΚΑΙΑ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Νίκαιας για την πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα.

Περιλαμβάνονται :
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Νίκαια - Αθήνα με την Aegean Airlines.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις
σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Διαμονή στo πολυτελές ξενοδοχείo RIVIERA MARRIOTT HOTEL LA PORTE DE MONACO 4* lux .
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά .
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά .
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων και check points.
• Είσοδοι σε μουσεία, Ωκεανογραφικό Μουσείο, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου
απαιτείται.
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (2,20€)
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Πτήσεις
Αναχώρηση

Αθήνα – Νίκαια

09.25 - 11.05

Επιστροφή

Νίκαια – Αθήνα

11.50 - 15:20

Ξενοδοχεία | Ημερομηνίες : 22.12 , 05.01
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο
Παιδική τιμή (έως 12 ετών):

Φόροι αεροδρομίου , επίναυλος καυσίμων & Check points :

Για την αναχώρηση 29.12 επιβάρυνση 40 € στις ανωτέρω τιμές

22/12 & 5/1

29/12

695€
920€
395€
195€

745€
1015€
395€
195€

Σημειώσεις:
• 1.Για τους ταξιδιώτες από Θεσσαλονίκη η τιμή είναι (+70€), από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα (+90€), και αφορά τις αντίστοιχες πτήσεις
εσωτερικού.
• 2.Διαφοροποίηση στη ροή - σειρά των επισκέψεων του προγράμματος, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί, χωρίς να παραλειφθεί καμία
επίσκεψη.

Γερμανία
6 ημέρες

Αναχωρήσεις:
29 Δεκεμβρίου
Διαμονή
σε πολυτελή
& κεντρικά
ξενοδοχεία σε
Νυρεμβέργη &
Στρασβούργο

ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΕΡΜΑNΙΑΣ&ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ,
ΑΛΣΑΤΙΑ, ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Φρανκφούρτη, Βύρτσμπουργκ, Ρότενμπουργκ ομπ ντερ Τάουμπερ, Νυρεμβέργη, Χαιδελβέργη,
Κολμάρ, Στρασβούργο, Xωριά Αλσατίας, Μπάτεν Μπατεν.

Germany

Από

575€
το άτομο

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΒΥΡΤΖΜΠΟΥΡΓΚ - ΡΟΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ - ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Φρανκφούρτη. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για το μεσαιωνικό Βύρτσμπουργκ στον ποταμό Μάιν,
πρωτεύουσα της Κάτω Φρανκονίας (Βαυαρία). Περιήγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης: το επιβλητικό παλάτι Ρέζιντεντς, τον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό Ναό του
Αγίου Κίλιαν, το γραφικό Δημαρχείο, τη γέφυρα με τα αγάλματα στον ποταμό Μάιν και το Φέστουνγκ Μάριενμπεργκ, το κάστρο-έδρα των πριγκίπων επισκόπων. Στη συνέχεια
θα επισκεφθούμε το γραφικό Ρότενμπουργκ ομπ ντερ Τάουμπερ, μία από τις παλαιότερες και πιο γραφικές πόλεις στον Ρομαντικό Δρόμο της Νότιας Γερμανίας και προσφιλή
τουριστικό προορισμό. Συνέχεια της διαδρομής μας η πόλη της Νυρεμβέργης η πόλη που συνέδεσε το όνομά της με τη νεότερη ιστορία της Γερμανίας, αφού σε αυτήν
γίνονταν τα συνέδρια του Ναζιστικού Κόμματος, και θεσπίστηκαν οι περίφημοι ρατσιστικοί «Νόμοι της Νυρεμβέργης» καθώς επίσης πραγματοποιήθηκε η δίκη για τα ναζιστικά
εγκλήματα πολέμου. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή περιήγηση της παλιάς πόλης της Νυρεμβέργης θα δούμε το ιστορικό της κέντρο με τις νεογοτθικές εκκλησίες και τα μεσαιωνικά κτήρια,
τις γραφικές πλατείες και τα σιντριβάνια και θα επισκεφθούμε το κτήριο στο οποίο έγινε η περίφημη «Δίκη της Νυρεμβέργης». Υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο στην εορταστική
Νυρεμβέργη με τους στολισμένους δρόμους, το μεσαιωνικό κάστρο, τη παλιά πόλη, να αποτελεί ένα από τα πιο όμορφα σκηνικά για τις μέρες των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ – ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη Χαιδελβέργη, όπου και θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο ιστορικό της κέντρο, με τις ενδιαφέρουσες
εκκλησίες των Ιησουϊτών και του Αγίου Πνεύματος. Η Χάουπστράσε, η ραχοκοκαλιά της Χαϊδελβέργης, είναι ο μεγαλύτερος πεζόδρομος στην Ευρώπη, ίσως και στον κόσμο,
με μήκος 1,6 χιλιόμετρα. Περνάει από την κεντρική πλατεία (με το υπέροχο κτίριο του Δημαρχείου και την περίφημη, γοτθικού ρυθμού εκκλησία του Αγίου Πνεύματος), το
Ξενοδοχείο Ritter του 1592 (ένα από τα καλύτερα δείγματα της αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής) και δεκάδες υπέροχα μαγαζάκια, από μπιραρίες και καφέ μέχρι ζαχαροπλαστεία,
παλαιοπωλεία και καταστήματα με πρωτότυπα σουβενίρ. Χρόνος ελεύθερος και στη συνέχεια μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο Στρασβούργο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση στην πρωτεύουσα του Ευρωκοινοβουλίου που είναι κτισμένη στην δυτική όχθη του Ρήνου και διασχίζεται από τον ποταμό
Ιλ. Θα μεταφερθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης όπου δεσπόζει ο επιβλητικός Καθεδρικός Ναός με ύψος 142 μ. που είναι ένας από τους 6 υψηλότερους στον κόσμο,
με το Αστρονομικό Ρολόι στο εσωτερικό του. Θα περιπλανηθούμε στην περιοχή με τα γραφικά στενά που είναι γνωστή σαν «μικρή Γαλλία» με τα ξύλινα σπιτάκια τα αμέτρητα
γεφύρια και τα λουλουδιασμένα μπαλκόνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΚΟΛΜΑΡ & ΧΩΡΙΑ ΑΛΣΑΤΙΑΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη στα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας όπως το Ribeauville, Riquewihr και Eguisheim και φυσικά το Κολμάρ το
στολίδι της Αλσατίας που βρίσκεται στο δρόμο του κρασιού και φημίζεται για τα κρασιά του. Θα περιηγηθούμε στο ιστορικό του κέντρο που χαρακτηρίζεται από παραδοσιακά
σπίτια κτισμένα στις όχθες του ποταμού Λάουχ. Θα δούμε το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό αφιερωμένο στον Άγιο Μαρτίνο όπως επίσης και μικρές πανέμορφες πλατείες με
ενδιαφέρουσες υπαίθριες αγορές. Ελεύθερος χρόνος στο πιο όμορφο σημείο της παλαιάς πόλης, την Μικρή Βενετία που χαρακτηρίζεται από κανάλια, περίτεχνες γέφυρες,
αριστοκρατικά καφέ και εστιατόρια. Μην λησμονήσετε να φωτογραφηθείτε με φόντο την Οικία Πφίστερ που κατασκευάστηκε γύρω στα 1537 και αποτελεί δείγμα γερμανικής
αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στο Στρασβούργο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΜΠΑΤΕΝ ΜΠΑΤΕΝ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Μπάντεν – Μπάντεν, που βρίσκεται στον Μέλανα Δρυμού και είναι ένα από τα πιο πολυτελή κέντρα λουτροθεραπείας της Ευρώπης.
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε στη δυναμική αλλά και μεγαλοπρεπή πόλη της Φρανκφούρτης τη πόλη των μεγάλων αντιθέσεων. Από τη μία οι υπερσύχρονοι γυάλινοι
ουρανοξύστες με τα πανίσχυρα τραπεζικά ιδρύματα και από την άλλη, η γενέτειρα του Γκαίτε με το όμορφο μεσαιωνικό κέντρο, τη μποέμικη συνοικία Σάχζενχάουζεν με τα
δαιδαλώδη σοκάκια αλλά και η πόλη των μουσείων, των εντυπωσιακών πάρκων και της πολυπολιτισμικής συνύπαρξης πολλών εθνικοτήτων. Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα
που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για τη πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα..

Περιλαμβάνονται :
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Φρανκφούρτη – Αθήνα με την Aegean Airlines.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα.
• Διαμονή στα επιλεγμένα ξενοδοχεία:
• (Holiday Inn Nuremberg City Centre 4* & Aloft Strasbourg Etoile – Marriott 4*).
•
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων (195€).
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Στρασβούργο 2,45€).
• Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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Πτήσεις
Αναχώρηση

Aθήνα – Φρανκφούρτη

08.25 – 10.25

Επιστροφή

Φρανκφούρτη– Αθήνα

18.00 – 21.50

Ξενοδοχεία Holiday Inn Nuremberg City Centre 4* & Aloft Strasbourg Etoile – Marriott 4*
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο
Παιδική τιμή (έως 12 ετών):

Φόροι αεροδρομίου , επίναυλος καυσίμων & Check points :

Early Booking

Κανονική Τιμή

575€
715€
395€
195€

625€
765€
395€
195€

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

Βέλγιο:
5 ημέρες

Αναχωρήσεις:
22, 23, 24, 26 & 29 Δεκεμβρίου
02, 05 Ιανουαρίου

ΟΝΕΙΡΕΜΈΝΗ ΣΤΟΛΙΣΜΈΝΗ ΜΠΡΎΖ
Μεσαιωνική Γάνδη, Αμβέρσα «η πόλη των διαμαντιών», Αριστοκρατική πόλη των
Βρυξελλών

3 Διανυκτερεύσεις σε
κεντρικά Ξενοδοχεία
4* Lux στην Μπρυζ

Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣΑΣΤΕΡΙ ΤΩΝ ΦΕΤΙΝΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Belgium
NH Brugge 4*sup.


Grand Hotel Casselbergh 4*lux


Από

475€
το άτομο

GoldenTulip Hotel de Medici 4*


Στεγάζεται σε ένα πρώην μοναστήρι απέναντι από το Το πολυτελές Grand Hotel Casselbergh είναι ένα κατάλυμα Διαθέτει θέα σε ένα ήσυχο κανάλι της Μπριζ και απέχει
Μέγαρο Μουσικής της Μπριζ, σε απόσταση μόλις 1χλμ. με ιστορικά χαρακτηριστικά και σύγχρονες εγκαταστάσεις, μόλις 10 λεπτά με τα πόδια από τη διάσημη Πλατεία της
από την Κεντρική Πλατεία de Markt και διάφορα ακόμη το οποίο βρίσκεται στην Μπριζ, στα 270μ. από την αγορά
Αγοράς.
τουριστικά αξιοθέατα, στο ιστορικό κέντρο της Μπριζ.
Grote Markt.
https://hoteldemedici.com/
https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-brugge?utm_
https://www.grandhotelcasselbergh.be/?utm_
campaign=local-gmb&utm_medium=organic_
source=GMB&utm_medium=organic
search&utm_source=google_gmb
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Novotel Brugge Centrum 4*


Βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή, στην καρδιά της
μεσαιωνικής Μπριζ, με την κεντρική Πλατεία Αγοράς της
Μπριζ να απέχει μόλις 850μ.
https://all.accor.com/hotel/1033/index.en.shtml?utm_
campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_
source=google+Maps

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - MΠΡΥΖ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για την πρωτεύουσα του Βελγίου, τις Βρυξέλλες. Αναχώρηση για την πρωτεύουσα
της επαρχίας της Δυτικής Φλάνδρας, και μια από τις ομορφότερες πόλεις της κεντρικής Ευρώπης, τη Μπρυζ. Μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με τις γραφικές πλατείες, τα ονειρικά κανάλια, και
τα λιθόστρωτα καλντερίμια της ρομαντικής πόλης. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΜΠΡΥΖ (περιήγηση)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της παραμυθένιας πόλης-Μνημείο Παγκόσμιας
κληρονομιάς της Ουνέσκο με πανέμορφους μικρούς-μεγάλους πυργίσκους , και πλακόστρωτα δρομάκια. θα
επισκεφθούμε το ναό της Παναγίας με το καμπαναριό Μπέλφορ, έμβλημα της πόλης πουν έχει ύψος 122 μέτρα .
Το Γλυπτό της Παναγίας της βρεφοκρατούσας που βρίσκεται στην εκκλησία είναι δημιούργημα του Μικελάντζελο.
Στην όμορφη πλατεία Μπούργκ δεσπόζει το υπέροχο δημαρχείο γοτθικού τύπου. Στην εν λόγω πλευρά της πόλης, στη
καθολική Βασιλική του Ιερού Αίματος υπάρχει η ξακουστή φιάλη του Ιερού Αίματος που περιέχει ένα πανί με το αίμα
του Ιησού και υποστηρίζεται ότι χρησιμοποιήθηκε από τον Ιωσήφ της Αριμαθαίας μετά την αποκαθήλωση του Χριστού
από τον Σταυρό του Μαρτυρίου. Η φιάλη ήρθε στην πόλη μετά τη Δεύτερη Σταυροφορία από τον Τιερί της Αλσατίας και
περιφέρεται κάθε χρόνο στους δρόμους της πόλης. Θα δούμε επίσης το πάρκο με τη «Λίμνη της Αγάπης», το παλαιότερο
νοσοκομείο στην Ευρώπη του Αγίου Ιωάννη, τη πολυφωτογραφημένη γέφυρα του Αγίου Βονιφάτιου, το Μέγαρο των Αρχόντων,
τους κήπους Aρεντς και τέλος το Κολέγιο της Ευρώπης, το πρώτο χρηματιστήριο στον κόσμο, μοναδικό στολίδι της πόλης. Υπόλοιπο
ημέρας ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΜΠΡΥΖ – ΑΜΒΕΡΣΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το διαμαντένιο λιμάνι του Βελγίου την Αμβέρσα που δίκαια πήρε το προσωνύμιο αφού διακινεί το 70% των διαμαντιών παγκοσμίως. Το κέντρο της παλιάς πόλης, που χτίστηκε
γύρω από τον πιο εντυπωσιακό καθεδρικό ναό της χώρας, είναι τόσο όμορφο , όπως ήταν αιώνες πριν. Ολόκληρη η πόλη μοιάζει με ένα μουσείο, από το μεσαιωνικό κάστρο δίπλα στο ποτάμι, μέχρι τις σύγχρονες
δημιουργίες στην προκυμαία . Η γοτθική και η φλαμανδική μπαρόκ αρχιτεκτονική με χαρακτηριστικό δείγμα το σπίτι του Πιέτερ Πολ Ρούμπενς, του μεγαλύτερου μπαρόκ καλλιτέχνη της βόρειας Ευρώπης θα μας
ενθουσιάσει . Θα περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια με χιλιάδες εστιατόρια και μπαρ, καταστήματα με αντίκες, γκαλερί τέχνης, μπουτίκ σχεδιαστών και καταστήματα που πωλούν διαμάντια και άλλους πολύτιμους
λίθους συγκεντρωμένα , στην εβραϊκή συνοικία. Επιστροφή στην Μπρυζ. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΜΠΡΥΖ - ΓΑΝΔΗ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Πρωινό. Αναχώρηση για τις Βρυξέλλες. Καθ’ οδών θα επισκεφτούμε την γραφική Γάνδη, μία από τις αρχαιότερες πόλεις του Βελγίου και πρωτεύουσα της Επαρχίας της Ανατολικής Φλάνδρας, η πόλη που
υπήρξε κατά τον μεσαίωνα ένα σπουδαίο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης. Στην περιήγηση μας στο μεσαιωνικό κέντρο της πόλης θα δούμε το κάστρο των ιπποτών και τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Βονιφάτη όπου
βρίσκονται έργα του γνωστού ζωγράφου Ρούμπεν, του Ιερώνυμου Μπος και το υπέροχο τρίπτυχο που αποδίδεται στους αδερφούς Βαν Έικ. Με την άφιξη μας στις Βρυξέλλες θα αρχίσει η πανοραμική περιήγηση
στην αριστοκρατική πόλη, έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δούμε την πανέμορφη πλατεία Γκραντ Πλατς με το εντυπωσιακό Δημαρχείο, το κτίριο που στεγάζει το Μουσείο της Πόλης, τα φλαμανδικά αναγεννησιακά
κτίρια, αλλά και το αγαλματίδιο του Μανεκέν Πις, που είναι το σύμβολο της πόλης ,το Βασιλικό Παλάτι, το Βελγικό Κοινοβούλιο, τον γοτθικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μιχαήλ και της Αγίας Γουδούλης, τα κτήρια της
Ευρωπαϊκής ‘ Ένωσης, την Αψίδα του Θριάμβου στο πάρκο Σενκαντενέρ και τέλος το Ατόμιουμ που είναι το σήμα κατατεθέν των Βρυξελλών. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ- ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών για την πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα.

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες παροχές ::
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Βρυξέλλες - Αθήνα με την Sky Express.
• Διαμονή (3) διανυκτερεύσεων σε κεντρικότατα ξενοδοχεία της επιλογής σας στη Μπρύζ, ανάλογα με την
ημερομηνία αναχώρησης και (1) διανυκτέρευση στο κεντρικότατο NH Brussels Bloom 4* στις Βρυξέλλες.
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα με το
πρόγραμμα.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• ΦΠΑ
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά
• Μια βαλίτσα μέχρι 20 κιλά
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, checkpoint (195€).
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων (περίπου 10€ συνολικά/άτομο).
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
• Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Σημειώσεις:
• Για τους επιβάτες που ταξιδεύουν με τη Sky Express, και επιθυμούν να ταξιδέψουν με
εσωτερικές πτήσεις, το επιπλέον κόστος για όλη την Ελλάδα είναι 75€-95€.
• Διαφοροποίηση στη ροή – σειρά των επισκέψεων του προγράμματος, ενδέχεται να
πραγματοποιηθεί, χωρίς να παραλειφθεί καμία επίσκεψη.
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NH Brugge 4*sup.
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο
Παιδικό(έως 12 ετών)
Φόροι αεροδρομίου & check points :

(22/12,26/12)
575€
795€
395€
195€

(29/12)
625€
865€
395€
195€

(2/1,5/1)
475€
615€
395€
195€

Grand Hotel Casselbergh 4*lux
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο
Παιδικό(έως 12 ετών)
Φόροι αεροδρομίου & check points :

(23/12,24/12)
635€
835€
550€
195€

(29/12)
685€
935€
550€
195€

(5/1)
585€
785€
550€
195€

Golden Tulip Hotel de Medici 4*
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο
Παιδικό(έως 12 ετών)
Φόροι αεροδρομίου & check points :

(23/12,24/12)
545€
725€
395€
195€

Novotel Brugge Centrum 4*
(Family*)
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο
Παιδικό(έως 12 ετών)
Φόροι αεροδρομίου & check points :

(26/12)
545€
745€
395€
195€

Πτήσεις:
Αναχώρηση

Αθήνα – Βρυξέλλες

11.35 - 14.00

Επιστροφή

Βρυξέλλες – Αθήνα

14.50 - 19:00

Benelux:
7 ημέρες

Αναχωρήσεις:
23,27,30 Δεκεμβρίου
2 Ιανουαρίου

Διαμονή
σε κεντρικά
ξενοδοχεία 4 *
σε Αμστερνταμ
& Βρυξέλλες

BENELUX – ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Άμστερνταμ, Βρυξέλλες, Γάνδη, Μπρυζ, Βατερλό, Λουξεμβούργο, Χάγη, Ντελφτ,
Ρότερνταμ, Zaanse Schans, Μάρκεν, Βόλενταμ.

Από

Benelux

595€
το άτομο

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (Περιήγηση Πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για την πρωτεύουσα του Βελγίου, τις Βρυξέλλες. Άφιξη και πανοραμική περιήγηση στην αριστοκρατική πόλη, έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δούμε την
πανέμορφη πλατεία Γκραντ Πλατς με το εντυπωσιακό Δημαρχείο, το κτίριο που στεγάζει το Μουσείο της Πόλης, τα φλαμανδικά αναγεννησιακά κτίρια, αλλά και το αγαλματίδιο του Μανεκέν Πις, που είναι το σύμβολο
της πόλης ,το Βασιλικό Παλάτι, το Βελγικό Κοινοβούλιο, τον γοτθικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μιχαήλ και της Αγίας Γουδούλης, τα κτήρια της Ευρωπαϊκής ‘ Ένωσης, την Αψίδα του Θριάμβου στο πάρκο Σενκαντενέρ
και τέλος το Ατόμιουμ που είναι το σήμα κατατεθέν των Βρυξελλών. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – BΑΤΕΡΛΟ – ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχωρούμε για το μνημείο του Βατερλό στο σημείο που έγινε η τελευταία μάχη του Ναπολέοντα Α΄ στις 18 Ιουνίου 1815 και αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ιστορικά γεγονότα της Ευρώπης.
Στη συνέχεια διασχίζοντας τις Αρδέννες, με τα καταπράσινα δάση, τα γραφικά χωριουδάκια και τα μεγαλοπρεπή κάστρα θα επισκεφθούμε το μικρότερο κρατίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Λουξεμβούργο. Στη
περιήγηση μας θα δούμε το παλάτι του Μεγάλου Δούκα, τον καθεδρικό Ναό της Παναγιάς, την εντυπωσιακή Κόκκινη γέφυρα και τα τείχη της πόλης των τραπεζών. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας
στις Βρυξέλλες. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΓΑΝΔΗ – ΜΠΡΥΖ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την γραφική Γάνδη, μία από τις αρχαιότερες πόλεις του Βελγίου και πρωτεύουσα της Επαρχίας της Ανατολικής Φλάνδρας, η πόλη που υπήρξε κατά τον μεσαίωνα ένα
σπουδαίο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης . Στην περιήγηση μας στο μεσαιωνικό κέντρο της πόλης θα δούμε το κάστρο των ιπποτών και τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Βονιφάτη όπου βρίσκονται έργα του γνωστού
ζωγράφου Ρούμπεν, του Ιερώνυμου Μπος και το υπέροχο τρίπτυχο που αποδίδεται στους αδερφούς Βαν Έικ. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της επαρχίας της Δυτικής Φλάνδρας, μια από τις ομορφότερες πόλεις
της κεντρικής Ευρώπης, τη Μπρυζ. Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης και θα δούμε το πάρκο με τη «Λίμνη της Αγάπης», το παλαιότερο νοσοκομείο στην Ευρώπη του Αγίου Ιωάννη, το Ναό της Παναγίας,
τη πολυφωτογραφημένη γέφυρα του Αγίου Βονιφάτιου, το Μέγαρο των Αρχόντων, τους κήπους Arends και τέλος το Κολέγιο της Ευρώπης, το πρώτο χρηματιστήριο στον κόσμο, μοναδικό στολίδι της πόλης .Επιστροφή
στις Βρυξέλλες . Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΧΑΓΗ – ΝΤΕΛΦΤ – ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την πόλη της «Ειρήνης», την Χάγη, έδρα του Διεθνούς Δικαστηρίου και του Ολλανδικού Κοινοβουλίου με το περίφημο «Παλάτι της Ειρήνης», τα μοναδικής αξίας κτίρια
που στεγάζουν Υπουργεία και Πρεσβείες συγκροτώντας την πιο κομψή , καθώς και τη μεγαλύτερη και κοσμική παραλία της Ολλανδίας, Scheveningen. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς την μεσαιωνική πόλη
Ντελφτ, που ήταν η πρώτη πρωτεύουσα του Ολλανδικού κράτους, μία πόλη με πανέμορφο ιστορικό κέντρο και μεγαλοπρεπούς βασιλικούς ναούς. Συνεχίζουμε για το Ρότερνταμ , στις εκβολές του ποταμού Ρήνου,
το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι του κόσμου με τους ουρανοξύστες, τα μοντέρνα και ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας οικοδομήματα και τις εντυπωσιακές γέφυρες Willem & Erasmus. Αργά το απόγευμα άφιξη στο
Άμστερνταμ. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και περιήγηση στα αξιοθέατα της πόλης που «επιπλέει». Θα δούμε τον παραδοσιακό “Μύλος του Rembrandt” στις όχθες του ποταμού Amstel, το εντυπωσιακό «Στάδιο Αρένα», το επιβλητικό
“Rijksmuseum”, την πανύψηλη «Δυτική Εκκλησία», το «μοναδικό Παλάτι του Βασιλιά» και τον Κεντρικός Σταθμός. Θα δούμε επίσης την πλατεία Νταμ με τα βασιλικά ανάκτορα και την Νέα Εκκλησία, τις πλατείες
Ρέμπραντ και Λάιτσεπλεϊν, το εντυπωσιακό κτίριο του πλωτού σιδηροδρομικού σταθμού, το γραφικό Ροκινκάι και θα καταλήξουμε στην μεγάλη πλατεία με την Λυρική Σκηνή. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα
ελεύθερο. . Το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετικό περίπατο στην περίφημη συνοικία «Τα Κόκκινα Φανάρια» - Red Light District. Διανυκτέρευση.
6η ημέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ZAANSE SCHANS – ΒΟΛΕΝΤΑΜ – ΜΑΡΚΕΝ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε διασχίζοντας το κλασικό τοπίο της Ολλανδικής εξοχής με τα Polders και τα μικρά κανάλια για να φθάσουμε στο φημισμένο και πανέμορφο χωριό Zaanse Schans με
τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στα γραφικά ολλανδικά ψαροχώρια Βόλενταμ και Μάρκεν. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής, θα επισκεφτούμε κι ένα τοπικό, παραδοσιακό τυροκομείο,
όπου «Η Μικρή Ολλανδέζα», ντυμένη με παραδοσιακή φορεσιά, θα μας εξηγήσει πώς παρασκευάζουν τα περίφημα ολλανδικά τυριά και θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε τις γεύσεις τους. Αργά το απόγευμα
επιστροφή στο Άμστερνταμ. Διανυκτέρευση.
7η ημέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ- ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών για την πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα.

Πτήσεις:
Περιλαμβάνονται :
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Βρυξέλλες - Αθήνα με την Sky Express.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (NH Brussels Berlaymont & Park Inn by Radisson Amsterdam City
West) ή παρόμοια.
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Όλες οι περιηγήσεις πραγματοποιούνται με υπερσύγχρονο στόλο λεωφορείων EURO6, ο μοναδικός που
διαθέτει ειδική κλιματιστική μονάδα με φυσικό ψυχικό αέρα και φίλτρα ενεργού άνθρακα εντός της καμπίνας,
εξασφαλίζοντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και φυσικά, την ασφάλειά σας.
• Επίσκεψη στο Zaanse Schans, όπου θα δούμε τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• ΦΠΑ.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 20 κιλά.
Δεν περιλαμβάνονται:
• •Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
• Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων & checkpoint (195€).
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων (10€ περίπου συνολικά).
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Αναχώρηση

Αθήνα – Βρυξέλλες

11.35 - 14.00

Επιστροφή

Βρυξέλλες – Αθήνα

14.50 - 19:00

Ξενοδοχεία
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Παιδική τιμή (έως 12 ετών)
Τιμή κατ’ άτομο σε Μονόκλινο

Φόροι αεροδρομίου , επίναυλος καυσίμων & Check points :

Αναχώρηση (30/12) :

NH Brussels 4*sup.



Το NH Brussels EU Berlaymont
απέχει 5 λεπτά με τα πόδια από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσφέρει
ντιζάιν καταλύματα, με το σταθμό
Schuman, του μετρό να βρίσκεται
σε απόσταση 5 λεπτών με τα πόδια

Early Booking

Κανονική τιμή

595€
395€
825€
195€

645€
395€
875€
195€

+60€

Park Inn by Radisson
Amsterdam CityWest


Το Park Inn by Radisson Amsterdam City
West προσφέρει εξαιρετικές μονάδες, με
ιδιαίτερους εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους. Το κέντρο απέχει μόλις 5 λεπτά με
μετρό και το τρένο που απέχουν μια ανάσα
από το πολυτελές ξενοδοχείο!

Ελβετία:
6 ημέρες

Αναχωρήσεις:
23 & 30 Δεκεμβρίου
04 Ιανουαρίου

Το
πληρέστερο
πρόγραμμα της
Αγοράς

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ - ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ

Λουγκάνο , Λουκέρνη , Ζυρίχη, καταρράχτες Ρήνου , Σαίντ Μόριτζ, Νταβός, Βέρνη , Ιντερλάνκεν, Λοζάνη,
Μοντρέ , Γκριγιέρ , Μπρόκ -Εργοστάσιο σοκολάτας, Γενεύη

Από

Switzerland

695€
το άτομο

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΜΙΛΑΝΟ – ΛΟΥΓΚΑΝΟ – ΛΟΥΚΕΡΝΗ – ΖΥΡΙΧΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Μιλάνο. Πρώτος μας σταθμός το Λουγκάνο, ελβετική πόλη στα σύνορα Ελβετίας-Ιταλίας δίπλα στην λίμνη, με φόντο τις Άλπεις. Στην περιήγησή μας σε μια από
τις πιο τουριστικές πόλεις της Ελβετίας θα έχουμε την δυνατότητα να ανεβούμε με τελεφερίκ στο Μόντε σαν Σαλβατόρε ή το Μόντε Μπρε για να απολαύσουμε την ομώνυμη λίμνη και τις Άλπεις αμφιθεατρικά. Στη
συνέχεια του οδοιπορικού μας η κουκλίστικη Λουκέρνη. Εντυπωσιακή η παλιά πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, τα πλακόστρωτα δρομάκια και τις στολισμένες με σιντριβάνια μικρές πλατειές. Σπουδαία
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. Χρόνος ελεύθερος και στη συνέχεια αναχώρηση για τη Ζυρίχη. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΚΑΤΑΡΡΑΧΤΕΣ ΡΗΝΟΥ
Πρωινό στο ξενοδοχείο . Αμέσως μετά ακολουθεί η πανοραμική περιήγηση στη Ζυρίχη. Θα περάσουμε από την Λεωφόρο Μπανχοφστράσσε όπου βρίσκονται οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ελβετίας και τα μοντέρνα
καταστήματα. Θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό, την Γοτθική Εκκλησία Φραουμνίστερ του 13ου αιώνα διάσημη για τα βιτρό της, την εκκλησία του Αγίου Πέτρου με την μεγαλύτερη πλάκα ρολογιού στην Ευρώπης, το κτίριο
που στεγάζει το Δημαρχείο, την Όπερα, και το μοντέρνο κτίριο Λε Κουρμουζιέ που είναι το κέντρο προστασίας περιβάλλοντος. Αναχώρηση για τους καταρράκτες 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 στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ – ΣΑΙΝ ΜΟΡΙΤΖ- ΝΤΑΒΟΣ (ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ)
Πρωινό και αναχώρηση για 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 Κούρ. Θα πάρουμε το Αλπικό τρένο express με κατεύθυνση το ονομαστό χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ. Η διαδρομή
ξετρελαίνει, μέσα από δάση, λίμνες και παγετώνες. Μια διαδρομή δυόμιση ώρες περίπου, γεμάτη αντιθέσεις, που θα σας μείνει αξέχαστη. Χρόνος ελεύθερος για να χαρείτε την φυσική ομορφιά. Σύντομη επίσκεψη στο
Νταβός και αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.
4η μέρα : ΖΥΡΙΧΗ - ΒΕΡΝΗ - ΙΝΤΕΡΛΑΝΚΕΝ – ΛΟΖΑΝΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Διασχίζοντας τη πανέμορφη Ελβετική ύπαιθρο θα επισκεφθούμε μία από τις ομορφότερες και πιο σημαντικές πόλεις , και πρωτεύουσα της Ελβετίας, τη Βέρνη που είναι κτισμένη στις όχθες
του ποταμού Αάρ. Στην περιήγηση μας στην παλιά πόλη θα δούμε τον περίφημο Πύργο των Ρολογιών με το ωραιότερο ωρολογιακό κουκλοθέατρο, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Βικεντίου και το κτίριο που στεγάζει το
ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Ιντερλάνκεν, την πόλη μεταξύ των λιμνών όπως σημαίνει το όνομα του. Θα περπατήσουμε στην λεωφόρο Χέεβεκ με τις καρυδιές και τις ινδικές καστανιές
και θα θαυμάσουμε τις μοναδικές ομορφιές της πόλης. Τέλος αναχώρηση για τη Λοζάνη τη πόλη-έδρα των Ολυμπιακών αγώνων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
5η μέρα : ΛΟΖΑΝΗ - ΜΟΝΤΡΕ – ΓΚΡΙΓΙΕΡ – ΜΠΡΟΚ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο . Στην περιήγηση μας στην παλιά πόλη της Λοζάνης, θα δούμε το πάρκο Μον Ρεπό, την Πλατεία Ντε λα Ριπόν με το Μέγαρο Ρουμίν, τον Καθεδρικό Ναό της Νοτρ Νταμ, τη συνοικία Ουσύ πάνω στη
λίμνη Λεμάν, το Ολυμπιακό Μουσείο και το ιστορικό πολυτελές ξενοδοχείο Μπο Ριβάζ. Επόμενο σημείο αναφοράς μας, το «διαμάντι» της ελβετικής Ριβιέρας, το περίφημο Μοντρέ. Είναι πασίγνωστο για τους εκλεκτούς
του επισκέπτες (όπως ο Λόρδος Βύρων, ο Τολστόι αλλά και ο Φρέντι Μέρκιουρι), καθώς και για το διάσημο φεστιβάλ τζαζ μουσικής. Στη συνέχεια αναχωρούμε για τη μεσαιωνική Γκριγιέρ, γνωστή για την παραγωγή του
ομώνυμου τυριού. Το αλπικό αυτό χωριό, με τα σπίτια του 15ου και του 17ου αιώνα αλλά και το κάστρο του 11ου αιώνα, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πόλους έλξης επισκεπτών της περιοχής. Είναι παραπάνω
από βέβαιο πως θα σας μαγέψει, καθώς θα σας μεταφέρει σε μια άλλη.. ρομαντική εποχή. Ελεύθερος χρόνος για ψώνια και φωτογραφίες. Επόμενη στάση η πόλη Μπρόκ. Έχουμε φτάσει επίσημα στον παράδεισο της
σοκολάτας. Σύντομα αντικρίζουμε μπροστά μας το εργοστάσιο της σοκολάτας και ξεκινάμε την ξενάγηση, με σοκολατένιες γεύσεις. Τα αρώματα και οι εικόνες εκεί, μένουν για πάντα στη μνήμη! Έρχεται η ώρα της
επιστροφής, αποχαιρετάμε τις ελβετικές σοκολάτες για να επιστρέψουμε στη Λοζάνη. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΛΟΖΑΝΗ -ΓΕΝΕΥΗ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη των διπλωματών αλλά και τη πόλη των πάρκων όπως συχνά αποκαλείτε τη Γενεύη. Είναι μια πανέμορφη και πολυπρόσωπη πόλη κτισμένη στις όχθες της λίμνης Λεμάν. Η
ιδιαίτερη γοητεία της Γενεύης συνίσταται στην ελβετική οργάνωση, στην γαλλική επιρροή στην γλώσσα, την εκλεκτή κουζίνα της και την νυχτερινή διασκέδαση. Η Γενεύη 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. Χρόνος
ελεύθερος και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Γενεύης για τη πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα.
Περιλαμβάνονται :
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Μιλάνο & Γενεύη - Αθήνα με την Aegean Airlines.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα.
• Διαμονή στα επιλεγμένα ξενοδοχεία (Hotel Movenpick Lausanne 4* superior, Hotel Sheraton 5*sup. Zurich).
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.
• Μία βαλίτσα έως 23 κιλά.
• Μία χειραποσκευή έως 8 κιλά.

Πτήσεις:
Αναχώρηση

Αθήνα – Μιλάνο

08.35 - 10.10

Επιστροφή

Γενεύη – Αθήνα

16.55 - 20:40

Ξενοδοχεία (Hotel Movenpick Lausanne 4* superior, Hotel Sheraton 5*sup. Zurich)
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή σε μονόκλινο
Παιδικό έως 6 έτων

Φόροι αεροδρομίου , επίναυλος καυσίμων & Check points :

23/12 & 4/1

30/12

695€
920€
395€
195€

745€
1015€
395€
195€

Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, checkpoint & δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων (195 €).
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων (2,5 ελβετικά/άτομο/βραδιά στη Ζυρίχη, 3,5 ελβετικά/άτομο/βραδιά στη
Λοζάνη).
• Εισιτήριο Αλπικού τρένου (60€).
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
• Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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Σημειώσεις:
• Για τους ταξιδιώτες από Θεσσαλονίκη η τιμή είναι (+70€), από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα (+90€), και αφορά τις αντίστοιχες πτήσεις
εσωτερικού.
• Διαφοροποίηση στη ροή - σειρά των επισκέψεων του προγράμματος, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί, χωρίς να παραλειφθεί καμία επίσκεψη.

Βιέννη:
5 ημέρες

Αναχωρήσεις:
23 Δεκεμβρίου
2 Ιανουαρίου

Διαμονή
σε Κεντρικά
ξενοδοχεία 4*
Lux σε Βιέννη &
Σάλτστμπουργκ

ΠΑΡΑΜΥΘΈΝΙΟ ΣΆΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ,
ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΉ ΒΙΈΝΝΗ
Αυστριακές λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ, Κιτσμπίχελ, Ζελ Αμ Ζε

Δώρο η
Εκρομή σε
ΚΙΤΣΜΠΙΧΕΛ ΖΕΛ ΑΜ ΖΕΕ

Austria

Από

595€
το άτομο

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΒΙΕΝΝΗ – ΛΙΜΝΕΣ ΣΑΛΤΣΚΑΜΕΡΓΚΟΥΤ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Βιέννη. Άφιξη επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τη λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ μέσα από ένα πανόραμα
φυσικής ομορφιάς. Θα περάσουμε από χωριουδάκια με γραφικά παραμυθένια σπιτάκια, λίμνες με κρυστάλλινα νερά όπως η Μόοντεζεε, η Σαν Βόλφανγκ Ζεε, το
γραφικό χωριό Σαν Γκίλγερτ που βρίσκεται στις όχθες ανάμεσα της λίμνης Σαν Βόλφανγκ και Φούσλζεε. Επόμενος προορισμός μας το πανέμορφο Σάλτσμπουργκ.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος στη διάθεσή σας για μια πρώτη γνωριμία, με τη πόλη της μελωδίας το παραμυθένιο Σάλτσμπουργκ. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Πρωινή πανοραμική περιήγηση στην ωραιότερη ¨μικρή¨ πόλη της Αυστρίας. Θα δούμε το παλάτι Μιραμπέλ με τους υπέροχους κήπους του,
τον υπέροχο Καθεδρικό ναό, την μικρή όπερα, το σπίτι – μουσείο του Μότσαρτ και φυσικά την οδό Γκετράιντε-γκάσσε , με τα καλοδιατηρημένα αρχοντικά, τον Πύργο
Γκλόκενσπιλ με τις 35 καμπάνες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και για το ελεύθερο απόγευμα σας προτείνουμε να ανεβείτε στο Κάστρο του «Αλατιού», όπως λέγεται στα
γερμανικά, απ όπου θα έχετε μία υπέροχη πανοραμική θέα της πόλης. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΚΙΤΣΜΠΙΧΕΛ - ΖΕΛ ΑΜ ΖΕΕ - ΒΙΕΝΝΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το πιο φημισμένο χιονοδρομικό του Τυρόλου, το Κίτσμπιχελ. Πρόκειται για ένα παραμυθένιο χωριό, χτισμένο αμφιθεατρικά
από τον 16ο και 17ο αιώνα, μια μαγική εικόνα με τα σπίτια χτισμένα σε τυπική τυρολέζικη αρχιτεκτονική και προσόψεις με έντονα χρώματα, σκεπές σε αυστηρό
τυρολέζικο στυλ και ξύλινα μπαλκόνια. Επόμενος σταθμός μας το Ζέλ αμ Ζεε κτισμένο στις όχθες της ομώνυμης λίμνης, μοιάζει με παραμύθι. Δίκαια έχει χαρακτηριστεί
ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα θέρετρα της Ευρώπης. Περπατήστε στο κέντρο της και θαυμάστε τα παλαιά αρχοντικά τα πανέμορφα σαλέ και απολαύστε τον καφέ ή
μια ζεστή σοκολάτα. Αναχώρηση για τη πανέμορφη και αριστοκρατική Βιέννη. Με την άφιξη θα κάνουμε μια μικρή περιήγηση της πόλης όπου θα δούμε τα πιο
σημαντικά σημεία της και αμέσως μετά θα μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο μας. Θα έχετε χρόνο ελεύθερο για να κάνετε την βόλτα σας στην στολισμένη Βιέννη και
να περπατήσετε στους μεγάλους εμπορικούς δρόμους του ιστορικού κέντρου ή να δειπνήσετε σε ένα παραδοσιακό κελάρι. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ (ξενάγηση)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε τη ξενάγηση στα Ανάκτορα Σένμπρουν τα θερινά ανάκτορα της Mαρίας Θηρεσίας, που θεωρείται ισάξιο των
Bερσαλλιών. Kάνοντας τη περιήγησή μας Θα δούμε το ανάκτορο Mπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του Pινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα πιο
σημαντικά αξιοθέατα της Bιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο,
το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του Tάματος, τη Φωτίχ Kίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου
και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. Ευκαιρία να κάνετε τις εορταστικές σας αγορές καθώς , όπως είναι λογικό, έχει αφθονία επιλογών
για ψώνια και αγορές. Στη Βιέννη θα βρείτε τα κλασικά πολύ μεγάλα και σύγχρονα εμπορικά κέντρα ωστόσο, για μια πιο αυθεντική και μοναδική εμπειρία, μια επίσκεψη
στην Mariahilfer Strasse είναι αναγκαία. Κατά κάποιους είναι ο μακρύτερος και πιο πολυσύχναστος εμπορικός δρόμος στην Ευρώπη. Άλλες επιλογές είναι το Graben
και το Kärntnerstrasse που αποτελούν κομψές, λιγότερο γεμάτες, εμπορικές περιοχές. Αν και μεγάλο μέρος των εμπορευμάτων αντικατοπτρίζει υψηλό στυλ και υψηλή
τιμή, μπορείτε να περάσετε ένα ευχάριστο απόγευμα σε βιτρίνες. Υπάρχουν επίσης πολλά καταστήματα και γκαλερί με αντίκες σε όλη την πόλη, καθώς και υπαίθριες
αγορές . Διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

Περιλαμβάνονται :

Πτήσεις:

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Βιέννη ή Μπρατισλάβα & Βιέννη ή Μπρατισλάβα Αθήνα με ναυλωμένες πτήσεις της Sky Express και της Air Explorer.
• Μετακινήσεις με πολυτελή υπερυψωμένα πούλμαν του γραφείου μας.
• Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο εξωτερικού.
• Διαμονή στα επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* Lux. (Austria Trend hotel Europa Salzburg, Austria Trend hotel
Savoyen Vienna).
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
• Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.
• Φ.Π.Α.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 20 κιλά.

Αναχώρηση 23.12

Αθήνα – Βιέννη

06.30 - 08.00

Επιστροφή 27.12

Βιέννη – Αθήνα

19.00 - 22:30

Πτήσεις:
Αναχώρηση 02.01

Αθήνα – Μπρατισλάβα

19.10 - 20.40

Επιστροφή 06.01

Μπρατισλάβα – Αθήνα

21.00 - 00:10

Ξενοδοχεία Austria Trend hotel Europa Salzburg, Austria Trend hotel Savoyen Vienna
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή σε μονόκλινο
Παιδικό έως 6 έτων

Early Booking

Κανονική Τιμή

595€
735€
495€
195€

645€
785€
495€
195€

Δεν περιλαμβάνονται:

Φόροι αεροδρομίου , επίναυλος καυσίμων & Check points :

•
•
•
•

Σημειώσεις:
• Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
• Οι πτήσεις για την αναχώρηση στις 02.01 είναι προς/από Μπρατισλάβα με την Air Explorer
• Οι παιδικές τιμές είναι για παιδιά μέχρι 12 ετών με διαμονή στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες.
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Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων , check points ( 195 €) .
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται.
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Προαιρετική ασφάλεια Covid-19 (20€).

Βιέννη:
6 ημέρες

Αναχωρήσεις:
28 Δεκεμβρίου

Διαμονή
σε Κεντρικά
ξενοδοχεία 4*
Lux σε Βιέννη &
Σάλτστμπουργκ

ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΉ ΒΙΈΝΝΗ
(ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΆ)
ΠΑΡΑΜΥΘΈΝΙΟ ΣΆΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

Δωρο η
Εκδρομή σε
ΚΙΤΣΜΠΙΧΕΛ ΖΕΛ ΑΜ ΖΕΕ

Αυστριακές λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ, Κιτσμπίχελ, Ζελ Αμ Ζε

Austria

Από

645€
το άτομο

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΒΙΕΝΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Βιέννη. Άφιξη στην αριστοκρατική πόλη . Θα ξεκινήσουμε μια μικρή περιήγηση της πόλης για να δούμε τα πιο σημαντικά
σημεία της και αμέσως μετά θα μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος για να κάνετε την βόλτα σας στην στολισμένη Βιέννη και να περπατήσετε στους
μεγάλους εμπορικούς δρόμους του ιστορικού κέντρου και να δειπνήσετε σε ένα παραδοσιακό κελάρι. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ (ξενάγηση)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε τη ξενάγηση στα Ανάκτορα Σένμπρουν τα θερινά ανάκτορα της Mαρίας Θηρεσίας, που θεωρείται ισάξιο των Bερσαλλιών.
Kάνοντας τη περιήγησή μας Θα δούμε το ανάκτορο Mπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του Pινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα
της Bιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Ανακτορικό Θέατρο,
το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του Tάματος, τη Φωτίχ Kίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την ιστορική
συνοικία της ελληνικής παροικίας. Ευκαιρία να κάνετε τις εορταστικές σας αγορές καθώς , όπως είναι λογικό, έχει αφθονία επιλογών για ψώνια και αγορές. Στη Βιέννη θα
βρείτε τα κλασικά πολύ μεγάλα και σύγχρονα εμπορικά κέντρα ωστόσο, για μια πιο αυθεντική και μοναδική εμπειρία, μια επίσκεψη στην Mariahilfer Strasse είναι αναγκαία.
Κατά κάποιους είναι ο μακρύτερος και πιο πολυσύχναστος εμπορικός δρόμος στην Ευρώπη. Άλλες επιλογές είναι το Graben και το Kärntnerstrasse που αποτελούν κομψές,
λιγότερο γεμάτες, εμπορικές περιοχές. Αν και μεγάλο μέρος των εμπορευμάτων αντικατοπτρίζει υψηλό στυλ και υψηλή τιμή, μπορείτε να περάσετε ένα ευχάριστο απόγευμα
σε βιτρίνες. Υπάρχουν επίσης πολλά καταστήματα και γκαλερί με αντίκες σε όλη την πόλη, καθώς και υπαίθριες αγορές. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΛΙΜΝΕΣ ΣΑΛΤΣΚΑΜΕΡΓΚΟΥΤ – ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ μέσα από ένα πανόραμα φυσικής ομορφιάς. Θα περάσουμε από χωριουδάκια με γραφικά παραμυθένια
σπιτάκια, λίμνες με κρυστάλλινα νερά όπως η Μόοντεζεε, η Σαν Βόλφανγκ Ζεε, το γραφικό χωριό Σαν Γκίλγερτ που βρίσκεται στις όχθες ανάμεσα της λίμνης Σαν Βόλφανγκ
και Φούσλζεε. Επόμενος προορισμός μας το πανέμορφο Σάλτσμπουργκ. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος στη διάθεσή σας για μια πρώτη γνωριμία, με τη πόλη της
μελωδίας το παραμυθένιο Σάλτσμπουργκ. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Πρωινή πανοραμική περιήγηση στην ωραιότερη ¨μικρή¨ πόλη της Αυστρίας. Θα δούμε το παλάτι Μιραμπέλ με τους υπέροχους κήπους του, τον
υπέροχο Καθεδρικό ναό, την μικρή όπερα, το σπίτι – μουσείο του Μότσαρτ και φυσικά την οδό Γκετράιντε-γκάσσε , με τα καλοδιατηρημένα αρχοντικά, τον Πύργο Γκλόκενσπιλ
με τις 35 καμπάνες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και για το ελεύθερο απόγευμα σας προτείνουμε να ανεβείτε στο Κάστρο του «Αλατιού», όπως λέγεται στα γερμανικά, απ όπου
θα έχετε μία υπέροχη πανοραμική θέα της πόλης. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΚΙΤΣΜΠΙΧΕΛ - ΖΕΛ ΑΜ ΖΕΕ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το πιο φημισμένο χιονοδρομικό του Τυρόλου, το Κίτσμπιχελ. Πρόκειται για ένα παραμυθένιο χωριό, χτισμένο αμφιθεατρικά από
τον 16ο και 17ο αιώνα, μια μαγική εικόνα με τα σπίτια χτισμένα σε τυπική τυρολέζικη αρχιτεκτονική και προσόψεις με έντονα χρώματα, σκεπές σε αυστηρό τυρολέζικο στυλ
και ξύλινα μπαλκόνια. Επόμενος σταθμός μας το Ζέλ αμ Ζεε κτισμένο στις όχθες της ομώνυμης λίμνης, μοιάζει με παραμύθι. Δίκαια έχει χαρακτηριστεί ένα από τα πιο
κοσμοπολίτικα θέρετρα της Ευρώπης. Περπατήστε στο κέντρο της και θαυμάστε τα παλαιά αρχοντικά τα πανέμορφα σαλέ και απολαύστε τον καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα.
Επιστροφή στο Σάλτσμπουργκ αργά το απόγευμα . Διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και άμεση αναχώρηση για το αεροδρόμο της Μπρατισλάβας για την πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα.

Περιλαμβάνονται :
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Βιέννη & Μπρατισλάβα - Αθήνα με ναυλωμένες πτήσεις
της Sky Express και της Air Explorer.
• Μετακινήσεις με πολυτελή υπερυψωμένα πούλμαν του γραφείου μας.
• Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο εξωτερικού.
• Διαμονή στα επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* Lux. (Austria Trend hotel Europa Salzburg , Austria Trend hotel
Savoyen Vienna).
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
• Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.
• Φ.Π.Α.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά
• Μια βαλίτσα μέχρι 20 κιλά
Δεν περιλαμβάνονται:
•
•
•
•

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων , Go Box (195€).
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται.
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Προαιρετική ασφάλεια Covid-19 (20€).
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Πτήσεις:
Αναχώρηση 28.12

Αθήνα – Βιέννη

11.10 - 12.40

Επιστροφή 02.01

Μπρατισλάβα – Αθήνα

15.00 - 18:15

Ξενοδοχεία Austria Trend hotel Europa Salzburg , Austria Trend hotel Savoyen Vienna
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή σε μονόκλινο
Παιδικό έως 6 έτων

Φόροι αεροδρομίου , επίναυλος καυσίμων & Check points :

Early Booking

Κανονική Τιμή

645€
875€
545€
195€

695€
925€
545€
195€

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

Βιέννη:
4 ημέρες

Αναχωρήσεις:
27,30 Δεκεμβρίου

Διαμονή
σε Κεντρικά
ξενοδοχεία 4*
ή 5* Lux της
επιλογής σας

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΉ ΒΙΈΝΝΗ

Δωρο η
Εκδρομή
στα Δάση
Μάγιερλινγκ

Βιεννέζικα Δάση Μάγιερλινγκ

Austria

Από

395€
το άτομο

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΒΙΕΝΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και απευθείας πτήση για τη Βιέννη. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας για τακτοποίηση. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ (Ξενάγηση πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την αριστοκρατική πρωτεύουσα της Αυστρίας τη Βιέννη. Επιβίβαση στο λεωφορείο μετά θα ξεκινήσουμε τη
περιήγησή μας όπου δούμε το ανάκτορο Mπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του Pινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά
αξιοθέατα της Bιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο,
το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του Tάματος, τη Φωτίχ Kίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγίου
Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. Ευκαιρία να κάνετε τις εορταστικές σας αγορές καθώς , όπως είναι λογικό,
έχει αφθονία επιλογών για ψώνια και αγορές. Στη Βιέννη θα βρείτε τα κλασικά πολύ μεγάλα και σύγχρονα εμπορικά κέντρα ωστόσο, για μια πιο αυθεντική και
μοναδική εμπειρία, μια επίσκεψη στην Mariahilfer Strasse είναι αναγκαία. Κατά κάποιους είναι ο μακρύτερος και πιο πολυσύχναστος εμπορικός δρόμος στην
Ευρώπη. Άλλες επιλογές είναι το Graben και το Kärntnerstrasse που αποτελούν κομψές, λιγότερο γεμάτες, εμπορικές περιοχές. Αν και μεγάλο μέρος των
εμπορευμάτων αντικατοπτρίζει υψηλό στυλ και υψηλή τιμή, μπορείτε να περάσετε ένα ευχάριστο απόγευμα σε βιτρίνες. Υπάρχουν επίσης πολλά καταστήματα
και γκαλερί με αντίκες σε όλη την πόλη, καθώς και υπαίθριες αγορές . Διανυκτέρευση.
3η μέρα: BIENNH – (ΣAΛTΣMΠOYPΓK)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και σας προτείνουμε αναχώρηση για ημερήσια εκδρομή στο αυτοκρατορικό Σάλτσμπουργκ. Mετά από μία θαυμάσια διαδρομή, τμήμα
της οποίας διέρχεται από την εντυπωσιακή περιοχή των Λιμνών του Salzkammergut, θα φτάσουμε στη γενέτειρα του Mότσαρτ. Eδώ θα περάσουμε από τους
κήπους του ανακτόρου Mίραμπελ και τον ποταμό Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης θα δούμε το σπίτι του Mότσαρτ, το Δημαρχείο, τον
Kαθεδρικό Nαό της πόλης και το Aββαείο του Aγ. Πέτρου. Xρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας για καφέ και βόλτα στα γραφικά δρομάκια του ιστορικού κέντρου
με τις μεσαιωνικές καμάρες και τις περίτεχνες προσόψεις. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: BIENNH – ΔΑΣΗ MAΓIEPΛINΓK – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος μέχρι το μεσημέρι. Αναχώρηση για τα περίχωρα της Bιέννης, για να επισκεφθούμε το περίφημο Βιεννέζικο
Δάσος. Eκεί στην τοποθεσία Mάγιερλινγκ, θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Aψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή ιστορία της αυτοκτονίας του
πρίγκιπα Pοδόλφου, τελευταίου διάδοχου του Θρόνου και της Mαρίας Bετσέρα. Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βιέννης για τη πτήση επιστροφής μας στην
Αθήνα.
Aναχώρηση 27/12

Πτήσεις:
Αναχώρηση 27/12

Αθήνα-Βιέννη

16.45 – 18.15

Επιστροφή 30/12

Βιέννη-Αθήνα

23.59 – 01.35 +1

Πτήσεις:
Αναχώρηση 30.12

Αθήνα-Βιέννη

20.50-23.15

Επιστροφή 02/01

Βιέννη-Αθήνα

15.00-18.15

Περιλαμβάνονται :
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Βιέννη – Αθήνα με την Sky Express.(επιστροφή με Air
Explorer για την αναχώρηση 30/12).
• Μετακινήσεις με πολυτελή υπερσύγχρονα πούλμαν του γραφείου μας.
• Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο εξωτερικού.
• Εκδρομή στα Βιενέζικα Δάση.
• Διαμονή σε ξενοδοχείο 4* ή 5* της επιλογής σας.
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
• Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.
• Φ.Π.Α.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά
• Μια βαλίτσα μέχρι 20 κιλά
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων,go box (195€).
• Προαιρετική Ημερήσια εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ.
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται.
• Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο..
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Hotel Savoyen 4*sup.
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή σε μονόκλινο
Παιδικό έως 12 έτων
Φόροι αεροδρομίου

Early booking Κανονική Τιμή
395€
445€
485€
535€
-€
-€
195€
195€

Hotel Hilton Vienna Standpark 5*.
Early booking Κανονική Τιμή
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
475€
525€
Τιμή σε μονόκλινο
650€
700€
Παιδικό έως 12 έτων
365€
365€
Φόροι αεροδρομίου
195€
195€

Hotel Intercontinental Vienna 5*.
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή σε μονόκλινο
Παιδικό έως 12 έτων
Φόροι αεροδρομίου

Early booking Κανονική Τιμή
495€
545€
685€
735€
345€
345€
195€
195€

Aναχώρηση 30/12
Hotel NH Danube 4*.
Early booking Κανονική Τιμή
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
450€
500€
Τιμή σε μονόκλινο
675€
725€
Παιδικό έως 12 έτων
395€
395€
Φόροι αεροδρομίου
195€
195€

Hotel Savoyen 4*sup..
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή σε μονόκλινο
Παιδικό έως 12 έτων
Φόροι αεροδρομίου

Early booking Κανονική Τιμή
545€
595€
695€
745€
-€
-€
195€
195€

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

Αυστρία:
5 ημέρες

Αναχωρήσεις:
23 & 24 Δεκεμβρίου

Διαμονή
σε Κεντρικά
ξενοδοχεία 4*
ή 5* Lux της
επιλογής
σας

Δώρο η
εκδρομή
στο
Σάλτσμπουργκ!!!

ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΉ ΒΙΈΝΝΗ

Δωρο
η Εκδρομή
στα Δάση
Μάγιερλινγκ

Βιεννέζικα Δάση Μάγιερλινγκ, Ανάκτορα Σέμπρουν, Σάλτσμπουργκ.

Austria

Από

495€
το άτομο

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΒΙΕΝΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την αριστοκρατική πρωτεύουσα της Αυστρίας τη Βιέννη. Με την άφιξη αρχίζει η πανοραμική περιήγηση στο
ιστορικό κέντρο της Βιέννης όπου θα δούμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ, για να δούμε τα πιο σημαντικά
αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, τη Πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο,
το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την εκκλησία του Τάματος, και την Φωτίρ Κίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του
Αγίου Στεφάνου και θα περπατήσουμε στην ιστορική συνοικία της Ελληνικής παροικίας. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ – ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΣΕΜΠΡΟΥΝ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφθούμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σέμπρουν, το οποίο θεωρείται ισάξιο των
Βερσαλλιών. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο να περπατήσετε στην Κέρτνερστράσσε, και να απολαύσετε έναν Βιεννέζικο καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα σ' ένα από
τα πολλά παλιά και διάσημα καφέ της πόλης όπως το Central Cafe ή Latman Café, να αναζητήσετε ιστορικές μνήμες ελληνικού ενδιαφέροντος στις παλιές
ταβέρνες της Φλάισμαρκτ ή να επισκεφθείτε το Θησαυροφυλάκιο του Χόφπουργκ, το Μουσείο Καλών Τεχνών για να θαυμάσετε τις ανεκτίμητες συλλογές των
Αψβούργων. Διανυκτέρευση.
3η μέρα : BIENNH - ελεύθερη ημέρα
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Βάλτε το σκούφο και το παλτό σας και χαρείτε μια από τις πιο όμορφες αγορές της Ευρώπης . Περπατήστε στη καρδιά του ιστορικού
κέντρου για να συναντήσετε την παλιά Βιεννέζικου στυλ Χριστουγεννιάτικη αγορά στην περιοχή του Φρέγιουνγκ. Πρόκειται για μία από τις παλαιότερες αλλά
και παραδοσιακότερες αγορές της πόλης. Δεκάδες λιχουδιές και ακόμη περισσότερες προτάσεις σε χειροποίητα αντικείμενα είναι μόνο ορισμένες από τις
επιλογές που θα συναντήσετε εκεί, ενώ ενδιαφέρον έχουν και τα περίπτερα με παραδοσιακά κεραμικά. Αργά το μεσημέρι η συγκεκριμένη αγορά έχει και
μουσική, ενώ σε ελάχιστη απόσταση βρίσκεται και η Αμ Χοφ Αντβεντ μάρκετ που επίσης δεν έχετε λόγο να μην επισκεφθείτε. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: BIENNH – ΣAΛTΣMΠOYPΓK
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για ημερήσια εκδρομή στο αυτοκρατορικό Σάλτσμπουργκ. Mετά από μία θαυμάσια διαδρομή, τμήμα της οποίας
διέρχεται από την εντυπωσιακή περιοχή των Λιμνών του Salzkammergut, θα φτάσουμε στη γενέτειρα του Mότσαρτ. Eδώ θα περάσουμε από τους κήπους του
ανακτόρου Mίραμπελ και τον ποταμό Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης θα δούμε το σπίτι του Mότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Kαθεδρικό
Nαό της πόλης και το Aββαείο του Aγ. Πέτρου. Xρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας για καφέ και βόλτα στα γραφικά δρομάκια του ιστορικού κέντρου με τις
μεσαιωνικές καμάρες και τις περίτεχνες προσόψεις. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: BIENNH – ΔΑΣΗ MAΓIEPΛINΓK - AΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τα περίχωρα της Bιέννης, για να επισκεφθούμε το περίφημο Βιεννέζικο Δάσος. Eκεί στην τοποθεσία Mάγιερλινγκ,
θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Aψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή ιστορία της αυτοκτονίας του πρίγκιπα Pοδόλφου, τελευταίου διάδοχου του
Θρόνου και της Mαρίας Bετσέρα. Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βιέννης για τη πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα

Πτήσεις:

Πτήσεις:

Αναχώρηση 23.12

Αθήνα – Βιέννη

06.30 - 08.00

Αναχώρηση 24/12

Αθήνα – Βιέννη

06.00 - 07.30

Επιστροφή 27.12

Βιέννη – Αθήνα

19.00 - 22:30

Επιστροφή 28/12

Βιέννη– Αθήνα

13.35 - 16:05

Περιλαμβάνονται :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Βιέννη – Αθήνα με την Sky Express.
Μετακινήσεις με πολυτελή υπερυψωμένα πούλμαν του γραφείου μας.
Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο εξωτερικού.
Εκδρομή στα Βιενέζικα Δάση.
Εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ.
Διαμονή σε κεντρικά πολυτελή ξενοδοχεία 4* ή 5* της επιλογής σας.
Πρωινό καθημερινά.
Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.
Φ.Π.Α.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης.
Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων & Go Box (195€).
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται.
• Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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Hotel Savoyen 4* Sup
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή σε μονόκλινο
Παιδικό έως 12 έτων
Φόροι αεροδρομίου

Early booking Κανονική Τιμή
495€
545€
635€
685€
-€
-€
195€
195€

Hotel Hilton Vienna Standpark 5*
Early booking Κανονική Τιμή
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
595€
645€
Τιμή σε μονόκλινο
815€
865€
Παιδικό έως 12 έτων
495€
495€
Φόροι αεροδρομίου
195€
195€

Hotel Intercontinental Vienna 5*
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή σε μονόκλινο
Παιδικό έως 12 έτων
Φόροι αεροδρομίου

Early booking Κανονική Τιμή
615€
665€
865€
915€
465€
465€
195€
195€

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

Αυστρία:
6 ημέρες

Αναχωρήσεις:
28 Δεκεμβρίου

ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΉ ΒΙΈΝΝΗ

Διαμονή
σε Κεντρικά
ξενοδοχεία 4*
ή 5* Lux της
επιλογής σας

Δώρο η
εκδρομή
στο Σάλτσμπουργκ
και στην
Μπρατισλάβα!!!

Δωρο
η Εκδρομή
στα Δάση
Μάγιερλινγκ

Βιεννέζικα Δάση Μάγιερλινγ

Austria

Από

575€
το άτομο

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΒΙΕΝΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την αριστοκρατική πρωτεύουσα της Αυστρίας τη Βιέννη. Με την άφιξη αρχίζει η πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο
της Βιέννης όπου θα δούμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ, για να δούμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το
Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, τη Πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και
την εκκλησία του Τάματος, και την Φωτίρ Κίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου και θα περπατήσουμε στην ιστορική συνοικία της
Ελληνικής παροικίας. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ – ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΣΕΜΠΡΟΥΝ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφθούμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σέμπρουν, το οποίο θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών. Είναι
από τα σημαντικότερα και ιστορικότερα ανάκτορα της Ευρώπης. Αποτελούσαν τα θερινά ανάκτορα των Αψβούργων από τον 18ο αιώνα έως το 1918 και αποτελούν σήμερα
σπουδαίο τουριστικό πόλο έλξης . Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο να περπατήσετε στην Κέρτνερστράσσε, και να απολαύσετε έναν Βιεννέζικο καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα σ’ ένα
από τα πολλά παλιά και διάσημα καφέ της πόλης όπως το Central Cafe ή Latman Café, να αναζητήσετε ιστορικές μνήμες ελληνικού ενδιαφέροντος στις παλιές ταβέρνες της
Φλάισμαρκτ ή να επισκεφθείτε το Θησαυροφυλάκιο του Χόφπουργκ, το Μουσείο Καλών Τεχνών για να θαυμάσετε τις ανεκτίμητες συλλογές των Αψβούργων. Διανυκτέρευση.
3η μέρα : BIENNH - ελεύθερη ημέρα
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Βάλτε το σκούφο και το παλτό σας και χαρείτε μια από τις πιο όμορφες αγορές της Ευρώπης . Περπατήστε στη καρδιά του ιστορικού κέντρου
για να συναντήσετε την παλιά Βιεννέζικου στυλ αγορά στην περιοχή του Φρέγιουνγκ. Πρόκειται για μία από τις παλαιότερες αλλά και παραδοσιακότερες αγορές της πόλης.
Δεκάδες λιχουδιές και ακόμη περισσότερες προτάσεις σε χειροποίητα αντικείμενα είναι μόνο ορισμένες από τις επιλογές που θα συναντήσετε εκεί, ενώ ενδιαφέρον έχουν
και τα περίπτερα με παραδοσιακά κεραμικά. Αργά το μεσημέρι η συγκεκριμένη αγορά έχει και μουσική, ενώ σε ελάχιστη απόσταση βρίσκεται και η Αμ Χοφ Αντβεντ μάρκετ
που επίσης δεν έχετε λόγο να μην επισκεφθείτε. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: BIENNH – ΣAΛTΣMΠOYPΓK
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για ημερήσια εκδρομή στο αυτοκρατορικό Σάλτσμπουργκ. Mετά από μία θαυμάσια διαδρομή, τμήμα της οποίας διέρχεται από την
εντυπωσιακή περιοχή των Λιμνών του Salzkammergut, θα φτάσουμε στη γενέτειρα του Mότσαρτ. Eδώ θα περάσουμε από τους κήπους του ανακτόρου Mίραμπελ και τον
ποταμό Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης θα δούμε το σπίτι του Mότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Kαθεδρικό Nαό της πόλης και το Aββαείο του Aγ. Πέτρου.
Xρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας για καφέ και βόλτα στα γραφικά δρομάκια του ιστορικού κέντρου με τις μεσαιωνικές καμάρες και τις περίτεχνες προσόψεις. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: BIENNH – ΔΑΣΗ MAΓIEPΛINΓK
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τα περίχωρα της Bιέννης, για να επισκεφθούμε το περίφημο Βιεννέζικο Δάσος. Eκεί στην τοποθεσία Mάγιερλινγκ, θα δούμε το
άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Aψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή ιστορία της αυτοκτονίας του πρίγκιπα Pοδόλφου, τελευταίου διάδοχου του Θρόνου και της Mαρίας
Bετσέρα.Eπιστροφή στη Βιέννη . Διανυκτέρευση.
6η μέρα: BIENNH – ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και άμεση αναχώρηση για την Μπρατισλάβα, με την παλιά πόλη Στάρε Μέστο που ταξιδεύει τους επισκέπτες μερικούς αιώνες στο παρελθόν, καθώς
περπατούν στους λιθόστρωτους δρόμους, θαυμάζουν τη μπαρόκ αρχιτεκτονική, και χαλαρώνουν σε καφετέριες και εστιατόρια. Σε μικρή απόσταση από την παλιά πόλη, θα
δούμε ακόμα σημαντικά αξιοθέατα, όπως το κάστρο Χράντ του 15ου αιώνα που φιλοξενεί το Μουσεία Ιστορίας και Μουσικής, το Εθνικό Θέατρο και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα
της Σλοβακίας καθώς και την Εθνική Πινακοθήκη που στεγάζεται σε ένα ανάκτορο του 18ου αιώνα. Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο
για την πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα.
Περιλαμβάνονται :
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Βιέννη & Μπρατισλάβα - Αθήνα με την Sky Express & την
Air Explorer αντίστοιχα
• Μετακινήσεις με πολυτελή υπερυψωμένα πούλμαν του γραφείου μας.
• Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο εξωτερικού.
• Εκδρομή στα Βιενέζικα Δάση.
• Εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ.
• Eκδρομή στη Μπρατισλάβα
• Διαμονή σε κεντρικά πολυτελή ξενοδοχεία 4* ή 5* της επιλογής σας.
• Πρωινό καθημερινά.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
• Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.
• Φ.Π.Α.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 20 κιλά.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων & Go Box (195€).
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται.
• Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Σημειώσεις:
• Οι παιδικές τιμές είναι για παιδιά μέχρι 12 ετών με διαμονή στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες.
• Πραγματοποιήστε άμεσα κράτηση, επωφεληθείτε τις τιμές Early Booking του τιμοκαταλόγου.
• Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
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Πτήσεις:
Αναχώρηση 28.12

Αθήνα – Βιέννη

11.10 - 12.40

Επιστροφή 02.01

Μπρατισλάβα – Αθήνα

15.00 - 18:15

HOTEL HILTON VIENNA STANDPARK ή
INTERCONTINENTAL 5*
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή σε μονόκλινο
Παιδικό έως 12 έτων
Φόροι αεροδρομίου

Early booking Κανονική Τιμή
795€
845€
1265€
1305€
465€
465€
195€
195€

HOTEL ΝΗ DANUBE 4*
Early booking Κανονική Τιμή
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
575€
675€
Τιμή σε μονόκλινο
825€
875€
Παιδικό έως 12 έτων
395€
395€
Φόροι αεροδρομίου
195€
195€

HOTEL SAVOYEN 4*sup
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή σε μονόκλινο
Παιδικό έως 12 έτων
Φόροι αεροδρομίου

Early booking Κανονική Τιμή
645€
695€
855€
905€
-€
-€
195€
195€

Αυστρία &
Ουγγαρία :
5 ημέρες

Αναχωρήσεις:
23 Δεκεμβρίου

Δώρο η
εκδρομή στη
Μπρατισλάβα!!!

ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΉ ΒΙΈΝΝΗ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΉ ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ

Βιέννη, Μπρατισλάβα ,Βουδαπέστη

Διαμονή
σε κεντρικά
ξενοδοχεία 4*
σε Βιέννη &
Βουδαπέστη

Austria & Hungary

Από

565€
το άτομο

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΒΙΕΝΝΗ (περιήγηση πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη πρωτεύουσα της Αυστρίας τη Βιέννη . Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και αρχίζει η πανοραμική περιήγηση
στο ιστορικό κέντρο της Βιέννης θα δούμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ, για να δούμε τα πιο σημαντικά
αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, τη Πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο,
το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την εκκλησία του Τάματος, και την Φωτίρ Κίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του
Αγίου Στεφάνου και θα περπατήσουμε στην ιστορική συνοικία της Ελληνικής παροικίας. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ημέρα ελεύθερη να περπατήσετε στην Κέρτνερστράσσε, και να απολαύσετε έναν Βιεννέζικο καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα σ' ένα από
τα πολλά παλιά και διάσημα καφέ της πόλης όπως το Central Cafe ή Latman Café, να αναζητήσετε ιστορικές μνήμες ελληνικού ενδιαφέροντος στις παλιές
ταβέρνες της Φλάισμαρκτ ή να επισκεφθείτε το Θησαυροφυλάκιο του Χόφπουργκ, το Μουσείο Καλών Τεχνών για να θαυμάσετε τις ανεκτίμητες συλλογές των
Αψβούργων. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ – ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Μπρατισλάβα, με την παλιά πόλη Στάρε Μέστο που ταξιδεύει τους επισκέπτες μερικούς αιώνες στο παρελθόν,
καθώς περπατούν στους λιθόστρωτους δρόμους, θαυμάζουν τη μπαρόκ αρχιτεκτονική, και χαλαρώνουν σε καφετέριες και εστιατόρια. Σε μικρή απόσταση από
την παλιά πόλη, θα δούμε ακόμα σημαντικά αξιοθέατα, όπως το κάστρο Χράντ του 15ου αιώνα που φιλοξενεί το Μουσεία Ιστορίας και Μουσικής, το Εθνικό
Θέατρο και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σλοβακίας καθώς και την Εθνική Πινακοθήκη που στεγάζεται σε ένα ανάκτορο του 18ου αιώνα. Αναχώρηση για την
πρωτεύουσα της Ουγγαρίας την πανέμορφη Βουδαπέστη. Άφιξη νωρίς το απόγευμα στη Βουδαπέστη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση
σας για να κάνετε τη βόλτα σας στην οδό Βάτσι Ούτσα με τα ωραία καταστήματα και την μοντέρνα πλατεία Μαρτινέλι ή την πλατεία Βαροσμάρτι με το περίφημο
καφέ Ζερμπό. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση πόλης. Πανέμορφη, φιλόξενη και «ακουμπισμένη» στις όχθες του Δούναβη, δεξιά η Βούδα κτισμένη πάνω σε χαμηλούς
λόφους και αριστερά η Πέστη απλωμένη σε πεδιάδα. Οκτώ θαυμαστές γέφυρες συνδέουν τούτα τα δύο κομμάτια, πού εδώ και περίπου 100 χρόνια έχουν ενωθεί
σε μία πόλη. Θα δούμε το εντυπωσιακό κτίριο του Κοινοβουλίου, την Πλατεία Ηρώων, τη Γέφυρα των Αλυσίδων, την υπέροχή εκκλησία του Αγ. Ματθαίου, τον
Πύργο των Ψαράδων που είναι το σύμβολο της πόλη και τον λόφο Γκέλερτ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Για το βράδυ σας προτείνουμε
να διασκεδάσετε σε τοπική ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΒΙΕΝΝΗ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Βιέννης για την πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα .

Περιλαμβάνονται :

Πτήσεις:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αναχώρηση 23.12

Αθήνα – Βιέννη

06.30 - 08.00

Επιστροφή 27.12

Βιέννη – Αθήνα

19.00 - 22:30

Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα –Bιέννη– Αθήνα με την Sky express
Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*(Ηοtel Impulso Fashion Budapest & Austrian Trend Savoyen Vienna).
Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
Ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός στη Βουδαπέστη.
Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.
Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά
Μια βαλίτσα μέχρι 20 κιλά
Φ.Π.Α

Ξενοδοχεία 4* (Ηοtel Impulso Fashion Budapest & Austrian Trend Savoyen Vienna)
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή σε μονόκλινο
Παιδικό έως 12 έτων

Φόροι αεροδρομίου , επίναυλος καυσίμων & Check points :

Early Booking

Κανονική Τιμή

565€
685€
465€
195€

615€
735€
465€
195€

Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων & go box (195 €) .
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται, ότι ρητά αναφέρεται σαν
προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Προαιρετική ασφάλεια Covid-19 (20€)..
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Σημειώσεις:
• Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα
πραγματοποιηθούν..

Αυστρία:
6 ημέρες

Αναχωρήσεις:
28 Δεκεμβρίου

Δώρο η
εκδρομή στη
Μπρατισλάβα!!!

ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΉ ΒΙΈΝΝΗ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΉ ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ

Διαμονή
σε κεντρικά
ξενοδοχεία 4*
σε Βιέννη &
Βουδαπέστη

Βιέννη, Μπρατισλάβα ,Βουδαπέστη

Austria

Από

595€
το άτομο

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΒΙΕΝΝΗ (περιήγηση πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη πρωτεύουσα της Αυστρίας τη Βιέννη . Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και αρχίζει η πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό
κέντρο της Βιέννης θα δούμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ, για να δούμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως
το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, τη Πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο
και την εκκλησία του Τάματος, και την Φωτίρ Κίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου και θα περπατήσουμε στην ιστορική συνοικία της
Ελληνικής παροικίας. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Hμέρα ελεύθερη να περπατήσετε στην Κέρτνερστράσσε, και να απολαύσετε έναν Βιεννέζικο καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα σ’ ένα από τα πολλά παλιά
και διάσημα καφέ της πόλης όπως το Central Cafe ή Latman Café, να αναζητήσετε ιστορικές μνήμες ελληνικού ενδιαφέροντος στις παλιές ταβέρνες της Φλάισμαρκτ ή να
επισκεφθείτε το Θησαυροφυλάκιο του Χόφπουργκ, το Μουσείο Καλών Τεχνών για να θαυμάσετε τις ανεκτίμητες συλλογές των Αψβούργων. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ – ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Μπρατισλάβα, με την παλιά πόλη Στάρε Μέστο που ταξιδεύει τους επισκέπτες μερικούς αιώνες στο παρελθόν, καθώς περπατούν
στους λιθόστρωτους δρόμους, θαυμάζουν τη μπαρόκ αρχιτεκτονική, και χαλαρώνουν σε καφετέριες και εστιατόρια. Σε μικρή απόσταση από την παλιά πόλη, θα δούμε ακόμα
σημαντικά αξιοθέατα, όπως το κάστρο Χράντ του 15ου αιώνα που φιλοξενεί το Μουσεία Ιστορίας και Μουσικής, το Εθνικό Θέατρο και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σλοβακίας
καθώς και την Εθνική Πινακοθήκη που στεγάζεται σε ένα ανάκτορο του 18ου αιώνα. Αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας την πανέμορφη Βουδαπέστη. Άφιξη νωρίς
το απόγευμα στη Βουδαπέστη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση σας για να κάνετε τη βόλτα σας στην οδό Βάτσι Ούτσα με τα ωραία καταστήματα και την
μοντέρνα πλατεία Μαρτινέλι ή την πλατεία Βαροσμάρτι με το περίφημο καφέ Ζερμπό. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση πόλης. Πανέμορφη, φιλόξενη και «ακουμπισμένη» στις όχθες του Δούναβη, δεξιά η Βούδα κτισμένη πάνω σε χαμηλούς λόφους και
αριστερά η Πέστη απλωμένη σε πεδιάδα. Οκτώ θαυμαστές γέφυρες συνδέουν τούτα τα δύο κομμάτια, πού εδώ και περίπου 100 χρόνια έχουν ενωθεί σε μία πόλη. Θα δούμε το
εντυπωσιακό κτίριο του Κοινοβουλίου, την Πλατεία Ηρώων, τη Γέφυρα των Αλυσίδων, την υπέροχή εκκλησία του Αγ. Ματθαίου, τον Πύργο των Ψαράδων που είναι το σύμβολο
της πόλη και τον λόφο Γκέλερτ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Για το βράδυ σας προτείνουμε να διασκεδάσετε σε τοπική ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά.
Διανυκτέρευση.
5η μέρα : ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ολοήμερη εκδρομή στην πρώτη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το Έστεργκομ,. όπου θα επισκεφθούμε το μητροπολιτικό ναό της πόλης, που ήταν μέχρι
το 1976 από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Στο παραδοσιακό Σέντεντρε, θα επισκεφθούμε το Μουσείο της γλύπτριας Μαργκίτ Κόβατς και τη μικρή ορθόδοξη εκκλησία του
1752, χτισμένη από τον αρχιτέκτονα Μάγιερ-Χόφερ. Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε στο χωριό των Καλλιτεχνών και των Καλών Τεχνών, όπως χαρακτηριστικά αποκαλείται ο
Άγ. Ανδρέας, όπου δεσπόζει και η εκκλησία του Αγίου Στεφάνου με τους βασιλικούς τάφους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – MΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Μπρατισλάβα για την πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα .

Περιλαμβάνονται :

Πτήσεις:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αναχώρηση 28.12

Αθήνα – Βιέννη

11.10 - 12.40

Επιστροφή 02.01

Μπρατισλάβα – Αθήνα

15.00 - 18:15

Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα –Bιέννη– Αθήνα με την Sky express
Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*(Ηοtel Impulso Fashion Budapest & Austrian Trend Savoyen Vienna).
Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
Ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός στη Βουδαπέστη.
Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.
Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά
Μια βαλίτσα μέχρι 20 κιλά
Φ.Π.Α

Ξενοδοχεία (Ηοtel Impulso Fashion Budapest & Austrian Trend Savoyen Vienna)
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή σε μονόκλινο
Παιδικό έως 12 έτων

Φόροι αεροδρομίου , επίναυλος καυσίμων & Check points :

Early Booking

Κανονική Τιμή

595€
765€
465€
195€

645€
815€
465€
195€

Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων & go box (195 €) .
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται, ότι ρητά αναφέρεται σαν
προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Προαιρετική ασφάλεια Covid-19 (20€)..
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Σημειώσεις:
• Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα
πραγματοποιηθούν..

Αυστρία:
5, 6 ημέρες

Αναχωρήσεις:
23 Δεκεμβρίου 5ήμερο
28 Δεκεμβρίου 6ήμερο
Το
Μαγικότερο
Ταξιδιωτικό
Πρόγραμμα των
Φετινών Εορτών

ΙΟΥΛΙΑΝΕΣ ΑΛΠΕΙΣ, ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ ΧΑΛΛΣΤΑΤ
Γκρατς, Βίλαχ, Χάλλστατ, λίμνη Μπλεντ, Λουμπλιάνα, Κλάγκενφουρτ, Βιέννη

Από

595€

Austria

το άτομο

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΒΙΕΝΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την αριστοκρατική πρωτεύουσα της Αυστρίας τη Βιέννη. Με την άφιξη αρχίζει η πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της Βιέννης όπου
θα δούμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ, για να δούμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το
τετράγωνο των Μουσείων, τη Πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την εκκλησία του Τάματος, και την Φωτίρ Κίρχε. Στη
συνέχεια θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου και θα περπατήσουμε στην ιστορική συνοικία της Ελληνικής παροικίας. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος
ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΓΚΡΑΤΣ – ΒΙΛΑΧ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Αυστρίας την Βιέννη. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν , και αναχώρηση για το Γκράτς μια πόλη βγαλμένη από τα παραμύθια.
Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αυστρίας, μετά τη Βιέννη και το όνομά της στα σλοβένικα σημαίνει μικρό κάστρο. Η πόλη είναι γνωστή για το μεσαιωνικό/ιστορικό κέντρο της και την
ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της και έχει προστεθεί στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ο Καθεδρικός ναός της πόλης αποτελεί ένα σπάνιο γοτθικό μνημείο, ενώ από
τα σημαντικότερα αξιοθέατα είναι το παλάτι του Εγγενμπέργκ, το Αρχαιολογικό Μουσείο και το εντυπωσιακό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για το Βίλαχ που
αποτελεί σημαντικό σταυροδρόμι για τις Άλπεις . Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΒΙΛΑΧ – ΧΑΛΛΣΤΑΤ
Πρωινό και αναχώρηση για την περιοχή των Λιμνών, οι οποίες προήλθαν από το λιώσιμο των πάγων των Άλπεων. Θα θαυμάσουμε ένα μοναδικό σκηνικό με τις πανέμορφες λίμνες
περιτριγυρισμένες από τα πανύψηλα βουνά των Άλπεων και τα υπέροχα παραδοσιακά χωριουδάκια να συνθέτουν ένα τοπίο που σε κάνει να αναρωτιέσαι αν είναι πραγματικά ή είναι η πινελιά
ενός έξοχου ζωγράφου. Ακολούθως θα επισκεφθούμε το πανέμορφο Χάλλστατ, χτισμένο στις όχθες της ομώνυμης λίμνης και από τα ωραιότερα χωριά της Αυστρίας. Το Χάλλστατ μαζί με τα
αξιοθέατα του Νταχστάιν συνθέτουν το πολιτιστικό τοπίο Χάλλστατ-Νταχτστάιν του Σαλτσκάμεργκουτ, το οποίο αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Τo Χάλλστατ
είναι πολύ δημοφιλής τουριστικός προορισμός λόγω της μοναδικότητας του και είναι επίσης γνωστό ως «το μαργαριτάρι της Αυστρίας», λόγω του εντυπωσιακού τοπίου του είναι σίγουρα ένα
από τα ομορφότερα τοπία σε ολόκληρο τον κόσμο! Ο οικισμός είναι χτισμένος στις όχθες της γραφικής λίμνης και περιτριγυρίζεται από τα επιβλητικά βουνά των Άλπεων τα οποία προκαλούν
δέος... Παραδοσιακά ξύλινα σπίτια, στενά σοκάκια και φιλόξενοι άνθρωποι συνθέτουν τον οικισμό που χωρίς υπερβολή κάθε γωνιά του αποτελεί ένα καρτ ποστάλ. Στη κεντρική πλατεία του
χωριού θα βρείτε πολλά καφέ και εστιατόρια για να γευτείτε μια ζεστή σοκολάτα , τοπικές λιχουδιές ή να πιείτε ένα ποτήρι κόκκινο κρασί . Στη συνέχεια Επιστροφή στο ξενοδοχείο
μας.. Διανυκτέρευση.
4η ημέρα : ΒΙΛΑΧ - ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΝΤ - ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για την λίμνη Μπλεντ που βρίσκεται στους πρόποδες των Ιουλιανών Άλπεων και είναι ένα από τα ομορφότερα μέρη της περιοχής. Θα επισκεφθούμε
το φημισμένο κάστρο του Μπλεντ όπου από ψηλά θα έχουμε μια πανοραμική και εντυπωσιακή εικόνα της λίμνης. Μπορούμε επίσης προαιρετικά να κάνουμε βαρκάδα με το πλοιάριο μέσα
στην καταπράσινη λίμνη και να επισκεφθούμε την παλιά μπαρόκ εκκλησία που βρίσκεται στο νησάκι.. Αναχώρηση για τη Λιουμπλιάνα, Χτισμένη στις όχθες του ομώνυμου ποταμού, με έντονα
στοιχεία από την Αυστριακού τύπου αρχιτεκτονική σε αρκετά κτίρια. Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης με τα στενά δρομάκια και τα όμορφα κτίρια, με τις χρωματιστές ξύλινες
προσόψεις, και θα καταλήξουμε στην κεντρική πλατεία Πρεσερνόβ με τον Καθεδρικό Ναό γοτθικού ρυθμού. Ξεχωρίζουν οι περίτεχνες γέφυρες του ποταμού φιλοτεχνημένες οι περισσότερες
από τον αρχιτέκτονα Τζόζε Πλέτσνικ, τον «Γκαουντί της Βαλκανικής». Θα δούμε το γοτθικού ρυθμού Δημαρχείο, την τριπλή γραφική γέφυρα Τρομοστόβγιε και τη γέφυρα του Δράκου που είναι
το εθνικό σύμβολο της χώρας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
5η ημέρα : ΒΙΛΑΧ - 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. Μπορείτε να απολαύσετε τις βόλτες σας στην Άλτερ πλάτς και να αγοράσετε αντίκες στην υπαίθρια αγορά με τα θαυμάσια
ξυλόγλυπτα με τις παραδοσιακές τεχνικές. Χρόνος ελεύθερος για αγορές και φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας . Διανυκτέρευση.
6η ημέρα : ΒΙΛΑΧ - ΒΙΕΝΝΗ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Βιέννης για τη πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα.
Περιλαμβάνονται :
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Βιέννη & Βιέννη ή Μπρατισλάβα – Αθήνα με την
Sky Express και την Air Explorer.
• Διαμονή στο επιλεγμένο κεντρικό ξενοδοχείο City 4* στο Βίλαχ.
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Μετακινήσεις , ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία , σύμφωνα με το
πρόγραμμα.
• Έμπειρος Αρχηγός – συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 20 κιλά.
Δεν περιλαμβάνονται:
•
•
•
•

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων & Go Box (195€)
Είσοδοι σε μουσεία , αρχαιολογικούς χώρους , θεάματα και γενικά όπου απαιτείται
Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείου (2€ το άτομο τη βραδιά)

Σημειώσεις:
• Στην αναχώρηση στις 28.12 το πρόγραμμα γίνεται 6ήμερο με μία διανυκτέρευση στην Βιέννη την πρώτη ημέρα
σε ξενοδοχείο 4* και περιήγηση της πόλης της Βιέννης. Στο 5ήμερο (23/12-27/12) πρόγραμμα παραλείπεται η 1η
μέρα του αναγραφόμενου προγράμματος.
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Πτήσεις: (5ήμερο)
Αναχώρηση 23.12

Αθήνα- Βιέννη

06.30 – 08.00

Επιστροφή 27.12

Βιέννη - Αθήνα

19.00 - 22.30

Πτήσεις: (6ήμερο)
Αναχώρηση 28.12

Αθήνα- Βιέννη

11.10 – 12.40

Επιστροφή 02.01

Μπρατισλάβα - Αθήνα

15.00 - 18.15

Ξενοδοχεία (City 4*) : Αναχ. 23.12 (5ήμερο)
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή σε μονόκλινο
Παιδικό έως 12 έτων

Φόροι αεροδρομίου , επίναυλος καυσίμων & GO BOX :

Early booking
595€
695€
395€
195€

Κανονική Τιμή
645€
745€
395€
195€

Ξενοδοχεία (City 4*): Αναχ. 28.12 (6ήμερο)
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή σε μονόκλινο
Παιδικό έως 12 έτων

Φόροι αεροδρομίου , επίναυλος καυσίμων &GO BOX:

Early booking
645€
795€
435€
195€

Κανονική Τιμή
695€
845€
435€
195€

Τσεχία:
4,5 ημέρες

Αναχωρήσεις:
23 Δεκεμβρίου – 5ημέρες
23 Δεκεμβρίου – 4ημέρες

Δώρο η
εκδρομή στο
Κάρλοβυ Βάρυ

Δώρο
ειδική
ασφάλεια
Covid-19 αξίας
20€ το άτομο

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΡΑΓΑ
Καστρούπολη - (Δρέσδη) - Κάρλοβυ Βάρυ

Από

Czech Republic

395€
το άτομο

1η μέρα: ΠΡΑΓΑ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΕΩΣ (ΦΟΡΕΣΤΕ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΑΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Πράγα. Άφιξη και αφού μας παραλάβει ο αρχηγός και ξεναγός μας θα μεταβούμε με πούλμαν στο κέντρο της πόλης για να ξεκινήσουμε την περιπατητή ξενάγηση,
στα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης. Θα ξεκινήσουμε με τη Μάλα Στράνα (Mal Strana) που είναι μια από τις παλαιότερες ιστορικές συνοικίες της Πράγας. Κυριολεκτικά σημαίνει «Μικρό Μέρος», αλλά καλύτερα
αποδίδεται σαν «Μικρή Πόλη», καθώς πρόκειται για ένα μικρό μέρος στην αριστερή όχθη του ποταμού Μολδάβα, κάτω από το κάστρο της Πράγας, σε αντίθεση με τις μεγαλύτερες περιοχές της Πράγας στη
δεξιά όχθη του ποταμού. Θα περιδιαβούμε στα γραφικά δρομάκια όπου θα θαυμάσουμε τα παλιά κτήρια ,τις εκκλησίες , τη λιθόστρωτη μπαρόκ πλατεία και το σήμα κατατεθέν της, την εκκλησία του Αγίου
Νικολάου. Χρόνος στη διάθεσή μας για καφέ. Θα συνεχίσουμε τη ξενάγηση μας περνώντας στην απέναντι όχθη, διασχίζοντας τη μεσαιωνική, λιθόστρωτη Γέφυρα του Καρόλου, που ονομάζεται και «λεωφόρος των
αγαλμάτων», από τα 30 αγάλματα αγίων και ηγεμόνων που την στολίζουν από τη μία άκρη έως την άλλη. Ακόμα θα δούμε το παλιό κοιμητήριο και το παλιό εβραϊκό Δημαρχείο. Θα τελειώσουμε τη ξενάγησή μας
σήμερα με την Παλιά Πόλη (Staré Mesto) όπου θα δούμε τη μεγάλη Πλατεία με το άγαλμα του Γιαν Χους και γύρω της το Παλαιό Δημαρχείο, το Αστρονομικό Ρολόι και τέλος τον Πύργο της Πυρίτιδας. Μεταφορά
στο ξενοδοχείο τακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΠΡΑΓΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗ ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ
Πρωινό και αναχώρηση για το Κάστρο της Πράγας που βρίσκεται στη συνοικία Χρατσάνι και είναι ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα κάστρα του κόσμου και η αρχαιότερη έδρα των Τσέχων Βασιλέων.
Σήμερα είναι η έδρα του προέδρου της Δημοκρατίας, ιστορικό και πολιτιστικό κέντρο της πόλης και του κράτους. Θα θαυμάσουμε τον Καθεδρικό Ναό του Βίττου, το πνευματικό σύμβολο των Τσέχων και το πιο
χαρακτηριστικό ορόσημο του Κάστρου. Επίσης θα δούμε τη Βασιλική του Αγίου Γεωργίου και τη βιβλιοθήκη του Στάχοβ. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στο χρυσό δρομάκι ή δρόμο των Αλχημιστών με ιστορικά
σπίτια που εκθέτουν μεσαιωνικές πανοπλίες και πωλούν τουριστικά σουβενίρ. Επίσης στην πύλη του κάστρου κάθε ώρα συγκεντρώνεται κόσμος για να δει την αλλαγή της φρουράς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ
Πρωινό και ακολουθεί ολοήμερη εκδρομή στην όμορφη λουτρόπολη, το Κάρλοβυ Βάρυ, που ακούγεται σχεδόν σαν θρύλος στο βορρά, όπου βουνά, δάση και χωριά περνούν από τα μάτια μας στη διαδρομή σαν
εικονογραφημένο βιβλίο. Η πανέμορφη λουτρόπολη θα μας εντυπωσιάσει με το πράσινο, τα γάργαρα νερά και τα υπέροχα κτίρια. Η ξενάγηση μας γίνεται με τα πόδια και διαρκεί περίπου μία ώρα. Στην περιήγησή
μας θα δούμε το Αυτοκρατορικό θεραπευτήριο, το Θέατρο της πόλης, τις στοές και τα περιστύλια διαφόρων αρχιτεκτονικών ρυθμών, που στεγάζουν τις ιαματικές πηγές, τον φυσικό θερμοπίδακα και τη Ρώσικη
εκκλησία στην άκρη της πόλης, δίπλα στο δάσος. Μετά τη ξενάγηση ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε τη βόλτα σας κατά μήκος του ποταμού ή για ψώνια (πηγή των κρυστάλλων της Βοημίας) και καφέ.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΠΡΑΓΑ – ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΔΡΕΣΔΗ
Πρωινό και η μέρα σας ελεύθερη. Σας προτείνουμε μία ολοήμερη εκδρομή στην πιο μπαρόκ πόλη της Γερμανίας, την Δρέσδη, τη «Φλωρεντία» του ποταμού Έλβα. Η πόλη έχει μια μακροχρόνια ιστορία ως κύρια
και βασιλική κατοικία για τους βασιλιάδες της Σαξωνίας. Ο βομβαρδισμός της και η ολοσχερής καταστροφή της κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο άλλαξε ολοκληρωτικά το πρόσωπο της πόλης. Ξαναχτισμένη ως μια
σοσιαλιστική πόλη, η Δρέσδη παρουσιάζει τώρα μια εντελώς νέα εικόνα καθώς πολλά από τα ιστορικά κτίρια επαναοικοδομήθηκαν για να εντυπωσιάσουν και τον πιο δύσκολο επισκέπτη. Μερικά από αυτά είναι η
Όπερα Semperoper, το περίφημο Zwinger (Τσβίγκερ – ανάκτορο των Βασιλέων της Σαξωνίας), την εκκλησία της Παναγίας, τον περίφημο τοίχο μήκους 102 μέτρων, φτιαγμένος με 24.000 πορσελάνινα πλακάκια
Meissen κ.α. Το 2004 η ΟΥΝΕΣΚΟ κήρυξε τη Δρέσδη και το τμήμα της κοιλάδας του ποταμού Έλβα ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιστροφή στην Πράγα. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΠΡΑΓΑ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και ελεύθερη ημέρα για να απολαύσετε ένα ζεστό ρόφημα σε κάποιο από τα καφέ της πόλης ή να κάνετε την βόλτα σας στους εμπορικούς της δρόμους και να απολαύσετε την πλατεία της Πράγας, όπου
θα βρείτε γραφικές στοές και ιστορικά κτίρια. Μπείτε και σεις μέσα στο πλήθος για να παρακολουθήσετε το Αστρονομικό ρολόι και τα ξεχωριστά του χτυπήματα. Στην συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο και
πτήση επιστροφή

Botanique Hotel 4* (23/12 - 5 ημέρες)
Πτήσεις: (23, 26/12)
Αναχώρηση

Αθήνα – Πράγα

09.25 - 11.05

Επιστροφή

Νίκαια– Αθήνα

11.50 - 15:20

Early booking Κανονική Τιμή
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
465€
515€
Τιμή σε μονόκλινο
595€
645€
Παιδικό έως 12 έτων
265€
265€
Φόροι αεροδρομίου
195€
195€

Prague Marriott Hotel 5* (23/12 – 5 ημέρες).
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή σε μονόκλινο
Παιδικό έως 12 έτων
Φόροι αεροδρομίου

Early booking Κανονική Τιμή
530€
580€
740€
790€
265€
265€
195€
195€

Περιλαμβάνονται :
• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Πράγα – Αθήνα με την AEGEAN AIRLINES & με ναυλωμένες πτήσεις.
• Μετακινήσεις, εκδρομές ,περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με πολυτελή πούλμαν.
• Ξενάγηση πόλης και Καστρούπολης με ελληνόφωνο ξεναγό.
• Δώρο η εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ.
• Δώρο ειδική ασφάλεια Covid-19 αξίας 20€ το άτομο.
• Διανυκτερεύσεις σε πολυτελή ξενοδοχεία 4*/5* με πρωινό σε μπουφέ.
• Έμπειρο Αρχηγό / Συνοδό του γραφείου μας.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης
• Μία βαλίτσα 23kg και μία 8kg χειραποσκευή ανά άτομο.
Δεν περιλαμβάνονται:

Hilton Atrium 5* (23/12 – 5 ημέρες).
Early booking Κανονική Τιμή
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
545€
595€
Τιμή σε μονόκλινο
755€
805€
Παιδικό έως 12 έτων
265€
265€
Φόροι αεροδρομίου
195€
195€

Prague Marriott Hotel 5* (23/12 – 4 ημέρες).
Early booking Κανονική Τιμή
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
440€
490€
Τιμή σε μονόκλινο
600€
650€
Παιδικό έως 12 έτων
265€
265€
Φόροι αεροδρομίου
195€
195€

Botanique Hotel 4* (23/12 - 4 ημέρες).
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή σε μονόκλινο
Παιδικό έως 12 έτων
Φόροι αεροδρομίου

Early booking Κανονική Τιμή
395€
445€
495€
545€
265€
265€
195€
195€

Hilton Atrium 5* (23/12 – 4 ημέρες)..
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή σε μονόκλινο
Παιδικό έως 8 έτων
Φόροι αεροδρομίου

Early booking Κανονική Τιμή
455€
505€
620€
670€
-€
-€
195€
195€

• Χρεώσεις αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων (195€ το άτομο).
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται.
• Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Ταξιδιωτική ασφάλεια Covid-19 (20€)..
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Σημειώσεις:
• Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν. Το ημερήσιο
πρόγραμμα προσαρμόζεται ανάλογα με τα ωράρια των πτήσεων σε κάθε αναχώρηση.
• Στην τετραήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος.

Κεντρική
Ευρώπη:
9 ημέρες

Αναχωρήσεις:
16, 30 Δεκεμβρίου
Οδική αναχώρηση και αεροπoρική επιστροφή(16.12 )
Αεροπορική αναχώρηση & οδική επιστροφή(30.12)

Δώρο
οι φόροι
αεροδρομίων

ΒΙΕΝΝΗ ΠΡΑΓΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Βιέννη, Πράγα, Καρλοβυ βαρυ , Βουδαπέστη ,Βελιγράδι ,Κρουσεβατς

Από

595€

Central Europe

το άτομο

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΒΙΕΝΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την αριστοκρατική πρωτεύουσα της Αυστρίας τη Βιέννη. Αφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο , τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος ελεύθερος για μια
πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ (ξενάγηση πόλης)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάει η πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της Βιέννης όπου θα δούμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ,
για να δούμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, τη Πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό
Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την εκκλησία του Τάματος, και την Φωτίρ Κίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου και θα περπατήσουμε στην
ιστορική συνοικία της Ελληνικής παροικίας. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΡΑΓΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Τσεχίας την παραμυθένια Πράγα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη.
Διανυκτέρευση.
4η 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.
Διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ
Πρόγευμα και αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή στη φημισμένη λουτρόπολη με τα υπέροχα κτίρια Αναγεννησιακού ρυθμού. Στη ξενάγηση μας μεταξύ άλλων θα δούμε το Αυτοκρατορικό
θεραπευτήριο, το Θέατρο της πόλης, το φυσικό θερμοπίδακα, τη Ρώσικη εκκλησία και το θρυλικό ξενοδοχείο Grandhotel Pupp, χτισμένο στα τέλη του 17ου αιώνα. Χρόνος ελεύθερος για να
απολαύσετε την βόλτα σας στο γραφικό κέντρο της πόλης, κατά μήκος του ποταμού ι για να κάνετε τα ψώνια σας, για καφέ ή φαγητό. Μην ξεχνάτε πως το Κάρλοβυ Βάρυ είναι η πηγή των
περίφημων κρυστάλλων Βοημίας, γι' αυτό μην χάσετε την ευκαιρία να κάνετε τις αγορές σας. Επιστροφή στην Πράγα . Διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΠΡΑΓΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Πρωινό και αναχώρηση για την αυτοκρατορική Βουδαπέστη, πόλη που το υγρό στοιχείο είναι ένα από τα πιο δελεαστικά χαρακτηριστικά της. Από την μια μεριά ο Δούναβης, που ελίσσεται
ανάμεσα στην πόλη χωρίζοντας τη στη Βούδα και στην Πέστη και από την άλλη αναβλύζοντα νερά που γεμίζουν τα χαμάμ και τα λουτρά της πόλης. Άφιξη μεταφορά στο ξενοδοχείο τακτοποίηση
στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.
7η ημέρα : ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ξενάγηση)
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. Διανυκτέρευση.
8η ημέρα : ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ
Πρωινό και αναχώρηση για Βελιγράδι. Άφιξη και ακολουθεί ξενάγηση πόλης όπου θα επισκεφθούμε το φρούριο Καλεμέγκταν, τον Πύργο Neboja που ήταν η φυλακή και ο τόπος θανάτου του
Ρήγα Φεραίου, τις εκκλησίες Ruzica και Αγία Παρασκευή, την πλατεία Δημοκρατίας, το Εθνικό θέατρο, το αρχοντικό της Πριγκίπισσας Ljubica, τη μεγαλύτερη Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ευρώπη,
τον Άγιο Σάββα, το μνημειακό κέντρο του Τίτο και το Κοινοβούλιο. Τελευταίος σταθμός για σήμερα το Κρούσεβατς. Μεταφορά στο ξενοδοχείο τακτοποίηση στα δωμάτια . Διανυκτέρευση.
9η ημέρα : ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ – ΑΘΗΝΑ
Συγκέντρωση και αναχώρηση για τα σύνορα Σερβίας -Σκοπίων & Σκοπίων -Ελλάδος και αναχώρηση για την Αθήνα .

Περιλαμβάνονται :

Πτήσεις:

• Αεροπορικά εισιτήρια για τη διαδρομή Αθήνα – Βιέννη ή Βιέννη -Αθήνα .

Αναχώρηση 30.12

Αθήνα – Βιέννη

20.50 - 23.15

Επιστροφή 24.12

Βιέννη– Αθήνα

08.15 - 12.00

• Μετακινήσεις με πολυτελή υπερυψωμένα πούλμαν του γραφείου μας.
• Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*.
• Πρωινό καθημερινά.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
• Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.
• Τοπικός ξεναγός για την ξενάγηση στο παλάτι Σέμπρουν.

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Επιβάρυνση μονόκλινου
Παιδικό έως 6 έτων

Ξενοδοχεία 4*

595€
+240€
-

• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης.

Σημειώσεις:
• Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν
• Το πρόγραμμα στις 16.12 θα πραγματοποιηθεί αντίστροφα και οι πτήσεις επιστροφής είναι οι παραπάνω.

• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

• Μία βαλίτσα έως 23 κιλά.

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.

• Φ.Π.Α.

• Μία χειραποσκευή έως 8 κιλά.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται.
• Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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•

(Α4) 4κλινή εξωτερική 30 €.

•

(Α3) 3κλινή εξωτερική 50 €.

•

(ΑΒ3) 3κλινή εσωτερική 45 €.

•

(ΑΒ2) 2κλινή εσωτερική 65 €.

•

(Α2) 2κλινή εξωτερική 80 €.

Αυστρία:
7 ημέρες

Αναχωρήσεις:
Αναχώρησεις :17 ,18,30 Δεκεμβρίου
Οδική αναχώρηση και αεροπoρική επιστροφή(17, 18.12 )
Αεροπορική αναχώρηση & οδική επιστροφή(30.12)

Δώρο
οι φόροι
αεροδρομίων
!!!

ΓΥΡΟΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΜΟΝΑΧΟ
Βιέννη, Σαλτσμπουρκ, Μόναχο , Ινσμπρουγκ , Βερονα

Από

645€

Austria Germany

το άτομο

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΒΙΕΝΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την αριστοκρατική πρωτεύουσα της Αυστρίας τη Βιέννη. Αφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο , τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ (ξενάγηση πόλης)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάει η πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της Βιέννης όπου θα δούμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα διασχίσουμε την περίφημη
λεωφόρο του Ρινγκ, για να δούμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, τη Πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ,
το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την εκκλησία του Τάματος, και την Φωτίρ Κίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό
Ναό του Αγίου Στεφάνου και θα περπατήσουμε στην ιστορική συνοικία της Ελληνικής παροικίας. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ – ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΜΟΝΑΧΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το αυτοκρατορικό Σάλτσμπουργκ. Mετά από μία θαυμάσια διαδρομή, θα φτάσουμε στη γενέτειρα του Μότσαρτ. Eδώ θα περάσουμε
από τους κήπους του ανακτόρου Mίραμπελ και τον ποταμό Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης θα δούμε το σπίτι του Μότσαρτ, το Δημαρχείο, τον
Καθεδρικό Ναό της πόλης και το Αβαείο του Aγ. Πέτρου. Xρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας για καφέ και βόλτα στα γραφικά δρομάκια του ιστορικού κέντρου με τις μεσαιωνικές
καμάρες και τις περίτεχνες προσόψεις. Επόμενος προορισμός μας η βαυαρική πρωτεύουσα του Μονάχου. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
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 Μαρίενπλατς που συμπληρώνουν η στήλη με το χρυσό
άγαλμα της Παναγίας το γοτθικού ρυθμού Παλαιό Δημαρχείο και τη παλαιότερη εκκλησία του Μονάχου (12ου αιώνα), που χαρακτηρίζεται από έντονα στοιχεία μπαρόκ. Η
ανάβαση στην κορυφή του καμπαναριού της, αλλά κυρίως το αποκαλυπτικό πανόραμα της πόλης από ύψος 92 μ., θα σας κόψουν την ανάσα. Θα συνεχίσουμε με τον Καθεδρικό
Ναό της Παρθένου Μαρίας με τους χαρακτηριστικούς τρούλους (ύψους 109 μ.), που αποτελούν σήμα κατατεθέν της βαυαρικής πρωτεύουσας. Σε μικρή απόσταση από την
Μαρίενπλατζ -πάντα μέσα στα όρια του ιστορικού κέντρου- η κιτρινόχρωμη μπαρόκ εκκλησία Τεατίνερ κίρχε (17ου αιώνα) διακρίνεται για τον πλούσιο εξωτερικό και εσωτερικό
της διάκοσμο. Στο μικρό παρεκκλήσι βρίσκονται οι τάφοι του βασιλιά Mαξιμίλιαν του 2ου και της συζύγου του βασίλισσας Μαρίας, ενώ στην κρύπτη είναι θαμμένα 13 μέλη της
οικογένειας των Βίτελσμπαχ, μεταξύ των οποίων και ο βασιλιάς Όθωνας της Ελλάδας. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΜΟΝΑΧΟ - ΙΝΣΜΠΡΟΥΓΚ - ΒΕΡΟΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Ίνσμπρουκ που είναι κτισμένο δίπλα στις όχθες του ποταμού Ιν. Στη περιήγηση μας θα δούμε το ιστορικό κέντρο του. Η Αψίδα
του Θριάμβου, η Στήλη της Αγίας Άννας, το Δημαρχείο, η Χρυσή Στέγη – έμβλημα της πόλης, το παλάτι Χόφμπουργκ θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον μας. Η βόλτα στους
πλακόστρωτους δρόμους της παλαιάς πόλης μοιάζει με ένα μικρό ταξίδι στην εποχή των Αψβούργων . Χρόνος ελεύθερος και 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. Χρόνος ελεύθερος και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας . Διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΒΕΡΟΝΑ - ΑΝΚΟΝΑ - ΕΝ ΠΛΩ
Πρωινό και άμεση αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα. Επιβίβαση στο στο πλοίο και τακτοποίηση στις καμπίνες . Διανυκτέρευση εν πλω.
7η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ /ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ
Άφιξη στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας /Πάτρας και αναχώρηση για το τελικό μας προορισμό.
Περιλαμβάνονται :

Πτήσεις:

• Αεροπορικά εισιτήρια για τη διαδρομή Αθήνα – Βιέννη ή Βιέννη -Αθήνα .

Αναχώρηση 30.12

Αθήνα – Βιέννη

20.50 - 23.15

• Ναυτιλιακά εισιτήρια Ανκόνα-Πάτρα ή Πάτρα-Ανκόνα σε Αβ4 καμπίνες με wc/douche (τετράκλινες εσωτερικές).

Επιστροφή 23.12

Βιέννη – Αθήνα

08.45 - 12:15

• Μετακινήσεις με πολυτελή υπερυψωμένα πούλμαν του γραφείου μας.

Επιστροφή 24.12

Βιέννη – Αθήνα

08.15 - 12:00

• Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*.
• Πρωινό καθημερινά.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
• Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.
• Φ.Π.Α.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης.
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων
Δεν περιλαμβάνονται:

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Επιβάρυνση μονόκλινου
Παιδικό έως 6 έτων

645€
+180€
-

Σημειώσεις:
• Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα
πραγματοποιηθούν*
• Το πρόγραμμα στις 17.12 και 18.12 θα πραγματοποιηθεί αντίστροφα και οι πτήσεις επιστροφής είναι οι
παραπάνω
Επιβαρύνσεις καμπινών κατ’ άτομο με επιστροφή για τις οδικές εκδρομές εξωτερικού.
•

(Α4) 4κλινή εξωτερική 30 €.

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

•

(Α3) 3κλινή εξωτερική 50 €.

• Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

•

(ΑΒ3) 3κλινή εσωτερική 45 €.

•

(ΑΒ2) 2κλινή εσωτερική 65 €.

•

(Α2) 2κλινή εξωτερική 80 €.
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Ξενοδοχεία 4*

Κεντρική
Ευρώπη:
7 ημέρες

Αναχωρήσεις:
17, 18, 30 Δεκεμβρίου
Οδική αναχώρηση & αεροπoρική επιστροφή (17, 18.12 )
Αεροπορική αναχώρηση & οδική επιστροφή (30.12)

Δώρο οι φόροι
αεροδρομίων !!!

ΒΙΕΝΝΗ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Βιέννη, Ανάκτορα Σεμπρουν , Βουδαπέστη ,Βελιγράδι ,Κρουσεβατς

Από

585€

Central Europe

το άτομο

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΒΙΕΝΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την αριστοκρατική πρωτεύουσα της Αυστρίας τη Βιέννη. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση
στα δωμάτια. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ (ξενάγηση πόλης)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάει η πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της Βιέννης όπου θα δούμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα
διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ, για να δούμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το
τετράγωνο των Μουσείων, τη Πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την
εκκλησία του Τάματος, και την Φωτίρ Κίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου και θα περπατήσουμε στην
ιστορική συνοικία της Ελληνικής παροικίας. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ – ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΣΕΜΠΡΟΥΝ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφθούμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το πασίγνωστο Σέμπρουν, το οποίο θεωρείται
ισάξιο των Βερσαλλιών. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο να περπατήσετε στην Κέρτνερστράσσε, και να απολαύσετε έναν Βιεννέζικο καφέ ή μια
ζεστή σοκολάτα σ' ένα από τα πολλά παλιά και διάσημα καφέ της πόλης όπως το Central Cafe ή Latman Café, να αναζητήσετε ιστορικές μνήμες
ελληνικού ενδιαφέροντος στις παλιές ταβέρνες της Φλάισμαρκτ ή να επισκεφθείτε το Θησαυροφυλάκιο του Χόφπουργκ, το Μουσείο Καλών
Τεχνών για να θαυμάσετε τις ανεκτίμητες συλλογές των Αψβούργων. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Πρωινό και αναχώρηση για την αυτοκρατορική Βουδαπέστη, πόλη που το υγρό στοιχείο είναι ένα από τα πιο δελεαστικά χαρακτηριστικά της.
Από την μια μεριά ο Δούναβης, που ελίσσεται ανάμεσα στην πόλη χωρίζοντας τη στη Βούδα και στην Πέστη και από την άλλη αναβλύζοντα νερά
που γεμίζουν τα χαμάμ και τα λουτρά της πόλης. Άφιξη μεταφορά στο ξενοδοχείο τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη
γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.
5η ημέρα : ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΕΩΣ)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. Διανυκτέρευση.
6η ημέρα : ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ
Πρωινό και αναχώρηση για Βελιγράδι. Άφιξη και ακολουθεί ξενάγηση πόλης όπου θα επισκεφθούμε το φρούριο Καλεμέγκταν, τον Πύργο Neboja
που ήταν η φυλακή και ο τόπος θανάτου του Ρήγα Φεραίου, τις εκκλησίες Ruzica και Αγία Παρασκευή, την πλατεία Δημοκρατίας, το Εθνικό θέατρο,
το αρχοντικό της Πριγκίπισσας Ljubica, τη μεγαλύτερη Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ευρώπη, τον Άγιο Σάββα, το μνημειακό κέντρο του Τίτο και το
Κοινοβούλιο. Τελευταίος σταθμός για σήμερα το Κρούσεβατς. Μεταφορά στο ξενοδοχείο τακτοποίηση στα δωμάτια . Διανυκτέρευση.
7η ημέρα : ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ – ΑΘΗΝΑ
Συγκέντρωση και αναχώρηση για τα σύνορα Σερβίας -Σκοπίων & Σκοπίων -Ελλάδος και αναχώρηση για την Αθήνα.
Περιλαμβάνονται :
• Αεροπορικά εισιτήρια για τη διαδρομή Αθήνα-Βιέννη ή Βιέννη-Αθήνα.

Πτήσεις:

• Μετακινήσεις με πολυτελή υπερυψωμένα πούλμαν του γραφείου μας.

Αναχώρηση 30.12

Αθήνα – Βιέννη

20.50 - 23.15

• Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*.

Επιστροφή 23.12

Βιέννη– Αθήνα

08.45 - 12:15

• Πρωινό καθημερινά.

Επιστροφή 24.12

Βιέννη – Αθήνα

08.15 - 12:00

• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
• Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.
• Τοπικός ξεναγός για την ξενάγηση στο παλάτι Σένμπρουν.
• Φ.Π.Α.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης.

Ξενοδοχεία
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή σε μονόκλινο

585€
+180€

• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται.
• Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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Σημειώσεις:
• Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα
πραγματοποιηθούν.
• Το πρόγραμμα στις 17.12 και 18.12 θα πραγματοποιηθεί αντίστροφα και οι πτήσεις
επιστροφής είναι οι παραπάνω.

Αγγλία:
5 ημέρες

Αναχωρήσεις:
22,23,24,26,29,30,31 Δεκεμβρίου
02,03 & 05 Ιανουαρίου

Διαμονή
σε Κεντρικό
Ξενοδοχείο 4* στο
Kensington &
Rassel Square

ΛΟΝΔΙΝΟ FREEDOM

Από

485€

London

το άτομο

1η μέρα: ΕΛΛΑΔΑ – ΛΟΝΔΙΝΟ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για Λονδίνο. Άφιξη στο αεροδρόμιο Χήθροου του Λονδίνου το οποίο είναι ένα από τα 5 αεροδρόμια της πόλης, Στη συνέχεια παίρνουμε κατεύθυνση προς το κέντρο της πολυπολιτισμικής μητρόπολης
της Ευρώπης όπου και θα ξεκινήσουμε κάνοντας πανοραμική ξενάγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης. Ο διάσημος συγγραφέας Σάμιουελ Τζόνσον είχε πει κάποτε ότι εάν βαριέσαι το Λονδίνο τότε έχεις βαρεθεί να ζεις. Κατά την διάρκει
της ξενάγησής μας θα περάσουμε από το μνημείο του Αλβέρτου και το Ρόγιαλ Άλμπερτ Χολ (Royal Albert Hall), από το φημισμένο Χάιντ Παρκ (Hyde Park) με τα 640 στρέμματα γης που φιλοξενεί και τα ανάκτορα του Κένσινκτον, στη συνέχεια
από την Μαρμπλ Αρτς ( μαρμάρινη αψίδα ) το μοναδικό μαρμάρινο μνημείο στο Λονδίνο και διασχίζοντας την περίφημη οδό Παρκ Λειν (Park Lane) και περνώντας το Γκρίν παρκ (Green Park) φτάνουμε στο σήμα κατατεθέν της βραδινής ζωής
του Λονδίνου την πλατεία Πικαντίλυ (Piccadilly square). Στην συνέχεια θα περάσουμε από την πλατεία Τραφάλγκαρ (Trafalgar square) που ονομάζεται και ομφαλός του Λονδίνου διότι από εδώ χιλιομετρούνται επίσημα όλες οι αποστάσεις προς
άλλες πόλεις της Αγγλίας αλλά και το εξωτερικό. Συνεχίζοντας στον περίφημο δρόμο του Γουάιτ Χολ (Whitehall) θα διακρίνουμε και τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ (Buckingham Palace) όπου διαμένει η Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ ενώ στη συνέχεια
θα περάσουμε και μπροστά από το επίσημο παλάτι της μοναρχίας που είναι το παλάτι του Αγίου Ιακώβου αλλά επειδή ήταν σχετικά μικρό εδώ και περίπου 120 χρόνια η Βασιλική Αυλή έχει μεταφερθεί στο γειτονικό παλάτι του Μπάνκινγχαμ.
Συνεχίζουμε την πανοραμική ξενάγηση περνώντας από το περίφημο κτίριο του Κοινοβουλίου ένα καταπληκτκό κτίριο χτισμένο σε δύο διαφορετικού αιώνες τον 11ο και τον 19ο αιώνα. Το κοινοβούλιο στεγάζει την βουλή των λόρδων και την βουλή
των κοινοτήτων ενώ φυσικά διακρίνουμε και το ρολοί της βουλής το περίφημο Μπιγκ Μπεν (Big Ben). Συνεχίζουμε με κατεύθυνση την παλιά πόλη του Λονδίνου ή αλλιώς το Σίτυ του Λονδίνου που έχει έκταση μόλις ένα τετραγωνικό μίλι αλλά
στεγάζει τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες της γης αλλά παρα πολλές τράπεζες, εδώ λοιπόν ουσιαστικά χτυπάει η οικονομική καρδιά της Ευρώπης. Μετά από μια ολιγόλεπτη στάση στον Πύργο του Λονδίνου (Tower Bridge) θα συνεχίσουμε
και θα δούμε την γέφυρα του πύργου (Tower Bridge) πάνω στον ποταμό Τάμεση που είναι μαιανδρικός ποταμός. Το χρηματιστήριο και η τράπεζα της Αγγλίας βρίσκονται εδώ στο κέντρο της παλιάς πόλης του Λονδίνου καθώς επίσης και ένα από
τα αριστουργήματα του Κρίστοφερ Ρεν ο καθεδρικό ναός του Αγίου Παύλου (St Paul’s Cathedral). Μετά το τέλος της ξενάγησής μας θα αναχωρήσουμε για το ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ – ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΤΟΥ WINDSOR ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΕΡΙΝΩΝ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΑΝΤΑΜ ΤΥΣΣΩ)
Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και ημέρα ελεύθερη. Γιά όσους επιθυμούν προαιρετικά επιβίβαση στο πούλμαν και επίσκεψη στο κάστρο του Γουίντσορ. Φθάνοντας στο κάστρο του Γουίντσορ περνάμε πρώτα από το Βασιλικό κολέγιο του Ήτον.
Το περιβάλλον του κολεγίου που κάτω από τους αψιδωτούς πύργους του εξακολουθεί να γαλουχεί πρίγκιπες, δούκες, λόρδους, κόμηδες, και αριστοκράτες κάθε κλάσης. Το κολέγιο του Ήτον είναι ένα οικοτροφείο αποκλειστικά αρρένων.
Αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με κύρος και κανόνες που προσομοιάζουν σε βασιλικό πρωτόκολλο, ενώ οι μαθητές του -γόνοι της παγκόσμιας ελίτ- καταφέρνουν να εισαχθούν σε ένα τεράστιο ποσοστό σε
πανεπιστήμια της λεγόμενης Ivy League -αλλά και στα περιώνυμα ιδρύματα της Οξφόρδης και του Κέμπριτζ συγκεκριμένα και μάλιστα σε ένα ποσοστό 30%. Δεν είναι τυχαίο ότι στο Eton College έχουν τελειώσει 20 πρωθυπουργοί της Μεγάλης
Βρετανίας, ανάμεσα στους οποίους ο Ντέιβιντ Κάμερον αλλά και ο νυν αρχηγός του κράτους -μετά τη βασίλισσα- Μπόρις Τζόνσον. Από τους πλέον γνωστούς αποφοίτους του είναι ακόμη οι πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι, ενώ αν κάνουμε μια
αναδρομή στο παρελθόν στους διαδρόμους του θα «συναντήσουμε» προσωπικότητες όπως ο Ίαν Φλέμινγκ, ο Τζορτζ Όργουελ, αλλά και μέλη των οικογενειών Ρόθτσιλντ, Γκόλντσμιθ και Βάντερμπιλτ. Στη συνέχεια περνούμε πάνω από τον ποταμό
Τάμεση ο οποίος πηγάζει από τα βουνά της Ουαλίας και στην πορεία του περνάει και από το Βασιλικό χωριό του Γουίντσορ. Το Γουίντσορ είναι Βασιλικό χωριό διότι μέσα στο κάστρο φιλοξενούνται και τα θερινά ανάκτορα της Βασιλική οικογένειας.
Το κάστρο είναι αξιοσημείωτο για τη μακροχρόνια σύνδεσή του με την αγγλική και αργότερα με τη βρετανική βασιλική οικογένεια, αλλά και για την αρχιτεκτονική του. Το αρχικό κάστρο του Γουίντσορ χτίστηκε τον 11ο αιώνα, μετά τη νορμανδική
κατάκτηση της Αγγλίας υπό τον Γουλιέλμο Α’. Από την εποχή του Ερρίκου Α’ χρησιμοποιείται από τους εκάστοτε μονάρχες. Το κάστρο περιλαμβάνει επίσης και το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, που χτίστηκε τον 15ο αιώνα και αποτελεί τον
πνευματικό τόπο του κάστρου. Είναι το πολυπληθέστερο κάστρο στον κόσμο, καθώς περισσότεροι από 500 άνθρωποι ζουν και εργάζονται εκεί. Η Βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ χρησιμοποιεί το κάστρο για τη διαμονή της τα σαββατοκύριακα, καθώς και
ως τόπο δεξιώσεων και υποδοχής ξένων προσκεκλημένων. Κάθε χρόνο πραγματοποιείται εκεί η Τελετή του Βατερλώ, με την παρουσία της Βασίλισσας και η ετήσια τελετή του Τάγματος της Περικνημίδας, που γίνεται στο Παρεκκλήσι του Αγίου
Γεωργίου. Μετά το τέλος της περιήγησής φεύγοντας από το Γουίντσορ θα περάσουμε από την πίσω πλευρά του κάστρου όπου και θα δούμε τον δρόμο που παίρνει η Βασίλισσα που είναι μια απόλυτη ευθεία ενός μιλίου για να παρευρεθεί κάθε
Ιούνιο και να παρακολουθήσει τις Βασιλικές Ιπποδρομίες του Άσκοτ. Συνεχίζοντας θα περάσουμε μέσα από το πάρκο του Ράνιμιντ (Runnymede) όπου και θα δούμε το μνημείο της Μάγνα Κάρτα (Magna Carta) όπου το 1215 ο Βασιλιάς Ιωάννης
ο Ακτήμονας συναντήθηκε με μια ομάδα βαρόνων σε αυτό το μικρό κομμάτι της υπαίθρου. Εδώ σφράγισε τη Magna Carta, που θεωρείται από πολλούς ως το συμβολικό πρώτο βήμα στο δρόμο προς τη σύγχρονη δημοκρατία. Στην συνέχεια θα
επιστρέψουμε στο Λονδίνο και θα επισκεφθούμε το φημισμένο μουσείο κερίνων ομοιωμάτων της Μαντάμ Τυσσώ. Στην συνέχεια όσοι επιθυμούν μπορούν να παραμείνουν ελεύθεροι για αγορές ενώ οι υπόλοιποι που δεν επιθυμούν μπορούν
να επιστρέψουν στο ξενοδοχείο με το πούλμαν. Διανυκτέρευση.
3η μέρα : ΛΟΝΔΙΝΟ – ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ
Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και ημέρα ελεύθερη για αγορές και για τις επισκέψεις σας σε διάφορα αξιοθέατα της πόλης μιας και είναι ανεξάντλητη σε καταστήματα, τέχνη και ψυχαγωγία. Όπως είναι γνωστό το Λονδίνο είναι πραγματικά
πρωτεύουσα της μόδας. Η περίφημες Όξφορντ Στρητ, Μπόντ Στρητ, Ρήγεντς Στρητ με τα αμέτρητα πολυκαταστήματα της όπως το Σέλφριντζις, με τους γνωστούς οίκους μόδας υψηλής ραπτικής και με καταστήματα υψηλής ποιότητας αποτελούν
αγοραστικό πόλο έλξης εκατομμυρίων επισκεπτών του Λονδίνου. Επίσης δεν πρέπει να λησμονήσουμε το πολυκατάστημα – αξιοθέατο Χάροντς στο Νάιτσμπριτζ για ανάλογα βαλάντια. Εναλλακτικά προτείνουμε μία βόλτα στις διάσημες αγορές
του Λονδίνου όπως του Πορτομπέλο στην περιοχή του Νότινγκ Χίλ, την αγορά Spitalfields και Camden με καταστήματα και τους δεκάδες πάγκους που εμπορεύονται αντίκες και άλλα είδη λαϊκής τέχνης σε δεύτερο χέρι που μπορεί να σας
φανούν ευκαιρίες. Για ένα καλό γεύμα για όσους επιθυμούν την Κινέζικη κουζίνα οι επιλογές είναι πολλές καθώς στην παραδοσιακή Κινέζικη συνοικία (China Town) υπάρχουν αμέτρητα Κινέζικα εστιατόρια, ενώ δίπλα από την Κινέζικη συνοικία
υπάρχουν πάρα πολλά εστιατόρια όλων των εθνικοτήτων όπως το αργεντίνικο Gaucho Piccadilly για steaks, τα κλασικά Βρετανικά παραδοσιακά Rules & Simpsons και το πολυτελές The Wolseley στο Mayfair. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ – ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΠΡΑΙΤΟΝ)
Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και στην συνέχεια προαιρετική εκδρομή στο Μπράιτον επιβίβαση στο πούλμαν για να κατευθυνθούμε νότια του Λονδίνου και παίρνοντας τον αυτοκινητόδρομο Μ23 θα φτάσουμε στο παραλιακό Μπράιτον στο
Αγγλικό κανάλι (English Channel) που χωρίζει την Αγγλία με την Γαλλία. Φθάνοντας στο Μπράιτον θα γευματίσουμε στο εστιατόριο που έχει προκρατήσει το γραφείο μας. Μετά το γεύμα μπορούμε να απολαύσουμε την πόλη. Το Μπράιτον
ήταν Σαξωνικό χωριό. Όταν τον 5ο μ.Χ. αιώνα οι Σάξωνες αποβιβάστηκαν στην Αγγλία, εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα. Ένας Σάξωνας ονόματι Beorthelm δημιούργησε ένα αγρόκτημα στη θέση της σημερινής πόλης. Το αγρόκτημα αυτό
εξελίχθηκε σε μικρό χωριό, το Beorthelmtun καθώς εκτός από τις αγροτικές δραστηριότητες η παραθαλάσσια θέση του επέτρεπε την ενασχόληση με την αλιεία. Οι αλιείς εγκαταστάθηκαν κοντά στην παραλία στις υπώρειες του βράχου που
δέσποζε του Μπράιτον. Στην συνέχεια η έκταση της πόλης αυξανόταν συνεχώς, με συνέπεια την "απορρόφηση" ορισμένων περιφερειακών οικισμών, ενώ το 2000, η συνένωση του Μπράιτον με το γειτονικό Χόουβ πήρε το προνόμιο της πόλης από
τη βασίλισσα Ελισάβετ Β' στα πλαίσια των εορτασμών της νέας χιλιετίας. Εκτός από τις προβλήτες, μπορεί κανείς να επισκεφθεί την παλαιά, κτισμένη με τούβλα εκκλησία του Αγίου Βαρθολομαίου (St. Bartholomew Church) και τη λίγο νεότερή
της εκκλησία του Αγίου Νικολάου (St. Nicholas Church) που αποκαλείται "The Mother Church" και την εκκλησία του Αγίου Πέτρου. Υπάρχει, επίσης, το Βασιλικό Περίπτερο (Royal Pavillion) σε σχέδια του αρχιτέκτονα Τζον Νας (Hohn Nash),
το Μαυσωλείο Σασούν (Sassoon Mausoleum) - σήμερα αίθουσα προγευμάτων - και τα δύο αρχιτεκτονικά δείγματα με σαφή επήρεια από την Ινδο-σαρακηνική αρχιτεκτονική. Στο Μπράιτον μπορεί επίσης ο επισκέπτης να δει τον παλαιότερο
ηλεκτροκίνητο σιδηρόδρομο στον κόσμο, τον Volk's Electric Railway, ο οποίος λειτουργεί ως σήμερα. Η πόλη διαθέτει, επίσης, παραλίες για κολύμβηση (όταν το επιτρέπει ο καιρός), πολλά εστιατόρια, μπαρ και ξενοδοχεία. Επιστροφή στο
Λονδίνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα : ΛΟΝΔΙΝΟ – ΑΘΗΝΑ
Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και ελεύθερος χρόνος. Στην συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο Χήθρου και πτήση επιστροφής για την Ελλάδα με τις καλύτερες εντυπώσεις από την εκδρομή μας.

Πτήσεις:
Περιλαμβάνονται :

Αναχώρηση

Αθήνα – Λονδίνο

11.10 - 13.05

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Λονδίνο – Αθήνα με τα υπερσύγχρονα αεροσκάφη Airbus
Neo της Sky Express.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας, για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα.
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* της επιλογής σας.
• Αγγλικό πρωινό καθημερινά.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 20 κιλά.

Επιστροφή

Λονδίνο – Αθήνα

14.00 - 19:30

Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων (200€).
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
• Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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Αναχωρήσεις: 22,23,24,26/12 &
02,03,05/01
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο
Παιδικό(έως 8 ετών)
Φόροι αεροδρομίου

Early Booking
485€
645€
325€
200€

Αναχωρήσεις: 29,30,31/12
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο
Παιδικό(έως 8 ετών)
Φόροι αεροδρομίου

Early Booking
575€
825€
345€
200€

TARA COPTHORNE KENSINGTON 4*

Κανονική Τιμή
535€
695€
375€
200€

TARA COPTHORNE KENSINGTON 4*

Κανονική Τιμή
625€
875€
395€
200€

HOLIDAY INN BLOOMSBURY 4*

Early Booking
545€
795€
345€
200€

Κανονική Τιμή
595€
845€
395€
200€

HOLIDAY INN BLOOMSBURY 4*

Early Booking
635€
895€
385€
200€

Κανονική Τιμή
685€
945€
435€
200€

Σημειώσεις:
• Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
• Αναχωρήσεις από όλη την Ελλάδα. Πτήσεις εσωτερικού από/προς Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Χανιά, Ρόδο, Κέρκυρα, Αλεξανδρούπολη με
μόνο 75€ - 95€ επιπλέον χρέωση.
• ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
• Ολοήμερη εκδρομή στο Μπράιτον με εορταστικό γεύμα 25/12 & 01/01
£ 120,00
• Ολοήμερη εκδρομή στο Μπράιτον με γεύμα εκτός 25/12 & 01/01
£ 80,00
• Ολοήμερη εκδρομή κάστρο Windsor (χωρίς εισιτήριο εισόδου) & Madam Tussaud’s (με εισιτήριο εισόδου)
£ 80,00

Αγγλία:
5 ημέρες

Αναχωρήσεις:
22,23,24,26,29,30,31 Δεκεμβρίου
02,03 & 05 Ιανουαρίου

Δώρα
1)δείπνο σε
Αγγλική Pub!
& 2) η εκδρομή
στο Κάστρο
Γουίντσορ!

Δώρα:

1) Το εισιτήριο
εισόδου στη Μαντάμ
Τυσσώ!
2) Ημερήσια εκδρομή στο
Μπράιτον!
3) Εορταστικό γεύμα τα
Χριστούγεννα & την
Πρωτοχρονιά!

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΄΄PREMIUM΄΄
Κάστρο Γουίντσορ, Μουσείο της Μαντάμ Τυσσώ, Mπράιτον

London

Από

645€
το άτομο

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΛΟΝΔΙΝΟ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΔΕΙΠΝΟ ΣΕ ΑΓΓΛΙΚΗ PUB
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για Λονδίνο. Άφιξη στο αεροδρόμιο Χήθροου του Λονδίνου το οποίο είναι ένα από τα 5 αεροδρόμια της πόλης, Στη συνέχεια παίρνουμε κατεύθυνση προς το κέντρο της πολυπολιτισμικής
μητρόπολης της Ευρώπης όπου και θα ξεκινήσουμε κάνοντας πανοραμική ξενάγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης. Ο διάσημος συγγραφέας Σάμιουελ Τζόνσον είχε πει κάποτε ότι εάν βαριέσαι το Λονδίνο τότε έχεις βαρεθεί να
ζεις. Κατά την διάρκει της ξενάγησής μας θα περάσουμε από το μνημείο του Αλβέρτου και το Ρόγιαλ Άλμπερτ Χολ (Royal Albert Hall), από το φημισμένο Χάιντ Παρκ (Hyde Park) με τα 640 στρέμματα γης που φιλοξενεί και τα ανάκτορα του
Κένσινκτον, στη συνέχεια από την Μαρμπλ Αρτς ( μαρμάρινη αψίδα ) το μοναδικό μαρμάρινο μνημείο στο Λονδίνο και διασχίζοντας την περίφημη οδό Παρκ Λειν (Park Lane) και περνώντας το Γκρίν παρκ (Green Park) φτάνουμε στο σήμα
κατατεθέν της βραδινής ζωής του Λονδίνου την πλατεία Πικαντίλυ (Piccadilly square). Στην συνέχεια θα περάσουμε από την πλατεία Τραφάλγκαρ (Trafalgar square) που ονομάζεται και ομφαλός του Λονδίνου διότι από εδώ χιλιομετρούνται
επίσημα όλες οι αποστάσεις προς άλλες πόλεις της Αγγλίας αλλά και το εξωτερικό. Συνεχίζοντας στον περίφημο δρόμο του Γουάιτ Χολ (Whitehall) θα διακρίνουμε και τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ (Buckingham Palace) όπου διαμένει
η Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ ενώ στη συνέχεια θα περάσουμε και μπροστά από το επίσημο παλάτι της μοναρχίας που είναι το παλάτι του Αγίου Ιακώβου αλλά επειδή ήταν σχετικά μικρό εδώ και περίπου 120 χρόνια η Βασιλική Αυλή έχει
μεταφερθεί στο γειτονικό παλάτι του Μπάνκινγχαμ. Συνεχίζουμε την πανοραμική ξενάγηση περνώντας από το περίφημο κτίριο του Κοινοβουλίου ένα καταπληκτκό κτίριο χτισμένο σε δύο διαφορετικού αιώνες τον 11ο και τον 19ο αιώνα.
Το κοινοβούλιο στεγάζει την βουλή των λόρδων και την βουλή των κοινοτήτων ενώ φυσικά διακρίνουμε και το ρολοί της βουλής το περίφημο Μπιγκ Μπεν (Big Ben). Συνεχίζουμε με κατεύθυνση την παλιά πόλη του Λονδίνου ή αλλιώς το
Σίτυ του Λονδίνου που έχει έκταση μόλις ένα τετραγωνικό μίλι αλλά στεγάζει τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες της γης αλλά παρα πολλές τράπεζες, εδώ λοιπόν ουσιαστικά χτυπάει η οικονομική καρδιά της Ευρώπης. Μετά από μια
ολιγόλεπτη στάση στον Πύργο του Λονδίνου (Tower Bridge) θα συνεχίσουμε και θα δούμε την γέφυρα του πύργου (Tower Bridge) πάνω στον ποταμό Τάμεση που είναι μαιανδρικός ποταμός. Το χρηματιστήριο και η τράπεζα της Αγγλίας
βρίσκονται εδώ στο κέντρο της παλιάς πόλης του Λονδίνου καθώς επίσης και ένα από τα αριστουργήματα του Κρίστοφερ Ρεν ο καθεδρικό ναός του Αγίου Παύλου (St Paul’s Cathedral). Μετά το τέλος της ξενάγησής μας θα δειπνήσουμε
σε Αγγλική μπυραρία και θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε παραδοσιακή Αγγλική μπύρα. Μετά θα αναχωρήσουμε για το ξενοδοχείο μας για τακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ – ΚΑΣΤΡΟ ΓΟΥΙΝΤΣΟΡ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΜΑΝΤΑΜ ΤΥΣΣΩ
Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και στην συνέχεια επιβίβαση στο πούλμαν και επίσκεψη στο κάστρο του Γουίντσορ. Φθάνοντας στο κάστρο του Γουίντσορ περνάμε πρώτα από το Βασιλικό κολέγιο του Ήτον. Το περιβάλλον του κολεγίου
που κάτω από τους αψιδωτούς πύργους του εξακολουθεί να γαλουχεί πρίγκιπες, δούκες, λόρδους, κόμηδες, και αριστοκράτες κάθε κλάσης. Το κολέγιο του Ήτον είναι ένα οικοτροφείο αποκλειστικά αρρένων. Αποτελεί ένα από τα πλέον
αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με κύρος και κανόνες που προσομοιάζουν σε βασιλικό πρωτόκολλο, ενώ οι μαθητές του -γόνοι της παγκόσμιας ελίτ- καταφέρνουν να εισαχθούν σε ένα τεράστιο ποσοστό σε πανεπιστήμια της
λεγόμενης Ivy League -αλλά και στα περιώνυμα ιδρύματα της Οξφόρδης και του Κέμπριτζ συγκεκριμένα και μάλιστα σε ένα ποσοστό 30%. Δεν είναι τυχαίο ότι στο Eton College έχουν τελειώσει 20 πρωθυπουργοί της Μεγάλης Βρετανίας,
ανάμεσα στους οποίους ο Ντέιβιντ Κάμερον αλλά και ο νυν αρχηγός του κράτους -μετά τη βασίλισσα- Μπόρις Τζόνσον. Από τους πλέον γνωστούς αποφοίτους του είναι ακόμη οι πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι, ενώ αν κάνουμε μια αναδρομή
στο παρελθόν στους διαδρόμους του θα «συναντήσουμε» προσωπικότητες όπως ο Ίαν Φλέμινγκ, ο Τζορτζ Όργουελ, αλλά και μέλη των οικογενειών Ρόθτσιλντ, Γκόλντσμιθ και Βάντερμπιλτ. Στη συνέχεια περνούμε πάνω από τον ποταμό
Τάμεση ο οποίος πηγάζει από τα βουνά της Ουαλίας και στην πορεία του περνάει και από το Βασιλικό χωριό του Γουίντσορ. Το Γουίντσορ είναι Βασιλικό χωριό διότι μέσα στο κάστρο φιλοξενούνται και τα θερινά ανάκτορα της Βασιλική
οικογένειας. Το κάστρο είναι αξιοσημείωτο για τη μακροχρόνια σύνδεσή του με την αγγλική και αργότερα με τη βρετανική βασιλική οικογένεια, αλλά και για την αρχιτεκτονική του. Το αρχικό κάστρο του Γουίντσορ χτίστηκε τον 11ο αιώνα,
μετά τη νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας υπό τον Γουλιέλμο Α’. Από την εποχή του Ερρίκου Α’ χρησιμοποιείται από τους εκάστοτε μονάρχες. Το κάστρο περιλαμβάνει επίσης και το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, που χτίστηκε τον 15ο
αιώνα και αποτελεί τον πνευματικό τόπο του κάστρου. Είναι το πολυπληθέστερο κάστρο στον κόσμο, καθώς περισσότεροι από 500 άνθρωποι ζουν και εργάζονται εκεί. Η Βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ χρησιμοποιεί το κάστρο για τη διαμονή της
τα σαββατοκύριακα, καθώς και ως τόπο δεξιώσεων και υποδοχής ξένων προσκεκλημένων. Κάθε χρόνο πραγματοποιείται εκεί η Τελετή του Βατερλώ, με την παρουσία της Βασίλισσας και η ετήσια τελετή του Τάγματος της Περικνημίδας,
που γίνεται στο Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Μετά το τέλος της περιήγησής φεύγοντας από το Γουίντσορ θα περάσουμε από την πίσω πλευρά του κάστρου όπου και θα δούμε τον δρόμο που παίρνει η Βασίλισσα που είναι μια απόλυτη
ευθεία ενός μιλίου για να παρευρεθεί κάθε Ιούνιο και να παρακολουθήσει τις Βασιλικές Ιπποδρομίες του Άσκοτ. Συνεχίζοντας θα περάσουμε μέσα από το πάρκο του Ράνιμιντ (Runnymede) όπου και θα δούμε το μνημείο της Μάγνα Κάρτα
(Magna Carta) όπου το 1215 ο Βασιλιάς Ιωάννης ο Ακτήμονας συναντήθηκε με μια ομάδα βαρόνων σε αυτό το μικρό κομμάτι της υπαίθρου. Εδώ σφράγισε τη Magna Carta, που θεωρείται από πολλούς ως το συμβολικό πρώτο βήμα στο
δρόμο προς τη σύγχρονη δημοκρατία. Στην συνέχεια θα επιστρέψουμε στο Λονδίνο και θα επισκεφθούμε το φημισμένο μουσείο κερίνων ομοιωμάτων της Μαντάμ Τυσσώ. Στην συνέχεια όσοι επιθυμούν μπορούν να παραμείνουν ελεύθεροι
για αγορές ενώ οι υπόλοιποι που δεν επιθυμούν μπορούν να επιστρέψουν στο ξενοδοχείο με το πούλμαν. Διανυκτέρευση.
3η μέρα : ΛΟΝΔΙΝΟ – ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ
Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και ημέρα ελεύθερη για αγορές και για τις επισκέψεις σας σε διάφορα αξιοθέατα της πόλης μιας και είναι ανεξάντλητη σε καταστήματα, τέχνη και ψυχαγωγία. Όπως είναι γνωστό το Λονδίνο είναι πραγματικά
πρωτεύουσα της μόδας. Η περίφημες Όξφορντ Στρητ, Μπόντ Στρητ, Ρήγεντς Στρητ με τα αμέτρητα πολυκαταστήματα της όπως το Σέλφριντζις, με τους γνωστούς οίκους μόδας υψηλής ραπτικής και με καταστήματα υψηλής ποιότητας
αποτελούν αγοραστικό πόλο έλξης εκατομμυρίων επισκεπτών του Λονδίνου. Επίσης δεν πρέπει να λησμονήσουμε το πολυκατάστημα – αξιοθέατο Χάροντς στο Νάιτσμπριτζ για ανάλογα βαλάντια. Εναλλακτικά προτείνουμε μία βόλτα στις
διάσημες αγορές του Λονδίνου όπως του Πορτομπέλο στην περιοχή του Νότινγκ Χίλ, την αγορά Spitalfields και Camden με καταστήματα και τους δεκάδες πάγκους που εμπορεύονται αντίκες και άλλα είδη λαϊκής τέχνης σε δεύτερο χέρι
που μπορεί να σας φανούν ευκαιρίες. Για ένα καλό γεύμα για όσους επιθυμούν την Κινέζικη κουζίνα οι επιλογές είναι πολλές καθώς στην παραδοσιακή Κινέζικη συνοικία (China Town) υπάρχουν αμέτρητα Κινέζικα εστιατόρια, ενώ δίπλα
από την Κινέζικη συνοικία υπάρχουν πάρα πολλά εστιατόρια όλων των εθνικοτήτων όπως το αργεντίνικο Gaucho Piccadilly για steaks, τα κλασικά Βρετανικά παραδοσιακά Rules & Simpsons και το πολυτελές The Wolseley στο Mayfair.
Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ – ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΠΡΑΙΤΟΝ & ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΓΕΥΜΑ 3 ΠΙΑΤΩΝ
Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και στην συνέχεια επιβίβαση στο πούλμαν για να κατευθυνθούμε νότια του Λονδίνου και παίρνοντας τον αυτοκινητόδρομο Μ23 θα φτάσουμε στο παραλιακό Μπράιτον στο Αγγλικό κανάλι (English Channel)
που χωρίζει την Αγγλία με την Γαλλία. Φθάνοντας στο Μπράιτον θα γευματίσουμε στο εστιατόριο που έχει προκρατήσει το γραφείο μας. Μετά το γεύμα μπορούμε να απολαύσουμε την πόλη. Το Μπράιτον ήταν Σαξωνικό χωριό. Όταν τον
5ο μ.Χ. αιώνα οι Σάξωνες αποβιβάστηκαν στην Αγγλία, εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα. Ένας Σάξωνας ονόματι Beorthelm δημιούργησε ένα αγρόκτημα στη θέση της σημερινής πόλης. Το αγρόκτημα αυτό εξελίχθηκε σε μικρό χωριό,
το Beorthelmtun καθώς εκτός από τις αγροτικές δραστηριότητες η παραθαλάσσια θέση του επέτρεπε την ενασχόληση με την αλιεία. Οι αλιείς εγκαταστάθηκαν κοντά στην παραλία στις υπώρειες του βράχου που δέσποζε του Μπράιτον.
Στην συνέχεια η έκταση της πόλης αυξανόταν συνεχώς, με συνέπεια την "απορρόφηση" ορισμένων περιφερειακών οικισμών, ενώ το 2000, η συνένωση του Μπράιτον με το γειτονικό Χόουβ πήρε το προνόμιο της πόλης από τη βασίλισσα
Ελισάβετ Β' στα πλαίσια των εορτασμών της νέας χιλιετίας. Εκτός από τις προβλήτες, μπορεί κανείς να επισκεφθεί την παλαιά, κτισμένη με τούβλα εκκλησία του Αγίου Βαρθολομαίου (St. Bartholomew Church) και τη λίγο νεότερή της
εκκλησία του Αγίου Νικολάου (St. Nicholas Church) που αποκαλείται "The Mother Church" και την εκκλησία του Αγίου Πέτρου. Υπάρχει, επίσης, το Βασιλικό Περίπτερο (Royal Pavillion) σε σχέδια του αρχιτέκτονα Τζον Νας (Hohn Nash), το
Μαυσωλείο Σασούν (Sassoon Mausoleum) - σήμερα αίθουσα προγευμάτων - και τα δύο αρχιτεκτονικά δείγματα με σαφή επήρεια από την Ινδο-σαρακηνική αρχιτεκτονική. Στο Μπράιτον μπορεί επίσης ο επισκέπτης να δει τον παλαιότερο
ηλεκτροκίνητο σιδηρόδρομο στον κόσμο, τον Volk's Electric Railway, ο οποίος λειτουργεί ως σήμερα. Η πόλη διαθέτει, επίσης, παραλίες για κολύμβηση (όταν το επιτρέπει ο καιρός), πολλά εστιατόρια, μπαρ και ξενοδοχεία. Επιστροφή στο
Λονδίνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα : ΛΟΝΔΙΝΟ – ΑΘΗΝΑ
Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και ελεύθερος χρόνος. Στην συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο Χήθρου και πτήση επιστροφής για την Ελλάδα με τις καλύτερες εντυπώσεις από την εκδρομή μας.
Περιλαμβάνονται :
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Λονδίνο – Αθήνα με τα υπερσύγχρονα αεροσκάφη
Airbus Neo της Sky Express.
• Δείπνο σε Αγγλική μπυραρία.
• Το εισιτήριο εισόδου στη Μαντάμ Τυσσώ.
• Η ημερήσια εκδρομή στο Μπράιτον.
• Εορταστικό γεύμα τα Χριστούγεννα και τη Πρωτοχρονιά ( Για τις αναχωρήσεις 22,23,24,29,30,31/12) σε
εστιατόριο στο Μπράιτον με μενού 3 πιάτων.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας, για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με
το πρόγραμμα.
• Διαμονή στο ξενοδοχείο Copthorne Tara Kensington 4*.
• Αγγλικό πρωινό καθημερινά.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
• Μια βαλίτσα μέχρι 20 κιλά.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων (200€).
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
• Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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Πτήσεις:
Αναχώρηση

Αθήνα – Λονδίνο

11.10 - 13.05

Επιστροφή

Λονδίνο – Αθήνα

14.00 - 19:30

Ξενοδοχεία (Copthorne Tara Kensington 4*) : Αναχ. 22,23,24/12
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή σε μονόκλινο
Παιδικό έως 8 έτων
Φόροι αεροδρομίου

Ξενοδοχεία (Copthorne Tara Kensington 4*)
: Αναχ. 29,30,31/12
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή σε μονόκλινο
Παιδικό έως 8 έτων
Φόροι αεροδρομίου

Early booking Κανονική Τιμή
785€
835€
1085€
1085€
-€
-€
200€
200€

Early booking
685€
855€
-€
200€

Κανονική Τιμή
735€
905€
-€
200€

Ξενοδοχεία (Copthorne Tara Kensington 4*):
Αναχ. 26/12 & 02,03,05/01
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή σε μονόκλινο
Παιδικό έως 8 έτων
Φόροι αεροδρομίου

Early booking Κανονική Τιμή
645€
695€
815€
865€
-€
-€
200€
200€

Σημειώσεις:
•
•
•

Για τις αναχωρήσεις 22,23,24,29,30,31/12 η ροή των εκδρομών – περιήγησεων του προγράμματος θα αλλάξει, ώστε στις 25/12 να πραγματοποιήσουμε το
Χριστουγεννιάτικο γεύμα και 01/01 το πρωτοχρονιάτικο γεύμα μας.
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
Αναχωρήσεις από όλη την Ελλάδα. Πτήσεις εσωτερικού από/προς Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Χανιά, Ρόδο, Κέρκυρα, Αλεξανδρούπολη με μόνο 75€ - 95€ επιπλέον
χρέωση.
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ/ΤΩΝ ΘΕΣΗΣ/ΕΩΝ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΣΑΣ
Όταν εσείς ή ο ταξιδιωτικός σας πράκτορας, επιθυμείτε να δηλώσετε συμμετοχή και να κλείσετε μία ή περισσότερες θέσεις
σε ένα ταξίδι του θα πρέπει να συμπληρώσετε το δελτίο κράτησης, να το υπογράψετε και να καταθέσετε μία προκαταβολή
ίση με το 30% της αξίας της εκδρομής. Με την υπογραφή σας στο έντυπο κράτησης επιβεβαιώνετε ότι διαβάσατε τους
γενικούς όρους συμμετοχής σε οργανωμένο ταξίδι και ότι συμφωνείτε με αυτούς που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της σύμβασης μεταξύ του γραφείου και εσάς. Η σύμβαση δε αυτή διέπεται από τους Ελληνικούς νόμους και διατάξεις
και αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια της Αθήνας και μόνον. Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν
επικυρώνονται με πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής δεν υποχρεώνουν το γραφείο να δεσμεύει θέσεις.

2. ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ
Η σύμβαση του ταξιδιού σας γίνεται μεταξύ του γραφείου που δεσμεύεται να σας προσφέρει τις διάφορες υπηρεσίες
που αποτελούν μέρος του ταξιδιού σας όπως αυτές αναφέρονται λεπτομερώς στη σύμβαση σας. Μια κράτηση θεωρείται
έγκυρη εφ’ όσον καταβληθεί η σχετική προκαταβολή, όπως αυτή ορίζεται στους γενικούς όρους. Δήλωση συμμετοχής
μπορεί απ’ ευθείας στο γραφείο μας ή μέσω κάποιου από τα συνεργαζόμενα με το γραφείο ανά την Ελλάδα γραφεία. Για
την καταβολή της προκαταβολής καθώς και για την εξόφληση, οι πελάτες έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν μετρητοίς

7. ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Για την διοργάνωση των εκδρομών το γραφείο λειτουργεί σαν μεσάζων και χρησιμοποιεί για λογαριασμό των πελατών
του αεροπορικές και άλλες μεταφορικές εταιρίες ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία και άλλους φορείς στους
οποίους δεν έχει άμεσο έλεγχο. Δεν έχει συνεπώς ούτε δυνατό ούτε δίκαιο να θεωρηθεί υπεύθυνο για ανωμαλίες στις
παροχές των υπηρεσιών των παραπάνω συντελεστών όπως: Αλλαγές καθυστερήσεις ή ακυρώσεις προγραμματισμένων
δρομολογίων κάθε μορφής και τις έμμεσες επιπτώσεις τους. Ατυχήματα ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις
από κλιματολογικές συνθήκες αδυναμία προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες (JET LAG) υψόμετρο, επιδημίες
τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητας. Οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να προκληθούν
από απρόβλεπτες καταστάσεις όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, διαδηλώσεις, πραξικοπήματα, πολέμους
αεροπειρατείες, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες ή καταστάσεις ανωτέρας βίας. Φθορά απώλεια ή κλοπή αποσκευών,
προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγραφών κι οποιεσδήποτε συνέπειες από εγκληματική ή
άλλη αξιόποινη πράξη σε βάρος των πελατών του. Αντιθέτως μάλιστα, το γραφείο είναι υποχρεωμένο σε περιπτώσεις
ανωμαλιών και καθυστερήσεων που οδηγούν σε πρόσθετες δαπάνες όπως π. χ. φαγητά, ξενοδοχεία, μεταφορές κλπ. να
απαιτήσει από τους πελάτες του, των οποίων είναι μεσάζων να πληρώσουν επιτόπου κάθε πρόσθετη δαπάνη που δεν
μπορούσε να προβλεφθεί στο αρχικό πρόγραμμα. Το γεγονός ότι το γραφείο προκειμένου να εξυπηρετήσει τους πελάτες
του προθυμοποιείται να καλύψει τις επιπλέον δαπάνες λόγω πρόσκαιρης συναλλαγματικής αδυναμίας τους, δεν υπονοεί
ότι φέρει έμμεσα την ευθύνη αυτών των ανωμαλιών και ότι δεν θα απαιτήσει νόμιμα από τους πελάτες του τα ποσά αυτά,
μετά την επιστροφή τους και το τέλος του ταξιδιού.

με πιστωτική κάρτα VISA - ΕΜΠΟΡΟΚΑΡΤΑ - ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ - MASTERCARD - EUROCARD - DINERS - AMERICAN EXPRESS 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ
- TRAVEL CREDIT CARD. Η τελική εξόφληση, για την εγκυρότητα της συμμετοχής, πρέπει να γίνει τουλάχιστον 12 (δώδεκα) Βασική υποχρέωση όσων συμμετέχουν σε ομαδικά ταξίδια, είναι η έγκαιρη προσέλευση στις εκδηλώσεις του προγράμματος.
μέρες πριν την αναχώρηση της κάθε εκδρομής. Η εξόφληση του υπολοίπου γίνεται προκαταβολικά, όχι αργότερα από 10 Η έλλειψη συνεπείας εκτός των άλλων προβλημάτων που δημιουργεί, υποχρεώνει τον αρχηγό να αναχωρήσει με τους
(δέκα) μέρες πριν την έναρξη του ταξιδιού. Αν δεν πληρώσετε το υπόλοιπο του ταξιδιού σας 10 μέρες πριν την αναχώρηση υπόλοιπους ταξιδιώτες για την εκτέλεση του προγράμματος, με συνέπεια αφ’ ενός για τον καθυστερημένο εκδρομέα την
σας, το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση. Αν δηλώσετε συμμετοχή σε ένα ταξίδι σε λιγότερο απώλεια της εκδρομής μετακίνησης η άλλης υπηρεσίας αφ’ ετέρου και στην εταιρία να αρνηθεί οποιαδήποτε αποζημίωση
από δέκα μέρες πριν την αναχώρηση, τότε πρέπει να καταβάλλεται την πλήρη αξία του ταξιδιού σας, κατά το στάδιο της για της υπηρεσίες που δεν προσφέρθηκαν. Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την έγκαιρη εξασφάλιση
και διαφύλαξη των απαραιτήτων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίων πιστοποιητικών εμβολιασμού αδειών αποδημίας
κράτησης.
κ. α) καθώς και για την γνησιότητα των δηλώσεων τους στις ελληνικές ή ξένες νομισματικές και τελωνειακές αρχές. Οι
μετέχοντες σε ομαδικά ταξίδια δεν έχουν την ευχέρεια αλλαγής της διαμονής τους σε άλλα ξενοδοχεία από εκείνα που
3. ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ Η ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
παραμένει όλο το γκρουπ ακόμα και αν προτίθενται να καταβάλουν την διαφορά τιμής. Ο κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος
Είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να σας προσφέρουμε όλες τις υπηρεσίες που έχουμε προγραμματίσει για κάθε
σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού για τη φύλαξη σε ασφαλές μέρος του διαβατηρίου των χρημάτων του, των αεροπορικών
ταξίδι μας όπως και το συγκεκριμένο που διαλέξατε κατά την εγγραφή σας και τη δήλωση συμμετοχής σας. Επειδή όμως εισιτηρίων του κλπ. Αν χάσετε κάτι, θα συνδράμουμε για την καλύτερη και πιο άμεση λύση. Όποια έξοδα χρειαστούν
ετοιμάζουμε και προγραμματίζουμε τις διάφορες υπηρεσίες που σας προσφέρουμε πολύ πριν από την ημερομηνία της θα επιβαρύνουν εσάς. Ειδικότερα στα ξενοδοχεία, είναι διεθνείς πρακτική να μην αναλαμβάνουν ευθύνη για χρήματα ή
αναχώρησης σας και χρησιμοποιούμε υπηρεσίες πολλών προμηθευτών, ανεξαρτήτων μεταξύ τους, όπως αεροπορικές τιμαλφή, που αφήνει κανείς στο δωμάτιο. Υπάρχουν ειδικά μικρά χρηματοκιβώτια για τέτοιες περιπτώσεις.
εταιρείες, ξενοδοχεία κρουαζιερόπλοια κλπ. Στους οποίους δεν είναι δυνατόν να έχουμε τον άμεσο έλεγχο, είναι δυνατόν
να υπάρξουν αλλαγές, τις οποίες εκ των πραγμάτων είμαστε υποχρεωμένοι να τις ακολουθήσουμε. Οι αλλαγές αυτές είναι 9. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ
μικρής σημασίας. Αν έχουμε μια αλλαγή ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ τότε θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας πριν
την αναχώρηση, και να σας ενημερώσουμε. Αλλαγή μεγάλης σημασίας θεωρούμε αυτή που αλλάζει την ημέρα και την ώρα
αναχώρησης (πέρα των 12 ωρών) ένας ενδιάμεσος σταθμός του ταξιδιού σας ή να αλλάξει η κατηγορία των ξενοδοχείων,
πλοίων κλπ. Σε μικρότερη. Στην περίπτωση αυτή έχετε τις εξής τρεις εναλλακτικές λύσεις. Α) Να δεχθείτε την αλλαγή Β) Να
αγοράσετε ένα άλλο ταξίδι (του γραφείου) με την ίδια τιμή πώλησης ή με την μεγαλύτερη αξία καταβάλλοντας την διαφορά
Γ) Να ακυρώσετε το ταξίδι, με ταυτόχρονη είσπραξη όλων των χρημάτων που έχετε καταβάλει. Το γραφείο δεν αναλαμβάνει
την ευθύνη, όταν μετά την αναχώρηση ενός ταξιδιού, μια κανονική πτήση δρομολογίου αεροπορικής εταιρείας δεν
πραγματοποιηθεί ή για άλλα γεγονότα που είναι πέρα από τον έλεγχο μας και παρά την επιμέλεια και φροντίδα μας δεν
έχουμε την δυνατότητα να αποφύγουμε, όπως η αλλαγή αεροσκάφους σε άλλο μικρότερης χωρητικότητας, καθυστέρησης
λόγω τεχνικής βλάβης, από πόλεμο, τρομοκρατικής ενέργειας από κοινωνικές αναταραχές, φυσικές καταστροφές απεργίες

Ξενοδοχεία
Η εταιρία μας χρησιμοποιεί επιλεγμένα ξενοδοχεία με κριτήριο την ποιότητα, τη θέση του, ανάλογα με την εκδρομή και τις
λογικές τιμές. Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο διεθνώς παραδεκτό για την κατάσταση αυτή, ενδέχεται η ποιότητα
του ξενοδοχείου να διαφέρει από χώρα σε χώρα, έστω και αν η κατηγορία είναι ίδια. Τα τρίκλινα δωμάτια, είναι στην
ουσία δίκλινα δωμάτια με την προσθήκη κάποιου έξτρα κρεβατιού και συνεπώς λιγότερο άνετα. Γι’ αυτό συνιστούμε να
αποφεύγονται. Η παραμονή σε όλα τα ξενοδοχεία εκτός αν ρητά αναφέρεται, είναι σε δωμάτια στάνταρ (standard rooms).
Σε όλο τον κόσμο, τα δωμάτια είναι διαθέσιμα για χρήση από τις 15. 00 (ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης του ταξιδιώτη)
Παράλληλα ο ίδιος ταξιδιώτης οφείλει να παραδώσει το δωμάτιο του από τις 10. 00 μέχρι της 12. 00 άσχετα πάντα με την
ώρα αναχώρησης από το ξενοδοχείο. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να κρατήσει το δωμάτιο του κανείς πέρα
από τις 12. 00 εφ’ όσον υπάρχει διαθεσιμότητα στο ξενοδοχείο κατ’ αρχήν και πληρώσει το ανάλογο ενοίκιο.

διαφόρων κλάδων, φυσικά φαινόμενα, επιδημίες, εμπάρκο. Σε θέματα μεταφοράς με πλοία, αεροπλάνα και τραίνα όσο Γεύματα
και για την εξασφάλιση διαμονής η ευθύνη μας σε όλες τις περιπτώσεις περιορίζεται στα πλαίσια των σχετικών Διεθνών
Σε όποια ταξίδια μας περιλαμβάνονται τα γεύματα (ημιδιατροφή) αυτά είναι είτε το βράδυ είτε το μεσημέρι ανάλογα το
Όρων Μεταφοράς. Αποφάσεις για καθυστέρηση ή αλλαγές δρομολογίων είναι πιθανών να αποφασιστούν από διάφορους πρόγραμμα της ημέρας ώστε να μην διακόψει τις όποιες δραστηριότητες. Το γεύμα είναι συνήθως ‘ νταμπλ ντοτ ‘ δηλαδή,
κυβερνητικούς ή άλλους οργανισμούς με αποτέλεσμα καθυστέρησης, αλλαγής δρομολογίων, πτήσεων. Το γραφείο δεν συγκεκριμένο γεύμα. Δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων για τα γεύματα που δεν παίρνει κανείς. Ειδικά μενού, π.
είναι δυνατόν να ελέγχει ή να προβλέπει τέτοιες ενέργειες και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνη για τις χ χορτοφάγοι πρ’ όλο που δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε καθώς δεν εξαρτάτε από εμάς ρυθμίζετε σχεδόν όλες τις
συγκεκριμένες περιπτώσεις.
φορές, μέχρι τώρα. Τα ποτά, εκτός αν ρητώς αναφέρεται, δεν περιλαμβάνονται στην τιμή της ημιδιατροφής ή της πλήρους
διατροφής. Υπενθυμίζουμε πριν την αναχώρηση σας από το ξενοδοχείο να εξοφλείτε τυχών προσωπικούς λογαριασμούς
4. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
(τηλέφωνα, ποτά κλπ) Σε ουδεμία περίπτωση το γραφείο θα δεχθεί να πληρώσει προσωπικούς λογαριασμούς πελατών.
Για την πραγματοποίηση της εκδρομής που δηλώσατε συμμετοχή, απαιτείτε ελάχιστος αριθμός ατόμων ίση με 15. Η
εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει το ταξίδι, αν συμμετοχή κριθεί ανεπαρκείς ή για άλλα ανυπέρβλητα

Αποσκευές

Άσχετα με το είδος του αεροπορικού ταξιδιού (αεροπορικό, θαλάσσιο ή με πούλμαν). Το γραφείο αναλαμβάνει τη
μεταφορά και πληρώνει αχθοφορικά μόνο μιας βαλίτσας κανονικού μεγέθους και βάρους 20 κιλών για κάθε πελάτη του,
τον έλεγχο μας (ως αυτά αναφέρονται στη παράγραφο 4. Στην περίπτωση που αναγκαστούμε να ακυρώσουμε το ταξίδι
εφ’όσον υπάρχουν αχθοφόροι. Εκτός από την βαλίτσα, οι συμμετέχοντες μπορούν να κρατούν στις μετακινήσεις τους και
σας έχετε δύο εναλλακτικές λύσεις. α) Δυνατότητα συμμετοχής σε ένα άλλο ταξίδι, με την επιφύλαξη ότι σε περίπτωση μια μικρή αποσκευή, οι διαστάσεις της οποίας δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 53x 26 x23 εκατοστά (μήκος ύψους πλάτος
υψηλότερης τιμής η διαφορά θα επιβαρύνει εσάς τον πελάτη ταξιδιώτη. β) Πλήρη επιστροφή των χρημάτων που μας αντίστοιχα). Σε περίπτωση υπερβάλλοντος βάρους, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τη διαφορά.
κατεβάλατε με εξάντληση των υποχρεώσεων του γραφείου. Για ειδικές αναχωρήσεις, εορταστικές περιόδους, περιόδους
εμπόδια. Δεν θα ακυρώσουμε το ταξίδι 7 μέρες πριν την αναχώρηση σας, εκτός και αν προκύψουν σοβαροί λόγοι πέρα από

εκθέσεων ή ταξίδια με κρουαζιέρα ή ταξίδια με κρουαζιέρα ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες Ταξιδιωτικά έντυπα
πτήσεις ή ειδικά ναυλωμένα πλοία οι παραπάνω αναφερόμενες χρονικές περίοδοι πιθανώς να είναι πολύ μεγαλύτερες και Πριν από την αναχώρηση θα έχετε τις πτήσεις σας, το δρομολόγιο τα ξενοδοχεία κλπ. λεπτομερώς. Είναι πιθανόν όμως σε
τα ποσοστά κρατήσεων υψηλότερα. Η τακτοποίηση λογαριασμών που αφορούν ακυρώσεις γίνεται από το γραφείο μας περιπτώσεις καθυστερημένης εγγραφής (ή εξόφλησης) να παραλάβετε τα έντυπα σας στο αεροδρόμιο αναχώρησης από
Ελλάδα. Παρακαλούμε να προσέξετε την ώρα και τον τόπο συγκέντρωσης στο αεροδρόμιο στα έντυπα που θα παραλάβετε.
τουλάχιστον 30 ημέρες μετά το πέρας της εκδρομής/ταξιδιού.
Οι ώρες που αναφέρονται εκεί βασίζονται στο 24ωρο σύστημα (πχ 13. 00 αντί 1 μ. μ)

5. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αν εσείς ή κάποιος από την ομάδα/οικογένεια σας, ακυρώσει τη συμμετοχή του, χρειάζεται να μας γνωρίσει γραπτώς

Πρόσθετες δαπάνες

Αναφέρονται στον τιμοκατάλογο και μπορεί να είναι: Φόροι αεροδρομίων Ελλάδος και αλλοδαπής, βίζες, λιμενικά τέλη και
την απόφαση του αυτή. Η ακύρωση θα ισχύει από την ημέρα που θα λάβουμε γραπτώς (επί αποδείξει) την απόφαση φόροι (κρουαζιέρες) ή ειδικές προσαυξήσεις (αψηλής) εποχής.
ακύρωσης της συμμετοχής σας. Στην περίπτωση αυτή θα επιβαρυνθείτε με τα παρακάτω πρόσθετα τέλη (τιμές κατ’ άτομο).
Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 30 ημέρες πριν την αναχώρηση ακυρωτικά τέλη ως εξής: α) Εκδρομές Ευρώπης - Μεσογείου Άλλες σημαντικές πληροφορίες
20€ κατ’ άτομο β) Εξωτικά ταξίδια 30€ κατ’ άτομο γ) Εσωτερικού 15€ κατ’ άτομο Ακύρωση συμμετοχής 30 - 12 μέρες Το ομαδικό ταξίδι προϋποθέτει από τη φύση του τη δημιουργία ομαδικού πνεύματος, καλής διάθεσης μεταξύ των
πριν την αναχώρηση παρακράτηση όλου του ποσού της προκαταβολής III. Ακύρωση συμμετοχής 12 - 01 μέρες πριν την εκδρομέων και συνεργασία ως προς το πρόγραμμα και τις υποδείξεις του αρχηγού. Η αλληλοκατανόηση των εκδρομέων
αναχώρηση παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας της εκδρομής. Για τα μέσα ολικής ναύλωσης charter κρουαζιέρες σκι και η ευχάριστη διάθεση τους στη διάρκεια της εκδρομής, απεικονίζει τον υψηλό βαθμό ποιότητας και πολιτισμού
των Ελλήνων εκδρομέων και εξασφαλίζει την ομαλή εξέλιξη της κάθε εκδρομής. Η εταιρία μας έχει φροντίσει για την
εκθέσεις συνέδρια και παρεμφερείς διεθνείς εκδηλώσεις τα ακυρωτικά φτάνουν μέχρι το 100 % της αξίας τους, ασχέτως
καλύτερη δυνατή οργάνωση του ταξιδιού. Είναι όμως πιθανόν κάποια στοιχεία τα οποία έχει δώσει να έχουν αλλάξει ιδίως
της ημερομηνίας γνωστοποίησης της ακύρωσης. Αλλαγές αεροπορικών εταιριών ή πτήσεων (από πρωί σε βράδυ κλπ.) δεν
σε περίοδο αργιών (ωράρια μουσείων, τραπεζών κλπ) Οι αρχηγοί - συνοδοί και οι αντιπρόσωποι μας θα ενημερώσουν
θεωρείται ότι αλλάζουν το χαρακτήρα του ταξιδιού και δεν είναι λόγος ακύρωσης της συμμετοχής του ταξιδιώτη. Αν όμως
τους ταξιδιώτες τους κατά τη διάρκεια της εκδρομής. Γενικά, σε όλα τα ταξίδια, οι συνοδοί - αρχηγοί προτείνουν στον
οι αλλαγές κριθούν απαραίτητες κατά τη εξέλιξη του ταξιδιού, οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να τις δεχτούν. Για τις ελεύθερο χρόνο εκδρομές οι οποίες δεν αναφέρονται στα προγράμματα. Το κόστος αυτών των εκδρομών καθορίζεται
αναχωρήσεις Πάσχα, Χριστούγεννα και εν γένει υψηλών περιόδων ενδέχεται να γίνει αλλαγή του προγράμματος κατά την από τον αρχηγό (αναλόγως των συμμετοχών) και καταβάλλεται επί τόπου σε συνάλλαγμα. Το γραφείο δεν ευθύνεται για
κρίση του γραφείου συνιστούμε θερμά να προμηθευτείτε μια σχετική ταξιδιωτική ασφάλιση που θα σας καλύψει για τους τις οποιεσδήποτε αγορές και προαιρετικές εκδρομές πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, έστω και αν
συνοδεύει ο αρχηγός της εταιρίας μας.
περισσότερους λόγους για τους οποίους γίνεται συχνά μια ακύρωση, ανάμεσα στις άλλες χρήσιμες καλύψεις.

6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΩΝ

10. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Όλες οι αναφερόμενες τιμές στον ειδικό ένθετο τιμοκατάλογο όπως και αυτή που αναφέρεται στο δελτίο κράτησης Η Ασφαλιστική κάλυψη του Διοργανωτή καλύπτεται από τη Generali Hellas με αριθμό ασφαλιστηρίου συμβολαίου
υπολογίσθηκαν με βάση τα στοιχειά κόστους και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημέρα έκδοσης 11730998 και πρόσθετη πράξη 007216342. Το Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 339/96
καθώς και το συμβόλαιο Ασφάλειας Ταξιδιωτικής Ασφάλισης ισχύει για το τρέχον έτος. Η ασφάλεια ταξιδιωτικής
του τιμοκαταλόγου. Οι τιμές αυτές είναι δυνατόν να αυξηθούν απροειδοποίητα, σε περίπτωση εκτάκτων αυξήσεων
ασφάλισης καλύπτει μόνο τα άτομα που δεν έχουν υπερβεί το 75 έτος. Ο πελάτης έχει λάβει γνώση των ασφαλιστικών
αεροπορικών ναύλων, ανατιμήσεως των ξένων συναλλαγμάτων μονάδων έναντι του ευρώ, ή οποιασδήποτε ανατροπής
καλύψεων από τον πωλητή/διοργανωτή.
των αρχικών κοστολογικών δεδομένων. Η αλλαγή της τιμής μπορεί να γίνει μέχρι και 10 μέρες πριν από την έναρξη του

35 και δεν αποτελεί λόγω ακύρωσης της συμμετοχής.
ταξιδιού

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΕ 0206Ε60000585101

