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Χίλιες, Χρυσές
Ευχές... Χριστουγεννιάτικες &
Πρωτοχρονιάτικες
από τις γειτονιές

του κόσµου!
Editorial
Ελάτε φέτος να σας ταξιδέψουµε όσο µακριά κι αν πάτε… Με τη φροντίδα των Ταξιδιωτικών µας
Συµβούλων, που τους γνωρίζετε... µε τα µικρά τους ονόµατα. Από τις Ελβετικές Άλπεις του Τζέιµς
Μποντ... ως την παραµυθένια Αλσατία των Αδερφών Γκριµ και από το σπίτι της Άννας Φρανκ στο
Άµστερνταµ, στους Ερυθρούς Χµερ της Καµπότζης και στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας... Από το
Μπιγκ Μπεν του Λονδίνου... στο Μπιγκ Μπανγκ της Ελβετίας. Από το Άουσβιτς της Πολωνίας, στην
Εβραϊκή συνοικία της Πράγας και από τις κατακόµβες της Ρώµης, στις κατακόµβες των Κου Τσι του
Βιετνάµ... Όλα είναι ταξίδι, όλα είναι Manessis - σε καινούργια µονοπάτια, µε Θεµατικά ξεκούραστα
ταξίδια... και επιλεγµένους, έµπειρους Αρχηγούς.

Ταξιδέψτε αυτά τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια, µε τη σιγουριά που

σας χαρίζει η εµπειρία της Manessis µε τους ανθρώπους της (και όχι κάποιο απρόσωπο παγκόσµιο
λογισµικό!). Και επειδή η πιο σηµαντική στιγµή είναι αυτή πριν το ταξίδι, καλέστε τον δικό σας Santa
Claus και δώστε του ραντεβού στις γωνιές του Κόσµου… Έτσι απλά. Για να δείτε πώς είναι η βροχή σε
άλλα µέρη ή το χιόνι, ή ακόµα και η θάλασσα.

∆ιαλέξτε Πλατεία για να µετρήσετε αντίστροφα το χρόνο την Πρωτοχρονιά, χωρίς να µπερδευτείτε

και δώσετε το πρώτο φιλί του Νέου Έτους σε λάθος άνθρωπο, λόγω κοσµοπληµµύρας... Times
Square ή Rockefeller Center στη Νέα Υόρκη, Trafalgar Square στο Λονδίνο, Κόκκινη Πλατεία στη
Μόσχα, Piazza San Marco στη Βενετία, Grand - Place στις Βρυξέλλες, κάτω από έναν κοκκοφοίνικα
στο Μπαλί… ή µε χιλιάδες πυροτεχνήµατα στη Σιγκαπούρη.

Για εσάς, κάνουµε πάντα τα περισσότερα, και για αυτό είναι σηµαντικό να κλείνετε από νωρίς
τα ταξίδια σας. Φέτος ο προγραµµατισµός µας είναι έτοιµος από τα µέσα Οκτωβρίου, ενώ αρκετές
προτάσεις µας έχουν επικοινωνηθεί από τις αρχές Σεπτεµβρίου. Και το καινούργιο SITE µας, που
ετοιµάζεται µε διαφορετική φιλοσοφία, από τα µέσα Νοεµβρίου θα είναι στη διάθεσή σας και θα σας
βοηθήσει ακόµα περισσότερο.
Μπορούµε ακόµη και να ναυλώσουµε charter από τη Ν. Ζηλανδία για να πετάξετε πάνω από το

Βασίλειο Τόνγκα και τις Νήσους Σαµόα, που βρίσκονται στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανατολικά και δυτικά
της Γραµµής Αλλαγής της Ηµέρας - και να γιορτάσετε έτσι δυο φορές το Νέο Έτος. Η µόνη σας έννοια
θα είναι να διαλέξετε τη σωστή µάρκα σαµπάνιας, που θα ανοίξετε στην Αλλαγή του Χρόνου.

30 χρόνια τώρα, φροντίζουµε κάτι πολύ σηµαντικό για σας…

Να επιστρέψετε στο σπίτι σας χωρίς να γυρίσετε ποτέ εντελώς. Αφήνοντας ηθεληµένα πίσω σας, εκεί
όπου σας έβγαλε η ταξιδιάρα ψυχή σας, ένα κοµµάτι από αυτή.

Βασίλης Γκοργκόλης
Αντιπρόεδρος

Αφήστε και φέτος τη Manessis να σας γράψει τις ωραιότερες, γιορτινές ιστορίες
στις σελίδες των διαβατηρίων σας.
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TOP xmas
DESTINATIONS

Ζούμε σε ένα υπέροχο πλανήτη
...και αυτά είναι μόνο 8 από τα άπειρα θαυμαστά ταξίδια
για να προγραμματίσετε την επόμενη μοναδική και
αξέχαστη πρωτοχρονιά της ζωής σας....

Ν. ΥΟΡΚΗ
Όταν η µαγεία των Χριστουγέννων φτάνει στους δρόµους της, δηµιουργεί µια
καταπληκτική ατµόσφαιρα. Πατινάζ γύρω από το τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο
στο Rockfeller Center, βόλτες µε άµαξες στο Central Park, απίθανα στολισµένες
βιτρίνες, πολύχρωµα λαµπιόνια, η φωνή του Φρανκ Σινάτρα που σε ακολουθεί
παντού, είναι η πραγµατοποίηση όλων των παιδικών ονείρων.
Η Νέα Υόρκη τα Χριστούγεννα τα ζει, τα γιορτάζει και τα διασκεδάζει µε την ψυχή της
και σε “προστάζει” να αφεθείς στο όνειρο.

ΤΑΪΛΑΝ∆Η
Η Ταϊλάνδη είναι από µόνη της µια ιδιαιτερότητα. Ένα ταξίδι, είναι
η τέλεια ευκαιρία να απολαύσεις ολόλευκες αµµουδιές, νόστιµο
φαγητό, έναν καταπληκτικό πολιτισµό και την ίδια στιγµή συναντάς
ανθρώπους µε ένα τεράστιο χαµόγελο και συνειδητοποιείς ότι η
ευτυχία βρίσκεται στα µικρά καθηµερινά πράγµατα.
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ΒΙΕΝΝΗ
ΙΝ∆ΟΚΙΝΑ
Εξωτικές θάλασσες, µυστηριακές πόλεις, εύφορες κοιλάδες, απέραντοι
οριζώνες, ζούγκλες ... το ταξίδι στο Βιετνάµ δεν είναι απλά περιήγηση
σε µια εξωτική χώρα. H ισορροπία µεταξύ παραδοσιακού & µοντέρνου,
εξωτικού & οικείου κάνουν το ταξίδι αληθινό ταξίδι ψυχής!

Καρουζέλ, βόλτες µε άµαξες, µουσική, κανέλα και µοσχοκάρυδο,
βελούδινη σοκολάτα, καυτοί λουκουµάδες σε συνοδεύουν από
τη στιγµή που θα πατήσεις το πόδι σου. Η Βιέννη πασπαλίζεται µε
χρυσόσκονη και ανοίγει µπροστά σου το παραµυθένιο χριστουγεννιάτικο
σκηνικό της.

ΜΠΑΛΙ
Στο Μπαλί κάνεις πρόβες για τον παράδεισο.
Από την καθηλωτική οµορφιά του Ubud στη χλιδή της Nusa Dua. Το Μπαλί θα
µπορούσε να είναι ένα όνειρο... εξωτικής νυκτός.

ΕΛΒΕΤΙΑ
Χιονισµένα τοπία, στολισµένες πόλεις, πανέµορφες χριστουγεννιάτικες
αγορές, δηµιουργούν ένα κλίµα που µοιάζει σαν να ξεπήδησε από τις
σελίδες παραµυθιού. Λωζάνη, Ζυρίχη, Βασιλεία, Λουκέρνη, Montreux
... η Ελβετία καταφέρνει και περικλείει ανεξάντλητες φυσικές οµορφιές,
γραφικές πόλεις και αξιοθέατα, που την κάνουν µοναδικό ταξιδιωτικό
προορισµό.

ΜΟΝΑΧΟ
Στολίδια, άρωµα ζεστού κρασιού -Glühwein- και ψητών λουκάνικων µαζί µε
χριστουγεννιάτικες µελωδίες πληµµυρίζουν την πλατεία Marienplatz. Η πρωτεύουσα
της Βαβαρίας φοράει τα καλά της και σε υποδέχεται σε ένα ταξίδι ιστορίας και
χαλαρής διάθεσης.

ΛΟΝ∆ΙΝΟ
Σε καµιά άλλη πόλη δε γιορτάζουν τα Χριστούγεννα τόσο πολύ. Tις
ηµέρες των γιορτών, η βρετανική πρωτεύουσα είναι πιο λαµπερή από
ποτέ, εντυπωσιακά στολισµένη, µε τις βιτρίνες των καταστηµάτων να
ξεπερνούν κάθε φαντασία και τα πολύχρωµα φώτα να δηµιουργούν την
τέλεια ατµόσφαιρα για βόλτες.
5

6

GR

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΜΑΚΡΙΝΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ
Σελ 10
Σελ 11
Σελ 12
Σελ 13
Σελ 15
Σελ 16
Σελ 17
Σελ 18
Σελ 19
Σελ 20
Σελ 21
Σελ 22-23
Σελ 24
Σελ 25
Σελ 26
Σελ 27
Σελ 28
Σελ 29
Σελ 30
Σελ 31
Σελ 32-33
Σελ 34-37
Σελ 38-41
Σελ 42
Σελ 42
Σελ 43

ΑΜΕΡΙΚΗ
Σελ 46-49
Σελ 50-51
Σελ 52
Σελ 52
Σελ 54

Μπαλί
Μπαλί - Σιγκαπούρη
Ταϊλάνδη
Πουκέτ
Φιλιππίνες
Βιετνάµ - Καµπότζη
Πανόραµα Βιετνάµ
Ινδία - Χρυσό τρίγωνο
Ινδία - Τα Μυστικά του Γάγγη
Σρι Λάνκα - Μαλδίβες
Κίνα - Υδάτινες πόλεις
Ντουµπάι - Άµπου Ντάµπι
Κούβα
Αµαζόνιος Νότιο Περού
Μεξικό
Βραζιλία
Νότια Αφρική
Ζανζιβάρη - σαφάρι στην Τανζανία
Περσία
Πανόραµα Ουζµπεκιστάν
Αυστραλία - Νέα Ζηλανδία
Honeymoons
Inspirations
Αίγυπτος - κρουαζιέρα Νείλου
Γύρος Ιορδανίας
Μαρόκο

Νέα Υόρκη
Νέα Υόρκη - ∆υτικές ΗΠΑ
Σαν Φρανσίσκο
Νέα Υόρκη - Ουάσινγκτον
Φιλαδέλφεια
Νέα Υόρκη - Βοστώνη
Ανατολικές ΗΠΑ - Καναδάς

Σελ 55
Σελ 56
Σελ 57
Σελ 58-59
Σελ 60-61

Ανατολικές Ακτές ΗΠΑ
Βοστώνη - Νέα Υόρκη - Σικάγο
Νέα Υόρκη - Ορλάντο
North America
journeys & experiences
Roadtrips Αµερική

ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ
Σελ 64-65
Σελ 66
Σελ 66
Σελ 67
Σελ 68
Σελ 68
Σελ 69
Σελ 70
Σελ 71
Σελ 73
Σελ 74
Σελ 74
Σελ 75
Σελ 76
Σελ 77
Σελ 78
Σελ 79
Σελ 80
Σελ 81
Σελ 82
Σελ 83
Σελ 84
Σελ 85
Σελ 86
Σελ 87
Σελ 88
Σελ 89
Σελ 90

Λονδίνο
Αυστριακό Τιρόλο
Βιέννη - Σάλτσµπουργκ
Βιέννη - ∆άση Μάγιερλινγκ
Γύρος Ελβετίας
Πανόραµα Ελβετίας
Ζυρίχη - Αλπικό τρένο
Switzerland wonder winterland
Ελβετικές & Γαλλικές Άλπεις
Μόναχο - ροµαντικός δρόµος
Λίµνες Βορείου Ιταλίας
Τοσκάνη - Φλωρεντία
Ρώµη
Στο µαγικό κόσµο της Disneyland
Παρίσι - Disneyland
Κωνσταντινούπολη - Πριγκηπονήσια
Καππαδοκία
Κύπρος
Χαϊδελβέργη
Μέλανας ∆ρυµός - Αλσατία
Νυρεµβέργη
Βερολίνο
Άµστερνταµ
Benelux - Κάτω χώρες
Βαρσοβία - Κρακοβία
Βουδαπέστη - Χωριά ∆ούναβη
Πράγα - Βιέννη - Βουδαπέστη
Πράγα - Κάρλοβυ Βάρυ
Ρωσία - εορταστικές αναχωρήσεις

Σελ 91
Σελ 92
Σελ 93
Σελ 94
Σελ 95
Σελ 96
Σελ 96
Σελ 97
Σελ 97
Σελ 98
Σελ 98
Σελ 99
Σελ 99

Ρωσία - για όλες τις εποχές
Βελιγράδι - Νόβισαντ
Βουκουρέστι
Φινλανδία - Λαπωνία
Ισλανδία
Λισσαβώνα
Πανόραµα Πορτογαλίας
Μαδρίτη - Ανδαλουσία
Μαδρίτη - Κόστα ντελ Σολ
Βαρκελώνη
Μαδρίτη - Τολέδο
Ισπανία για όλους
Γύρος Ισπανίας

Ο∆ΙΚΕΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ

Σελ 92
Σερβία - Βελιγράδι
Σελ 93
Ρουµανία
Σελ 100
Γύρος Ευρώπης
Σελ 101
Βυζαντινή Οχρίδα
Σελ 101
Βουλγαρία
Σελ 101
∆ολοµίτες - Ιταλικό Τιρόλο
Σελ 102
Βιέννη - Σάλτσµπουργκ
Σελ 102-103 Βουδαπέστη - Πράγα - Βιέννη
Σελ 103
Βουδαπέστη

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ
Σελ 104-107

ΑΠΟΚΡΙΕΣ & 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ
Σελ 108-109

ΤΑΞΙ∆ΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ
Σελ 110-113

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σελ 114-115

Eπιβαρύνσεις καµπινών κατ’ άτοµο µετ’ επιστροφής για όλες τις οδικές εκδροµές εξωτερικού:
4κλινη εξωτερική 30€ / 3κλινη εξωτερική 50€ / 3κλινη εσωτερική 35€ / 2κλινη εξωτερική 80€ / 2κλινη εσωτερική 65€
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ΜΑΚΡΙΝΑ

Kαταγάλανες θάλασσες, λευκές ακτές,
πράσινη βλάστηση... Φαντάζεστε πολύ
διαφορετικό τον παράδεισο;
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

1η μέρα: Αθήνα - Μπαλί
Πτήση για το Μπαλί με ενδιάμεση στάση.
2η μέρα: Άφιξη στο Μπαλί
Μετά την άφιξη, τις πρώτες πληροφορίες για το εξωτικό
νησί, θα τις λάβετε από τον ξεναγό σας κατά τη διάρκεια
της μετάβασή σας στη διάσημη παραλιακή περιοχή Νούσα
Ντούα. Χρόνος ελεύθερος για τακτοποίηση ξεκούραση και
απόλαυσης των παροχών της μονάδας σας.
3η μέρα: «Η ομορφιά του Κινταμάνι»
Η συγκεκριμένη εκδρομή, ξεκινάει με τους παραδοσιακούς
χορούς Μπαρόνγκ, που μας λένε ιστορίες από την αρχαία
Ραμαγιάννα. Απολαύστε την ομορφιά και την επιδεξιότητα
αυτού του χορού με την πρώτη σας στάση και μάθετε για
την αιώνια σύγκρουση του καλού με το κακό. Ακολουθεί η
επίσκεψη σε παραδοσιακό οικισμό, για να δείτε από κοντά
τη τέχνη της ξυλογλυπτική και να αγοράσετε από τη πηγή
τους οτιδήποτε ξυλόγλυπτο επιθυμείτε. Επόμενος σταθμός η
περιοχή Κινταμάνι, για να δείτε τη μαγευτική λίμνη Μπατούρ
και το ενεργό ηφαίστειο του (1730 μ.) Στάση για γεύμα
(προαιρετικά) με θέα το ηφαίστειο και τη λίμνη. Τέλος θα
επισκεφθείτε το Tampaksiring, για να προμηθευτείτε και εσείς
το άγιασμά του- η κατά τους ντόπιους «πηγή νεότητας».
4η μέρα: Προαιρετική εκδρομή Μπατουκάρου - ΟρυζώνεςΛίμνη Μπερατάν / Ούλουν Ντάνου
Προαιρετικά, ακολουθείστε μία διαδρομή στα βόρεια
του νησιού με πρώτη επίσκεψη στους βασιλικούς ναούς
του Μπατουκάρου, που περιβάλλονται από δάση, στους
πρόποδες του ομώνυμου όρους και σε υψόμετρο 2270
μέτρων. Στη συνέχεια θα εντυπωσιαστείτε από την έκταση
των ορυζώνων Jatiluwih. Ο εξωτικός χαρακτήρας, το λάξευμα
του οροπεδίου και η τεράστια έκταση των ορυζώνων κόβουν
πραγματικά την ανάσα και προσφέρουν το φυσικότερο
πανόραμα στο νησί! Τέλος το σύμπλεγμα των τεσσάρων
ναών «Πούρα Ούλου Ντάνου», κατασκευασμένο προς
τιμή της θεάς του νερού «Ντάνου», φέρει τις τρεις ιερές
αποχρώσεις λατρείας: Κόκκινο για το δημιουργό Βράχμα,
μαύρο για τον ισορροπιστή του σύμπαντος Βισνού και
λευκό για τον καταστροφέα Σίβα. Το σύμπλεγμα των ναών
αυτών στη λίμνη Μπερατάν (δεύτερη μεγαλύτερη του νησιού
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ΜΠΑΛΙ

και πηγή ύδρευσης των ορυζώνων), θεωρείται από τους
λαμπρότερους και γραφικότερους ναούς του νησιού, αφού
η αντανάκλαση τους στα ήρεμα νερά της λίμνης τους κάνει
εντυπωσιακούς, ενώ το γύρω σκηνικό από τα βουνά χαρίζει
ένα υπέροχο φωτογραφικό σκηνικό!
5η & 6η μέρα: Ελεύθερες
Ξεκουραστείτε ή δραστηριοποιηθείτε με τον καλύτερο τρόπο
στο ποιητικό τμήμα του νησιού το Ούμπουντ. Ξεκινήστε
με μία βόλτα στο δάσος των μαϊμούδων. Συνεχίστε με μία
βόλτα με ελέφαντες. Ανεβάστε την αδρεναλίνη σας με ένα
μοναδικό ράφτινγκ στον κοντινό σας ποταμό Αγιουνγκ και
τέλος χαλαρώστε με ένα μασάζ σε ένα από τα πολυάριθμα
μασάζ της περιοχής.
7η μέρα: Πτήση για Σιγκαπούρη
Ελεύθερος χρόνο μέχρι την απογευματινή σας μεταφορά στο
αεροδρόμιο του Ντενπασάρ και πτήση προς τη Σιγκαπούρη.
8η μέρα: Πτήση και άφιξη στην Αθήνα
Ανταπόκριση για Αθήνα - πτήση επιστροφής και άφιξη την
ίδια ημέρα.
Σημειώσεις: Η συγκεκριμένη αναχώρηση είναι οργανωμένη
(όχι ομαδική), με κοινές υπηρεσίες εδάφους και χωρίς
συνοδό από Αθήνα και με τοπικό άνθρωπο του γραφείου
μας που θα σας περιμένει για να σας εξυπηρετήσει
στις μεταφορές και ξενάγησή σας, αλλά και για να σας
συμβουλέψει και σε κάθε σας απορία. Έχετε το δικαίωμα
να επιλέξετε άλλα ξενοδοχεία για τη διαμονή σας και σε
άλλες περιοχές του Μπαλί. Στη περίπτωση που επιλέξετε
να έχετε δύο γεύματα (ζεστό και κρύο μενού) στη μεγάλη
πτήση, υπάρχει επιβάρυνση 40 ευρώ ανά διαδρομή.
Οι αεροπορικές θέσεις είναι προαγορασμένες και δεν
επιδέχονται αλλαγής. Μπορείτε να προαγοράσετε τη θέση
σας εντός του αεροσκάφους, ακόμα και τη παροχή internet
μέχρι 7 ημέρες πριν την αναχώρησή σας, μέσω του γραφείου
μας. Τα δωμάτια σε κάθε προτεινόμενο ξενοδοχείο, είναι τα
οικονομικότερα. Και μπορείτε να ζητήσετε αναβάθμιση μ
επιβάρυνση (εφ’ όσον υπάρχει διαθεσιμότητα) ή κατά την
άφιξή σας στο ξενοδοχείο, πληρώνοντας τη διαφορά.

Αναχωρήσεις
Τιµές κατ’ άτοµο
Τελικές τιµές µε φόρους

23/12 30/12

∆ίκλινο

1595

2,23/1,
13/2,
13,20/3
& 3,24/4

1420

1299

Επιβάρυνση µονόκλινου
+ 390 + 390
(στα 1595)
Στη περίπτωση επιλογής 4*
ξενοδοχείου τύπου Grand Whiz 1450 1330
Στη περίπτωση αναβαθµισµένου
5* ξενοδοχείου,
1780 1650
τύπου Inaya Putri

+ 330

SURFING

1150
1460

BALI

Το Μπαλί είναι δημοφιλές για το SURFING, και εμείς
σας δίνουμε την δυνατότητα να κάνετε Χριστούγεννα ή
Πρωτοχρονιά μαθαίνοντας Surf στην εξωτική θάλασσα
του Μπαλί.
ΜΠαλί 8 ημέρες
από 1.080€
Αναχ.:23/12, 30/12, 2/01.
ΜΠαλί-ΟυΜΠΟυντ-ΣίγκαΠΟυρη 12 ημέρες με 1.420€
Αναχ.:26/12
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια σε πτήσεις της Scoot
(θυγατρική της Singapore & Tiger)με το νέο αεροσκάφος dreamliner
της Boeing, με χρήση αποσκευής 20 κιλών (χωρίς φαγητό) •
Διαμονή σε ξενοδοχείο Bali Nusa Dua Hotel 5* ή αντίστοιχο, με
πρωινό • Μεταφορές εκδρομές, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
(1 εκδρομή στο Μπαλί) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Φόροι
αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων.
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ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

ΟΥΜΠΟΥΝΤ

ΜΠΑΛΙ - ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

1η μέρα: Αθήνα - Μπαλί
Πτήση για το Μπαλί με ενδιάμεση στάση.

εντυπωσιακούς, ενώ το γύρω σκηνικό από τα βουνά χαρίζει ένα
υπέροχο φωτογραφικό σκηνικό !

2η μέρα: Άφιξη στο Μπαλί
Μετά την άφιξη, τις πρώτες πληροφορίες για το εξωτικό νησί, θα
τις λάβετε από τον ξεναγό σας κατά τη διάρκεια της μετάβασή
σας στη παραλιακή περιοχή Νούσα Ντούα. Χρόνος ελεύθερος
για τακτοποίηση ξεκούραση και απόλαυσης των παροχών της
μονάδας σας.

5η & 6η μέρα: Ελεύθερες στη Νούσα Ντούα και μεταφορά στην
Ούμπουντ
Ξεκουραστείτε ή δραστηριοποιηθείτε με τον καλύτερο τρόπο
στο ποιητικό τμήμα του νησιού το Ούμπουντ. Ξεκινήστε με
μία βόλτα στο δάσος των μαϊμούδων. Συνεχίστε με μία βόλτα
με ελέφαντες. Ανεβάστε την αδρεναλίνη σας με ένα μοναδικό
ράφτινγκ στον κοντινό σας ποταμό Αγιουνγκ και τέλος
χαλαρώστε με ένα μασάζ σε ένα από τα πολυάριθμα μασάζ της
περιοχής.

3η μέρα: «Η ομορφιά του Κινταμάνι»
Η συγκεκριμένη εκδρομή, ξεκινάει με τους παραδοσιακούς
χορούς Μπαρόνγκ, που μας λένε ιστορίες από την αρχαία
Ραμαγιάννα. Απολαύστε την ομορφιά και την επιδεξιότητα
αυτού του χορού με την πρώτη σας στάση και μάθετε για
την αιώνια σύγκρουση του καλού με το κακό. Ακολουθεί η
επίσκεψη σε παραδοσιακό οικισμό, για να δείτε από κοντά
τη τέχνη της ξυλογλυπτική και να αγοράσετε από τη πηγή τους
οτιδήποτε ξυλόγλυπτο επιθυμείτε. Επόμενος σταθμός η περιοχή
Κινταμάνη, για να δείτε τη μαγευτική λίμνη Μπατούρ και το
ενεργό ηφαίστειο του (1730 μ.) Στάση για γεύμα (προαιρετικά)
με θέα το ηφαίστειο και τη λίμνη. Τέλος θα επισκεφθείτε το
Tampaksiring, για να προμηθευτείτε και εσείς το άγιασμά του- η
κατά τους ντόπιους «πηγή νεότητας».
4η μέρα: Προαιρετική εκδρομή Μπατουκάρου - ΟρυζώνεςΛίμνη Μπερατάν / Ούλουν Ντάνου
Προαιρετικά, ακολουθείστε μία διαδρομή στα βόρεια του νησιού
με πρώτη επίσκεψη στους βασιλικούς ναούς του Μπατουκάρου,
που περιβάλλονται από δάση, στους πρόποδες του ομώνυμου
όρους και σε υψόμετρο 2270 μέτρων. Στη συνέχεια θα
εντυπωσιαστείτε από την έκταση των ορυζώνων Jatiluwih. Ο
εξωτικός χαρακτήρας, το λάξευμα του οροπεδίου και η τεράστια
έκταση των ορυζώνων κόβουν πραγματικά την ανάσα και
προσφέρουν το φυσικότερο πανόραμα στο νησί! Τέλος το
σύμπλεγμα των τεσσάρων ναών «Πούρα Ούλου Ντάνου»,
κατασκευασμένο προς τιμή της θεάς του νερού «Ντάνου»,
φέρει τις τρεις ιερές αποχρώσεις λατρείας: Κόκκινο για το
δημιουργό Βράχμα, μαύρο για τον ισορροπιστή του σύμπαντος
Βισνού και λευκό για τον καταστροφέα Σίβα. Το σύμπλεγμα
των ναών αυτών στη λίμνη Μπερατάν (δεύτερη μεγαλύτερη
του νησιού και πηγή ύδρευσης των ορυζώνων), θεωρείται από
τους λαμπρότερους και γραφικότερους ναούς του νησιού, αφού
η αντανάκλαση τους στα ήρεμα νερά της λίμνης τους κάνει

αλλαγής. Μπορείτε να προαγοράσετε τη θέση σας εντός του
αεροσκάφους, ακόμα και τη παροχή internet μέχρι 7 ημέρες
πριν την αναχώρησή σας, μέσω του γραφείου μας. Τα δωμάτια
σε κάθε προτεινόμενο ξενοδοχείο, είναι τα οικονομικότερα. Και
μπορείτε να ζητήσετε αναβάθμιση με επιβάρυνση (εφ’ όσον
υπάρχει διαθεσιμότητα) ή κατά την άφιξή σας στο ξενοδοχείο,
πληρώνοντας τη διαφορά.

7η & 8η μέρα: Ούμπουντ... ο παράδεισος
Ημέρες στην διάθεση σας, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από
ένα μασάζ και χαλάρωση στο τοπίο που σας χαρίζει η περιοχή.
9η μέρα: Μπαλί - Σιγκαπούρη
Πρωινό και λίγος ελεύθερος χρόνος μέχρι την απογευματινή
σας μεταφορά στο αεροδρόμιο του Ντενπασάρ και πτήση προς
τη Σιγκαπούρη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο σας.
10η & 11η μέρα: Σιγκαπούρη
Πρωινό και επίσκεψη στα σημαντικά αξιοθέατα της πόλης
(το Fountain of Wealth - ένα από τα μεγαλύτερα σιντριβάνια
στον κόσμο, τους κήπους ορχιδέας, κήπους Άβαταρ,
μυθικό θαλάσσιο λέοντα, κινέζικη και ινδική συνοικία, το
κέντρο διασκέδασης Κλαρκ Κη). Στον ελεύθερο χρόνο σας,
επισκεφθείτε το νησί Σεντόσα - προτείνουμε μεσημεριανή
ώρα για να δείτε το διάσημο σόου - και το νυχτερινό σαφάρι.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο.
12η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
Σημειώσεις: Η συγκεκριμένη αναχώρηση είναι οργανωμένη (όχι
ομαδική), με κοινές υπηρεσίες εδάφους και χωρίς συνοδό από
Αθήνα και με τοπικό άνθρωπο του γραφείου μας που θα σας
περιμένει για να σας εξυπηρετήσει στις μεταφορές και ξενάγησή
σας, αλλά και για να σας συμβουλέψει και σε κάθε σας απορία.
Έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε άλλα ξενοδοχεία για τη διαμονή
σας και σε άλλες περιοχές του Μπαλί. Στη περίπτωση που
επιλέξετε να έχετε δύο γεύματα (ζεστό και κρύο μενού) στη
μεγάλη πτήση, υπάρχει επιβάρυνση 40 ευρώ ανά διαδρομή. Οι
αεροπορικές θέσεις είναι προαγορασμένες και δεν επιδέχονται

Αναχωρήσεις
Τιµές κατ’ άτοµο
Τελικές τιµές µε φόρους

22/12
26/12

23/1, 13/2,
13,20/3,
3,24/4

∆ίκλινο
Επιβάρυνση µονόκλινου (στα 1699)

1690
+ 390

1430
+ 350

Στη περίπτωση επιλογής 4*
ξενοδοχείου τύπου Grand Whiz Nusa
Dua+Ubud Village at Monkey forest

1460

1190

Στη περίπτωση αναβαθµισµένου 5*
ξενοδοχείου, τύπου Inaya Putri Bali
Nusa Dua & Royal Pita Maha
& Fairmont Singapore 5*

2120

1460

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια σε πτήσεις της Scoot
(θυγατρική της Singapore & Tiger)με το νέο αεροσκάφος dreamliner
της Boeing με χρήση αποσκευής 20 κιλών (χωρίς φαγητό) •
Διαμονή Nusa Dua σε ξενοδοχείο Ayodya Resort 5* ή αντίστοιχο,
με πρωινό • Διαμονή Ubud σε ξενοδοχείο The Mansion Resort
Hotel & Spa 5* ή αντίστοιχο, με πρωινό • Διαμονή Σιγκαπούρη σε
ξενοδοχείο Boss 4* ή αντίστοιχο, με πρωινό • Μεταφορές εκδρομές,
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα (1 εκδρομή στο Μπαλί & μία
αγγλόφωνη ξενάγηση στη Σιγκαπούρη) • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων.
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ΜΠΑΝΓΚΟΚ

ΤΑΪΛΑΝ∆Η

∆ΩΡΟ!

ΞΕΝΑΓΗΣΗ στη ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

ΜΠΑΝΓΚΟΚ - ΠΟΥΚΕΤ - ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

1η μέρα: Πτήση με ενδιάμεσο σταθμό τη Σιγκαπούρη
2η μέρα: Άφιξη & ξενάγηση Μπανγκόκ
Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο στη Μπανγκόκ και
ακολουθεί ξενάγηση πόλης με έμφαση τα ανάκτορα και
το σύμπλεγμα ναών, με τον σμαραγδένιο και ξαπλωτό
Βούδα 45 μέτρων. Τ έλος θα σας δοθεί λίγος χρόνος για να
φωτογραφηθείτε με φόντο το γύρω διάκοσμο των ναών, που
η λεπτομέρεια τους, αγγίζει τη τελειότητα.
3η-4η μέρα: Μπανγκόκ / Προαιρετικές εκδρομές Αγιούταγια
/ Πλωτή αγορά Damnoen Saduak & γέφυρα του ποταμού
Κβάι
Προαιρετικά, μπορείτε να συνεχίσετε για την ιστορική παλιά
πόλη Αγιούταγια, κάνοντας επίσκεψη του ιστορικού πάρκου
και βλέποντας τα θερινά ανάκτορα και τις τρεις Βουδιστικές
στούπες. Ο συνδυασμός της βλάστησης, των νερών και
των μνημείων θα σας εντυπωσιάσουν. Ή κάνοντας μία
ολοήμερη εκδρομή στη πλωτή αγορά Damnoen Saduak και
στη γέφυρα του ποταμού Κβάι 110 χλμ δυτικά της Μπανγκόκ,
θα συναντήσετε τη διασημότερη πλωτή αγορά του κόσμου
κάνοντας βόλτα με μακρόστενες βάρκες παζαρεύοντας στη
τοπική πλωτή αγορά. Μπορείτε να συνεχίσετε με επίσκεψη
στο συμμαχικό νεκροταφείο και μουσείο Β’ παγκοσμίου
πολέμου, μέχρι να φτάσετε στη διασημότερη γέφυρα του
κόσμου...αυτή του Ποταμού Κβάι…κάνοντας μία στάση στα
απομεινάρια μίας ιστορικής γέφυρας. Ένα τοπίο γεμάτο
από παραδοσιακές βάρκες να κάνουν βόλτα τους τουρίστες,
Αναχωρήσεις
Τιµές κατ’ άτοµο
Τελικές τιµές µε φόρους

16/12

9/1, 6/2,
13/3 &
3,12/4

∆ίκλινο

1.590

1.450

Επιβάρυνση µονόκλινου

+ 550

+ 450

Επιβάρυνση για Σαµούι αντί
Πουκέτ (κατ’ άτοµο σε δίκλινο)

+ 320

+ 220

Μπανγκόκ-Τσιανγκ Ράι-Τσιανγκ
Μάι-Πουκέτ (12ήµερο)

1.990

1.850
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παράκτια εστιατόρια να εστιάζουν σε αυτό το τοπίο και
μικρομάγαζα με ημιπολύτιμους λίθους...συνθέτουν την
καλύτερη εικόνα για να κλείσετε την ημέρα σας. Πτήση και
διανυκτέρευση στο Πουκέτ.
5-8η μέρα: Πουκέτ
Χρόνος ελεύθερος στο «μαργαριτάρι του νότου» Πουκέτ,
κάνοντας και μία μοναδική εκδρομή στα παραδεισένια
νησιά Πι Πι Λε & Πι Πι Ντον (γνωστά από το ταινία Παραλία).
Περιλαμβάνονται στάσεις για γεύμα και κολύμπι, στα
σημαντικότερα σημεία των νησιών. Πτήση για Σιγκαπούρη.
9η -11η μέρα: Σιγκαπούρη
Ξενάγηση πόλης και βόλτες στους κήπους ορχιδέας &
Άβαταρ, μυθικό θαλάσσιο λέοντας, κινέζικη & ινδική
συνοικία, κέντρο διασκέδασης Κλαρκ Κη στο νησί Σεντόσα
για να δείτε το διάσημο σώου και το νυχτερινό σαφάρι.
Check Out θα γίνει την 11η μέρα μεσημέρι και βραδινή
μεταφορά στο αεροδρόμιο.

… αν το επιθυμείτε. Οι συγκεκριμένες αναχωρήσεις είναι
οργανωμένες (όχι ομαδικές), με κοινές υπηρεσίες εδάφους
και χωρίς συνοδό από Αθήνα. Έχετε το δικαίωμα να
επιλέξετε άλλα ξενοδοχεία για τη διαμονή σας και σε
άλλες περιοχές. Στη περίπτωση που επιλέξετε να έχετε
δύο γεύματα (ζεστό και κρύο μενού) στη μεγάλη πτήση,
υπάρχει επιβάρυνση 40 ευρώ ανά διαδρομή. Μπορείτε
να προαγοράσετε τη θέση σας εντός του αεροσκάφους,
ακόμα και τη παροχή internet μέχρι 7 ημέρες πριν την
αναχώρησή σας, μέσω του γραφείου μας. Τα δωμάτια σε
κάθε προτεινόμενο ξενοδοχείο, είναι τα οικονομικότερα.
Και μπορείτε να ζητήσετε αναβάθμιση με επιβάρυνση (εφ’
όσον υπάρχει διαθεσιμότητα) ή κατά την άφιξή σας στο
ξενοδοχείο, πληρώνοντας τη διαφορά.

12η μέρα: Πτήση Σιγκαπούρη - Αθήνα.
Σημειώσεις: Το πρόγραμμα έχει συγκεκριμένες ημερομηνίες
και δεν επιδέχεται αλλαγής στις διεθνής πτήσεις του…
παρά μόνο εσωτερικά στη Ταϋλάνδη. Για τη περίπτωση
ελληνόφωνου συνοδού, απαιτούνται 15 άτομα ελάχιστη
συμμετοχή και επιβάρυνση 180 ευρώ κατ’ άτομο. Υπάρχει
δυνατότητα αλλαγής ξενοδοχείων και προσθήκης εκδρομών
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια σε πτήσεις της
Scoot (θυγατρική της Singapore & Tiger)με το νέο αεροσκάφος
dreamliner της Boeing, με χρήση αποσκευής 20 κιλών (χωρίς
φαγητό) • Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων • Διαμονή
σε διαμονή σε 4* ξενοδοχεία Ramada ή αντίστοιχα • Πρωινό
καθημερινά • Εκδρομές, όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα (1
ελληνόφωνη στη Μπανγκόκ και από μία αγγλόφωνη στο Πουκέτ
& Σιγκαπούρη) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Προτεινόμενα
ξενοδοχεία 4* ή αντίστοιχα: 2 νύχτες Μπανγκόκ - Windsor Suites
& Convention 4*. 4 νύχτες Πουκέτ - Ramada Deevana Patong
Hotel 4*. 2 νύχτες Σιγκαπούρη - Boss Hotel 4*.

ΤΣΙΑΝΓΚ ΜΑΪ
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ΠΟΥΚΕΤ

ΠΟΥΚΕΤ
∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΤΖΕΪΜΣ ΜΠΟΝΤ
ΠΟυκΕτ
Το γνωστότερο και το πλέον κοσμοπολίτικο νησί της Ταϊλάνδης - όχι τυχαία πλέον ο πιο συχνός τροπικός προορισμός για τους ταξιδιώτες της νοτιοανατολικής Ασίας. Αποκαλείται
«το Μαργαριτάρι του νότου» και συνδυάζει το καταπληκτικό φυσικό περιβάλλον με τουριστικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.
Αξιοποιείστε τη παραμονή σας, κάνοντας βουτιά στα διάσημα νησιά πι πΙ ή στη παραλία του Τζέιμς Μποντ. Επισκεφθείτε τη Fantasea Land (μία Ταϊλανδέζικη εκδοχή της Disney).
Επισκεφθείτε το ενυδρείο του κέντρου θαλάσσιων βιολογικών ερευνών και το μουσείο των Οστράκων, κάνετε κανό στα μακρόβια δάση του πανγκ Νγκα και επισκεφθείτε το
μουσουλμανικό χωριό χτισμένο πάνω σε πασάλους μέσα στη θάλασσα
1η μέρα: Πτήση με ενδιάμεσο σταθμό τη Σιγκαπούρη
2η μέρα: Άφιξη στο Πουκέτ
Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος
στο «μαργαριτάρι του νότου» Πουκέτ. Το Πουκέτ, το
μεγαλύτερο και πιο κοσμοπολίτικο νησί της Ταϊλάνδης,
με όμορφα τροπικά τοπία, έντονη νυχτερινή ζωή, αλλά και
απομονωμένες γωνιές ξεκούρασης και χαλάρωσης, έχει τη
μαγική συνταγή ενός επίγειου παράδεισου.
3η μέρα: Πουκέτ
Ελεύθερη ημέρα. Προτείνουμε την εκδρομή για κολύμπι
και χαλάρωση στα παραδεισένια νησιά Πι Πι Ντον
& Πι Πι Λάυ (με τη γνωστή σε όλους παραλία Μάγιααπό τη διάσημη ταινία «Παραλία» με τον Ντι Κάπριο).
Περιλαμβάνεται στάσεις για γεύμα και κολύμπι, στα
σημαντικότερα σημεία των νησιών. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο πάλι ακτοπλοϊκώς.

4η - 7η μέρα: Πουκέτ
Ελεύθερες ημέρες. Οι λάτρεις της δράσης θα εκτονωθούν
με καταδύσεις, snorkelling και windsurfing. Οι φυσιολάτρες
θα κάνουν trekking στο Εθνικό Πάρκο Khao Phra Thaeo
και κρουαζιέρες στα τριγύρω νησιά για να απολαύσετε την
όμορφη θέα που χαρίζει το εξωτικό περιβάλλον. Δοκιμάστε
καγιάκ και χορέψτε σε ξέφρενους ρυθμούς στα μεγαλύτερα
full moon πάρτι του κόσμου. Κάντε οικονομικές αγορές και
παζάρια στα μαγαζιά και αφεθείτε στην χαλάρωση του
διάσημου και πολύ οικονομικού ταϊλανδέζικου μασάζ και
δοκιμάστε την υπέροχη τοπική κουζίνα και μπύρα! Check
Out θα γίνει την 7η μέρα μεσημέρι και βραδινή μεταφορά
στο αεροδρόμιο.
8η μέρα: Πτήση Σιγκαπούρη - Αθήνα.
Σημειώσεις: Το πρόγραμμα έχει συγκεκριμένες ημερομηνίες και δεν επιδέχεται αλλαγής στις διεθνής πτήσεις

Αναχωρήσεις
Τιµές κατ’ άτοµο
Τελικές τιµές µε φόρους

23/12

30/12

2, 9/1, 6/2, 13/3, 3/4

∆ίκλινο

1.650

1.390

€ 1.290

Επιβάρυνση µονόκλινου

+ 680

+ 620

+ 550

του… παρά μόνο εσωτερικά στη Ταϋλάνδη. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής ξενοδοχείων και προσθήκης εκδρομών …
αν το επιθυμείτε. Οι συγκεκριμένες αναχω-ρήσεις είναι
οργανωμένες (όχι ομαδικές), με κοινές υπηρεσίες εδάφους
και χωρίς συνοδό από Αθήνα.
Έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε άλλα ξενοδοχεία για τη
διαμονή σας και σε άλλες περιοχές.
Στη περίπτωση που επιλέξετε να έχετε δύο γεύματα (ζεστό
και κρύο μενού) στη μεγάλη πτήση, υπάρχει επιβάρυνση
40 ευρώ ανά διαδρομή.
Μπορείτε να προαγοράσετε τη θέση σας εντός του
αεροσκάφους, ακόμα και τη παροχή internet μέχρι 7
ημέρες πριν την αναχώρησή σας, μέσω του γραφείου μας.
Τα δωμάτια σε κάθε προτεινόμενο ξενοδοχείο, είναι τα
οικονομικότερα.
Και μπορείτε να ζητήσετε αναβάθμιση μ επιβάρυνση (εφ’
όσον υπάρχει διαθεσιμότητα) ή κατά την άφιξή σας στο
ξενοδοχείο, πληρώνοντας τη διαφορά.
ΠΟΥΚΕΤ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια σε πτήσεις της Scoot (θυγατρική της Singapore & Tiger)με το νέο αεροσκάφος
dreamliner της Boeing, με χρήση αποσκευής 20 κιλών (χωρίς φαγητό) • Διαμονή σε διαμονή σε 4* ξενοδοχεία Ramada ή αντίστοιχα
• Πρωινό καθημερινά • Εκδρομές, όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Προτεινόμενα ξενοδοχεία 4*
ή αντίστοιχα: 23-30/12 Burasari Phuket 4* ή Τhe Senses Resort 4*. 30/12-6/1 & 3-8/1 Ramada Deevana Patong Hotel 4*.
13

680€

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

560€

ΜΠΑΛΙ

750€

ΛΟΜΠΟΚ

685€

ΠΟΥΚΕΤ / ΜΠΑΝΓΚΟΚ

940€

ΤΑΪΠΕΪ

935€

ΣΙ∆ΝΕΪ / ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ

620€

ΒΙΕΤΝΑΜ

630€

ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ

700€

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ (ΜΠΟΡΑΚΑΪ)

720€

ΛΑΓΚΑΟΥΙ

ΚΙΝΑ

(ΧΑΝΤΖΟΟΥ / ΣΟΥΤΣΟΟΥ / ΣΑΓΚΑΗ)

850€ ΜΑΚΑΟ / ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

1280€

ΜΑΛΒΙ∆ΕΣ

οι τιµές για τα παραπάνω πακέτα είναι τελικές µε φόρους και έχουν υπολογιστεί για 4 νύχτες σε ξενοδοχεία 4* µε πρωινό, µεταφορές και αεροπορικά εισιτήρια µε τη Scoot (µε χρήση αποσκευής , χωρίς γεύµατα)
ΑΘΗΝΑ: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 4, ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 263
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 39
ΓΛΥΦΑ∆Α: ΛΑΟ∆ΙΚΗΣ 33-35 & Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 12 στο SOLETO
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Τηλ. 210 3290100
Τηλ. 210 8010150
Τηλ. 210 6008802
NEO Τηλ. 210 8945775

info@manessistravel.gr
kifisia@manessistravel.gr
agiaparaskevi@manessistravel.gr
glyfada@manessistravel.gr

www.manessistravel.gr
ΜΗΤ.Ε 0206Ε60000249700
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ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ

ΠΑΛΑΟΥΑΝ

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ
ΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ
Μία νησιωτική χώρα (πρώην αποικία των Ισπανών και των ΗπΑ) με 7.107 νησιά, οι Φιλιππίνες, οφείλουν το όνομά τους στο Βασιλιά της Ισπανίας Φίλιππο Β’, παινεύονται για
την ιστορία των 30.000 ετών, πιστεύουν με πάθος στον Ρωμαιοκαθολικισμό, παράγουν πλειάδα σπάνιων εξωτικών φρούτων (όπως το αφροδισιακό Ντοριάν), Βολτάρουν με τα
παραδοσιακά Τζιπνι οχήματα ή ποδήλατα μπαμπού, Ξεναγούν στο «Μέλλον της Ασιατικής τέχνης» στα πολυάριθμα μουσεία και γκαλερί της πρωτεύουσας Μανίλα, Ξεφαντώνουνδιασκεδάζουν με συγκροτήματα Ιντί & λατρεύουν το καραόκε, παζαρεύουν στα μικρομάγαζα & Διαπραγματεύονται στις μεγάλες βιτρίνες πολυκαταστημάτων, Γεύονται με
γαστρονομικές δημιουργίες, προτείνουν μοναδικές εμπειρίες από πεζοπορία σε αρχαίους ορυζώνες-κολύμπι με φαλαινοκαρχαρίες ή νυχτερινό σαφάρι πυγολαμπίδας και τέλος
Υποδεικνύουν στο κόσμο έναν εξωτισμό που πηγάζει από τη τροπική βλάστηση, τον υποθαλάσσιο κοραλλιογενή πλούτο, τις εξωτικές παραλίες (όλων των χρωμάτων από κάτασπρη
έως τη ροζ) και τα μοναδικής σημασίας αξιοθέατα όπως το ηφαίστειο εντός λίμνης, τον υπόγειο ποταμό και τα προστατευόμενα μοναδικής ομορφιάς θαλάσσια πάρκα !

ΣΕΜΠΟΥ... όπως εµπόριο

Σε μία επαρχία 168 νησιών, στη περιοχή Βισάγιας, το
μακρόστενο νησί Σέμπου, είχε τη τιμή να φιλοξενήσει
τη πρώτη πρωτεύουσα του κράτους και θεωρείται η πιο
πυκνοκατοικημένο περιοχή των Φιλιππίνων, φημίζεται
για τις λευκές παραλίες του, τον πλούσιο βυθό του
και φυσικά το εμπόριο. Αξίζει να δείτε το Σταυρό του
Μαγγελάνου, το Καπιτώλιο, το φρούριο του Αγίου Πέτρου,
τον Ταοϊστικό Ναό. Και σίγουρα θα πρέπει να κάνετε
κοντινές εξορμήσεις για κολύμπι με φαλοινοκαρχαρίες,
βουτιές στους καταρράκτες και στις λίμνες Καουασάν
(στο νησί Μπαντιαν), εξερεύνηση στη νήσο Μποχολ για
να δείτε τους σοκολατένιους λόφους και τις διάσημες
μικροσκοπικές μαϊμούδες του.

ΜΠΟΡΑΚΑΪ... το λευκό

Το διασημότερο τροπικό νησί της χώρας, απέχει 1 ώρα
από το διεθνές αεροδρόμιο της Μανίλα και προσφέρεται

για κάθε είδους διακοπές, από χαλαρές διακοπές σε
οργανωμένα θέρετρα ή για συνεχής οργανωμένες
δραστηριότητες θαλάσσης όπως ιστιοπλοΐα, τζετ σκι,
καταδύσεις και wind surfing. Το νησί φημίζεται για τη
διάσημη λευκής πούδρας παραλία του, που βραβεύεται
συνέχεια από τουριστικούς φορείς ως μία από τις
κορυφαίες του πλανήτη. Η παραλία Πούκα, έρχεται να
συμπληρώσει το τροπικό στοιχείο του νησιού, ενώ οι
πολυάριθμες διασκεδαστικές βραδιές από σώου με
φωτιές στη παραλία ή ζωντανή μουσική σε μπαρ, δίνουν
το έναυσμα να συνεχίσετε τη διασκέδασή σας χωρίς
στάσεις -Εδώ το πάρτι κρατάει καλά!

ΠΑΛΑΟΥΑΝ... όπως NOMADS

Το πιο εξωτικό, άγριο και αραιοκατοικημένο νησί τους
πλανήτη, θεωρείται «το πιο εξωτικό νησί» για τους
αναγνώστες του Conde Nast Traveler και το 5ο μεγαλύτερο
νησί των Φιλιππίνων. Απέχει από τη Μανίλα μόλις 75’

αεροπορικώς ή 24 ώρες ακτοπλοϊκώς. Ουσιαστικά είναι
σαν μία μακριά λωρίδα που εκτείνεται μέχρι το Βόρνεο. Ο
κύριος οικισμός και το κέντρο αυτού του νησιού είναι το
Πουέρτο Πρινσέσα και κατά τη παραμονή σας στο νησί
αυτό, αξίζει να κάνετε μία οργανωμένη διαδρομή στον
υπόγειο ποταμό πουέρτο πρινσέσα και στα σπήλαιά
του. Μην ξεχάσετε να επισκεφθείτε τον εθνικό δρυμό
-κοραλλιογενή ύφαλο του Ελ Νιντο με τις πρασονησίδες
και να κολυμπήσετε στα γαλήνια τυρκουάζ νερά …
σημεία που κινηματογραφήθηκαν και για τη διάσημη
ταινία «Η Παραλία». Να επισκεφθείτε το σύμπλεγμα
των ασβεστολιθικών βράχων από το νησί Κάρον… και
να θαυμάσετε το τοπίο που χαρίζουν οι πρασονησίδες
στο κόλπο αλλά και τα κοράλλια που χρωματίζουν τα
12 ναυάγια του 2ου παγκόσμιου πολέμου. Τέλος να
επισκεφθείτε το θαλάσσιο πάρκο Tubbataha, τόπος
γέννησης πτηνών και θαλάσσιων χελωνών φημισμένο
και για τον θεαματικό 100 μέτρων κοραλλιογενή τοίχο του.

Προτεινομενα Προγραμματα (τελικές τιμές με φόρους)

• 12 μέρες / ομαδικό: Σεμπού (5) - Μανίλα (2) - Σιγκαπούρη (2) από € 1730 σε 4* ξενοδοχεία (ομαδική εορταστική αναχώρηση 19 &26/12)
• 10 μέρες / ατομικό: Μανίλα (2) - Μπορακάι (5) από € 990 σε 4* & € 1290 σε 5* ξενοδοχεία
• 12 μέρες / ατομικό: Μανίλα (2) - Σεμπού (5) - Σιγκαπούρη (2) Από € 1200 σε 4* ξενοδοχεία & € 1450 σε 5* ξενοδοχεία (εκτός Σιγκαπούρης 4*)
• 12 μέρες / ατομικό: Μανίλα (2) - Παλαουάν (5) - Σιγκαπούρη (2) Από € 1280 σε 4* ξενοδοχεία & € 1550 σε 5* ξενοδοχεία (εκτός Σιγκαπούρης 4*)
Οι τιμές έχουν υπολογιστεί για την χαμηλή περίοδο (εκτός εορτών)και στον οικονομικότερο ναύλο της αεροπορικής. Στη περίπτωση επιλογής 5* ξενοδοχείου στη Σιγκαπούρη υπάρχει προσαύξηση € 190
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με το νέο στόλο της scoot, με απ’ ευθείας πτήση για Σιγκαπούρη, (με χρήση αποσκευής-χωρίς γεύμα). • Φόροι αεροδρομίων • Επίναυλος καυσίμων
• Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια - λιμάνια εξωτερικού • Αγγλόφωνη ξενάγηση Μανίλας • Διανυκτερεύσεις όπως αναφέρονται παραπάνω σε κάθε περιοχή. • Στο ομαδικό πρόγραμμα
περιλαμβάνονται οι εκδρομές: ξενάγηση στην Σιγκαπούρη, ξενάγηση Μανίλα, ξενάγηση Σεμπού
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ΑΝΓΚΟΡ ΒΑΤ

LUANG PRABANG

ΒΙΕΤΝΑΜ - ΚΑΜΠΟΤΖΗ (ΛΑΟΣ)
Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΝΑΩΝ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

1η -2η μέρα: Πτήση - Ξενάγηση Χο Τσι Μιν
Ολονύχτια πτήση για Σαϊγκόν με ενδιάμεση ανταπόκριση. Άφιξη
την επόμενη μέρα και ξενάγηση στο κέντρο της Σαϊγκόν για να δείτε
τη Παναγία των Παρισίων, το ταχυδρομείο του Άιφελ, τη Γαλλική
Όπερα, το μεγάλο πεζόδρομο και τη διάσημη τοπική αγορά Ben
Thanh, γεμάτη από μικρομάγαζα. Στάση για γεύμα και μεταφορά
στο ξενοδοχείο σας για ξεκούραση.
3η μέρα: Εκδρομή στο δέλτα του Μεκόνγκ
Περιλαμβάνει ότι αναφέρεται στην 3η μέρα του προγράμματος
«Πανόραμα Βιετνάμ»
4η μέρα: Τούνελ Κου Τσι - Πτήση Νταν Νανγκ
διαμονή στο Χόι Αν
Μεταφορά στη ζούγκλα με τις κρυψώνες και τα ειδικά υπόγεια
περάσματα-τούνελ «Κου Τσι» (υπόγειες σήραγγες σε 3 επίπεδα από
το μεγάλο πόλεμο με τους αμερικάνους). Θα ακολουθήσει στάση για
γεύμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για πτήση στη Ντανάνγκ και
μεταφορά στο Χόι Αν. Μεταφορά στο ξενοδοχείο για ξεκούραση.
5η μέρα: Χοι Αν - Χουέ (απαγορευμένη πόλη, παγόδα Θιεν Μου τάφοι αυτοκρατόρων) - Χοι Αν
Περιλαμβάνει ότι αναφέρεται στην 5η μέρα του προγράμματος
«Πανόραμα Βιετνάμ».
6η μέρα: Χοι Αν (Περιήγηση πόλης) - Σιέμ Ριπ
Στη περιήγηση του Χόι Αν, θα δείτε το ιστορικό κινεζικό και ιαπωνικό
κέντρο, με την 400 ετών κλειστή ιαπωνική γέφυρα, το κινεζικό ναό της
θεάς της θάλασσας και την τοπική αγορά τροφίμων. Μεταφορά στο
αεροδρόμιο της Ντα Νανγκ και πτήση για το Σιέμ Ριπ (Καμπότζη).
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Προαιρετικό δείπνο με παραστάσεις
χορών Αψάρα.
7η μέρα: Σιέμ Ριπ (Ναοί: Άνγκορ Βατ - Ανγκορ Τομ - Τα Προμ)
Πρωινή επίσκεψη του μεγαλύτερου ναού του κόσμου Ανγκόρ Βατ
(Η πόλη των ναών). Η είσοδος στον κυρίως προαύλιο χώρο είναι
γεμάτη από σκαλιστά χορευτών Αψάρα και αναπαραστάσεων
μυθικών ιστοριών. Ακολουθεί η οχυρωμένη πόλη του Ανγκόρ Τομ
«Μεγάλη πόλη», που καλύπτει έκταση 10 τ. χλμ. με παραστάσεις της
καθημερινότητας των Χμερ. Θα συνεχίσετε με το αίθριο των ελεφάντων
μπροστά από τα ερείπια του βασιλικού ανακτόρου, και τέλος θα
επισκεφθείτε το εντελώς διαφορετικό και πολυκινηματογραφημένο
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τοπίο που χαρίζουν οι ναοί Τα Προμ με την ιδιαιτερότητα σε αυτούς,
τη ζούγκλα που τους έχει κυριολεκτικά καταβροχθίσει. Ακολουθεί
στάση για γεύμα. Προαιρετική απογευματινή βόλτα με ελέφαντες
στο λόφο Phnom Bakheng για να δείτε το δειλινό να χαρίζει άλλες
αποχρώσεις στο καταπληκτικό Ανγκόρ Βατ.
8η μέρα: Σιεμ Ριπ - πλωτό χωριό - βαρκάδα στο πλημυρισμένο
δάσος & πτήση για Ανόι (Βιετνάμ)
Στα πλωτά ψαροχώρια της μεγάλης λίμνης Τονλε Σαπ, θα
θαυμάσετε τη διαφορετικότητα του τοπίου που χαρίζουν η τεράστια
λίμνη και τα τριώροφα παλουκωτά ξύλινα σπίτια των ψαράδων και
θα σας κάνουμε ένα μοναδικό δώρο με βαρκάδα στο πλημυρισμένο
δάσος. Ακολουθεί στάση για γεύμα και επιστροφή στο αεροδρόμιο
για πτήση στο βόρειο Βιετνάμ Ανόι. Μεταφορά στο ξενοδοχείο για
ξεκούραση.

SURFING

VIETNAM

Το παρθένο Βιετνάμ , εκτός από την ομορφιά, την ιστορία και
τον εξωτισμό του, μας χαρίζει την υπέροχη παραλία του Mui Ne,
ιδανική για μαθήματα KITE SURFING - WINDSURFING &
SURFING.
Συνδυάστε ταξίδι πολιτισμικό με 4διαν/σεις στην παραλία για
μαθήματα και ξεκούραση.
BIETNAM 12 ημέρες
Αναχ.:19/12 & 26/12

από 1050€

9η μέρα: Ανόι - κρουαζιέρα στο κόλπο Χα Λονγ
Περιλαμβάνει ότι αναφέρεται στην 9η μέρα του προγράμματος
«Πανόραμα Βιετνάμ».
10η μέρα: Κρουαζιέρα στον κόλπο Χα Λονγκ - Ξενάγηση Ανόι βόλτα
με ποδηλατάμαξες - παράσταση από μαριονέτες νερού
Μετά τη γυμναστική Ται Τσί, στα χρώματα της ανατολής και στο
γαλήνιο τοπίο των 2000 πρασονησίδων, θα επισκεφθείτε το αρχαίο
ασβεστολιθομένο σπήλαιο με τη καταπληκτική θέα στο κόλπο (σαν
αμφιθέατρο φωταγωγημένο σε διάφορες αποχρώσεις). Επιστροφή
στο πλοίο για γεύμα και μεταφορά στο λιμάνι και πίσω στο Ανόι. Η
ξενάγηση που θα ακολουθήσει είναι η ίδια που αναφέρεται στη 11η
μέρα του προγράμματος Πανόραμα Βιετνάμ και θα γίνει και η βόλτα
με τις ποδηλατάμαξες. Στη περίπτωση που δεν φτάσει ο χρόνος, το
υπόλοιπο μέρος της ξενάγησης θα γίνει την επόμενη ημέρα το πρωί.
11η μέρα: Ημέρα ελεύθερη & πτήση επιστροφής.
12η μέρα: Άφιξη ΑΘήνα
Το πρόγραμμα, μπορεί να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα
έχοντας τις ίδιες ακριβώς υπηρεσίες!
εΠεκταση στο λαοσ
Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης 3ημερών στο Λάος (Λουανγκ
πραμπανγκ). Με 2 νύχτες, μεταφορές εκδρομές, διαμονή σε 4*
ξενοδοχείο και ημιδιατροφή. Ρωτήστε μας για το κόστος.

Τιµές κατ’
άτοµο

19 /12

23/12

26/12

9/1, 6/2
13/3, 3/4

∆ίκλινο

1550

1630

1480

1430

Μονόκλινο

+ 450

+ 450

+ 450

+ 450

Είναι το µόνο πρόγραµµα που διαθέτει την κρουαζιέρα - εµπειρία ζωής 2
ηµερών στο Χα Λονγκ Μπέι µε τα κρουαζιερόπλοια της Paloma Cruises

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια μέσω ενδιάμεσου σταθμού
• Διαμονή σε επιλεγμένα 4*ξενοδοχεία Ημιδιατροφή (πρωινό και ένα
γεύμα), πλήρη διατροφή στη κρουαζιέρα & μόνο πρωινό την 7η και
8η ημέρα • Παράσταση σε θέατρο με μαριονέτες στο νερό στο Ανόι •
Μεταφορές, εκδρομές και εσωτερικές πτήσεις, όπως αναφέρονται στο
πρόγραμμα • Μεταφορές με ηλεκτρικό αμαξίδιο στα ανάκτορα του Χούε
• 2ήμερη κρουαζιέρα στον κόλπο του Χα Λονγκ • Έμπειρος Αρχηγός/
συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, ιατροφαρμακευτική
ασφάλεια € 750 • Τοπικοί φόροι & κόστος έκδοσης βίζας € 150
(πληρώνονται τοπικά)

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

XA ΛΟΝΓΚ

ΒΙΕΤΝΑΜ
και χρόνος για µπάνια σε εξωτικές παραλίες!
ΠΑΝΟΡΑΜΑ

1η - 2η μέρα: Πτήση - Ξενάγηση Χο Τσι Μιν (Σαϊγκόν)
Ολονύχτια πτήση για Σαϊγκόν με ενδιάμεση ανταπόκριση. Άφιξη
την επόμενη μέρα και ξενάγηση στο κέντρο της Σαϊγκόν για να δείτε
τη Παναγία των Παρισίων, το ταχυδρομείο του Άιφελ, τη Γαλλική
Όπερα, το μεγάλο πεζόδρομο και τη διάσημη τοπική αγορά Ben
Thanh, γεμάτη από μικρομάγαζα. Στάση για γεύμα και μεταφορά
στο ξενοδοχείο σας για ξεκούραση.
3η μέρα: Χο Τσι Μιν - Εκδρομή στο δέλτα του Μεκόνγκ
Πρωινή δίωρη διαδρομή για τη νότια επαρχία Ben Tre, που βρίσκεται
στο δέλτα του ποταμού Μεκόνγκ. Κατά την άφιξή σας, θα κάνετε μία
βαρκάδα σε παραπόταμο του Μεκόνγκ. Απολαύστε τη διαδρομή σας
στο καταπράσινο κανάλι και δείτε πως ψαρεύουν οι ντόπιοι με τον
παραδοσιακό τρόπο. Θα επισκεφθείτε ένα εργαστήριο επεξεργασίας
καρύδας και κατασκευής τούβλων. Θα κάνετε στάση σε τοπικό
εστιατόριο για να απολαύσετε τα τοπικά εδέσματα και θα συνεχίσετε
με μία βαρκάδα ανάμεσα από ένα δάσος φοινικόδεντρων νερού.
Επιστροφή στο κέντρο της πόλης και προαιρετικά παρακολουθήστε
συγκλονιστική παράσταση «Α Ο», στο μέγαρο της όπερας, από τον
χορογράφο του Cirque de Soleil.
4η μέρα: Χο Τσι Μιν - Τούνελ Κου Τσι - Πτήση Νταν Νανγκ-διαμονή
στο Χόι Αν
Μεταφορά στη ζούγκλα με τις κρυψώνες και τα ειδικά υπόγεια
περάσματα-τούνελ «Κου Τσι» (υπόγειες σήραγγες σε 3 επίπεδα από
το μεγάλο πόλεμο με τους αμερικάνους). Θα ακολουθήσει στάση για
γεύμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για πτήση στη Ντανάνγκ και
μεταφορά στο Χόι Αν. Μεταφορά στο ξενοδοχείο για ξεκούραση.
5η μέρα: Χοι Αν (Χουέ - Απαγορευμένη πόλη - Θιεν Μου - τάφοι
αυτοκρατόρων)
Η πρωινή σας διαδρομή κατά μήκος της τροπικής ακτογραμμής
Ντα Ναγκ και του ορεινού δρόμου μέσα από τα σύννεφα, θα σας
χαρίσουν πολλές μοναδικές φωτογραφίες. Φτάνοντας στο Χουέ
θα επισκεφθείτε την αρχαία οχυρωμένη ακρόπολη και το πρώην
αυτοκρατορικό ανάκτορο, που θυμίζει την απαγορευμένη πόλη του
Πεκίνου. Το τεράστιο συγκρότημα θα έχετε τη δυνατότητα να το
χαρείτε με μετακινήσεις με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ακολουθεί βόλτα
στην αγορά Ντογκ Μπα και στάση για γεύμα. Από τη προβλήτα
του ποταμού των αρωμάτων, θα κάνετε με βάρκα σε σχήμα δράκου
μία διαδρομή μέχρι τη γαλήνια παγόδα Θιεν Μου. Θα συνεχίσετε
οδικώς την επίσκεψή σας στους τάφους του 2ου και πιο αγαπητού

αυτοκράτορα Minh Mang και του 12ου (ουσιαστικά τελευταίου)
αυτοκράτορα Khai Dinh. Η επιστροφή στο Χόι Αν θα γίνει μέσω
τούνελ για ευκολότερη πρόσβαση.

και θα χαλαρώσετε με τις παραδοσιακές επιδόσεις των φημισμένων
μαριονετών νερού. Γεύμα θα δοθει σε τοπικό εστιατόριο στη Γαλλική
συνοικία.

6η μέρα: Χόι Αν - Περιήγηση πόλης
Στη περιήγηση του Χόι Αν, θα δείτε το ιστορικό κινεζικό και ιαπωνικό
κέντρο, με την 400 ετών κλειστή ιαπωνική γέφυρα, το κινεζικό ναό
της θεάς της θάλασσας και την τοπική αγορά τροφίμων. Σε αυτό
το σημείο το πρόγραμμα που περιέχει και τη Καμπότζη, θα κάνει
μετάβαση στο αεροδρόμιο, ενώ εσείς που έχετε μόνο το πρόγραμμα
του Βιετνάμ, θα απολαύσετε τα μπάνια σας και θα ξεκουραστείτε.

11η μέρα: Ανόι - Βόλτα με ποδηλατάμαξες-πτήση επιστροφής
Μετά το πρωινό, θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μία βόλτα με
τα περίφημα Cyclo (ποδηλατάμαξες) στα κεντρικά σημεία της
πόλης. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο για ψώνια στη παλαιά αγορά
και μεταφορά στο αεροδρόμιο για πτήση επιστροφής μέσω άλλης
πόλης.

7η μέρα: Χόι Αν - Ημέρα Ελεύθερη

12η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα.

8η μέρα: Πτήση για Ανόι
Ημέρα ελεύθερη, μέχρι τη μεταφορά σας στο αεροδρόμιο και πτήση
για Ανόι. Μεταφορά στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και ένωση με το
γκρουπ της Καμπότζης.
9η μέρα: Ανόι - κρουαζιέρα στο κόλπο Χα Λονγ
Πρωινή διαδρομή στο θεαματικότερο φυσικό μνημείο παγκόσμιας
κληρονομιάς (τον κόλπο του Χα Λονγκ). Καταπράσινοι ασβεστόλιθοι συμπληρώνουν μοναδικά το τοπίο και προσφέρουν το τέλειο
κάδρο γα φωτογράφιση. Επιβίβαση σε παραδοσιακό ξύλινο
ιστιοφόρο και γνωριμία με το πλήρωμα. Ακολουθεί γεύμα και στάση
σε ένα θαλάσσιο χωριό όπου θα έχετε την ευκαιρία να δείτε ένα
υπερθαλάσσιο σχολείο καθώς και την καλλιέργεια μαργαριταριών
και όλα αυτά με παραδοσιακά σενμπέν. Το απογευματινό σας
κοκτέιλ θα το απολαύσετε στα χρώματα του δειλινού σε ξαπλώστρες.
Θα ακολουθήσει το δείπνο και βραδινό ψάρεμα. (διανυκτέρευση
εντός του πλοίου).
10η μέρα: Κρουαζιέρα - Ανόι ξενάγηση
Μετά τη γυμναστική Ται Τσί, στα χρώματα της ανατολής,
θα επισκεφθείτε το αρχαίο ασβεστολιθομένο σπήλαιο με τη
καταπληκτική θέα στο κόλπο (σαν αμφιθέατρο φωταγωγημένο
σε διάφορες αποχρώσεις). Επιστροφή στο πλοίο για γεύμα
και μεταφορά στο λιμάνι και πίσω στο Ανόι για ξενάγηση στο
συγκρότημα του θείου Χο (Χο Τσι Μιν) με το προεδρικό μέγαρο
και τις κατοικίες του. Ακολουθεί επίσκεψη στον εντυπωσιακό ναό
λογοτεχνίας και το πρώτο πανεπιστήμιο αφιερωμένο στο Κομφούκιο
Θα συνεχίσετε με το μεγαλύτερο Εθνολογικό Μουσείο της Ινδοκίνας

Τιµές κατ’ άτοµο

19 /12
26/12

23/12

9/1, 6/2
13/3, 3/4

∆ίκλινο

1198

1290

1100

Μονόκλινο

+ 450

+ 450

+ 450

Είναι το µόνο πρόγραµµα που διαθέτει την κρουαζιέρα - εµπειρία ζωής 2
ηµερών στο Χα Λονγκ Μπέι µε τα κρουαζιερόπλοια της Paloma Cruises

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια μέσω ενδιάμεσου
σταθμού • Διαμονή σε επιλεγμένα 4*ξενοδοχεία • Ημιδιατροφή
(πρωινό και ένα γεύμα), πλήρη διατροφή στη κρουαζιέρα
& μόνο πρωινό την 7η και 8η ημέρα • Παράσταση σε θέατρο
με μαριονέτες στο νερό στο Ανόι • Μεταφορές, εκδρομές και
εσωτερικές πτήσεις, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
• Μεταφορές με ηλεκτρικό αμαξίδιο στα ανάκτορα του
Χούε • 2ήμερη κρουαζιέρα στον κόλπο του Χα Λονγκ
• Έμπειρος Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, ιατροφαρμακευτική
ασφάλεια € 750 •Τοπικοί φόροι, φιλοδωρήματα, κόστος έκδοσης
βίζας € 95 κατ’ άτομο (πληρώνονται τοπικά)
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ΤΑΖ ΜΑΧΑΛ

ΙΝ∆ΙΑ

- ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΓΩΝΟ

ΤΖΑΪΠΟΥΡ - ΑΜΠΕΡ - ΦΑΤΕΧΠΟΥΡ ΣΙΚΡΙ - ΑΓΚΡΑ - ΤΑΖ ΜΑΧΑΛ - ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΡΟΥΡΙΟ - ∆ΕΛΧΙ

Ένα συναρπαστικό ταξίδι, σε μία αχανή χώρα, γεμάτη από μυστήριο, χρώμα, εικόνες, μύθους, χιλιάδες θεούς,
θρησκευτικές παραδόσεις, μοναδική αρχιτεκτονική, εκπληκτικές αντιθέσεις, πλούσια πολιτιστική κληρονομιά
και ποικιλία από προορισμούς και συνδυασμούς αυτών για να διαλέξετε!

1η μέρα: Αθήνα - Δελχί
Αναχώρηση για την Κεντρική Ασία με στόχο να σας
γνωρίσουμε την Ινδία, μία από τις πιο μυστηριώδης χώρες
του πλανήτη. Ολονύκτια πτήση.

2η μέρα: Δελχί - Τζαϊπούρ (280 χλμ)
Άφιξη στην Ινδία, την χώρα της φαντασίας και της
προσδοκίας. Προσγειωνόμαστε στο αεροδρόμιο του Δελχί,
από όπου με πούλμαν συνεχίζουμε για να χορτάσουμε τις
αισθήσεις σας, με εικόνες απίστευτες. Πέντε περίπου ώρες,
θα διαρκέσει αυτός ο καταιγισμός εικόνων, που έχουμε
προγραμματίσει να σας δείξουμε. Άφιξη στη Τζαϊπούρ και
αμέσως θα διαπιστώσετε, γιατί η πόλη είναι μία από τις
καλλονές της χώρας, βραβευμένη με κτίρια και παλάτια,
σε τέτοιες αποχρώσεις που δίνουν στην Τζαϊπούρ, τα
ευχάριστα χρώματα του δειλινού. Βγείτε στους δρόμους,
υπαίθριοι πωλητές λουλουδιών, άντρες και γυναίκες,
δίνουν μια εικόνα ανάλαφρη και ευωδιαστή στην πόλη.
3η μέρα: Τζαϊπούρ - Αμπέρ - στην Κεχριμπαρένια Πολιτεία
Τζαϊπούρ
Με τη πρωινή ξενάγηση θα γνωρίσετε την ερειπωμένη πόλη
Αμπέρ, έδρα των ηγεμόνων της φυλής Μίνα, όπου θα σας
μεταφέρουμε στην πλάτη ελέφαντα για να μάθετε και εσείς,
γιατί την λένε Κεχριμπάρι και την προτίμησε ο Τζάϊ Σίντν
για κατοικία του. Θα επισκεφθείτε το ναό Κάλι, το Παλάτι

των κατόπτρων και τα ιδιαίτερα δωμάτια του Μαχαραγιά.
Με την επιστροφή σας στη Τζαϊπούρ, ο συνοδός σας θα
σας αποκαλύψει το Παλάτι των ανέμων, το αστεροσκοπείο
Jantar Manter (κοντά στο City Palace), με ακριβή εργαλεία
μέτρησης του χρόνου και των ουράνιων σωμάτων και
το Κυβερνείο. Στον ελεύθερο χρόνο σας τριγυρίστε στα
μαγαζιά.

6η μέρα: Άγκρα - Μαυσωλείο Humayun - Δελχί (230 χλμ)
Πρωινή μεταφορά στην Ινδική πρωτεύουσα και έδρα
των πολλών εθνικοτήτων το Δελχί. Θα επισκεφτείτε το
Μαυσωλείο Humayun, το ΜΠΚ της UNESCO, το οποίο
αναπτύσσεται οριζόντια με τον επιβλητικό θόλο και την
πρόσοψη που ελαφρύνεται από οβάλ τόξα. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.

4η μέρα: Τζαϊπούρ - Φατεχπούρ Σικρί - Άγκρα (248 χλμ.)
Η σημερινή σας εκδρομή έχει ως πρώτη στάση την ακατοίκητη
πια πόλη Φατεχπούρ Σικρί (πόλη της Νίκης), χτισμένη από
τον αυτοκράτορα Άκμπαρ τον Μεγάλο και γνωστή για το
μαρμάρινο Ναό με τον μουσουλμάνο Άγιο Shaik Salim Chisti, θαμμένο κάτω από σκέπη με μαργαριτάρια. Συνεχίζετε για
την Άγκρα, πατρίδα του Ταζ Μαχάλ, παλιά πρωτεύουσα των
Βασιλείων των Μουγκάλ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της
περιοχής.

7η μέρα: Δελχί - Περιήγηση - Qutub Minar
Ένας συνδυασμός επισκέψεων ανάμεσα στο Νέο και το
Παλιό Δελχί, για να δείτε τις καλοσχεδιασμένες λεωφόρους
του νέου, αλλά και τη γοητεία των περασμένων χρόνων
του παλιού με τα μαρμάρινα παλάτια, τζαμιά και παζάρια,
που έρχονται σαν μια σειρά εικόνων απο ιστορίες
Mαχαραγιάδων. Θα περιηγηθείτε στο απέριττο μνημείο
του Γκάντι, στο Kόκκινο Φρούριο, στο Γισμά Mαχίντ, το
μεγαλύτερο τέμενος στην Iνδία, στον ιστορικό δρόμο Tσάντι
Σοκ, στο ναό Λάμι Nαράι και στο επιβλητικό Προεδρικό
Mέγαρο. Ακολουθεί το παλαιότερο αριστούργημα της Ινδικοισλαμικής αρχιτεκτονικής, το Qutub Minar, (ως ο ψηλότερος
μονολιθικός πύργος στη γη), με ύψος 72μ και με τμήματα
από Ζαϊνιστικούς και Ινδουϊστικούς Ναούς, κατάφερε να
γίνει ένα μείγμα διαφόρων αρχιτεκτονικών παραδόσεων της
Αρχαίας Ινδίας και του Ισλαμικού Ιράν.

5η μέρα: Άγκρα - Tαζ Mαχάλ - Κόκκινο φρούριο - Άγκρα
Τα ΜΠΚ της UNESCO, Ταζ Μαχάλ και Κόκκινο Φρούριο,
έχουν διαχρονική αξία. Πρώτη επίσκεψη το πολύφωτογραφημένο μαρμάρινο μαυσωλείο Ισλαμικής αρχιτεκτονικής Tαζ Mαχάλ, χτισμένο από το σουλτάνο Σαχ Τζαχάν
για την πιο αγαπημένη από τις γυναίκες του. Ακολουθεί το
Κόκκινο φρούριο, με τα ογκώδη κτίσματα της οικίας των
Μουγκάλ. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο.

Αναχ.:
Κάθε Παρασκευή από 6/10-30/3/18
22/12
29/12
(εκτός εορτών) & 28/1
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
660
850
999
Μονόκλινο
+ 290
+ 320
+ 380
Κατ’ άτοµο σε δίκλινο ατοµικό
+ 120
+ 170
+ 210
αγγλόφωνο πρόγραµµα
οι παραπάνω τιμές έχουν υπολογιστεί για το ελάχιστο συμμετοχής 20 ατόμων
το πρόγραμμα ρατζαστάν & Χρυσό τρίγωνο είναι 14 ημερών με κόστος 1.380 (εκτός φόρων-για τη χαμηλή
περίοδο) και έχει τις ίδιες αναχωρήσεις
18

8η μέρα: Δελχί - Πτήση
Πρωινή πτήση για Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό.
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
μέσω άλλης πόλης • Διαμονή σε 5* ξενοδοχεία • Ημιδιατροφή
καθημερινά • Εκδρομές - ξεναγήσεις όπως αναφέρονται
παραπάνω • Τοπικοί έμπειροι ξεναγοί • Συνοδός από Ελλάδα
(σε ομαδικές αναχωρήσεις) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: € 680 • Φόροι αεροδρομίων •
Επίναυλος καυσίμων • Τοπικοί φόροι-φιλοδωρήματααχθοφορικά € 70 (καταβάλλονται μόνο στην Ινδία) • Κόστος
έκδοσης ηλεκτρονικής βίζας € 65

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΑΓΓΗ - ΙΝ∆ΙΑ

ΤΖΑΪΠΟΥΡ - ΑΜΠΕΡ - ΦΑΤΕΧΠΟΥΡ ΣΙΚΡΙ - ΑΓΚΡΑ - ΤΑΖ ΜΑΧΑΛ - ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΡΟΥΡΙΟ - TΖΑΝΣΙ - OΡΤΣΑ - KΑΖΟΥΡΑΧΟ - ΒΑΡΑΝΑΣΙ - ΣΑΡΝΑΘ - ∆ΕΛΧΙ

1η μέρα: Αθήνα - Δελχί
Αναχώρηση για την Κεντρική Ασία με στόχο να σας
γνωρίσουμε την Ινδία, μία από τις πιο μυστηριώδης χώρες
του πλανήτη. Ολονύκτια πτήση.

το μαρμάρινο Τζαμί. Συνεχίζετε για την Άγκρα, πατρίδα
του Ταζ Μαχάλ, παλιά πρωτεύουσα των Βασιλείων των
Μουγκάλ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της περιοχής.
Δείπνο, διανυκτέρευση.

2η μέρα: Δελχί - Τζαϊπούρ (258 χλμ)
Άφιξη στο αεροδρόμιο του Δελχί όπου θα σας περιμένει
ο τοπικός μας αντιπρόσωπος. Μεταφορά στη Tζαϊμπούρ
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα είναι
ελεύθερο και θα παρακολουθήσετε μία παράσταση bollywood στο Raj Mandir Theater. Δείπνο, διανυκτέρευση στο
ξενοδοχείο σας.

5η μέρα: Άγκρα
Μετά το πρωινό, θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη στο
Ταζ Μαχάλ και στο φρούριο της Άγκρα. Δείπνο εντός του
ξενοδοχείου και διανυκτέρευση.

3η μέρα: Τζαϊπούρ - Αμπέρ
Πρωινό στο ξενοδοχείο, εκδρομή στην Αμπέρ. Μπορείτε
να απολαύσετε βόλτα πάνω σε ελέφαντα ενώ ανεβαίνετε
προς το φρούριο Αμπέρ, που έχει στην είσοδό του το ναό
της Κάλι. Συνεχίζετε για το παλάτι της πόλης, το ανάκτορο,
το αστεροσκοπείο και θα θαυμάσετε τη διάσημη πρόσοψη
της Χαβά Μαχάλ με τα πολυάριθμα παραθυράκια, (σημείο
που βοηθούσε τις κοπέλες να βλέπουν τους περαστικούς,
χωρίς να γίνονται αντιληπτές). Επιστροφή στο ξενοδοχείο
για δείπνο, διανυκτέρευση.
4η μέρα: Τζαϊπούρ - Φατεχπούρ Σικρί - Άγκρα (238 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η σημερινή σας εκδρομή έχει
ως πρώτη στάση το χωριό Αμπανέρι με το διάκοσμο
που σχηματίζουν τα πολυάριθμα σκαλοπάτια μέχρι την
επιφάνεια του νερού. Επόμενη στάση η ακατοίκητη πια
πόλη Φατεχπούρ Σικρί(πόλη της Νίκης), χτισμένη από
τον αυτοκράτορα Άκμπαρ τον Μεγάλο και γνωστή για
Αναχ.:
Τιµές κατ’ άτοµο

6η μέρα: Άγκρα - Δελχί (204 χλμ)
Μεταφορά στο Δελχί. Η συνοδός σας θα προτείνει να
κάνετε μία μικρή βόλτα στο κέντρο της πόλης περιμετρικά
του Προεδρικού μεγάρου και αν υπάρχει δυνατότητα θα
σας δοθεί χρόνος ελεύθερος στην παραδοσιακή αγορά
Τζαν Πατ. Ακολουθεί μεταφορά στο ξενοδοχείο για δείπνο,
διανυκτέρευση.
7η μέρα: Δελχί
Μετά το πρωινό, θα ακολουθήσει η ξενάγηση της πόλης.
Ένας συνδυασμός επισκέψεων ανάμεσα στο Νέο και το
Παλιό Δελχί, για να δείτε τις καλοσχεδιασμένες λεωφόρους
του νέου, αλλά και τη γοητεία των περασμένων χρόνων
του παλιού με τα μαρμάρινα παλάτια, τζαμιά και παζάρια,
που έρχονται σαν μια σειρά εικόνων από ιστορίες
Mαχαραγιάδων. Θα περιηγηθείτε στο απέριττο μνημείο
του Γκάντι (Ρατζ Γκατ) και περνώντας έξω από το Kόκκινο
Φρούριο, θα συνεχίσετε για το τζαμί Γισμά Mαχίντ, θα
επισκεφθείτε το μεγαλύτερο τζαμί της Ινδίας(Τζαμά Μόσκ),
το ιστορικό παζάρι Tσάντμι Σοκ και το ναό Λάμι Nαράι.
Δείπνο εντός ξενοδοχείου και διανυκτέρευση.

Κάθε Παρασκευή από 6/10-30/3/18
(εκτός εορτών) & 28/1

∆ίκλινο
1280
Μονόκλινο
+ 380
Κατ’ άτοµο σε δίκλινο ατοµικό
+ 210
αγγλόφωνο πρόγραµµα
οι παραπάνω τιμές έχουν υπολογιστεί για το ελάχιστο συμμετοχής 20 ατόμων

22/12

29/12

1450
+ 430

1599
+ 480

+ 240

+ 290

8η μέρα: Δελχί - Βαρανάσι - Γάγγης
Μετά το πρωινό, θα ακολουθήσει η μεταφορά σας στο
αεροδρόμιο και πτήση για το Βαρανάσι. Μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και το βράδυ πριν το δείπνο,
θα θαυμάσετε την ιερή τελετή Αάρτι στο ποταμό Γάγγη.
Δείπνο εντός του ξενοδοχείου και διανυκτέρευση.
9η μέρα: Βαρανάσι - Σαρνάθ - Καζουράχο
Νωρίς το πρωί θα γίνει η πρωινή βαρκάδα στον ιερό
ποταμό Γάγγη υπό τους ήχους των καμπάνων των
τοπικών ναών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για πρωινό και
ακολουθεί εκδρομή στη Βουδιστική πόλη Σαρνάθ, εκεί όπου
πρωτοδίδαξε ο Βούδας πριν από 2500 χρόνια. Μεταφορά
στο αεροδρόμιο και πτήση για Καζουράχο. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Προαιρετική παρακολούθηση του σόου
περιμετρικά των ναών ή τη παράσταση λαϊκών χορών.
Δείπνο και διανυκτέρευση.
10η μέρα: Καζουράχο - Τζανσί - Δελχί
Μετά το πρωινό, θα ξεναγηθείτε στους ερωτικούς
(Ινδουιστικούς) και στους τζαϊνιστικούς ναούς της πόλης.
Μεταφορά στο σταθμό των τραίνων του Τζανσί και
απογευματινή αναχώρηση με το τραίνο για Δελχί. Με την
άφιξη, θα γίνει μεταφορά στο ξενοδοχείο του Δελχί(κοντά
στο αεροδρόμιο) για ξεκούραση.
11η μέρα: Δελχί - Αθήνα
Πρωινή μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής
με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη την ίδια ημέρα στην Αθήνα.
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης μέσω
άλλης πόλης • Διαμονή σε 5* ξενοδοχεία • Ημιδιατροφή καθημερινά
• Εκδρομές - ξεναγήσεις όπως αναφέρονται παραπάνω • Τοπικοί
έμπειροι ξεναγοί • Συνοδός από Ελλάδα (σε ομαδικές αναχωρήσεις)
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: € 680 • Φόροι αεροδρομίων • Επίναυλος
καυσίμων • Τοπικοί φόροι-φιλοδωρήματα-αχθοφορικά €70
(καταβάλλονται μόνο στην Ινδία) • Κόστος έκδοσης ηλεκτρονικής
βίζας € 65
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ΜΑΛ∆ΙΒΕΣ

ΣΙΓΚΙΡΙΓΙΑ

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ - ΜΑΛ∆ΙΒΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΑΦΑΡΙ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ - ΘΕΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΤΡΑΙΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΡΥΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ ΤΣΑΓΙΟΥ
ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΣΤΙΣ ΜΑΛ∆ΙΒΕΣ

1η Μέρα: Πτήση για Κολόμπο (με ενδιάμεση στάση)
Πτήση για Κολόμπο με ενδιάμεσο σταθμό
2η Μέρα: Άφιξη στο Κολόμπο - Νταμπούλα/Σιγκιρίγια (175 χλμ)
Πρωινή άφιξη στο Κολόμπο και ακολουθεί βόλτα στη πρωτεύουσα
που σφύζει από ζωή. Περνώντας από τον ιστορικό ιππόδρομο της
χώρας που φιλοξενεί σήμερα αγορά καταστημάτων με προϊόντα
τσαγιού, ρούχων και τροφίμων. Θα δείτε επίσης το ρολόι των 100
ετών, θα κάνετε βόλτα στη πλωτή αγορά του Πετάχ, θα φτάσετε
στη πλατεία της Ανεξαρτησίας με τα επώνυμα καταστήματα αλλά
και μεγάλα εστιατόρια και μπαρ, (παραδοσιακό στέκι για ντόπιους
και τουρίστες). Ακολουθεί μετάβαση στη Νταμπούλα και επίσκεψη
του Πέτρινου ναού της Νταμπούλα, που κατασκευάστηκε από τον
Βασιλιά Γουαλαγκαμπάχου τον 1ο αιώνα π.χ. ΜΠΚ και θεωρείτε ο
εντυπωσιακότερος ναός-σπήλαιο της χώρας. Το συγκρότημα των 5
σπηλαίων με πάνω από 2.000 τετ. μέτρα αγιογραφήσεων αποτελεί
το μεγαλύτερο στο είδος του σε όλο τον κόσμο και φιλοξενεί 150
παραστάσεις του Βούδα συμπεριλαμβανομένου και αυτού των 14
μέτρων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της Νταμπούλα ή Σιγκιρίγια.
Διανυκτέρευση.
3η Μέρα: Νταμπούλα-Σιγκιρίγια-Πολοναρούα-Νταμπούλα/
Σιγκιρίγια
Μετά το πρωινό θα επισκεφθείτε τη Σιγκιρίγια (που θα σας
θυμίσει κάτι από Μετέωρα). Ένα φρούριο του 5ου αιώνα, ΜΠΚ,
που κτίστηκε από τον Βασιλιά Κασυάπα το 477-495 μ.Χ. «Ο λίθος
του λέοντος» είναι η ακρόπολη μιας σπάνιας φυσικής ομορφιάς
σε ύψος 200 μέτρων μέσα στα απομεινάρια μίας ζούγκλας 70
εκταρίων. Η τάφρος, οι κήποι και τα νερά περικυκλώνουν σήμερα
το μοναδικό αυτό το απομεινάρι κάστρου. Θαυμάστε στο ανέβασμά
σας τις εκπληκτικές τοιχογραφίες «Ουράνιες Παρθένες της
Σιγκιρίγια», βαμμένες σε φρέσκο σοβά από οργανικές χρωστικές
Αναχ.:
Τιµές κατ’ άτοµο

28/10 11/11, 9/12,
6/1, 27/1, 10/2,
22/12, 29/12
17/3, 6/4

∆ίκλινο

1199

1320

Μονόκλινο

+ 470

+ 550
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ουσίες. Ακολουθεί η μεσαιωνική πρωτεύουσα Πολοναρούα, με
πολλά από τα ερείπιά του παλατιού, να διατηρούνται σε άριστη
κατάσταση. Θα θαυμάσετε τη αίθουσα ακροάσεων, το βασιλικό
λουτρό, το GalViharaya με τα 4 αγάλματα του Βούδα σε όρθια,
καθιστή και ξαπλωμένη στάση, το ναό που φυλάσσονταν το ιερό
λείψανο του δοντιού του Βούδα (πριν μεταφερθεί στο Κάντυ) και τα
ερείπια του μοναστηριού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο σας.
4η Μέρα: Νταμπούλα-Κάντυ-Φυτείες τσαγιού-Νουβάρα Ελίγια
Μεταφορά στο Κάντυ “Mαγεία του οράματος και της
μεγαλοπρέπειας”, τη παλαιά πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας,
γεμάτη από θρύλους και παραδόσεις. Μετά από μία μικρή
βόλτα με το αυτοκίνητο περιμετρικά της λίμνης, θα επισκεφθείτε
το παζάρι με τις πολυάριθμες χειροποίητες κατασκευές και θα
έχετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε τον ιερό ναό του δοντιού του
Βούδα. Συνεχίζεται για τη Νουβάρα Ελίγια με ενδιάμεση στάση
σε βιομηχανία συλλογής και παραγωγής τσαγιού … για να μάθετε
τη διαδικασία και τον τρόπο παρασκευής του διάσημου τσαγιού
Κεϋλάνης. Θα καταλήξετε στη «Μικρή Αγγλία» - Νουβάρα Ελίγια
/ Περιοχή που καλύπτεται από τις κοιλάδες τσαγιού. Εκεί θα
επισκεφθείτε το πάρκο της Βικτώρια, τη λίμνη Γκρέγκορυ και τη
τοπική αγορά. Μεταφορά στο ξενοδοχείο της περιοχής και χρόνος
ελεύθερος για ξεκούραση.
5η Μέρα: Θεματική μεταφορά τραίνου-Ουνταβαλάβε ή Γυάλα
Μετά το πρωινό, θα μεταφερθείτε στο κοντινό σταθμό τραίνων
για να ακολουθήσετε τη διαδρομή μέχρι την Ελλα και από εκεί με
όχημα θα μεταφερθείτε στο εθνικό πάρκο Ουνταβαλάβε ή Γυάλα
(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα). Τακτοποίηση σε σκηνές και
υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο.
6η Μέρα: Σαφάρι στο πάρκο Ουνταβαλάβε - Γουελιγκάμα
Στα νοτιοανατολικά του νησιού, ένα θαυμάσιο προστατευόμενο
πάρκο, δίνει την ευκαιρία να κάνετε σαφάρι με τζιπ και να
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
• Μεταφορές - εκδρομές όπως αναφέρονται στο παραπάνω
πρόγραμμα • 2 νύχτες στη Σιγκιρίγια, 1 νύχτα στη Νουβάρα Ελίγια,
1 νύχτα Ουνταβαλάβε ή Γυάλα, 2 νύχτες στη Μπεντότα σε 4 & 5*
ξενοδοχεία • Ημιδιατροφή • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Συνοδός
(στη περίπτωση συμμετοχής άνω των 15 ατόμων).
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων,
ιατροφαρμακευτική ασφάλεια, είσοδοι (€ 690). Τοπικοί φόροι, βίζα
€ 65 (δίνονται μόνο τοπικά στο συνοδό σας).

γνωρίσετε την άγρια ομορφιά των ζώων και κυρίως των ελεφάντων.
Ακολουθεί μεταφορά στη παραλιακή ζώνη του νησιού και στη
διάσημη Μπεντότα ή τη παραλιακή Γουελιγκάμα (γνωστή για τους
ψαράδες της που ψαρεύουν πάνω σε πασάλους). Τακτοποίηση
και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο σας.
7η Μέρα: Μπεντότα ή Γουελιγκάμα
Ημέρα ξεκούρασης στις ακτές της Σρι Λάνκα.
8η Μέρα: Μπεντότα-Κολόμπο
Πρωινή μεταφορά στο Κολόμπο. Στη περίπτωση που δεν
επιλέξετε το πακέτο των Μαλδίβων, θα ακολουθήσει ξενάγηση της
πρωτεύουσας σε αυτή την ημέρα και χρήση ξενοδοχείου για μερικές
ώρες και γεύματος (αν η πτήση επιστροφής σας είναι βραδινή),
μέχρι τη μεταφορά στο αεροδρόμιο για τη πτήση επιστροφής. Όσοι
ακολουθήσουν το πρόγραμμα διακοπών στις Μαλδίβες, θα έχουν
πρωινή πτήση για Μάλε.
9η Μέρα: Πτήση Κολόμπο-Αθήνα
Νωρίς το πρωί θα πραγματοποιηθεί πτήση με ενδιάμεσο σταθμό
για Αθήνα.
Σημειώσεις: Το πρόγραμμα έχει κοστολογηθεί για ελάχιστη
συμμετοχή 15 ατόμων. Σε περίπτωση μικρότερης συμμετοχής,
θα υπάρχει επιβάρυνση 150 ευρώ κατ’ άτομο. Η παραπάνω ροή
του προγράμματος, μπορεί να αλλάξει αν αυτό χρειαστεί για την
καλύτερη υλοποίησή του.
εΠεκταση μαλδιβεσ

Μπορείτε να ακολουθήσετε ένα 3νυχτο πρόγραμμα
διακοπών στις Μαλδίβες, επιλέγοντας το ξενοδοχείο,
τη κατηγορία γεύματος και τύπο δωματίου. Ρωτήστε
μας για διαθεσιμότητα και τιμές.
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ΧΑΝΤΖΟΟΥ

ΣΙΝΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ

Υ∆ ΑΤ Ι Ν Ε Σ Π Ο Λ Ε Ι Σ & Π Η Λ Ι Ν Ο Σ Σ Τ ΡΑΤ Ο Σ

ΚΙΝΑ

ΣΑΓΚΑΗ - ΣΙΤΑΝΓΚ - ΧΑΝΤΖΟΟΥ - ΛΙΜΝΗ ΣΙΧΟΥ - ΣΙΑΝ - ΠΕΚΙΝΟ - ΣΙΝΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΠΟΛΗ - ΤΙΕΝ ΑΝ ΜΕΝ - ΘΕΡΙΝΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ - ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ
1η-2η μέρα: Αθήνα - πτήση - Σαγκάη
Ολονύχτια πτήση με ενδιάμεσο σταθμό για Σαγκάη. Τακτοποίηση
την επόμενη μέρα στο ξενοδοχείο και παρακολούθηση παράστασης
με τα καλύτερα ακροβατικά σόου στον κόσμο. Δείπνο και διαν/ση.
3η μέρα: Σαγκάη - Περιήγηση Πόλης
Πρωινή επίσκεψη του κήπου Γιού Γιουάν, παγόδα Λούνγκ Χουά,
περιοχή Μπουντ, παλιές συνοικίες και στο πύργο της τηλεόρασης,
(ένα από τα ψηλότερα κτίρια του κόσμου). Δείπνο και διανυκτέρευση.
4η μέρα: Σαγκάη - (Υδάτινες πόλεις) Σιτάνγκ - Χαντζόου
Αναχώρηση από Σαγκάη με πρώτη επίσκεψη ένα βουδιστικό
μοναστήρι. Επόμενη στάση η αρχαία πόλη Σιτάνγκ, (που μοιάζει
σαν να βγαίνει από όνειρο), για να περπατήσετε στο μακρύ
σκεπαστό διάδρομο του κεντρικού καναλιού. Ακολουθεί μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο του Χαντζόου. Δείπνο και
διανυκτέρευση.
5η μέρα: Χαντζόου - Κρουαζιέρα στην Λίμνη Σιχού - Σιάν
Πρώτη δραστηριότητα, η πρωινή βαρκάδα στην ειδυλλιακή λίμνη
Σιχού (Δυτική λίμνη) με τις κατάφυτες όχθες και τα περίπτεραπαγόδες. Ακολουθεί μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για
το Σιάν, την πρώτη αρχαία πρωτεύουσα της "Αυτοκρατορίας
του Κέντρου" και αφετηρία του Δρόμου του Μεταξιού. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Μετά το δείπνο, θα παρακολουθήσετε
το φημισμένο θέαμα χορού και μουσικής της δυναστείας των Τανγκ
(Tang Dynasty Show).
6η μέρα: Σιάν - Πήλινος Στρατός - περιήγηση πόλης - Πεκίνο
Πρωινή ξενάγηση στο διάσημο «Πήλινο Στρατό», που αποτελείται
από 8.099 ανθρώπινα αγάλματα και άλογα, στις φυσικές τους
διαστάσεις. Ακολουθούν τα καλοδιατηρημένα τείχη της δυναστείας
των Μινγκ, ο Πύργος της Καμπάνας και η Παγόδα της Άγριας
Χήνας. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Πεκίνο. Δείπνο
και διανυκτέρευση.
7η μέρα: Πεκίνο - Σινικό Τείχος - Ιερός Δρόμος - Αυτοκρατορική
Νεκρόπολη - Ολυμπιακές εγκαταστάσεις
Πρωινή εκδρομή στο Σινικό Τείχος. Με συνολική έκταση τα
8.851 χλμ., αποτελεί το μεγαλύτερο σε διαστάσεις ανθρώπινο

οικοδόμημα ορατό από το φεγγάρι. Ακολουθεί η επίσκεψη στην
Αυτοκρατορική Νεκρόπολη και τον Ιερό Δρόμο. Στη συνέχεια θα
γίνει μία μικρή επίσκεψη σε εργαστήριο μαργαριταριών και κατά
την επιστροφή, θα γίνει στάση φωτογράφισης στις περίφημες
ολυμπιακές εγκαταστάσεις και ειδικότερα τη «φωλιά του πουλιού».
Δείπνο με διάσημη πάπια Πεκίνου.
8η μέρα: Πεκίνο - Απαγορευμένη Πόλη - Πλατεία Τιεν Αν Μεν Χουτόνγκ
Ξεκινώντας από την ιστορική πλατεία Τιεν Αν Μεν, εκεί που
βρίσκεται και το Μαυσωλείο του Μάο, θα ακολουθήσετε τη
ξενάγηση σας στην Απαγορευμένη Πόλη, που με έκταση 720.000
τ.μ. φιλοξενεί 980 κτίρια. Εκεί που ζούσαν για περίπου 500 χρόνια
οι αυτοκράτορες της δυναστείας των Μινγκ και Τσινγκ, θα έχετε
την ευκαιρία να ξεναγηθείτε στα κυριότερα δωμάτια (όπως την
αίθουσα του θρόνου και τα δωμάτια των παλλακίδων). Επόμενη
στάση τα διάσημα Χουτόνγκ, δηλαδή η παλιά συνοικία των
Κινέζων. Μάθετε τον τρόπο που μέχρι και τώρα οι περισσότεροι
από τους Κινέζους ζούσαν αρμονικά σε παραδοσιακά μονώροφα
σπίτια με κοινές αυλές. Δοκιμάστε μία βόλτα με τα παραδοσιακά
αμαξίδια περιμετρικά της λίμνης και χαλαρώστε σε ένα από τα
υπέροχα καφέ της περιοχής. Δείπνο και διαν/ση.
9η μέρα: Πεκίνο - Θερινά Ανάκτορα - Ναός του Ουρανού Βραδινή πτήση επιστροφής
Τα θερινά ανάκτορα της φιλόδοξης αυτοκράτειρας Τζου Χσι, με τις
περίτεχνες γέφυρες και την γραφική λίμνη, απέχουν μόλις 12 χλμ
από το Πεκίνο. Εκεί θα θαυμάσετε τον σκεπαστό διάδρομο 700
μέτρων όμορφα ζωγραφισμένο από μυθολογικές παραστάσεις και
στο τέλος του να δεσπόζει το περίφημο «Μαργαριταρένιο Καράβι».
Τελευταία στάση ο ναός του Ουρανού, σύμβολο της Δυναστείας
των Μινγκ και το μοναδικό κυκλικό κτίσμα όλης της Κίνας.
Ακολουθεί μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής μέσω
ενδιάμεσου σταθμού. Ολονύχτια πτήση.
10η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
Σημειώσεις: Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και
με μικρότερη συμμετοχή, με μία μικρή επιβάρυνση. Η ροή του
προγράμματος μπορέι ν' αλλάξει για την καλύτερη εκβασή του.

ΠΗΛΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

∆ΩΡΟ: ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ ΑΜΑΞΕΣ ΣΤΑ
ΧΟΥΤΟΝΓΚ, ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ∆ΡΟΜΟ

22 & 29/12, 5/1

21/10, 10/11,
3,23/2, 9,23/3,
6, 27/4, 18/5

∆ίκλινο

1350

1245

Επιβάρυνση
µονόκλινου

+ 430

+ 370

Αναχ.:
Τιµές κατ’ άτοµο

Οι τιμές εμπεριέχουν έκπτωση έγκαιρης κράτησης 30 ημέρες πριν την
αναχώρηση και ισχύουν για προκαθορισμένο αριθμό θέσεων.

Περιλαµβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια μέσω ενδιάμεσου
σταθμού • Φιλοξενία σε ξενοδοχεία 5* και (4* στην Πεκίνο) •
Ημιδιατροφή καθημερινά • Παρακολούθηση ακροβατικού σόου
στη Σαγκάη • Παράσταση Tang Dynasty Show στο Σιάν
με δείπνο • Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο με πάπια Πεκίνου
• Επισκέψεις, περιηγήσεις, εκδρομές, όπως περιγράφονται •
Έμπειρος Αρχηγός/συνοδός από την Ελλάδα • Ασφάλεια αστικής
και επαγγελματικής ευθύνης.
∆εν περιλαµβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, Βίζα Εισόδου
στην Κίνα, Ατομική ασφαλιστική κάλυψη 750€ • Τοπικοί φόροι 85
€ κατ' άτομο, πληρωτέοι στην Κίνα. Δείπνο την ημέρα επιστροφής
21
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ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ
Ζήστε μία εμπειρία πολυτελείας στο MARRIOTT MARQUIS
με απευθείας πτήσεις της EMIRATES

Ένας νέος ραγδαία αναπτυσσόμενος προορισμός με μεγάλες επιρροές από
την Δυτική αρχιτεκτονική των ουρανοξυστών και της παράδοσης που του χαρίζει
η Αραβική ταυτότητα του. Tην πόλη θα την βρείτε κάπου ανάμεσα στην αναζήτηση του νέου
και του πρωτοποριακού, της πληθώρας των αγορών, των μοναδικών υπηρεσιών των
υπερπολυτελών ξενοδοχείων, την αγαλλίαση της θάλασσας και την περιπέτεια των
δραστηριοτήτων με σαφάρι στην έρημο.
1η μέρα: Αθήνα - Ντουμπάι
Πτήση για Ντουμπάι-έλεγχος διαβατηρίων-τακτοποίηση στο πούλμαν και μεταφορά στο
ξενοδοχείο σας. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

Το ξενοδοχείο JW Marriott Marquis Hotel 5*deluxe θα το βρείτε σε μία προνομιακή τοποθεσία,
πολύ κοντά στο Dubai Mall και το Mall of the Emirates, δίπλα στο σταθμό Business Bay του μετρό και
ακριβώς δίπλα από την νέα επέκταση του Dubai Water Canal. Επιπλέον, η απόσταση με τα πόδια
από το Burj Khalifa που γίνεται το μεγάλο πρωτοχρονιάτικο πάρτι είναι μόλις 28 λεπτά με τα πόδια.
Στεγάζεται σε 2 εμβληματικούς πύργους και προσφέρει το μοναδικό Saray Spa and Health Club
καθώς και μία εντυπωσιακή ποικιλία από 14 βραβευμένα εστιατόρια, lounge και μπαρ.
Τα 1608 πολυτελή & ευρύχωρα δωμάτια του ξενοδοχείου, κομψά σχεδιασμένα, διαθέτουν μοντέρνα
διακόσμηση, επίπεδη οθόνη, γραφείο και μπάνιο με βαθιά μπανιέρα και όλα τα είδη περιποίησης.
Στο ξενοδοχείο ακόμα θα βρείτε εξωτερική πισίνα, δωρεάν Wi-Fi.
Αναχωρήσεις

21/12

26/12

28/12

29/12

895
990
1100
1190
+
430
Επιβάρυνση µονόκλινου
+ 460
+ 610
+ 780
+ 870
(2/1+ 520)
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, ιατροφαρμακευτική ασφάλεια, τοπικοί φόροι € 355
Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 18/11
Κατ’ άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο

22

875

22,23/12
& 2/1

2η μέρα: Ξενάγηση πόλης
Η ξενάγηση του κοσμοπολίτικου Ντουμπάι έχει αφετηρία από το λαογραφικό μουσείο.
Περνώντας από τη παραδοσιακή συνοικία Μπαστακία, θα περάσετε από τα πασίγνωστα
παζάρια του Χρυσού και των Μπαχαρικών. Ακολουθεί η παραλιακή περιοχή της Τζουμέιρα.
Περνώντας από τη λεωφόρο του Σείχη Ζάιεντ με τους 250 ουρανοξύστες, θα κατευθυνθείτε
στο τζαμί της Τζουμέιρα και θα γίνει στάση για φωτογράφηση του διάσημου ξενοδοχείου
Burj El Arab. Η εκδρομή θα συνεχίσει με επίσκεψη του νησιού σε σχήμα φοίνικα “Palm” και
στη συνέχεια θα γίνει περιήγηση στη περιοχή downtown για να φωτογραφήσετε το ψηλότερο
κτήριο του κόσμου. Περνώντας από το παλάτι του Σείχη θα κατευθυνθείτε στο ξενοδοχείο.
Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. Γεύμα θα δοθεί κατά τη διάρκεια της ξενάγησης.
3η μέρα: Σαφάρι στην έρημο με 4X4 & Βεδουίνικο πάρτι
Στο σημερινό απόγευμα, μία όμορφη διαδρομή θα σας βγάλει εκτός της πολύβουης πόλης
όπου το τοπίο αρχίζει να παίρνει ένα καστανό χρώμα από τους αμμόλοφους της ερήμου.
Συγκέντρωση με όλα τα άλλα τζιπ-αναμνηστική φωτογραφία πριν το ξεκίνημα και αρχή μίας
διαφορετικής δραστηριότητας που θα σας κάνει να νοιώσετε λίγο από σέρφινγκ σε κύματα.
Στάση για φωτογράφηση στη μέση της ερήμου και στη συνέχεια στάση σε εκτροφείο καμηλών.
Θα ακολουθήσει για όσους επιθυμούν σέρφινγκ στην άμμο με ιστιοσανίδα και «καμιλάδα» ο
ήλιος ήδη έχει αρχίσει να δύει και τα χρώματα στην έρημο είναι έντονα πορτοκαλί και κόκκινο
…. ευκαιρία για αναμνηστικές φωτογραφίες. Θα ακολουθήσει στάση σε βεδουίνικες τέντες για
φαγητό μπάρμπεκιου-τσάι και για να απολαύσετε παραδοσιακούς χορούς. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο σας.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

4η μέρα: Εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι
Πρωινή διαδρομή για τη πρωτεύουσα των Αραβικών Εμιράτων
το Αμπού Ντάμπι. Η πρώτη στάση θα είναι το περίφημο τζαμί
του Σείχη Ζάιεντ. Ακολουθεί το πολυτελέστατο ξενοδοχείο
Emirates Palace και πανοραμικά θα δείτε το παλάτι του Σείχη.
Νωρίς το απόγευμα θα επιστρέψετε στο Ντουμπάι. Γεύμα θα
δοθεί κατά τη διάρκεια της εκδρομής. Προαιρετικά το βράδυ
μπορείτε να πάρετε ένα παραδοσιακό δείπνο με ναργιλέ,
αραβική μουσική και χορό της κοιλιάς.
5η μέρα: Ημέρα ελεύθερη για Εμπορικά κέντρα
Ημέρα χαλάρωσης στην θάλασσα ή για επίσκεψη
πολυκαταστημάτων και του υπέροχου ξενοδοχειακού Αραβικού
συγκροτήματος Μαντινάτ. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε
το Wafi mall-θαυμαστό για το παραδοσιακό χρώμα του, αφού
χωρίζεται σε τμήματα διακοσμημένα από την Αίγυπτο, Μαρόκο,
Τυνησία και άλλες αραβικές χώρες. Άλλο εμπορικό που
προτείνουμε είναι το mall of the Emirates. Αντιπροσωπευτικό
δείγμα εμπορικού κέντρου τύπου Αμερικής γνωστό για τη
χιονοδρομική του πίστα κατάβασης και σίγουρα το επιβλητικό
Dubai Mall. Τον απογευματινό σας καφέ ή το δείπνο σας να

4 µέρες

το πάρετε στην περιοχή Μαντινάτ για να απολαύσετε την
όμορφη θέα και να φωτογραφηθείτε στα όμορφα κανάλια
του ξενοδοχειακού συγκροτήματος-να φωτογραφήσετε το
Μπουρτζαλαράμπ και να χαλαρώσετε πίνοντας τον καφέ σας
ή το ποτό σας σε ένα από τα πολυάριθμα μαγαζάκια. Αξίζει να
δείτε το μικρό παζάρι της περιοχής και να δοκιμάσετε Sisha
(ναργιλέ με γεύση μήλου) στον αμφιθεατρικό χώρο της μονάδας.
6η μέρα: Ημέρα επιστροφής
Συνάντηση στο ξενοδοχείο σας με τον τοπικό μας συνεργάτη
και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.
Σημειώσεις: Οι αναχωρήσεις εκτελούνται με ελάχιστη συμμετοχή
15 ατόμων. Σε περίπτωση που η συμμετοχή είναι μικρότερη (10
άτομα) το ταξίδι δεν ακυρώνεται και εκτελείται με επιβάρυνση €
55 το άτομο. Ο δημοτικός φόρος πληρώνετε αποκλειστικά από
τους πελάτες κατά την είσοδο στο ξενοδοχείο και είναι € 3 σε 3*,
€ 4 σε 4*, € 5 σε 5* (ανά δωμάτιο/διανυκτέρευση).
Οι τιμές πρωτοχρονιάς ισχύουν για κρατήσεις έως 18/11

5 µέρες

6 µέρες

Περιλαμβάνει:
Περιλαμβάνει:
Ξενάγηση πόλης,
Περιλαμβάνει:
Ξενάγηση πόλης,
επίσκεψη στη Μαντινάτ
Αναχωρήσεις ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ Αεροπορικά,
επίσκεψη στη Μαντινάτ Τζουμέιρα, σαφάρι
διανυκτερεύσεις
Τζουμέιρα, σαφάρι με με τζιπ 4Χ4 & χορό
μεταφορές, σαφάρι 4Χ4 τζιπ 4Χ4 & χορό κοιλιάς κοιλιάς, κρουαζιέρα με
και συνολικά 2 γεύματα δείπνο και συνολικά 3
γεύµατα

8 µέρες
Περιλαμβάνει:
Ξενάγηση πόλης,
επίσκεψη στη Μαντινάτ
Τζουμέιρα, σαφάρι με
τζιπ 4Χ4 & χορό κοιλιάς,
εκδρομή στο Άμπου
Ντάμπι & νησί Yas και
συνολικά 3 γεύματα

Επιβάρυνση
Επιβάρυνση
Επιβάρυνση
∆ίκλινο Επιβάρυνση
µονόκλινου ∆ίκλινο µονόκλινου ∆ίκλινο µονόκλινου ∆ίκλινο µονόκλινου

Κάθε Τρίτη -Τετάρτη
& Πέμπτη και μέχρι
τέλος Μαρτίου
(εκτός εορτών και
περιόδων εκθέσεων)

3* IBIS DEIRA

290

+ 135

495

+185

575

+220

705

+310

4* NOVOTEL DEIRA

340

+ 185

565

+250

660

+305

825

+430

+205

625

+315

740

+385

935

+540

5* STEIGENBERGER

650

+335

765

+410

970

+575

5* FAIRMONT

705

+395

835

+485

1065

+675

Jood 5*
5* NASSIMA ROYAL 350

Οι παραπάνω τιμές έχουν υπολογιστεί σε πτήσεις της Middle East. Στη περίπτωση επιλογής άλλων εταιρειών Gulf Air + 25.
Ενώ σε απ’ ευθείας πτήσεις με Emirates + 105

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια • Διαμονή στο ξενοδοχείο
επιλογής σας • Πακέτο εκδρομών, ξεναγήσεων, δραστηριοτήτων,
σύμφωνα με το πρόγραμμα της επιλογής σας • Τοπικός ελληνόφων
συνοδός κατά τις ημέρες και ώρες δραστηριοτήτων • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων , επίναυλος καυσίμων,
ιατροφαρμακευτική ασφάλεια € 320
Σημειώσεις: • Οι παραπάνω τιμές έχουν υπολογιστεί με τον
χαμηλότερο ναύλο των αεροπορικών. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας
αυτού του ναύλου, θα υπάρχει προσαύξηση • ΟΙ παραπάνω τιμές έχουν
υπολογιστεί με ελάχιστη συμμετοχή 6 ατόμων. Σε κάθε άλλη περίπτωση
θα υπάρχει προσαύξηση • Παιδική έκπτωση 50-60 ευρώ σε παιδιά
2-12 ετών σε τρίκλινο δωμάτιο. & 80 ευρώ στα 8ήμερα προγράμματα •
Επιβάρυνση ναύλου για αναχωρήσεις με την Emirates κάθε Παρασκευή
& Σάββατο +€20 • Ο δημοτικός φόρος πληρώνετε αποκλειστικά από
τους πελάτες κατά την είσοδο στο ξενοδοχείο και είναι 3*=€ 3, 4*=€
4, 5*=€ 5 (ανά δωμάτιο/νύχτα) • Από 1/1 υπάρχει ενδεχόμενο αύξησης
φόρων 5% επί των φόρων των ξενοδοχείων. Κάτι για το οποίο θα σας
ενημερώσουμε μόλις επιβεβαιωθεί! • Στη περίπτωση που επιλέξετε
αντί κρουαζιέρας εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι & Yas Island , με γεύμα,
υπάρχει επιβάρυνση € 15κατ΄άτομο (στο 6ήμερο πρόγραμμα)
23
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ΑΒΑΝΑ

ΚΟΥΒΑ

ΔυνατΟτητα
καθηΜΕρίνών
αναΧώρηΣΕών γία
ΜΕΜΟνώΜΕνΟυΣ

ΛΑΤΙΝ, ΡΟΥΜΙ, ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ & ΠΟΥΡΑ
ΑΒΑΝΑ - ΒΙΝΙΑΛΕΣ - ΠΙΝΑΡ ΝΤΕΛ ΡΙΟ - ΓΚΟΥΑΜΑ - ΣΙΕΝΦΟΥΕΓΚΟΣ - ΤΡΙΝΙ∆Α∆ - ΚΑΡ∆ΕΝΙΑΣ - ΒΑΡΑ∆ΕΡΟ
1η μέρα: Αθήνα - Αβάνα
Πτήση για Αβάνα με ενδιάμεσο σταθμό. Συνάντηση με τον
ξεναγό σας στο αεροδρόμιο της Αβάνας. Ποτά καλωσορίσματος
κατά την τακτοποίηση στα δωμάτια σας και διανυκτέρευση.
2η μέρα: Αβάνα - Ξενάγηση πόλης
Η ξενάγηση ξεκινάει από την Πλατεία της Επανάστασης,
περνώντας από το Πανεπιστήμιο της Αβάνας και διασχίζοντας
τη “σύγχρονη” συνοικία του Βεδάδο με την κεντρική πλατεία
Copelia και την περίφημη παραλιακή λεωφόρο Malecón, θα
καταλήξετε στο Καπιτώλιο. Μπαίνοντας στη παλιά Αβάνα, με
τα ωραιότερα αποικιακά κτίρια στη Καραϊβική, θα ξεναγηθείτε
στο μουσείο του ρουμιού, την ελληνική ορθόδοξη εκκλησία,
τις πλατείες των όπλων -Καθεδρική & Παλιά- και τέλος θα
επισκεφθείτε το πειρατικό φρούριο Ελ Μόρο, με την υπέροχη
θέα στο λιμάνι. Προαιρετικό δείπνο σε ρομαντικό εστιατόριο με
θέα τη παλιά πόλη.
3η μέρα: Αβάνα - Ολοήμερη εκδρομή Βινιάλες/Πινάρ δελ Ρίο
Εκδρομή στη δυτική επαρχία Πινάρ δελ Ρίο, γνωστή για την
καλλιέργεια καπνών και κατασκευής των καλύτερων πούρων του
κόσμου. Στάση σε εργοστάσιο πούρων και βόλτα στο υπέροχο
τοπίο από πράσινους βελούδινους λοφίσκους, πανύψηλα
φοινικόδεντρα, ποτάμια και καταρράκτες, στη κοιλάδα του
Βινιάλες. Θα γίνει επίσκεψη στην τεράστια Τοιχογραφία της
Προϊστορίας και στη Σπηλιά Του Ινδιάνου, για να διασχίσετε
με μικρή βάρκα το υπόγειο ποτάμι. Στάση για γεύμα σε τοπικό
εστιατόριο με ζωντανή μουσική και κατά την επιστροφή στην
Αβάνα θα γίνει στάση στο παρατηρητήριο Λος Χασμίνες, με τη
μαγευτική θέα στη κοιλάδα του Βινιάλες.
4η μέρα: Αβάνα - ελεύθερη μέρα
Ημέρα ελεύθερη και πρόταση για μία ανεπανάληπτη βόλτα με
αυτοκίνητα αντίκες στο καταπράσινο εξωτικό δάσος της Αβάνας.
Τιµές κατ’ άτοµο
σε δίκλινο
9ήµερο σε σπίτια της Αβάνας
χωρίς γεύµατα/σε δίκλινο
∆ίκλινο
Μονόκλινο
∆ιακοπές στο Βαραδέρο
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Καθηµερινά

24/10

5η μέρα: Αβάνα - Γκουαμά - Σάντα Κλάρα - Σιενφουέγκος
Πρωινό και αναχώρηση για τη Χερσόνησο Ζαπάτα. Στο
«Λα Μπόκα», την είσοδο των καναλιών που οδηγούν στη
λίμνη, βρίσκεται η «Φάρμα Αναπαραγωγής Κροκοδείλων»
που θα επισκεφτούμε. Τα ζώα αυτά, σημαντικό κομμάτι της
άγριας πανίδας της Κούβας, προστατεύονται στο φυσικό
τους περιβάλλον από το ανεξέλεγκτο κυνήγι. Αναχώρηση για
τη Σάντα Κλάρα, πόλη που σχετίστηκε άμεσα με τον μεγάλο
επαναστάτη σύμβολο Τσέ Γκεβάρα. Επίσκεψη στο Μαυσωλείο
και Μουσείο του Τσε στο Πάρκο Λεόνσιο Βιντάλ.Αναχώρηση για
το Σιενφουέγκος, πόλη χτισμένη το 1819 από Γάλλους άποικους
και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας. Πανοραμική
ξενάγηση στην πόλη με στάση στην κεντρική πλατεία με το
κατάλευκο άγαλμα της θεάς Αθηνάς, όπου δεσπόζουν το
Θέατρο Tomas Terry, το Δημαρχείο και το κλασσικό κτήριο του
Πανεπιστημίου. Άφιξη στο ξενοδοχείο σας, πάνω στη θάλασσα,
στη στενή χερσόνησο της «Punta Gorda» και περιήγηση στο
διπλανό “Palacio del Valle”, ένα άκρως εντυπωσιακό κτήριο 100
ετών, αρχιτεκτονικό αριστούργημα, συγκέρασμα ρομαντικής,
γοτθικής, ενετικής και μαυριτανικής τεχνοτροπίας. Από τα
κελάρια και τα επιβλητικά σαλόνια, θα ανεβούμε στην ταράτσα
του Παλατιού, όπου η θέα της πόλης και του ηλιοβασιλέματος
μαγεύει. Τακτοποίηση στα δωμάτια σας, και ελεύθερο υπόλοιπο
της ημέρας. Δείπνο στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Σιενφουέγκος - Τρινιδάδ - Βαραδέρο
Πρωινό. Αναχώρηση για το γραφικό Τρινιδάδ, πόλη που
ίδρυσαν οι Ισπανοί στις αρχές του 16ου αιώνα, ανακηρυγμένο
ως παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς από την
UNESCO το 1986. Επίσκεψη στην κεντρική πλατεία (Πλάσα δε
Άρμας), περιστοιχισμένη από αποικιακά κτίρια, στο «Μουσείο
Cantero» και στο παραδοσιακό καφενείο La Canchánchara,

6,13, 20,
27/11 1,7/12

21/12
& 28/12

1/1

(10 µέρες)

18/1, 22/2,
23/3, 4/4

950

-

-

1095

-

-

-

1199
+ 480

1399
+ 480

1495
+ 480

1495
+ 480

1399
+ 480

Κάθε Κυριακή, 7 νύχτες σε 5* ξενοδοχείο Melia Marina Varadero ή αντίστοιχο, All Inclusive, μεταφορές,
με απ’ ευθείας πτήση από Φραγκφούρτη
από € 1295
Δεν περιλαμβάνονται φόροι € 220. Η τιμή ισχύει σε περιόδους εκτός εορτών.

όπου θα απολαύσουμε το τοπικό ποτό από ρούμι, μέλι και
λεμόνι που έδιναν οι αποικιοκράτες στους σκλάβους για να
πάρουν δυνάμεις. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη μαγευτική
παραλία του Βαραδέρο (Varadero). Άφιξη, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και δείπνο.
7η μέρα: Βαραδέρο
Ελεύθερη ημέρα για να απολαύσετε το μπάνιο σας ή για
θαλάσσιες δραστηριότητες, όπως επίσκεψη σε δελφινάκια,
κρουαζιέρα στο Κάγιο Μπλάνγκο και κολύμπι με δελφίνια. Όλα
τα ποτά και τα γεύματα περιλαμβάνονται στο ξενοδοχείο σας του
Βαραδέρο!
8η μέρα: Βαραδέρο - αεροδρόμιο Αβάνας - πτήση επιστροφής
Ελεύθερο πρωινό για ένα τελευταίο μπάνιο. Ακολουθεί μεταφορά
στην Αβάνα και πτήση επιστροφής
9η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό
Σημείωση: Η ροή του προγράμματος, μπορεί να αλλάξει για
τη καλύτερη έκβασή του. Απαραίτητη ελάχιστη συμμετοχή 8
ατόμων.
Σε όλες τις αναχωρήσεις, (εκτός του πρώτου προγράμματος
με διαμονή σε σπίτια), περιλαμβάνονται συνολικά 6 γεύματα.
Στη περίπτωση χρήσης του ξενοδοχείου Nacional 5*, υπάρχει
προσαύξηση 395 ευρώ (στις αναχωρήσεις 21 & 28/12)

ΒΑΡΑ∆ΕΡΟ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά μέσω Άμστερνταμ / Παρίσι
(KLM/Air France) • 4 νύχτες Αβάνα Memories Miramar 4*,
1 νύχτα Σιενφουέγκος Jagua Hotel 4*, 2 νύχτες Βαραδέρο
Grand Memories 5* (ή αντίστοιχα) • Μεταφορές - εκδρομές
όπως αναφέρονται με ελληνόφωνο τοπικό επαγγελματία
ξεναγό • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος
καυσίμων, ασφάλεια + € 655.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
ΜΑΤΣΟΥ ΠΙΤΣΟΥ

ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ

ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ - ΝΟΤΙΟ ΠΕΡΟΥ

ΛΙΜΑ - ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΣΚΑ - ΠΟΥΕΡΤΟ ΜΑΛΝΤΟΝΑ∆Ο - ΖΟΥΓΚΛΑ ΑΜΑΖΟΝΙΟΥ - ΚΟΥΣΚΟ - ΜΑΤΣΟΥ ΠΙΤΣΟΥ - ΙΕΡΗ ΚΟΙΛΑ∆Α ΤΩΝ ΙΝΚΑ - ΠΙΣΑΚ - ΠΟΥΝΟ - ΛΙΜΝΗ ΤΙΤΙΚΑΚΑ

1η μέρα: Aθήνα - Λίμα
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με ενδιάμεσο σταθμό
για τη Λίμα, πρωτεύουσα του Περού. Άφιξη και μεταφορά
στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Λίμα - Νάσκα - Λίμα (Π)
Πτήση πάνω απο τις περίφημες και αινιγματικές γραμμές
(γεωγλυφικά) της Νάσκα Μ.Π.Κ. της UNESCO. Οπότε
θα δείτε τις φιγούρες του πιθήκου, του κολίμπρι, του
γκουανάου, της αράχνης και όλα αυτά που επιβεβαιώνουν
ότι η περιοχή ήταν ένα γιγάντιο αστρονομικό ημερολόγιο
από το 500 μ.Χ. Επιστροφή στη Λίμα. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Λίμα - Πουέρτο Μαλντονάδο (Π/Γ/Δ)
Με πτήση θα φτάσετε στο γραφικό Πουέρτο Μαλδονάδο,
χτισμένο πάνω στη συμβολή δύο παραποτάμων του
Αμαζονίου. Ακολουθεί μετάβαση με κανό στον Ταμποπάτα
ποταμό μέχρι τον καταυλισμό. Κουτί γεύμα θα δοθεί κατά
τη διαδρομή. Ποτό καλωσορίσματος και τακτοποίηση στα
δωμάτια. Συνεχίζετε με μία βόλτα στη φύση κάτω από τις
φωνές των παπαγάλων Macao και των εξωτικών πουλιών
του Αμαζονίου. Μπορείτε ακόμα να δείτε τον πίθηκοαράχνη, τον πίθηκο-σκίουρο, το λευκό καπουτσίνο και τον
καφέ καπουτσίνο κ.α. Επιστροφή στο Lodge για δείπνο
και βραδινή βόλτα για να γνωρίσετε όλα αυτά τα περίεργα
φωτεινά μάτια των ζώων που φεγγοβολούν στο σκοτάδι !
4η μέρα: Πουέρτο Μαλντονάδο (Ζούγκλα Αμαζονίου) (Π/Γ/Δ)
Πολύ πρωινή έγερση, πρωινό και εξόρμηση στη ζούγκλα
με μηχανοκίνητα κανό για να απολαύουμε την ανατολή και
να πετύχετε τις γιγάντιες βίδρες. Επιστροφή για πρωινό και
συνεχίζετε με μια βόλτα στο δάσος δίπλα στην λίμνη. Μετά
το μεσημεριανό γεύμα θα δοθεί χρόνος για χαλάρωση και
δυνατότητα για δραστηριότητες (όπως κολύμπι σε ρεύμα, ή
βόλτα πάνω σε σχοινιά στις κορυφές των δέντρων, για να
απολαύσετε τη θέα). Μετά το δείπνο, ακολουθεί νυχτερινό
σαφάρι αλιγάτορα με μηχανοκίνητα κανό.
5η μέρα: Πουέρτο Μαλντονάδο - Κούσκο Περιήγηση πόλης (Π)
Η πολύ πρωινή μετάβαση θα σας χαρίσει αλησμόνητες
εικόνες της ανατολής και της άγριας ζωής. Άφιξη στο
Πουέρτο Μαλντονάδο και πτήση για Κούσκο (την αρχαιότερη
πρωτεύουσα της Αμερικής και θρησκευτικό κέντρο των
Ίνκας). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και απογευματινή

γνωριμία της πόλης, θα δείτε την Πλατεία των Πολεμιστών,
τον επιβλητικό καθεδρικό χτισμένο από κόκκινο γρανίτη, το
Kένκο με τις υπόγειες γκαλερί του, το τοίχινο συγκρότημα
περισυλλογής νερού Tambomachay και το κόκκινο φρούριο
Puca Pucara. Διαν/ση στο Κούσκο.
6η μέρα: Kούσκο - Ιερή κοιλάδα των Ινκα - Πισάκ - Κούσκο (Π/Γ)
Πρωινή αναχώρηση για την ιερή κοιλάδα των Ινκα και
ιδιαίτερα για την ινδιάνικη αγορά του Πισάκ η οποία ελκύει
χιλιάδες επισκέπτες και έμπορους ντυμένους με πολύχρωμες
παραδοσιακές φορεσιές. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και
συνεχίζετε για την ενδιαφέρουσα αρχαιολογική περιοχή
Ολλανταϊτάμπο, για να θαυμάσετε το Τέμπλο του Ουρανού
και το Βασιλικό κέντρο. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο
Κούσκο.
7η μέρα: Kούσκο - Mάτσου Πίτσου (Π/Γ/Δ)
Tο μυστηριακό οχυρό του Mάτσου Πίτσου στις Περουβιανές
Άνδεις, είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά μνημεία στον
κόσμο και πέρα της υπέροχης θέας που χαρίζει, η πόλη
είναι γεμάτη από πύργους, μνημεία ιερά και ναούς, τα οποία
προσέφεραν πολύτιμες πληροφορίες για τη θρησκευτική
και πολιτιστική ζωή των Ίνκα. Διανυκτέρευση σε κατάλυμα
της περιοχής.
8η μέρα: Mάτσου Πίτσου - Κούσκο (Π)
Έχοντας διανυκτερεύσει στη περιοχή Aguas Calientes,
θα έχετε την ευκαιρία νωρίς το πρωί, πριν την άφιξη των
πολλών group, θα επισκεφθείτε ξανά την αρχαιολογική
ζώνη με την υπέροχη θέα με ένα ήσυχο τρόπο. Επιστροφή
στο Κούσκο, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και υπόλοιπο
ημέρας ελεύθερο για ξεκούραση.
9η μέρα: Κούσκο - Πούνο (Π/Γ)
Επιβίβαση στο πούλμαν και μετά απο μια πολύωρη,
όμορφη και εντυπωσιακή διαδρομή με θέα τις χιονισμένες
‘Aνδεις, τα χωριά των Iθαγενών Πουκαρα, Ράκτσι και
Ανταχουαγιλλιας και τις υπαίθριες αγορές τους, θα φτάσετε
στο Πούνο, στις όχθες της λίμνης Tιτικάκα. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
10η μέρα: Πούνο - Λίμνη Τιτικάκα - Φυλή Ούρος - Πούνο (Π/Γ)
Πρωινή αναχώρηση για τη λίμνη Tιτικάκα σε υψόμετρο
4.000μ. Μάθετε για τα περίφημα «χειροποίητα» νησιά
Oύρος, (κατασκευασμένα από καλάμια) που κατοικούνται

από την ομώνυμη φυλή και θα επισκεφθείτε το νησί Taquile.
Γεύμα κατά τη διάρκεια της εκδρομής και επιστροφή στο
Πούνο. Διαν/ση.
11η μέρα: Πούνο - Λίμα (Π)
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Λίμα, όπου θα
έχετε ημέρα ελεύθερη.
12η μέρα: Ξενάγηση Λίμα - πτήση επιστροφής (Π)
Πρωινή ξενάγηση στην αποικιακή αλλά και μοντέρνα πόλη
της Λίμα. Έτσι θα γνωρίσετε το Κυβερνητικό ανάκτορο,
τον καθεδρικό ναό, τη Μονή του Αγ. Φραντζίσκου (γνωστή
για τη βιβλιοθήκη και τις κατακόμβες) και θα καταλήξετε
στη νέα περιοχή San Isidro και Miraflores, περνώντας
από τις συστοιχίες των ελαιόδεντρων το πάρκο της
αγάπης παραπλεύρως του Ειρηνικού Ωκεανού. Ακολουθεί
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.
13η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση.
Σημειώσεις: Το ταξίδι εκτελείται με ελάχιστη συμμετοχή 15
ατόμων. Σε περίπτωση που η συμμετοχή είναι μικρότερη (10
άτομα τουλάχιστον) το ταξίδι δεν ακυρώνεται και εκτελείται
με επιβάρυνση 300 €. Η ροή του προγράμματος μπορεί να
αλλάξει, για την καλύτερη έκβασή του.

Οµαδικό
15/11, 11/1,
15/3

Ατοµικό
15/11, 11/1,
15/3

∆ίκλινο

3.550

3.990

Μονόκλινο

+ 800

+ 800

Αναχωρήσεις
Τιµές κατ’ άτοµο

η εορταστική αναχώρηση στις 22/12, έχει επιβάρυνση € 210
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια (& εσωτερικές
πτήσεις) • Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*, 3* στη Νάσκα • Γεύματα
όπως αναφέρονται στις επικεφαλίδες κάθε ημέρας • Μεταφορές μετακινήσεις - εκδρομές (όπως αναφέρονται) • Τοπικοί έμπειροι
ξεναγοί • Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων & Επίναυλος
καυσίμων (800€) • Τοπικοί φόροι, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
€ 90 (πληρώνονται μόνο τοπικά).
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ΠΟΥΕΡΤΟ ΒΑΓΙΑΡΤΑ

ΣΟΜΠΡΕΡΟ - ΤΑΚΟΣ & ΧΡΩΜΑ

ΜΕΞΙΚΟ

ΚΑΝΚΟΥΝ - ΤΣΙΤΣΕΝ ΙΤΖΑ - ΜΕΡΙ∆Α - ΟΥΣΜΑΛ - ΚΑΜΠΑΧ - ΜΕΞΙΚΟ - ΠΟΥΕΡΤΟ ΒΑΓΙΑΡΤΑ

Όταν η Μεξικάνικη Καραϊβική, συνδυάζεται µε τα ιστορικά µνηµεία των Μάγια & Αζτέκων
και τη συγκλονιστική παραλία του Ειρηνικού κρυµµένη σε ένα βουνό
1η μέρα: Αθήνα - Κανκούν
Πτήση με ενδιάμεσο σταθμό για τη χερσόνησο Γιουκατάν και
συγκεκριμένα το παραθεριστικό θέρετρο του Κανκούν. Μεταφορά
στο ξενοδοχείο σας και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση.
2η μέρα: Κανκούν - πάρκο Εσκαρέτ
Προαιρετική πρωινή επίσκεψη στο διασημότερο πάρκο του
Μεξικού, βουτηγμένο σε μία ζούγκλα και με το υδάτινο στοιχείο
να κυριαρχεί. Κολυμπήστε ομαδικά σε σπηλιές και ποτάμια νερού
(σενότε), εξερευνήστε το θαλάσσιο κόσμο της περιοχής, κολυμπήστε
με δελφίνια, φωτογραφηθείτε με φλαμίνγκο και πολύχρωμους
παπαγάλους, μάθετε από κοντά για τη ζωή των τροπικών πτηνών της
ζούγκλας, των πεταλούδων και των τζάγκουαρ (Ιαγουάροι). Επιλέξτε
το εστιατόριο και το είδος διατροφής που επιθυμείτε και ξεκουραστείτε
παίρνοντας το γεύμα σας και τέλος παρακολουθείστε μία δίωρη
φαντασμαγορική παράσταση από 300 και πάνω μουσικούς και
ακροβάτες που δίνουν το καλύτερο εαυτό τους για να σας ταξιδέψουν
στην ιστορία της χώρας τους.
3η μέρα: Κανκούν - Τσίτσεν Ιτζά - Μέριδα
Πρωινή μεταφορά και εκδρομή στην περιοχή Τσιτσέν Ιτζά....
Μία εξαιρετική αρχαιολογική περιοχή με τη πυραμίδα των Μάγια
να αποτελεί το τέλειο δείγμα αρχιτεκτονικής κατασκευής και
μαθηματικών. Η περιοχή συμπληρώνεται με το στάδιο παραδοσιακού
ποδοσφαίρου, το μνημείο των στρατιωτών, το αστεροσκοπείο, και
τη σενότε. Γεύμα έχει προβλεφθεί και θα δοθεί κατά τη διαδρομή.
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
Μονόκλινο

Συνεχίζεται οδικώς για τη Μέριδα κάνοντας μία πανοραμική ξενάγηση
της αποικιακής πόλης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και υπόλοιπο
ημέρας ελεύθερο.
4η μέρα: Μέριδα - Καμπάχ - Ουσμάλ - Μέριδα
Πρωινή εκδρομή στην ερειπωμένη πόλη Καμπάχ και τις αρχαιότητες
του γειτονικού ιστορικού Ουσμάλ (Uxmal), με την Πυραμίδα των
Μάγια, να κερδίζει τις εντυπώσεις σας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
σας στη Μέριδα. Γεύμα έχει προβλεφθεί κατά τη διάρκεια της
εκδρομής.
5η μέρα: Μέριδα - Πόλη του Mεξικού - Πυραμίδες Τεοτιχουακάν
Πρωινή πτήση για τη πόλη του Μεξικού και μεταφορά στο ξενοδοχείο.
Το απόγευμα θα μεταφερθείτε στο μεγαλύτερο αρχαιολογικό
χώρο του Μεξικού, τις πυραμίδες της Τεοτιχουακάν, που υπήρξε η
αρχαία θρησκευτική πρωτεύουσα των Tεοτιουακάνος και τόπος
προσκυνήματος για τους Aζτέκους. Θα γνωρίσετε τη λεωφόρο των
Nεκρών, που διασχίζει το κέντρο της πόλης και περιστοιχίζεται από
θρησκευτικά και τελετουργικά συγκροτήματα, με εντυπωσιακότερα
την Πυραμίδα του ‘Hλιου, την μεγαλύτερη κατασκευή στην
Προκολομβιανή Aμερική και την Πυραμίδα της Σελήνης. Επιστροφή
στη πόλη του Μεξικού για διαν/ση
6η μέρα: Πόλη του Mεξικού - Ξενάγηση
Ξενάγηση πόλης, με επίσκεψη του Καθεδρικού ναού, τη πλατεία
Συντάγματος, το «Ναό του Δημάρχου», το ανάκτορο των καλών

11/11, 2/12, 20/1
11/2, 18/3

19/12

30/12

4/4

1690
+ 580

1850
+ 620

1990
+ 620

1890
+ 620

Σημειώσεις: Η παραπάνω εκδρομή εκτελείται με το ελάχιστο συμμετοχής 2 ατόμων (αγγλόφωνα).
Για να συνοδευτεί από Αθήνα με έλληνα αρχηγό, απαιτείται ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων και επιβάρυνση €160

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση με ενδιάμεσο σταθμό • Εσωτερικές
πτήσεις • Διαμονή σε 3*+ & 4* ξενοδοχεία • Πρωινό καθημερινά και συνολικά δύο γεύματα • Μεταφορές,
επισκέψεις, περιηγήσεις, εκδρομές, όπως περιγράφονται • Τοπικός αγγλόφωνος ξεναγός
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, εμπλουτισμένη ταξιδιωτική ασφάλεια € 800
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τεχνών, το προεδρικό Mέγαρο με τις περίφημες τοιχογραφίες του
Nτιέγκο Pιβέρα, τα απομεινάρια του ναού Tεοκάλι των Aζτέκων
και το εντυπωσιακό ανθρωπολογικό μουσείο, όπου φιλοξενούνται
οι θησαυροί όλων των προκολομβιανών πολιτισμών της χώρας.
(κλειστό τις Δευτέρες). Ακολουθεί μεταφορά στο ξενοδοχείο για
δείπνο και διαν/ση.
7η μέρα: Πόλη του Mεξικού - Πουέρτο Βαγιάρτα
Πρωινή πτήση για τον αφρώδη μπλε κόλπο Μπαντέρας κα
συγκεκριμένα το Πουέρτο Βαγιάρτα, με τα καταπράσινα βουνά
έναν από τους πιο δελεαστικούς παραθαλάσσιους προορισμούς με
αμμώδεις παραλίες και φοινικόδεντρα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο σας.
8η & 9η μέρα: Πουέρτο Βαγιάρτα
Ημέρες ελεύθερες για δραστηριότητες. Μη ξεχάσετε να επισκεφθείτε
τη κρυμμένη παραλία μέσα στο βουνό, να κάνετε βόλτα με άλογα
στην ακτογραμμή του Ειρηνικού, ή να κάνετε κομψές αγορές από
τη πλούσια αγορά της και τέλος να κάνετε μία όμορφη εκδρομή
με σκάφος σε κοντινά νησιά ή να παρακολουθήσετε το διάσημο
πέρασμα των φαλαινών. Η επιλογή είναι δική σας!
10η μέρα: Πουέρτο Βαγιάρτα - Πτήση επιστροφής
Ημέρα ελεύθερη στο ξενοδοχείο σας, μέχρι τη μεταφορά στο διεθνές
αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής με ενδιάμεσο σταθμό
11η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ

ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ -

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ - ΦΑΡΜΑ ΓΚΑΟΥΤΣΟΣ - ΜΟΝΤΕΒΙ∆ΕΟ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ - ΡΙΟ
1η μέρα: Πτήση για Αργεντινή με ενδιάμεσο σταθμό
2η μέρα: Άφιξη στο Μπουένος Άϊρες - Ξενάγηση πόλης
Με την άφιξη στο «Παρίσι του νότου», ο ελληνόφωνος ξεναγός
θα σας μεταφέρει στη πόλη κάνοντας και τη ξενάγηση. Έτσι θα
σας δείξει την όπερα Κολόν, τον Οβελίσκο (εθνικό σύμβολο της
πόλης), τη διάσημη πλατεία Plaza de Mayo (επίκεντρο ιστορικών
και πολιτικών συγκεντρώσεων), το Καθεδρικό Ναό, το Διοικητήριο,
το Κυβερνείο. Στα νότια περπατώντας στα παλιά πέτρινα σοκάκια,
θα σας μάθει τη γειτονιά Σαν Τελμο, γνωστή για το Τανγκό, τη
περιοχή Λα Μπόκα(γνωστή για το γήπεδο ποδοσφαίρου) και το
τουριστικό Καμινίτο που σφύζει από Τανγκό, πολύχρωμα σπίτια
και μαγαζιά. Τέλος στα βόρεια θα δείτε την εξελιγμένη Ρικολέτα, με
τις αριστοκρατικές γειτονιές, κομψά καφέ & εστιατόρια αλλά και το
διάσημο νεκροταφείο που αναπαύεται η Εβίτα Περόν. Μεταφορά
στο ξενοδοχείο τακτοποίηση και ξεκούραση. Χαρείτε τον ελεύθερο
χρόνο σας, κάνοντας μία βόλτα στον εμπορικό δρόμο Florida, γεμάτο
από μαγαζιά, καφέ και εστιατόρια.
3η μέρα: Ελεύθερη - Προαιρετική εκδρομή στο Μοντεβιδέο
Ημέρα ελεύθερη. Πρότασή μία ολοήμερη εκδρομή στο Μοντεβιδέο
της γειτονικής Ουρουγουάης. Το μεγαλοπρεπές Παλάθιο
Λεχιστλατίβο,η όμορφη Πλάθα Kονστιτουθιόν, ο Καθεδρικός ναός
του 1804, το παλαιό δημαρχείο, η τεράστια Πλάθα Iντεπεντένθια, η
πύλη του Kάστρου, τα παγκοσμίου φήμης μνημεία Nτιλτζένσια και
Kαράκα είναι μερικά από τα αξιοθέατα που θα γνωρίσετε. Τέλος στη
Kάγιε Πιέδρας, στη καρδιά της Θιουδάδ Bιέχα (παλιά πόλη) και στα
στενά δρομάκια της θα ανακαλύψετε όμορφα κτίρια, καταπράσινες
γωνιές και τεράστιες ψησταριές φορτωμένες με μπριζόλες, παϊδάκια
και λουκάνικα. Επιστροφή στο Μπουένος Άιρες και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Ελεύθερη - Εκδρομή σε φάρμα αλόγων στην ύπαιθρο Τανγκό σώου.
Οι επονομαζόμενοι «Γκαούτσος», είναι οι καουμπόηδες του νότου,
από τους οποίους θα μάθετε το λάσο, το κυνήγι με τα άλογα, ιππασία
αλλά και παραδοσιακού χορούς. Δοκιμάστε τα γευστικά τους κοκτέιλ
και χορτάστε με τις διάσημες μπριζόλες τους στο μπάρμπεκιου. Το
φυσικό τοπίο και οι χαμογελαστοί άνθρωποι θα κάνουν την ημέρα

σας αξέχαστη ! Το βράδυ σας προσκαλούμε να απολαύσετε ένα
υπέροχο θέαμα από χορούς ταγκό (δώρο του γραφείου μας).
5η μέρα: Πτήση για Ιγκουασού & εκδρομή στους καταρράκτες της
Βραζιλιάνικης πλευράς
Μεταφορά στο αεροδρόμιο της πόλης και πτήση για Ιγκουασού Με
την άφιξη ξεκινάει περιήγηση Η περιήγηση ξεκινά από το κέντρο
επισκεπτών και στη συνέχεια θα ακολουθήσετε τις παραδοσιακές
διαδρομές: Ανώτερο γύρο για να θαυμάσετε την πανοραμική θέα των
καταρρακτών και τον Κάτω γύρο για να έρθετε πιο κοντά στη ζούγκλα
και τους καταρράκτες. Τον εντυπωσιακό «λαιμό του διαβόλου»
(Garganta del Diablo) θα τον θαυμάσετε μετά από μια βόλτα στην
1000 μέτρων πεζογέφυρα Με το τέλος της εκδρομής, θα γίνει
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο σας και διανυκτέρευση.

το μοναδικό άγαλμα του Λυτρωτή Χριστού. Η διαδρομή γίνεται με
τον οδοντωτό μέσω του εθνικού πάρκου Τιζούκα. Το βράδυ σας
προτείνουμε επίσκεψη στη περιοχή Ιπανέμα με τα πολλά καφέ μπαρ
και εστιατόρια. Η διασκέδαση είναι σίγουρη !
9η ημέρα: Ελεύθερη
Ελεύθερη ημέρα μέχρι τη μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση
επιστροφής με ενδιάμεσο σταθμό.
10η ημέρα: Άφιξη στην Αθήνα
ΡΙΟ

6η μέρα: Εκδρομή στους καταρράκτες (πλευρά Αργεντινής) - Πτήση για Ρίο
Η εκδρομή ξεκινά από το κέντρο επισκεπτών του πάρκου, όπου
θεματικά λεωφορεία σας μεταφέρουν στην αρχή της πεζογέφυρας,
για να κάνετε στάσεις στα μπαλκόνια μέχρι να φτάσετε στο Πουέρτο
Κανόας (έκταση με εμπορικά καταστήματα και σημεία φαγητού). Θα
ακολουθήσει μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Ρίο(το ποτάμι
του Γενάρη). Άφιξη στο Ρίο και μεταφορά στο ξενοδοχείο σας.
17/12 & 2/1

27/1, 10/2
24/3,6/4

∆ίκλινο

2200

1990

Μονόκλινο

+ 890

+ 890

Τιµές κατ’ άτοµο

7η μέρα: Ρίο - ξενάγηση πόλης
Η παραλιακή οδός Κοπακαμπάνα, το Σαμποδρόμιο, ο καθεδρικός
ναός (σε σχήμα λάμπας) με τα υπέροχα βιτρό, το διασημότερο
στάδιο ποδοσφαίρου του κόσμου (Μαρακανά), το ιστορικό κέντρο
με το υδραγωγείο και τα πολυάριθμα μαγαζιά, το δημαρχείο,
το κρατικό θέατρο, η διάσημη πλατεία Καριόκα, το αρτοποιείο
Κολόμπο, η εθνική βιβλιοθήκη και τα ανάκτορα είναι μερικά από τα
αξιοθέατα που θα γνωρίσετε στη διάσημη αυτή πόλη. Προτείνουμε
βραδινή διασκέδαση στη περιοχή Λάπα για να διασκεδάσετε όπως
οι ντόπιοι σε μουσική και χορούς σάλσα!

Ατοµικό ελληνόφωνο στο Μπουένος και
αγγλόφωνο σε όλες τια άλλες περιοχές
1990
1780
(χωρίς συνοδό)
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, ταξιδιωτική ενισχυμένη
ασφάλεια, είσοδοι € 880. Τοπικοί φόροι € 85 πληρώνονται στον ξεναγό
Οι τιμές εμπεριέχουν έκπτωση έγκαιρης κράτησης 30 ημέρες πριν την
αναχώρηση και ισχύουν για προκαθορισμένο αριθμό θέσεων.

8η ημέρα: Ρίο - Λόφος της ζάχαρης & Κορκοβάδο (άγαλμα Χριστού)
Ξεκινώντας από την άκρη της πόλης, θα κάνετε μία διαδρομή με το
τελεφερίκ έως την άλλη άκρη του λόφους sugar Loft και έτσι θα τύχετε
μίας προνομιακής θέας. Ακολουθεί βόλτα στο βουνό Κορκοβάδο
με την υπέροχη θέα της πόλης και των γύρω νησιών αλλά και με

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με ενδιάμεσο
σταθμό • Εσωτερικές πτήσεις • Μεταφορές & ξεναγήσεις
όπως αναφέρονται παραπάνω • Διαμονή σε 4* ξενοδοχεία
με πρωινό • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων &
επίναυλος καυσίμων.
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ

ΚΕΪΠ ΤΑΟΥΝ

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ - ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ
ΚΕΪΠ ΤΑΟΥΝ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ - ΣΑΦΑΡΙ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΟΜΠΕ - ΣΑΝ ΣΙΤΥ - ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΣΟΒΕΤΟ
1η μέρα: Πτήση για Κέιπ Τάουν με ενδιάμεσο σταθμό
2η μέρα: Κέιπ Τάουν - Ξενάγηση
Το σημείο που σμίγει ο Ατλαντικός με τον Ινδικό ωκεανό...θα βρείτε
τη «Μητέρα Πόλη» και μία από τις ομορφότερες πόλεις του κόσμου,
γεμάτη από φινέτσα υψηλή αισθητική και κομψότητα..το Κέιπ
Τάουν. Με την άφιξη θα πραγματοποιηθεί μεταφορά στο ξενοδοχείο
και στη συνέχεια θα ακολουθήσει μία πρώτη περιήγηση της πόλης.
Στον ελεύθερο χρόνο σας, μη ξεχάσετε να περπατήσετε τη κοσμική
προκυμαία Victoria & Albert Waterfront, μία περιοχή που σφύζει
από ζωή, εκλεκτά εστιατόρια, καφέ και μπαράκια με ζωντανή
αφρικανική και τζαζ μουσική.
3η μέρα: Κέιπ Τάουν - Ολοήμερη εκδρομή στο Ακρωτήριο Καλής
Ελπίδας
Μετά το πρωινό, θα αναχωρήσετε για τη χερσόνησο Κέιπ και με
πρώτη στάση στο κόλπο Χάουντ, θα κάνετε μία κρουαζιέρα με
πλοιάριο για να δείτε από κοντά τις φώκιες στο νησάκι Σιλ. Στη
συνέχεια, ακολουθώντας την ορεινή διαδρομή με την μοναδική
θέα στον ωκεανό, θα φτάσετε στο διάσημο ακρωτήριο της Καλής
Ελπίδας και με τη βοήθεια του τελεφερίκ, θα δείτε το σημείο ένωσης
των ωκεανών, αλλά και τον διασημότερο φάρο του κόσμου. Στη
συνέχεια στη παραλία Μπάουλντερ, θα δείτε και θα μάθετε για
τον τρόπο ζωής των πιγκουίνων. Θα ακολουθήσει στάση με γεύμα
θαλασσινών και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο σε κοντινό
εστιατόριο και διανυκτέρευση.
4η μέρα: Κέιπ Τάουν-Τραπαζοειδές Όρος - Βοτανικοί κήποι
Kirstenbosch
Πολλοί ξεκινούν τη γνωριμία της πόλης από τη κορυφή του όρους
Table Mountain, που υψώνει το ανάστημά του με μία επίπεδη
κορυφή. Η μεταφορά θα γίνει με το υπερσύγχρονο τελεφερίκ και
έτσι θα θαυμάσετε την επιβλητική θέα του αστικού ιστού της πόλης.
Εκεί θα έχετε στάση για γεύμα και στη συνέχεια θα επισκεφθείτε τον
ομορφότερο βοτανικό κήπο της ηπείρου και τον πρώτο κήπο που
Τιµές κατ’ άτοµο

28/12

20/1 & 3,24/2, 10,
24/3 & 6,28/4

∆ίκλινο

2350

2070

Μονόκλινο

+ 590

+ 550
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ανακηρύχτηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς για την Unesco.
Εκεί πέραν του όμορφου τοπίου, θα θαυμάσετε τα 7.000 είδη
φυτών και θα περπατήσετε πάνω στη ξύλινη γέφυρα. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Προαιρετικά, μπορείτε να κάνετε μία επίσκεψη στο
νησί Robben, (κάτι σαν το Αλκατράζ της Αφρικής). Γνωστή φυλακή
πολιτικών κρατουμένων, όπως και για τον Νέλσον Μαντέλα που
εκτέλεσε 27 χρόνια φυλάκισης μέχρι να απελευθερωθεί και να γίνει
πρόεδρος της χώρας.
5η μέρα: Κέιπ Τάουν - Πτήση μέσω Γιοχάνεσμπουργκ για
Καταρράκτες Βικτώρια (Ζιμπάμπουε)
Μετά το πρωινό, θα γίνει μεταφορά στο αεροδρόμιο και με
εσωτερική πτήση μέσω Γιοχάνεσμπουργκ θα φτάσετε στους
μεγαλύτερους καταρράκτες του κόσμου. Με την άφιξη, θα γίνει
μεταφορά στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα έχετε τη δυνατότητα
να κάνετε μία δίωρη κρουαζιέρα στο ποταμό Ζαμβέζη και να
θαυμάσετε τους ελέφαντες και ιπποπόταμους να κάνουν το μπάνιο
του την ώρα στα χρώματα του δειλινού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Ολοήμερη εκδρομή στο ποταμό & εθνικό πάρκο Τσόμπε
(Μποτσουάνα)
Μετά το πρωινό, θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μία κρουαζιέρα
με σκάφος στο ποταμό Τσόμπε και να θαυμάσετε την άγρια ζωή
και τα ζώα της περιοχής. Θα ακολουθήσει στάση για φαγητό και
νωρίς το απόγευμα θα κάνετε σαφάρι στο εθνικό πάρκο Τσόμπε,
που προσφέρεται γιατί συγκεντρώνει πολλά άγρια ζώα και τον
μεγαλύτερο πληθυσμό ελεφάντων. Η διαδρομή και το παιχνίδι
του κυνηγητού των ζώων θα σας ενθουσιάσουν ! Επιστροφή στο
ξενοδοχείο σας στη Βικτώρια και χρόνος για ξεκούραση.
7η μέρα: Καταρράκτες Βικτώρια
Μετά το πρωινό, θα πραγματοποιηθεί περιήγηση στο «υδάτινο
μονοπάτι των αγγέλων», εκεί που 550.000 κυβικά νερού,
καταφέρνουν να πέφτουν κάθε λεπτό με πίεση σε φαράγγια
με τροπική βλάστηση και να κάνουν όλους να προσκυνούν σε

ένα μοναδικό φαινόμενο. Ο συνδυασμός του έντονου θορύβου
από τη πτώση του νερού, το σύννεφο του ατμού μετά τη πτώση,
η πολυχρωμία από τα ουράνια τόξα, το επιβλητικό υψόμετρο
του φαραγγιού και η ηρεμία των ζώων και των πουλιών δίνουν
άλλη διάσταση σε ένα κάδρο….που μένει στη μνήμη όλων των
επισκεπτών! Ακολουθεί επίσκεψη σε χωριό με ξυλόγλυπτα και
υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο για κάποια προαιρετική δραστηριότητα
στους καταρράκτες….από κολύμπι μέχρι και πτήση με ελικόπτερο!
8η μέρα: Καταρράκτες Βικτώρια - Σαν Σίτυ
Πρωινό και πτήση για τον δημοφιλέστερο προορισμό ξεκούρασης
των νοτιο - αφρικανών. Ένα παράδεισο με ξενοδοχειακά συγκροτήματα, όπως το Παλάτι της Χαμένης Πόλης. Θα γίνει μεταφορά από
το αεροδρόμιο του Γιοχάνεσμπουργκ στο ξενοδοχείο σας, σε κοντινή
απόσταση από το κυρίως συγκρότημα. Χρόνος ελεύθερος για να
κάνετε (προαιρετικά) μία επίσκεψη στη φάρμα των κροκοδείλων,
στο καταφύγιο των ελεφάντων ή για να απολαύσετε παιχνίδια στις
πισίνες του πάρκου, στο καζίνο και τέλος να ξεκουραστείτε σε ένα
από τα πολυάριθμα εστιατόρια.
9η μέρα: Σαν Σίτυ - Σοβέτο - πτήση επιστροφής από
Γιοχάνεσμπουργκ
Πρωινό και μεταφορά στον παραδοσιακό προορισμό του
Γιοχάνεσμπουργκ…τη πυκνοκατοικημένη συνοικία-γκέτο Σοβέτο,
που έγινε γνωστή από τις εξεγέρσεις των κατοίκων της κατά του
απαρτχάιντ. Η περιοχή που ιδρύθηκε από εργάτες ορυχείων που
ανακάλυψαν χρυσοφόρα κοιτάσματα, έγινε γνωστή και από τη
πρώτη κατοικία του Νέλσον Μαντέλα που σήμερα λειτουργεί ως
μουσείο. Τελειώνοντας με την επίσκεψή στο μουσείο, θα δοθεί
γεύμα σε τοπικό εστιατόριο-παρέα με ντόπιους. Ακολπυθεί η
μεταφορά στο αεροδρόμιο και βραδινή πτήση για Αθήνα με
ενδιάμεσο σταθμό.
10η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
Με ενδιάμεση στάση, θα φτάσετε στην Αθήνα.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια • Διαμονή σε 4* ξενοδοχεία με πρωινό (3 νύχτες Κέιπ Τάουν/ 3 νύχτες Καταρράκτες Βικτώρια/1 νύχτα
Σαν Σίτυ) • 4 γεύματα & 1 δείπνο • Μεταφορές εκδρομές, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα • Συνοδός από Αθήνα • Τοπικοί ξεναγοί • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, εμπλουτισμένη ταξιδιωτική ασφάλεια, είδοσοι € 780 •
Τοπικοί φόροι, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, βίζα € 140 κατ’ άτομο. Καταβάλονται μόνο τοπικά στον συνοδό σας
Το παρόν πρόγραμμα έχει κοστολογηθεί για το ελάχιστο συμμετοχής 15 ατόμων. Στη περίπτωση μικρότερης συμμετοχής, πραγματοποιείται
με επιβάρυνση 130 ευρώ. Το ίδιο πρόγραμμα μπορείτε να το κάνετε και ατομικά με την ίδια τιμή (χωρίς επιβάρυνση)
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ΣΑΦΑΡΙ ΣΤΗ ΤΑΝΖΑΝΙΑ &

ΖΑΝΖΙΒΑΡΗ

Το μήλο της έριδος για πολλές εθνότητες, θα το βρείτε εκεί στον Ινδικό - απέναντι από τη Τανζανία …έτοιμο για να σας χαλαρώσει με τη
τροπική βλάστησή του, να σας ταξιδέψει σε εξωτικούς κόσμους με γαλαζοπράσινα νερά και πλούσιους υφάλους, να σας διηγηθεί ιστορίες
στην λίθινη πόλη του και να σας μυήσει στα μυστικά των μπαχαρικών και γεύσεων του. Και δεν φτάνουν μόνο αυτά… τα εθνικά πάρκα της
Τανζανίας είναι ακριβώς απέναντι και προσφέρονται για ένα μοναδικό οργανωμένο σαφάρι από το νησί. Συνδυάστε το ταξίδι σας, κάνοντας
τα μπάνια σας στο όμορφο αρχιπέλαγος της Ζανζιβάρης και βάζοντας λίγο περιπέτεια με ένα οργανωμένο σαφάρι.
Πρότασή μας ένα 9ήμερο πρόγραμμα με 5 νύχτες στη Ζανζιβάρη με ημιδιατροφή και ένα 3ήμερο σαφάρι (2 νύχτες) με πλήρη διατροφή.
1η μέρα: Πτήση για Νταρ Ελ Σαλάμ
Πτήση με ενδιάμεσο σταθμό.
2η μέρα: Νταρ Ελ Σαλάμ - Μικούμι
Μεταφορά στο εθνικό πάρκο Μικούμι, μέσω της μεγαλύτερης πόλης
της χώρας Μορογκόρο. Τακτοποίηση στο Mikumi safari lodge και
δείπνο.
3η μέρα: Σαφάρι
Μετά το πρωινό, ακολουθεί ένα ολοήμερο πρόγραμμα σαφάρι για
να απολαύσετε τον τρόπο ζωής και τη καθημερινόιττητα των άγριων
ζώων στο φυσικό τους στοιχείο. Γεύμα θα δοθεί σε κουτί κατά τη
διάρκεια του σαφάρι και δείπνο στο ξενοδοχείο με την επιστροφή σας.
4η μέρα: Μεταφορά στη Ζανζιβάρη
Μετά το πρωινό, θα μεταφερθείτε στο λιμάνι για θα κατευθυνθείτε στο
διάσημό νησί της Ζανζιβάρης με το πλοίο. Με την άφιξη στο νησί, θα
μεταφερθείτε αμέσως στο ξενοδοχείο σας Αφεθείτε στις ανέσεις της
μονάδας σας και ξεκουραστείτε.

7η-8η μέρα: Ζανζιβάρη Ημέρες ελεύθερες
Στις ελεύθερες ημέρες σας, μπορείτε να κάνετε μία κρουαζιέρασαφάρι στο αρχιπέλαγος, να επισκεφθείτε το νησί πρώην φυλακή,
να περπατήσετε στο εθνικό πάρκο Jozani Chwaka Bay για να δείτε τις
μαϊμούδες του ή τέλος να ακολουθήσετε μία οργανωμένη εκδρομή για
ψάρεμα και παρακολούθηση δελφινιών.
11η μέρα: Πτήση επιστροφής
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

5η μέρα: Ζανζιβάρη
Ημέρα ελεύθερη.
6η μέρα Ζανζιβάρη - Εκδρομή στη Πέτρινη Πόλη
Η ημιήμερη αγγλόφωνη εκδρομή, με αφετηρία το ξενοδοχείο σας, θα
σας δείξει τη πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, όπου οι αραβικές,
ινδικές, περσικές και ευρωπαϊκές επιρροές συνδυάζονται με την τοπική
αφρικανική παράδοση. Ιστορικά κτίρια με περίτεχνα σκαλισμένες
ξύλινες πόρτες σκιασμένες με μπαλκόνια, και στενά δρομάκια,
Τιµές κατ’ άτοµο

καλούν τους επισκέπτες να χαθούν σε αυτή τη συναρπαστική και
μοναδική τοποθεσία (μνημείο παγκόσμια κληρονομιάς). Μάθετε τις
συναρπαστικές ιστορίες για τη Πριγκίπισσα Σαλμέ, τον Μπουλσάρα
και τον Βι Κιντού και ακολουθήστε τα βήματα του παρελθόντος. Με
αυτή την εκδρομή θα επισκεφθείτε τη διάσημη αγορά της πόλης
Darajani, την πρώην αγορά σκλάβων, τους κήπους Forodhani με
θέα στο σπίτι των θαυμάτων, το παλάτι του Σουλτάνου και το παλιό
φρούριο. Για όσους θέλουν να αγοράσουν αναμνηστικά, ο οδηγός
θα σας δείξει καταστήματα τέχνης καθώς και βιοτεχνίες παρασκευής
αναμνηστικών.

Καθηµερινά - εκτός εορτών

∆ίκλινο

1990

Μονόκλινο

+ 990

12η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
Σημειώσεις: Το παραπάνω πρόγραμμα είναι οργανωμένο ατομικό,
με αγγλόφωνες υπηρεσίες εδάφους. Ρωτήστε μας για το κόστος
του πακέτου κατά την εορταστική περίοδο. Το παραπάνω έχει
υπολοιγιστεί με τους χαμηλότερους ναύλους αεροπορικών εταιρειών.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια (με ενδιάμεσο σταθμό) • Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο • 5 νύχτες με
ημιδιατροφή σε 4* ξενοδοχείο • 3ήμερο σαφάρι στο εθνικό πάρκο Μικούμι με οδηγό τζιπ, εισιτήρια ταχύπλοου, εισιτήρια
εισόδου στο πάρκο, 2 νύχτες σε lodge με πλήρη διατροφή και εμφιαλωμένα νερά. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων,
επίναυλος καυσίμων, ιατροφαρμακευτική ασφάλεια € 380
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ΣΙΡΑΖ

ΠΕΡΣΙΑ

ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΕΧΕΡΑΝΗ - ΣΙΡΑΖ - ΠΑΣΑΡΓΑ∆ΕΣ - ΠΕΡΣΕΠΟΛΗ - ΓΙΑΖΝΤ - ΝΑΙΝ - ΙΣΦΑΧΑΝ - ΚΑΣΑΝ -ΜΑΤΙΝΑΜΠΑΝΤ
1η μέρα: Πτήση για Τεχεράνη
Πτήση για Τεχεράνη. Άφιξη ξημερώματα και μεταφορά στο
ξενοδοχείο για ξεκούραση.
2η μέρα: Τεχεράνη (Ξενάγηση) - Σιράζ (Περσέπολη)
Το ίδιο πρωί θα ξεκινήσει η ξενάγηση πόλης με επίσκεψη στα
τρία από τα κορυφαία μουσεία του κόσμου στο είδος τους. Το
Αρχαιολογικό Μουσείο, με εκθέματα ιρανικής τέχνης από την
προϊστορία έως την ισλαμική εποχή και με ιδιαίτερη έμφαση
στην λαμπρή εποχή των Αχαιμενιδών. Συνέχεια έχει το Μουσείο
χαλιών, που φιλοξενεί μερικά απ’ τα κορυφαία δημιουργήματα
των τελευταίων 500 χρόνων και τέλος το θησαυροφυλάκιο που
φυλάει έργα τέχνης αμύθητης αξίας και πολύτιμους λίθους,
όπως τα στέμματα του τελευταίου Σάχη και της αυτοκράτειρας
της Περσίας, καθώς και το μεγαλύτερο άκοπο διαμάντι στον
κόσμο, το Ντιουν Νουρ, «η θάλασσα του Φωτός». Ακολουθεί
πανοραμική ξενάγηση στη πρώην πρεσβεία των ΗΠΑ, στη
παλιά βουλή και την μεγαλόπρεπη πύλη του εθνικού κήπου.
Ακολουθεί μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για τη «Πόλη
των Ρόδων και των Αηδονιών».
3η μέρα: Σιράζ (ξενάγηση)
Ολοήμερη εκδρομή στο Τζαμί Vakil, ένα σύμπλεγμα 8.660
τετραγωνικών μέτρων. Ακολουθεί επίσκεψη στους κήπους
Ναρεζεστάν(ή κήπο των πορτοκαλιών), στο τέμενος NasirolMolk, στο κήπο Εράμ χαρακτηρισμένο από την Unesco (ΜΠΚ),
στο τάφο του Hafez, στην Ακρόπολη του Καρίμ Χαν και τέλος
θα περάσετε από τη πύλη του Κορανίου για να ευλογηθείτε και
εσείς όπως και όλοι οι ταξιδιώτες που μπαίνουν ή βγαίνουν
από τη πόλη.
4η μέρα: Σιράζ - Πασαργάδες - Γιαζντ
Με κατεύθυνση τη Γιαζντ (την ιερή πόλη των Ζωροαστρών), θα
πραγματοποιηθεί εκδρομή στη πόλη των Μεγάλων Βασιλέων
και του Μέγα Αλέξανδρου, «την πλουσιότατη των υπό τον
Ήλιο πόλεων» την Περσέπολη (70 χλμ περίπου). Ξενάγηση
στα ερείπια του ανάκτορου της δυναστείας των Αχαιμενιδών
που καταστράφηκαν το 331 π.Χ. από τον Μέγα Αλέξανδρο.
Ακολουθεί επίσκεψη στις Πασαργάδες, πρωτεύουσα του
Κύρου του Μεγάλου, του κατακτητή του κόσμου και επίσκεψη
του τάφου του που έχει χαρακτηριστεί ΜΠΚ από την Unesco.
Άφιξη στη Γιαζντ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο σας και χρόνος
30

ελεύθερος.
5η μέρα: Γιαζντ - Ναιν - Ισφαχάν
Πρωινή περιήγηση, στο πύργο της σιωπής, το τέμενος της
φωτιάς, στους Ανεμόμυλους και το Τέμενος Τζαμέ με τους
ψηλότερους μιναρέδες της Περσίας. Κάντε βόλτα στο τοπικό
κλειστό παζάρι, με κεντήματα και λαμπερά χρυσαφικά.
Ακολουθεί οδική μετάβαση για το Ισφαχάν(300 χλμ περίπου),
το καλλιτεχνικό θησαυροφυλάκιο του Ιράν, με επίσκεψη
καθοδόν στην Ναΐν, διάσημη για τα περίφημα χαλιά της.
Άφιξη στο Ισφαχάν, το γαλάζιο αγριολούλουδο της ερήμου και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 5*.
6η μέρα: Ισφαχάν
Ως η ωραιότερη πόλη του Ιράν, το Ισφαχάν είναι γνωστό για
το πολεοδομικό της σχεδιασμό, τους πανέμορφους κήπους
της, τα ανάκτορα, τα εκατοντάδες τζαμιά, τα δημόσια λουτρά,
τις βιβλιοθήκες, μεντρεσέδες, καθώς και καραβαν σεράι. Θα
επισκεφθείτε μεταξύ άλλων, το αιθέριο τζαμί Λοφτολάχ το
Παλάτι των 40 κιόνων με την εξαίσια διακόσμηση, τις περίφημες
γέφυρες της πόλης με τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονικής του,
την Αρμένικη συνοικία, που φτιάχτηκε μετά από πρόσκληση του
Σαχ Αμπάς προς τους Αρμενίους στις αρχές του 17ου αιώνα, το
αρχιτεκτονικό θαύμα της μοναδικής πλατείας Μεϊντάν, «μισός
κόσμος» όπως περήφανα την χαρακτήρισε ο Σαχ Αμπάς, το
επιβλητικό Τζαμί του Ιμάμη, το θαυμαστό παλάτι Αλί Καπού,
από το μπαλκόνι του οποίου θα απολαύσουμε την υπέροχη
θέα και τέλος θα αξιοποιήσετε τον υπόλοιπο ελεύθερο χρόνο
σας για ψώνια στο πολύβουο παζάρι. Το βράδυ θα κάνετε μία
περιήγηση στη γέφυρα των 30 ανοιγμάτων(Σι Οσε Πολ), για να
θαυμάσετε τη φωταγώγηση της.
7η μέρα: Ισφαχάν - Κασάν - Ματιναμπάντ
Κατά την εξαιρετική διαδρομή μέσα στα φαράγγια του όρους
Κάρκας όπου ξεπετάγεται μπροστά σας το κοκκινωπό
περίγραμμα του χωριού Αμπιανέ, θα γίνει στάση στο Κασάν
για επίσκεψη του πιο περίτεχνου παζαριού και του αρχοντικού
Μουτζρεντί, του 19ου αιώνα. Θα δείτε τους κήπους Φιν ή
Κήπους του Βασιλιά και τα αρχαία λουτρά. Συνεχίζετε για
διανυκτέρευση σε οικολογικές εγκαταστάσεις της ερήμου
Ματιναμπάντ.

8η μέρα: Ματιναμπάντ
Ημέρα ελεύθερη για εξορμήσεις και δραστηριότητες στην έρημο
και ξεκούραση. Εδώ θα σας δοθεί η ευκαιρία να ασχοληθείτε
με τις δραστηριότητες, όπως βόλτα με καμήλες, ποδήλατα,
περπάτημα στην έρημο, βόλτα με τζιπ στους αμμόλοφους και
πολλά άλλα.
9η μέρα: Πτήση επιστροφής
Θα γίνει πολύ πρωινή μεταφορά στο αεροδρόμιο και θα
ακολουθήσει η πτήση για την Αθήνα.
ΙΣΦΑΧΑΝ

ΙΣΦΑΧΑΝ

Τιµές κατ’
άτοµο

21/10, 11/11, 2/12,
6/1, 27/1, 3/2,
17/2 & 17,24/3

22/12 & 29/12

∆ίκλινο
Μονόκλινο

930
+ 450

1080
+ 490

Η τιμή έχει υπολογιστεί για το ελάχιστο συμμετοχής 30 ατόμων.
Η διαμονή στο Abbasi πραγματοποιείται εφόσον έχει διαθεσιμότητα,
διαφορετικά διαμένουμε σε άλλο 4* ξενοδοχείο της περιοχής.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με απ’ ευθείας πτήσεις
της Aegean • Διαμονή στα ξενοδοχεία 4* και 5* στο Ισφαχάν
στο ανάκτορο θρύλο ABBASI • Ημιδιατροφή καθημερινά •
Μεταφορές - εκδρομές - ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο
πρόγραμμα • Τοπικοί έμπειροι ξεναγοί • Έμπειρος αρχηγός από
την Ελλάδα • Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, ατομική
ιατροφαρμακευτική ασφάλιση, είσοδοι 610 € • Βίζα εισόδου
60 € • Τοπικοί φόροι για φιλοδωρήματα, αχθοφορικά,
εισόδους(καταβάλλονται μόνο τοπικά) 80 €
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ΣΑΜΑΡΚΑΝ∆Η

ΧΙΒΑ

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΤΑΣΚΕΝ∆Η - ΧΙΒΑ - ΜΠΟΥΧΑΡΑ - ΝΟΥΡΑΤΑ - ΓΙΑΝΓΚΙ ΓΚΑΖΚΑΝ - ΣΑΜΑΡΚΑΝ∆Η

αΠΟκλΕίΣτίκα ΣΕ ΕΜαΣ • Φολκλορικό δείπνο στη Μεντρέσα Allakulikhan, με παραδοσιακά τραγούδια μουσική & χορό • Δείπνο με σόου - επίδειξης ασιατικών
ενδυμασιών και χορούς ντίσκο στη μεσαιωνική Μεντρέσα Nodir Devan Begi • Οινογευσία σε καταξιωμένο οινοποιείο & μαθήματα μαγειρικής • Επίσκεψη στο
αναγνωρισμένο μουσείο παραδοσιακών ενδυμασιών • Διαμονή σε παραδοσιακές γιούρτες
1η μέρα: Αθήνα - Τασκένδη
Πτήση με ενδιάμεσο σταθμό για Τασκένδη. Βραδινή άφιξη στη
Τασκένδη, μεταφορά στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση (δεν
περιλαμβάνεται δείπνο).
2η μέρα: Τασκένδη
Μετά το πρωινό, ακολουθεί ξενάγηση της πόλης με επίσκεψη
της πλατείας της Ανεξαρτησίας γνωστή για τα μνημεία της
ανεξαρτησίας, γελαστής μητέρας, την αψίδα και του μουσείου
του μεγάλου πατριωτικού πολέμου. Η εκδρομή συνεχίζεται στο
παλιό τμήμα της πόλης, ξεκινάει με το θρησκευτικό συγκρότημα
του Khasti Imam, που αποτελείται από το μαυσωλείο του Kaffal
Shashi, Barak Khan Madrassah, Τζαμί Μουι-Μουμπάρακ-χώρος
φύλαξης του Κορανιού του χαλίφη Οσμάν, με τα χρυσά μαλλιά
του προφήτη Μωάμεθ, Τζαμί Dzhuma Khodja Akhrar Vali, το
κρατικό μουσείο εφαρμοσμένων τεχνών του Ουζμπεκιστάν,
και τα ιστορικά μνημεία Kukeldash Madrassah & Abdulkasim
Madrassah. Δείπνο σε καλό τοπικό εστιατόριο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Πτήση Τασκένδη - Χίβα
Πτήση για Χίβα ή «το έβδομα θαύμα του κόσμου», είναι η
πιο καλοδιατηρημένη μεσαιωνική πόλη της κεντρικής Ασίας.
Στη πρωινή ξενάγηση θα θαυμάσετε το φρούριο, με τα
αρχιτεκτονικά αριστουργήματα, τα πλακόστρωτα σοκάκια,
τους μιναρέδες και τα δαντελωτά μωσαϊκά των αρχαίων τειχών.
Στη παλιά πόλη θα επισκεφθείτε το συγκρότημα του Παχλεβί
Μαχμούντ, το παλάτι του Νουράλα Μπέη, το φρούριο Κούνια
Αργκ, το τζαμί Μέτσετ, το Μιναρέ και τη Μεντρέσα του Ισλάμ
Χότζα. Θα ακολουθήσει τοπικό φολκλορικό σόου και δείπνο στο
μεσαιωνικό Allakullikhan Madrasah.
4η μέρα: Χίβα - Mπουχάρα (450 χλμ)
Αναχώρηση για την Θρυλική πόλη της Μπουχάρα. Διασχίζοντας
την απόκοσμη έρημο Κιζίλ Κουμ και το εξωτικό τοπίο με τις
καμήλες, βλέποντας τις παραδοσιακές γιούρτες των νομάδων
στις όχθες του ποταμού Όξους, θα φτάσετε στο «ανατολίτικο
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
Μονόκλινο

θαύμα», όπως την αποκαλούν, μία πόλη με πλιθόκτιστα τζαμιά,
περίτεχνα διακοσμημένες ιερατικές σχολές, ψηλόλιγνους
μιναρέδες, οχυρωματικά τείχη, παλάτια, τιρκουάζ τρούλους και
γραφικές σκεπαστές αγορές με όλα τα χρώματα, τα αρώματα
και τα προϊόντα της Ανατολής. Δείπνο θα δοθεί σε τοπικό
εστιατόριο.
5η μέρα: Mπουχάρα - Ξενάγηση
Στην ολοήμερη ξενάγηση, θα δείτε την «Ακρόπολη της Κιβωτού»
Ark Citade, τα ανάκτορα των Eμίρηδων, το τζαμί Μαγκόκι Ατάρι
και τις μεντρέσες Κουκελντάς και Ναντίρ Ντεβαν-Mπέγκι. Στη
συνέχεια θα επισκεφθείτε το Χαγάκα Ντιβάν Μπέγκι, που είναι
από τα ωραιότερα πανδοχεία πάνω στο Δρόμο του Μεταξιού, το
θερινό Παλάτι του Σιτόρα Χότζα, το τζαμί Μπολό Χάουζ και το
Μαυσωλείο των Σαμανιδών. Ακολουθεί επίσκεψη σε φάμπρικα
κατασκευής κεραμικών και δοκιμή τοπικών γλυκισμάτων και
παραδοσιακού τσαγιού. Θα έχετε επίσης την ευκαιρία σήμερα
να χαλαρώσετε σε ένα χαμάμ, με παράδοση 300ετών. Δείπνο
θα δοθεί παράλληλα με ένα σόου-επίδειξη από ασιατικές
φορεσιές και ντίσκο χορούς στη μεσαιωνική Μεντρέσα Nodir
Devan Begi.
6η μέρα: Μπουχάρα - Νουράτα - Γιάνγκι Γκαζκάν
(διαμονή σε γιούρτ)
Απο τη Μπουχαρα θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε το
αρχαίο φρούριο του Μεγάλου Αλέξανδρου στη Νουράτα και θα
συνεχίσετε για τη περιοχη “του νέου γκαζιού”, που θα εχετε την
ευκαιρία να διανυκτερεύσετε με τον παλαιό τρόπο σε τεράστιες
γιούρτ, με όλες τις ανέσεις της σημερινής εποχής. Από εκεί θα
μπορείτε να κάνετε βόλτα με καμήλες και να απολαύσετε το
παραδοσιακό δείπνο περιμετρικά της εστίας.
7η μέρα: Γιάνγκι Γκαζάν - Μαθήματα μαγειρικής
Οινογευσία - Σαμαρκάνδη
Μετά το πρωινό στις γιούρτες, ακολουθεί στάση σε
παραδοσιακό σπίτι, για να πάρετε μαθήματα τοπικής μαγειρικής

21/10, 11/11, 25/11,
9/12, 3/2, 17/3

24/12, 30/12, 6/1

1100
+ 250

1330
+ 310

και να γευθείτε το τοπικό πιλάφι (πλοφ). Ακολουθεί οινογευσία
σε κοντινό οινοποιείο που έχει σαρώσει τα πρώτα βραβεία
σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Άφιξη στη Σαμαρκάνδη, 2η
μεγαλύτερη πόλη της χώρας και πρωτεύουσα του Ταμερλάνου.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της Σαμαρκάνδης και δείπνο σε
τοπικό εστιατόριο.
8η μέρα: Περιήγηση Σαμαρκάνδης - Ελ Μερός
Ξενάγηση στο μαυσωλείο του Γκουρ Εμίρ που βρίσκεται ο
τάφος του Ταμερλάνου και την κεντρική πλατεία Ρεγκιστάν,
που βρίσκονται οι τρείς πιο σημαντικές Μεντρέσες της πόλης
(Μεντρέσα-αστεροσκοπείο Ουλουγκπέκ/η Μεντρέσα Σερ Ντορ/
και το μεγαλύτερο τζαμί-Μεντρέσα Τίλα Κόρι). Συνεχίζετε με
την νεκρόπολη, Σάχι-Ζίντα, με τις πανέμορφα διακοσμημένες
προσόψεις και τους γαλάζιους τρούλους των είκοσι μαυσωλείων
της. Ακολουθεί βόλτα στα γραφικά στενά της αγοράς και στο
τέμενος Μπιμπί-Χανούμ. Αποκλειστική επίσκεψη του μουσείου
θεατρικών ιστορικών ενδυμασιών El Meros και εορταστικό
δείπνο με ντίσκο μουσική.
9η μέρα: Σαμαρκάνδη - μεταφορά στη Τασκένδη
Μεταφορά στη Τασκένδη με επίσκεψη σε φάμπρικα κατασκευής
υφασμάτων από φύλλα και φλοιό δέντρων. Ακολουθεί επίσκεψη
σε βιοτεχνία κατασκευής μεταξένιων χαλιών. Η διαδρομή προς
Τασκένδη θα γίνει διαμέσω της επιβλητικής διαδρομής της
οροσειράς Τιαν Σαν με χρόνο για γεύμα για να απολαύσετε
το υπέροχο τοπίο. Άφιξη στη Τασκένδη, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο σας και δείπνο σε τοπικό εστιατόριο.
10η μέρα: Πτήση επιστροφής
Πρωινή μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω άλλη πόλης
για Αθήνα. Άφιξη την ίδια ημέρα.
Σημειώσεις: Το ταξίδι εκτελείται με ελάχιστη συμμετοχή 15
ατόμων. Σε περίπτωση που η συμμετοχή είναι μικρότερη (10
άτομα τουλάχιστον) το ταξίδι δεν ακυρώνεται και εκτελείται με
επιβάρυνση 90€ το άτομο.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση μέσω άλλης πόλης • Διαμονή σε 4* & 3*+ ξενοδοχεία (1
νύχτα παραδοσιακές γιούρτες) • Ημιδιατροφή - Μεταφορές - εκδρομές - περιηγήσεις, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
• Εσωτερική πτήση Τασκένδη - Χίβα • Τοπικός έμπειρος ξεναγός • Συνοδός από Ελλάδα • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, βίζα εισόδου στο Ουζμπεκιστάν, ατομική ασφαλιστική κάλυψη € 610 •
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, τοπικοί φόροι (πληρώνονται μόνο τοπικά στο συνοδό σας) € 80.
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ΧΟΜΠΙΤΟΝ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ

Δείτε τον κόσμο ανάποδα και κάντε ένα ταξίδι στη μέση γη. Νιώστε και εσείς άρχοντες των δακτυλιδιών και ως χόμπιτ
ακολουθήστε τη δική σας διαδρομή στα ομορφότερα φυσικά τοπία του πλανήτη !
1η-2η μέρα: Αθήνα - Σίδνεϊ
Πτήση για τη καλλονή της Αυστραλίας το Σίδνεϊ με ενδιάμεσο
σταθμό. Άφιξη τη δεύτερη ημέρα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και
διανυκτέρευση.
3η μέρα: Σίδνεϊ - Ξενάγηση
Το Δημαρχείο της πόλης, το πρώτο εμπορικό κέντρο, η
εμπορική George Street, το Χάιντ Παρκ με τον καθεδρικό ναό,
η πολυ - κινηματογραφημένη επιχειρηματική περιοχή Μάρτιν,
το πρώτο νοσοκομείο του «Ρούμι», ο πύργος, ο γνωστός
εμπορικός δρόμος Pitt, το πρώτο κτήριο της περιοχής (cadman’s
cottage), η ιστορική περιοχή Ροκς, η Όπερα, η γέφυρα του
λιμανιού, η αποβάθρα, η νεοσύστατη περιοχή Darling harbor
και η παραλιακή πλευρά της Ελίζαμπεθ Μπευ με τα σπίτια των
πλουσίων της περιοχής, είναι τα αξιοθέατα που θα γνωρίσετε
στη σημερινή ξενάγηση. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο για να
περπατήσετε στην όμορφη περιοχή Ροκς (πρώτη συνοικία της
πόλης με πολυάριθμα μπαρ).
4η μέρα: Σίδνεϊ - Κουίνσταουν
Πετώντας πάνω από τις νότιες Άλπεις, θα φτάσετε σε μία
πόλη σαν παραμύθι, το Κουίνσταουν. Ο συνδυασμός των
καταπράσινων πλαγιών, του γαλαζοπράσινου νερού της λίμνης
Γουακατίπου των χιονισμένων βουνοκορφών και των ξύλινων
σπιτιών, θα κάνουν την παραμονή σας εδώ αξέχαστη! Πρώτη
βόλτα στα καταπράσινα μονοπάτια της πόλης.
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5η μέρα: Κουίνσταουν - Μίλφορντ Σάουντ
Μία εντυπωσιακή διαδρομή από το εθνικό πάρκο των Φιόρδ
και από τις λίμνες καθρέπτες, θα σας μεταφέρει στα σημεία
που αναβλύζουν οι μελωδικοί καταρράκτες. Θα διανύσετε
την Ομηρική σήραγγα και θα επιβιβαστείτε στο τοπικό πλοίο,
(ως μέλη του πληρώματος της Νότιας Ανακάλυψης), για να
θαυμάσετε το τοπίο πέρα από κάθε φαντασία του Milford
sound με καταρράκτες (που δημιουργούνται από το πουθενά
σε διάφορα ύψη των γρανιτένιων πλαγιών), σε συνδυασμό
με το πλούσιο πράσινο της περιοχής, τις φώκιες, τα δελφίνια,
τα σπάνια πουλιά και τους πιγκουίνους. Δοκιμάστε το
δείπνο σας στο εστιατόριο skyline, που με ζωντανή μουσική
απολαμβάνει κανείς τα χρώματα του δειλινού στην όμορφη
λίμνη Γουακατίπου!
6η μέρα: Κουίνσταουν
Η πόλη των δραστηριοτήτων και της υψηλής αδρεναλίνης,
έρχεται σήμερα να επιβεβαιώσει τη φήμη της. Επιλέξτε
προαιρετικά: Kρουαζιέρα με παραδοσιακό ατμόπλοιο,
διαδρομή με υπερταχύπλοο τζετ, Μπάντζι Τζάμπινγκ, πτήση
με ελικόπτερο σε χιονισμένες βουνοκορφές ή ράφτινγκ στα
άσπρα νερά του ποταμού Σοτόβερ.
7η μέρα: Κουίνσταουν - Μάουντ Κουκ - Κράιστσερτς
Το ταξίδι στους πρόποδες του υψηλότερου βουνού της Ν.
Ζηλανδίας ξεκινάει από το εκπληκτικό Αοράκι στο εθνικό πάρκο

του όρους του Κουκ. Ως «άρχοντες του δακτυλιδιού», στο
υψηλότερο σημείο της χώρας, θα απολαύσετε το πανοραμικό
τοπίο που έκανε την ομώνυμη ταινία μοναδική. Στη λίμνη
Πουκάκι και Τεκάπο θα δείτε την εκκλησία του Καλού Ποιμένα
με φόντο τον έντονο μπλε παγετώνα και από τις κοιλάδες
του Καντέρμπουρι θα φτάσετε στη πόλη του Κράιστστσερτς.
Χρόνος για μία βόλτα στη μοναδική υπαίθρια αγορά από
κοντέινερ της πόλης!
8η μέρα Κράϊστσερτς - (προαιρετική Καϊκούρα)
Ακολουθείστε προαιρετικά μία παράκτια διαδρομή, με θέα
τον ωκεανό, τις κοιλάδες, και τις φώκιες. Στάση στο θαλάσσιο
κέντρο της Καϊκούρα και βόλτα στον ωκεανό με καταμαράν, για
να δείτε τις μεγαλύτερες φάλαινες στο είδος τους (Σπερμ) και
να εντυπωσιαστείτε από το τεράστιο ουραίο πτερύγιο τους.
Επιστροφή στο Κράϊστερτς και χρόνος ελεύθερος γι αμία βόλτα
με γόνδολες και καντάδες στα κανάλια των κήπων του.
9η μέρα Πτήση - Κράϊστερτς - Γουέλινγκτον
Πτήση για την πολύ όμορφη πρωτεύουσα της χώρας Το ταξίδι
στη μέση γη, ξεκινάει με το τελεφερίκ για να θαυμάσετε την θέα
όλης της πόλης από το λόφο της Βικτόρια και στη συνέχεια
κατεβαίνοντας με τα πόδια θα γνωρίσετε τους κήπους της,
καταλήγοντας στον εμπορικό δρόμο. Θα περάσετε από το
κοινοβούλιο και θα επισκεφθείτε το καθεδρικό ναό του Αγ.
Παύλου. Κατάληξη θα έχετε στο λιμάνι της πόλης, ιδανικό
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ΣΙ∆ΝΕΪ

ΧΙΒΑ

ΚΡΑΪΣΤΣΕΡΤΣ

μέρος για χαλάρωση σε ψαγμένα καφέ-μπαρ ή εστιατόρια.
10η μέρα Γουέλινγκτον - Ροτορούα
Με πτήση, θα φτάσετε στη πρωτεύουσα του βασιλείου των
Μαορί τη Ροτορούα. Το απόγευμα θα μάθετε όλα τα σχετικά για
τον τρόπο ζωής και τον πολιτισμό των Μαορί, επισκεπτόμενοι
το χωριό τους. Θα ακολουθήσει παραδοσιακό δείπνο και
φολκλορικό σόου!
11η μέρα: Ροτορούα
Εκδρομή σε προϊστορικές ηφαιστειακές θερμές πηγές, εθνικούς
κήπους με γεωθερμικά φαινόμενα, πίδακες, λίμνες σχηματισμένες
σε ηφαιστειακούς κρατήρες και ποτάμια με θερμά νερά. Ανάλογα
με τον υπόλοιπο χρόνο σας, θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά
σας στα σπήλαια Γουαϊτόμο για να μία μίνι κρουαζιέρα στα
σκοτεινά νερά των σπηλαίων που φωταγωγούνται από τα
φωσφορούχα μπλε σκουλήκια (προνύμφες) της περιοχής!
12η μέρα: Ροτορούα - Χάμιλτον - Ώκλαντ
Η χώρα των μικρών Χόμπιτ και του Σάϊρ σας περιμένει να
την ανακαλύψετε. Ο τοπικός ξεναγός θα σας μάθει όλα τα
μυστικά των γυρισμάτων της τριλογίας «Ο άρχοντας των
δακτυλιδιών» και «Χόμπιτ», κάνοντας βόλτα στο χωριό που
φτιάχτηκε για τα γυρίσματα της ταινίας. Οι φωτογραφικές σας
μηχανές θα ανάψουν, αφού το τοπίο είναι μοναδικό και όλοι
οι χώροι αυθεντικοί ! Η ξενάγησή σας θα τελειώσει στο μπαρ
του πράσινου δράκου, για μία μπίρα χωρίς αλκοόλ (από
τσίντζερ)! Θα ακολουθήσει η μετάβαση στη πόλη των ιστίων-το
Ώκλαντ. Προαιρετική επίσκεψη του πύργου της πόλης με θέα τη
μεγαλύτερη πόλη της χώρας.
13η μέρα: Πτήση επιστροφής
Ημέρα ελεύθερη για να επισκεφθείτε τα σημαντικά σημεία της
πόλης όπως ο εμπορικός δρόμος της βασίλισσας και η περιοχή
του λιμανιού Viaduct, που εύκολα μπορείτε να επισκεφθείτε
και να γνωρίσετε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Προαιρετική
εκδρομή στη περιοχή Bay of Islands, με επίσκεψη του νησιού
Ράσελ (το κολαστήριο του Ειρηνικού). Πριν την επιβίβαση στο
πλοίο, θα επισκεφθείτε το Γουαϊτάνγκι που έγινε η περιβόητη

συνθήκη παραχώρησης της χώρας από 43 αρχηγούς των
Μαορί στο Βρετανικό στέμμα το 1832. Ακολουθεί η μετάβαση
στο νησί Ράσελ, επίσκεψη του λόφου Flagstaff με την υπέροχη
θέα και ελεύθερος χρόνος στη παραδοσιακή προβλήτα με
καταστήματα αναμνηστικών των Μαορί, γκαλερί, καφετέριες
και εστιατόρια. Απογευματινή μετάβαση στο αεροδρόμιο και
πτήση επιστροφής μέσω Αυστραλίας και ενός ακόμα σταθμού.

ΜΙΛΦΟΡΝΤ ΣΑΟΥΝΤ

14η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
ΔυνατΟτητα ΕΠΕκταΣηΣ ΜΕ ΠαραΜΟνη Στη
ΜΕλΒΟυρνη ή τα νηΣία Φίτζί ΜΕ Ενα ΣυντΟΜΟ
τρίνυΧτΟ ΠρΟγραΜΜα ΔίαΜΟνηΣ, ΜΕταΦΟρών καί
ΔραΣτηρίΟτητών
Σημειώσεις: Ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων. Υπάρχει
περίπτωση τροποποίηση του προγράμματος αν αυτό κριθεί
αναγκαίο για την καλύτερη έκβασή του.
Στη περίπτωση πτήσης με τη Scoot (μέσω Σιγκαπούρης),
υπάρχει έκπτωση € 500 κατ΄άτομο και η εορταστική
αναχώρηση πραγματοποιείται την 30/12.
Αναχ.:
Τιµές κατ’
άτοµο

∆ίκλινο
Μονόκλινο

Κάθε ∆εύτερη Κάθε ∆εύτερη Πρωτοχρονιάτικο
Κυριακή από Κυριακή από
πρόγραµµα
24/9-18/3
24/9-18/3
29/12
Με συνοδό Χωρίς συνοδό
3700

3300

4950

+ 1100

+ 950

+ 1200

Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται: € 880, που αφορούν φόρους
αεροδρομίων, επίναυλο, βίζα, εμπλουτισμένη ταξιδιωτική ασφάλεια

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια από/προς Αυστραλία με ενδιάμεσο σταθμό • Πτήσεις από/προς Αυστραλία - Νέα
Ζηλανδία • Διαμονή σε 4* ξενοδοχεία (2 νύχτες Σύδνεϋ, 3 νύχτες
Κουίνστάουν, 2 νύχτες στο Κράϊστσερτς, 1 νύχτα Γουέλιγκτον,
2 νύχτες Ροτορούα, 1 νύχτα Ώκλαντ) • Πρωινά εντός των
ξενοδοχείων • Εσωτερικές μεταφορές σε όλη τη Ν. Ζηλανδία
από πόλη σε πόλη • Όλες οι εκδρομές-ξεναγήσεις-μεταφορές,
όπως αναγράφονται στο παραπάνω πρόγραμμα (εκτός αυτών
που αναφέρονται ως προαιρετικές) • Συνοδός εκδρομής
(σύμφωνα με το πρόγραμμα επιλογής σας)

ΚΟΥΙΝΣΤΑΟΥΝ
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HONEYMOONS

Book your dream honeymoon
with Manessis Travel
Τα γαμήλια πακέτα έχουν υπολογιστεί σε μεμονωμένη βάση, έχοντας υπολογίσει
τον οικονομικότερο ναύλο αεροπορικών εταιρειών(εκτός περιόδων εορτών). Έχουν
υπολογιστεί τυχόν γαμήλιες εκπτώσεις στα ξενοδοχεία και η δέσμευση τελικής τιμής
γίνεται μετά από ζήτηση.
Κάντε τη λίστα γάμου στο γραφείο μας και συγκεντρώστε το χρηματικό ποσό που
θέλετε για να ταξιδέψετε…εύκολα…γρήγορα και με ασφάλεια!

∆ΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Το δεύτερο σε μέγεθος νησί της Καραϊβικής μπορεί να μαγέψει και
εσάς όπως και τον Χριστόφορο Κολόμβο, με το ιστορικό παρελθόν
της, με τις μοναδικές κάτασπρες ακτές του που σκιάζονται από τους
πολυάριθμους κοκκοφοίνικες, με τα υπέροχα βουνά και ποτάμια
που δίνουν την δυνατότητα για υπαίθριες δραστηριότητες, με τις
πολυάριθμες γιορτές και με των υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες
των μονάδων της. Μην ξεχάσετε να κάνετε ιππασία στη παραλία ή
στα βουνά, εκδρομή σαφάρι στις ακτές συνδυάζοντας και καταδύσεις
σε πολύχρωμους κοραλλιογενείς υφάλους, επίσκεψη σε πάρκο
να γνωρίσετε την ποικιλία των πουλιών, ζώων, έχοντας και τη
δυνατότητα να κολυμπήσετε με δελφίνια.

9 ημέρες από € 1340 (1/10 - 11/12 & 15/1-30/03)
Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με ενδιάμεσο σταθμό,
Μεταφορές, 7 νύχτες σε 5* ξενοδοχείο τύπου Grand Palladium
Palace Resort & Spa ή παρόμοιο με υπηρεσίες Αll Ιnclusive (όλα τα
γεύματα και τα ποτά), καθημερινή πρωϊνή και βραδινή ψυχαγωγία
με θεματικά shows εντός του ξενοδοχείου, Υπηρεσίες Τοπικού
αγγλόφωνου αντιπρόσωπου και Πολλές δραστηριότητες στα
ξενοδοχεία: όλα τα θαλάσσια σπορ, γκολφ, τένις, beach-voley, snorkel, καταδύσεις, κ.λ.π.
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ΜΕΞΙΚΟ / ΡΙΒΙΕΡΑ ΜΑΓΙΑ
Τιρκουάζ νερά κρύβουν τον εκθαμβωτικό υποβρύχιο κόσμο των
κοραλλιογενών υφάλων. Λευκές αμμουδιές και πυκνή ζούγκλα
χρωματίζουν τη λεπτή λωρίδα της Καραϊβικής. Μυστηριακοί ναοί
των Μάγια επιζούν δίπλα στο αρχιτεκτονικό παραλήρημα των
ξενοδοχειακών μονάδων. Το Κανκούν, η Ριβιέρα Μάγια και η Πλάγια
Ντελ Κάρμεν παραμένουν ο απόλυτος ταξιδιωτικός προορισμός,
η πόλη της χλιδής, των απολαύσεων, αλλά κι ένας τροπικός
παράδεισος που συντηρεί τη μεξικάνικη κουλτούρα. Ζήστε τη
περιπέτεια της ζούγκλας Σελ Χα, κολυμπιστε σε υπόγειες λίμνες και
ποτάμια ή μαζί με τροπικά ψάρια στη Σελ Χα, διασκεδάστε στη 5η
λεοφώρο και επισκεφθείτε τους θρυλικούς ναούς των Μάγια Τουλούμ
και τη μοναδική Πυραμίδα Τσιτσεν Ιτζά.
9 ημέρες από € 1290 (1/10 - 10/12 & 15/1-30/03)
Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με ενδιάμεσο σταθμό,
Μεταφορές, 7 διανυκτερεύσεις σε 5* ξενοδοχείο τύπου Grand Sirenis
Riviera Maya Resort & Spa ή παρόμοιο με υπηρεσίες Αll Ιnclusive (όλα τα γεύματα και τα ποτά), καθημερινή πρωϊνή και βραδινή
ψυχαγωγία με θεματικά shows εντός του ξενοδοχείου, Υπηρεσίες
Τοπικού αγγλόφωνου αντιπρόσωπου και Πολλές δραστηριότητες στα
ξενοδοχεία: όλα τα θαλάσσια σπορ, γκολφ, τένις, beach-voley, snorkel, καταδύσεις, κ.λ.π.

ΛΑΓΚΑΟΥΙ
Μία μυστικιστική γη, απίστευτης ομορφιάς και σπάνιας άγριας
ζωής, κάνει τη Μαλαισία και τα νησιά της να ξεχωρίζουν. Το νησί
του «καφεκόκκινου αετού» όπως ονομάζεται το Λανγκάουι, κρατάει
ατόφια την ομορφιά του και σαν ένας αληθινός παράδεισος με
τροπική βλάστηση, χρυσές παραλίες και πολυτελή ξενοδοχεία,
συνδέει το παρελθόν του γεμάτο από μύθους με νεράιδες και
πολεμιστές, με τη πραγματικότητα του τώρα και των υπηρεσιών των
υπερπολυτελών μονάδων του!
Η Κουάλα Λουμπούρ είναι μια πόλη αντιθέσεων : Οι σύγχρονοι
ουρανοξύστες συνυπάρχουν με τα τζαμιά και τα εμπορικά κέντρα με
τις παραδοσιακές γειτονιές. Δίπλα στους φημισμένους πύργους Petronas, θα δείτε στοιχεία της αποικιακής εποχής. Η παράθεση αυτού
του παλαιού και του νέου είναι εμφανής και στην αρχιτεκτονική της
πόλης αλλά και στην καθημερινή ζωή των κατοίκων.
8 ημέρες από € 940 (1/11 - 15/12 & 10-31/1)
Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με ενδιάμεσο σταθμό,
5 νύχτες σε ξενοδοχείο 5* τύπου Tanjung Rhu Resort ή παρόμοιο με
πρωινό, Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Μαλαισίας.

Όλα τα παραπάνω δεν περιλαμβάνουν: φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων και δεν αφορούν εορταστικές περιόδους και αργίες.
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ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ
115 νησιά στον Ινδικό ψάχνουν την ταυτότητά τους από τις
Αφρικανικές, Ινδικές, Αγγλικές και Γαλλικές παραδώσεις. Φιλόξενοι
επίγειοι παράδεισοι κάθε νησί προσφέρει οργανωμένες καταδύσεις,
μοναδικές κρεολέζικες γεύσεις, πλούσιες αγορές από εξωτικούς
πίνακες-παραδοσιακές κατασκευές-παρεό, λικέρ από την σπάνια
καρύδα Κοκο Ντε Μερ, βόλτες με βοϋδάμαξες, περιηγήσεις σε τροπικά
δάση και καταρράκτες, μοναδικές εικόνες από τα θαλάσσια πάρκα και
τις οργανωμένες καταδύσεις.
Οι ημέρες στις Σεϋχέλλες μοιάζουν με πίνακες του Νταλί ενώ οι νύχτες
πλημμυρίζουν από χορούς Μουτία και ποτά της Αγάπης. Ο κατά
πολλούς κήπος της Εδέμ βρίσκεται εκεί και περιμένει να φιλοξενήσει
όλους του λάτρεις της πλούσιας τροπικής βλάστησης, των υπέροχων
χρωμάτων της θάλασσας και των εξωτικών ρυθμών.
Σανδάλια - παρεό - κοκτέιλ-αντηλιακό
και πάμε για τρέλες στις Σεϋχέλλες!

MAYΡΙΚΙΟΣ
Στη νοτιοδυτική πλευρά του Ινδικού, βρίσκεται ένα νησί που ταιριάζει
σε όλους. Σε νεόνυμφους, οικογένειες, παρέες, ζευγάρια, αλλά και
μόνους ταξιδιώτες. Γιατί εδώ, όλο το χρόνο ο καιρός είναι υπέροχος, η
φύση είναι πράσινη, τα ξενοδοχεία έχουν προσφορές και η ζωή κυλά
παραδεισένια. Δεν βαριέσαι ποτέ, έχεις πάντα κάτι να κάνεις, πάντα
κάτι να νέο να δεις γιατί ο Μαυρίκιος δεν είναι μόνο παραλίες. Εδώ η
Beachcomber, ειδικά το καλοκαίρι έχει τις καλύτερες τιμές του χρόνου
για όσους θέλουν να γιορτάσουν τον γάμο η και την επέτειο με η
χωρίς τα παιδιά. Για όσους θέλουν προσιτή πολυτέλεια σε ένα από τα
ομορφότερα σκηνικά τοπία του Ινδικού. Κάντε διακοπές από το άγχος
σε οποιοδήποτε από τα 8 πασίγνωστα resorts και εκμεταλευθείτε τις
αναρίθμητες προσφορές.
8 ημέρες στο Le Mauricia 4* από € 1150

8 ημέρες από € 1040 (01/11/17-14/12/17 & 16/01/18-31/10/18)

Περιλαμβάνονται:Αεροπορικά εισιτήρια με ενδιάμεσο σταθμό, μεταφορές
από & προς το αεροδρόμιο και 5 νύχτες στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με ενδιάμεσο σταθμό, 6 νύχτες
σε ξενοδοχείο 4* τύπου Bliss Boutique Hotel ή παρόμοιο με πρωινό,
Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο.

Η εταιρεία μας έχει εξασφαλίσει τις καλύτερες τιμές με μεγάλες
εκπτώσεις σε γαμήλια ταξίδια. Η επιλογή είναι δική σας ανάμεσα σε 4*+
ή 5* deluxe resorts: • ROYAL PALM • DINAROBIN • PARADIS • TROU
AUX BICHES • SHANDRANI • VICTORIA • CANONNIER • MAURICIA

Όλα τα παραπάνω δεν περιλαμβάνουν: φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων και δεν αφορούν εορταστικές περιόδους και αργίες.
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ΜΑΛ∆ΙΒΕΣ
Απόλυτα τροπικά τα 1.500 μικρά νησιά του Ινδικού αλλά πλούσια σε
ενδιαφέροντα, προσφέρονται για το απόλυτο εξωτικό τοπίο τους, τις
ανεπανάληπτες υποβρύχιες δραστηριότητες, τα βραδινά ψαρέματα, τις
ρομαντικές βαρκάδες στο δειλινό, το άφθονο παζάρι σε αντικείμενα λαϊκής
τέχνης-αντίκες-παρεό, τις κοντινές εκδρομές σε άλλα νησιά και για πολύ
χαλάρωση. Με μόνη φροντίδα το μεγάλωμα των φοινικόδεντρων, εδώ σας
περιμένουν φιλόξενοι άνθρωποι για να μοιραστούν μαζί σας τις λευκές
παραλίες, και τα γαλαζοπράσινα νερά, με φόντο τον απέραντο ορίζοντα.
Οι Μαλδίβες φημίζονται για την σπάνια υποθαλάσσια ομορφιά τους. Η
αφθονία των ψυχεδελικών χρωμάτων και του πλούτου και της ποικιλίας
της υποθαλάσσιας ζωής, γοητεύουν τους καταδύτες και τους snorkellers
από τότε που ανακαλύφθηκαν οι Μαλδίβες σαν καταδυτικός προορισμός.
Επιλέξτε πλούσιες ανέσεις με τις ειδικές τιμές της Manessis Travel
Dhigufaru 5* H επιτομή της εξωτικής απόδρασης προσφέρεται για χαλάρωση και
απόλαυση του υφάλου του, αλλά και για δραστηριότητες και εξωτικές περιπέτειες
θαλάσσης. Με μόνο παραλιακά μπανγκαλόου για έγκαιρες κρατήσεις για ταξίδι τη
περίοδο Νοέμβριος 2017 έως και Οκτώβριος 2018. Από κατ΄άτομο € 2.130
Bandos Island 4* Όχι απλώς ένα θέρετρο, αλλά και μία υπόσχεση αξέχαστης
εμπειρίας που περιμένει να την ανακαλύψετε. Ειδικές τιμές για έγκαιρες κρατήσεις
και με ημιδιατροφή. Από κατ΄ άτομο € 1.690

Περιλαμβάνονται: Τα παραπάνω πακέτα έχουν υπολογιστεί με τον
οικονομικότερο ναύλο της TURkISH και για 5 νύχτες στις Μαλδίβες με
εσωτερικές μεταφορές.

ΜΑ∆ΕΡΑ
Στον Ατλαντικό ωκεανό, δυτικά του Μαρόκου και λίγο βορειότερα
από τα Κανάρια Νησιά, ένα όμορφο σύμπλεγμα νησιών με πυκνή
βλάστηση, που ανήκει στην Πορτογαλία, είναι πόλος έλξης τουριστών
και φημίζεται για το κρασί της, τα φθηνά ψώνια & για τις καλές
κλιματολογικές συνθήκες καθ’ όλη την διάρκεια του έτους! Ψηλά
καταπράσινα βουνά, υπέροχες διαδρομές με ευωδιές από τροπικά
λουλούδια, υψηλών προδιαγραφών καταβάσεις σε καταρράκτες,
μικρές οργανωμένες κρουαζιέρες σε εξωτικές παραλίες, εξωτικά
φρούτα, άφθονα θαλασσινά εδέσματα, διάσημο γευστικό κρασί, μία
πρωτεύουσα με άρωμα Πορτογαλίας, παράδεισος πολύ οικονομικών
αγορών, πλούσια χλωρίδα & πανίδα και όλα αυτά σε συνδυασμό με το
τροπικό κλίμα κάνουν την Μαδέρα έναν μοναδικό προορισμό για τον
επισκεφθείς όλο τον χρόνο!

6 ημέρες από € 650 (01/11/17-14/12/17 & 16/01/18-31/10/18)
Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά με ενδιάμεσο σταθμό, Μεταφορές από
και προς το αεροδρόμιο, Διαμονή σε ξενοδοχείο 5* τύπου Pestana Bay
Ocean Hotel με All Inclusive.

Όλα τα παραπάνω δεν περιλαμβάνουν: φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων και δεν αφορούν εορταστικές περιόδους και αργίες.
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Aurora Borealis
Νέα Ζηλανδία µε τραίνο
θεαµατικές διαδροµές

Απολαύστε την Υπεραλπική - Ωκεάνια & Βόρεια διαδρομή τραίνων της
ομορφότερης χώρας του κόσμου με το άρτιο δίκτυο και τις καλύτερες υπηρεσίες.
Από τη πόλη των ιστίων «Ώκλαντ», μέχρι τα σπήλαια Γουαϊτόμο & το διάσημο
χωριό Σάϊρ των Χόμπιτς «Χομπιτον». Από τη «Μέση Γη» τη πρωτεύουσα
Γουέλινγκτον, μέχρι τα τιρκουάζ νερά της Καϊκούρα γεμάτα από φάλαινες και ριγέ
δελφίνια. Από τη πόλη των κήπων «Κράϊστερτς», μέχρι το πέρασμα των νοτίων
Άλπεων & των παγετώνων το Γκρέιμουθ ..ακολουθήστε μία άνετη διαδρομή με
τραίνο και απολαύστε με τα ειδικά διαμορφωμένα βαγόνια, τα ομορφότερα τοπία
του κόσμου συγκεντρωμένα σε μία χώρα !

Βόρειο Σέλας Φινλανδίας
Ο λαμπερός χορός του φωτός είναι το ωραιότερο φαινόμενο της φύσης. Λαμπερές
κουρτίνες (κυρίως) ανοιχτού πράσινου φωτός, εντυπωσιάζουν στον ουρανό
κοντά στο βόρειο και νότιο πόλο. Το αποτέλεσμα των αέριων φορτισμένων
σωματιδίων που απελευθερώνει η ατμόσφαιρα του ήλιου και η σύγκρουση αυτών
με την ατμόσφαιρα της γης, είναι η επιστημονική απάντηση του φαινομένου.
Ιδανική περίοδος είναι η χειμερινή, όπου λόγω της μεγάλης διάρκειας σκότους,
το φαινόμενο είναι καθαρότερο και με διάρκεια. Μερικές από τις χώρες περιοχές, που βλέπουν καλά το φαινόμενο και οργανώνουν ιδανικές εκδρομές
είναι: Καναδάς, Φινλανδία, Γροιλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Σκωτία,
Ρωσία, Νέα Ζηλανδία. Η Αυγή του Βορρά ή του Νότου αντίστοιχα, σχετίζετε με
πολλούς μύθους, ιστορίες και παραδόσεις ανά πολιτισμό. Με πρώτο παρατηρητή
του φαινομένου τον Αριστοτέλη έως και τους Μαορί της Νέας Ζηλανδίας, όλοι
αναφέρονται σε αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο που σίγουρα θα θέλατε να δείτε
και εσείς.

11ήμερο - 8 νύχτες από 2.650 €

Η εταιρεία Manessis, εμπνεύστηκε από αυτό το φαινόμενο και σας προσφέρει
πακέτα για όλες τις χώρες που οργανώνουν τέτοιου είδους εκδρομέ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με την Singapore • 3 νύχτες στο Ώκλαντ • 2
νύχτες στο Γουέλινγκτον • 1 νύχτα στη Καϊκούρα • 2 νύχτες στο Κράϊστσερτς • ξενάγηση
Ώκλαντ • ολοήμερη εκδρομή στη Χόμπιτον και στα σπήλαια Γουαιτόμο με γεύμα •
Εκδρομή παρακολούθησης φαλαινών στη Καϊκούρα μεταφορές από το αεροδρόμιο
του Ώκλαντ & προς το αεροδρόμιο της Καϊκούρα • εκδρομή μέχρι το Γκρέιμουθ (γνωστό
για εκδρομές στους παγετώνες του) • Εισιτήρια πλοίου για σύνδεση των δύο νησιών •
συνολικά 5 διαδρομές τραίνων

Φινλανδία 4ήμερο εκδρομικό πακέτο δραστηριοτήτων
Συνολικό κόστος 1900 € κατ’ άτομο στο δίκλινο
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με ενδιάμεση στάση • Μεταφορές • 3 νύχτες
στο ξενοδοχείο kakslauttanen - σε μικρό γυάλινο Ιγκλού με πρωινό Εκδρομή στο σπίτι
του Άγιου Βασίλη • Ξενάγηση και χρήση του Αρκτικού resort με Sauna Ice pool, Igloos,
Snow chapel & Ice bar & με ζεστό αλκοολούχο ποτό • Εκδρομή - το κυνήγι του σέλας
με Snowmobile

Τα πακέτα είναι ατομικά με αγγλόφωνες ξεναγήσεις και έχουν υπολογιστέι με το χαμηλότερο αεροπορικό ναύλο (εκτός περιόδων εορτών).
Η δέσμευση τελικής τιμής γίνεται μετά από ζήτηση
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Παταγονία

η περιοχή των παγετώνων
Ταξίδι ανάμεσα στον Ειρηνικό και Ατλαντικό ωκεανό. Με κατεύθυνση προς την
Ανταρκτική και το Νότιο Πόλο, η μυθική γη των παγετώνων και καταφύγιο των
θαλάσσιων θηλαστικών συναρπάζει. Με βάση εκκίνησης την ακριβότερη πόλη
της Αργεντινής Ελ Καλαφάτε, θα γνωρίσετε τη μεγαλύτερη λίμνη της χώρας
«Αργεντινή», θα επισκεφθείτε τον ωραιότερο παγετώνα της Παταγονίας Περίτο
Μορένο, για να γνωρίσετε το δάσος από παγοκολόνες από τις ξύλινες πλατφόρμες
και να κάνετε ένα ναυτικό σαφάρι με καταμαράν, βλέποντας με δέος τους
απίστευτους σχηματισμούς του πάγου και των καναλιών. Ενώ από τη Ουσουάια
και σε απόσταση 12 χλμ θα γνωρίσετε το εθνικό πάρκο Τιέρα ντελ Φουέγκο κοντά
στα διεθνή σύνορα με τη Χιλή, για να εκτιμήσετε τη τοπική χλωρίδα και πανίδα με
αποκορύφωμα τα φράγματα από του κάστορες και τέλος να κάνετε βόλτα με το
διάσημο τραίνο «Στην άκρη του κόσμου».
8ήμερο - 5 νύχτες, από 1760 €
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια μέσω άλλων πόλεων • Εσωτερική πτήση
• Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια • 3 νύχτες στο Ελ Καλαφάτε & 2 νύχτες στην
Ουσουάια σε 3*superior ξενοδοχεία με πρωινό • 6ήμερο αγγλόφωνο πρόγραμμα, με
εκδρομή στον παγετώνα • σαφάρι με καταμαράν • εκδρομή στο εθνικό πάρκο Τιέρα
ντελ φουέγκο • βόλτα με το τραίνο «στην άκρη του κόσμου»

Κολοµβία

το αρχιπέλαγος
Από τη συναρπαστική και ζωντανή πρωτεύουσα της Κολομβίας (Μπογκοτά),
αγκαλιά με τις ψυχρές κορυφές των Άνδεων… μέχρι την πόλη των χρωμάτων, τη
μαγευτική Καρταχένα, απολαύστε ένα 8ήμερο σύντομο πρόγραμμα γνωριμίας με
τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Κολομβίας και χαλαρώστε στις ακτές των νησιών
της Καραϊβικής.
8ήμερο από 1680 €
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με την Air France (πτήσεις μέσω Παρισιού)
• Αγγλόφωνο πρόγραμμα 6 νυχτών με μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια Μπογκοτά
& Καρταχένα • Εκδρομή στο μαναδικό ναό άλατος και της λίμνης Ελ Ντοράντο • Ξενάγηση
Μπογκοτά & Καρταχένα • Επίσκεψη στις ορμορφότερες παραλίες της Καραϊβικής •
Διαμονή σε 3* superior ξενοδοχεία

Τα πακέτα είναι ατομικά με αγγλόφωνες ξεναγήσεις και έχουν υπολογιστέι με το χαμηλότερο αεροπορικό ναύλο (εκτός περιόδων εορτών).
Η δέσμευση τελικής τιμής γίνεται μετά από ζήτηση
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Σιγκαπούρη
Ο Μυστικισµός της Κεράλα
Μπορεί να έχετε γνωρίσει ή ακούσει για πολλές εκδρομές στη βόρεια Ινδία,
παρόλα αυτά ο νότος επιφυλάσσει τροπικές εκπλήξεις.
Ακολουθείστε ένα πακέτο 8 νυχτών με άφιξη και αναχώρηση το Κοτσίν και κάνοντας
μία κυκλική διαδρομή, κατρακυλήστε στις φυτείες τσαγιού της Μουνάρ, κάντε
σαφάρι στην άγρια φύση και εθνικά πάρκα της Περιγιάρ, χαλαρώστε στα γαλήνια
νερά της Κουμαρακόμ, απολαύστε την υδάτινη διαδρομή από Κουμαρακόμ για
Μαραϊκουλάμ με ένα πλοίο/σπίτι διανυκτερεύοντας στο πραγματικά τροπικό
τοπίο και τέλος κολυμπήστε στα τυρκουάζ νερά της παραλίας Μαραϊκουλάμ.
8 νύχτες - 10 ημέρες - τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο € 1.700
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια μέσω άλλου σταθμού • Διαμονή 1 νύχτα
Κοτσίν Crowne Plaza, 1 νύχτα Munnar Silver Tips, 1 νύχτα Περιγιάρ Greenwoods
resort, 1 νύχτα Coconut Lagoon, 1 νύχτα σε ποταμόσπιτο με δύο κρεβατοκάμαρες, 3
νύχτες στη Μαραϊκουλάμ στο Marari Beach resort • Ημιδιατροφή σε όλη τη διάρκεια του
προγράμματος και ένα επιπλέον γεύμα στη κρουαζιέρα • Κόστος εισόδους στις φυτείες
τσαγιού • Οαρακολούθηση του σώου Καντακάλι σε θέατρο • Μεταφορές-εκδρομέςξεναγήσεις με αγγλόφωνο οδηγό.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, ιατροφαρμακευτική
ασφάλεια, κόστος βίζας €470.
Σημειώσεις: Η παραπάνω εκδρομή είναι οργανωμένη ατομική με αγγλόφωνες
υπηρεσίες. Από τη παραπάνω τιμή εξαιρείται η περίοδος 20/12-10/1 Η παραπάνω έχει
υπολογιστεί με το χαμηλότερο οικονομικό ναύλο για ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων.

Μια λαμπερή πρωτεύουσα, μια τροπική πόλη - κράτος, σταυροδρόμι πολιτισμών
στην καρδιά της Νοτιοανατολικής Ασίας: η «πόλη του λιονταριού» έχει πολλά
πρόσωπα, με κυρίαρχο το υπερμοντέρνο, και προσφέρει ξεχωριστή γοητεία στον
επισκέπτη.
Μην ξεχάσετε να παρακολουθήσετε το σώου χρωμάτων και μουσικής των
ζωντανών κήπων του Άβαταρ, κάτω από το διάσημο ξενοδοχείο Marina Bay Sand,
να επισκεφθείτε το νησί της Σεντόσα για ένα νυχτερινό σαφάρι, να αγοράσετε
ορχιδέες από τους διάσημους κήπους της, να περπατήσετε στην ιστορική Αραβική
συνοικία, να ψωνίσετε ηλεκτρονικά στην Ινδική συνοικία και να να γευματίσετε
στην Κινέζικη συνοικία. Τέλος μην ξεχάσετε να χαλαρώσετε με ρεφλεξολογία και
πίνοντας μπύρα σε μικρό βαρελάκι στη περιοχή Κλαρκ Κη.
τελική τιμή (μαζί με φόρους) € 840
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια (απ’ ευθείας πτήσεις με τη Scoot) • Φόροι
αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων , χρήση αποσκευής (χωρίς γεύματα) • 5 νύχτες στο
ξενοδοχείο Boss 4*, με πρωινό • Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο • Ημιήμερη
αγγλόφωνη ξενάγηση.

Τα πακέτα είναι ατομικά με αγγλόφωνες ξεναγήσεις και έχουν υπολογιστέι με το χαμηλότερο αεροπορικό ναύλο (εκτός περιόδων εορτών).
Η δέσμευση τελικής τιμής γίνεται μετά από ζήτηση
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Μαρόκο - Κανάρια

(Καζαµπλάνκα - Τενερίφη)
Από τις απέραντες έρημους μέχρι τα τροπικά δάση. Από το σεληνιακό τοπίο μέχρι
τις θαλασσοστρομένες μαρίνες. Όλα είναι πιθανά στα Κανάρια γιατί κάθε ένα από
τα 7νησιά προσφέρουν έναν μοναδικά ξεχωριστό κόσμο, τόσο ενθουσιώδη σαν
εσάς. Η τοποθεσία των νησιών που σχηματίζει μία γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης
και Αμερικής, έχει κάνει τα νησιά υποχρεωτικό προορισμό για εμπόρους,
επιστήμονες και ταξιδιώτες. Πάνω από τον τροπικό του καρκίνου και απέναντι
από την Δυτική ακτή της Αφρικής, πάνω σε μια αόρατη αλλά με προνόμια γραμμή
η οποία περικυκλώνει τη γη και στην οποία βρίσκετε ένας από τους τελευταίους
παραδείσους του κόσμου, εκεί που ο καιρός είναι πάντα ανοιξιάτικος, βρίσκονται
τα νησιά: La palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife, Grand Canaria, Fuerteventura
και Lanzarote. Τενερίφη Λίγο πάνω από 2.000 τ.κ.μ. σε σχήμα τριγώνου,
προσφέρει στον επισκέπτη μια σειρά από αντιθέσεις και θέλγητρα τα οποία την
κάνουν ένα από τα κυριότερα πετράδια του διεθνή τουρισμού. Η μυθική γη για τους
αρχαίους ναύτες και για κλασσικούς συγγραφείς, είναι ακόμα φυσικό κόσμημα,
αγκυροβολημένο στον Ατλαντικό διατηρώντας τα αξέχαστα χαρακτηριστικά και
γοητεία στην οποία μπορείτε να βρείτε όλη την πολυτέλεια και τα είδη πρώτης
ανάγκης φτιαγμένα για τον άνθρωπο: Άνεση, Ξεκούραση, Ευχαρίστηση.
7ήμερο ατομικό οργανωμένο πρόγραμμα
τιμή κατ΄ άτομο σε δίκλινο 22/12 € 1280 & 29/12 € 1180
κάθε Παρασκευή από 19/1 € 1250
Περιλαμβάνονται: • Απ’ ευθείας πτήσεις με την Air Mediterranean • Εσωτερικές πτήσεις
• Μεταφορές • 1 νύχτα στη Καζαμπλάνκα στο Jnane Sherazade hotel 4* ή αντίστοιχο •
αντίστοιχο • Πρωινά • Αγγλόφωνη ξενάγηση Καζαμπλάνκα.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, ιατροφαρμακευτική
ασφάλεια € 360.

Μαρόκο

(Καζαµπλάνκα - Μαρακές - Ουαρζαζάτ)
Μαρόκο, η χώρα των αντιθέσεων. Γεμάτο ζωή, γοητευτικό και μυστηριώδες.
Ένα μέρος όπου οι σκιές γίνονται ένα με το φως του ήλιου και η θάλασσα με
τον ουρανό. Εδώ τίποτε δεν είναι μονότονο, έντονα χρώματα στους δρόμους,
τα κτήρια, τα ρούχα, παιχνιδίζουν και γίνονται ένα καλειδοσκόπιο του μπλε,
του χάλκινου, του κόκκινου, του πράσινου, του χρυσού και της όχρας. Μία
χώρα που σου δημιουργεί την εντύπωση ότι κάτι μαγικό συμβαίνει στα στενά,
πολύβοα δρομάκια των πολεών της, στα υπέροχα ηλιοβασιλέματα πάνω από
τις πολύχρωμες στέγες των σπιτιών και φυσικά στο ζεστό, φιλικό και ειλικρινές
χαμόγελο των κατοίκων της.
7ήμερο ατομικό οργανωμένο πρόγραμμα
τιμή κατ΄άτομο σε δίκλινο € 890 22 & 29/12
κάθε Παρασκευή από 19/1 € 920
Περιλαμβάνονται: • Απ’ ευθείας πτήσεις με την Air Mediterranean • Μεταφορές • 1
νύχτα στη Καζαμπλάνκα στο Jnane Sherazade hotel 4* ή αντίστοιχο • 5 νύχτες στο
Μαρακές στο κεντρικό μπουτίκ ξενοδοχείο Riad Karmela Hote 4*ή αντίστοιχο • Πρωινά
• Αγγλόφωνη ξενάγηση Καζαμπλάνκα • Ολοήμερη εκδρομή στην Ουαρζαζάτ με γεύμα.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, ιατροφαρμακευτική
ασφάλεια € 320.

Τα πακέτα είναι ατομικά με αγγλόφωνες ξεναγήσεις και έχουν υπολογιστέι με το χαμηλότερο αεροπορικό ναύλο (εκτός περιόδων εορτών).
Η δέσμευση τελικής τιμής γίνεται μετά από ζήτηση
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Ομαδικά Ταξίδια
ΠΕΤΡΑ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ & ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΝΕΙΛΟΥ ΓΥΡΟΣ ΙΟΡ∆ΑΝΙΑΣ
1η μέρα: Αθήνα - Κάιρο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το
Κάιρο. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας.
2η μέρα: Κάιρο
Πρωινό και η σημερινή μας ολοήμερη ξενάγηση
στο Κάιρο, θα ξεκινήσει με το αρχαιολογικό
μουσείο του Καΐρου, συνεχίζουμε με τις
επιβλητικές Πυραμίδες της Γκίζας, ένα από τα
εφτά θαύματα του κόσμου, καθώς και τη Σφίγγα
που παριστάνει το Φαραώ Χεφρίνα με σώμα
λιονταριού. Μετά από μία σύντομη στάση στα
εργαστήριαΠαπύρου και αρωμάτων, γεύμα
σε εστιατόριο του Καΐρου.Ολοκληρώνουμε τη
σημερινή μας περιήγηση με το πολύβουο παζάρι
του Χαν Ελ Χαλίλ Υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο.
3η μέρα: Κάιρο - Αλεξάνδρεια
Πρωινό και ολοήμερη εκδρομή στην Αλεξάνδρεια,
την πόλη που ίδρυσε και έζησε ο Μέγας
Αλέξανδρος. Στην περιήγησή μας θα δούμε
την Ελληνιστική παροικία, το μνημείο του Αγν.
Στρατιώτη, το Ελληνικό Πατριαρχείο, το κάστρο,
το σπίτι που έζησε τα τελευταία του χρόνια
ποιητής μας Καβάφης κα τα θερινά ανάκτορα
του τελευταίου Βασιλιά Φαρούκ. Καταλήγουμε
για μια επίσκεψη και εσωτερική ξενάγηση στην
καινούρια Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας,μοναδικό
αρχιτεκτονικό επίτευγμα. Γεύμα σε εστιατόριο της
Αλεξάνδρειας. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο
Κάιρο.Για τους ταξιδιώτες που συμμετέχουν στη
4η-5η εκδρομής του Καίρου έχουν 1- 2 μέρες
ελεύθερες.
4η μέρα: Κάιρο - Ασουάν
Πρωινό, μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση
για το Ασουάν. Περιήγηση στο μικρό και μεγάλο
φράγμα του Ασουάν καθώς και τα ορυχεία
γρανίτη. Μεταφορά στο κρουαζιερόπλοιο.
Αφού γευματίσουμε, ξεκινάμε για μια βόλτα
με τις γραφικές φελούκες στο Νείλο. Κατά την
πλεύση μας θα ατενίσουμε τη νήσο Κίτσενερ με
τους Βοτανικούς κήπους αλλά και το λαμπρό
μαυσωλείο του Αγά Χαν. Δείπνο και διασκέδαση
στο πλοίο.

5η μέρα: Kρουαζιέρα
Πρωινό και πλεύση με κατεύθυνση το Κομόμπο.
Άφιξη και ξενάγηση στο ναό του Θεού
Κροκοδείλου, Σόμπεκ. Ο ναός είναι μοναδικός,
γιατί στην πραγματικότητα αποτελεί σύμπλεγμα
δύο ναών. Συνεχίζουμε τη πλεύση μας με
προορισμό το Έτφου. Άφιξη και ξενάγηση στο
πιο καλοδιατηρημένο ναό της Αιγύπτου, το ναό
του θεού Χόρους. Γεύμα, δείπνο και διασκέδαση
στο πλοίο. Πλεύση για το φράγμα της Έσνα.
6η μέρα: Kρουαζιέρα
Πρωινό και πλεύση για το Λούξορ. Άφιξη και
ξενάγηση στη δυτική όχθη με τη κοιλάδα των
Βασιλέων με περισσότερους από 60 τάφους,
μεταξύ τους και εκείνος του Τουτ Ανκ Αμόν.
Συνεχίζουμε με τον επιτάφιο ναό της Χατσεπσούτ
και ολοκληρώνουμε με τους κολοσσούς του
Μέμνονος. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε τους
ναούς του Καρνάκ, το ιερό και τη Θεία λίμνη,
καθώς και τον ναό του Λούξορ ο οποίος κάποτε
ενωνόταν με το ναό του Καρνάκ. Γεύμα και δείπνο
στο πλοίο.
7η μέρα: Λούξορ - Κάιρο
Πρωινό, μεταφορά στο αεροδρόμιο του Λούξορ,
απ’ όπου θα πάρουμε την πτήση επιστροφής για
Αθήνα μέσω Καΐρου.
8η μέρα: Κάιρο
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο για
την πτήση της επιστροφής μας.Σημείωση: Οι
ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς
να παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το
ενημερωτικό σας.
Αναχ.: 22,23,24,29,30 ∆εκεµβρίου
& 3,4,5,6 Ιανουαρίου, 5,8 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
MARRIOT 5 LUX*
5 µέρες
8 µέρες
∆ίκλινο
640
955
Μονόκλινο
885
1255
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων 150€ για το
πενθήμερο πρόγραμμα & € 195 για το επταήμερο πρόγραμμα
Οι ημερομηνίες και οι τιμές είναι ενδεικτικές
ζητήστε μας τον αναλυτικό μας τιμοκατάλογο

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή • Ξενοδοχεία & γεύματα όπως αναφέρονται στον ένθετο
τιμοκατάλογο • Ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο παραπάνω πρόγραμμα • Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς
χώρους • Επαγγελματίες αρχηγοί / συνοδοί • Όλες οι μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια / ξενοδοχεία εξωτερικού •
Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων • Ταξιδιωτική ασφάλεια • Ταξιδιωτικά έντυπα / χάρτες • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων • Βίζα Αιγύπτου • Ποτά, Φιλοδωρήματα
(πληρωτέα εκεί) • Οτιδήποτε προαιρετικά προτείνεται ή συνιστάται.
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1η μέρα: Αθήνα - Αμμάν
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Αμμάν. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
2η μέρα: Αμμάν - ξενάγηση πόλης, Γερασα Κάστρο Αζλούν
Πρωινό και θα ξεναγηθούμε στην Ακρόπολη,στο Ρωμαϊκό θέατρο στο πιο πολυσύχναστο κέντρο
της πόλης,το τζαμί του βασιλιά Abdullah (εξωτερική επίσκεψη), τα παζάρια και τα μαγαζιά
τέχνης. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο να περπατήσουμε στην πόλη και να επισκεφτούμε το παζάρι.
Αργότερα αναχώρηση για την Γέρασα, την πιο καλά διατηρημένη Ελληνορωμαϊκή πόλη της
Δεκάπολη,όπου θα ξεναγηθούμε στον αρχαιολογικό. Τέλος θα αναχωρήσουμε για το κάστρο
Αζλούν. Μεταφορά πίσω στο Αμμάν. Δείπνο.
3η μέρα: Αμμάν - Μάταμπα, Νέμπο, Βηθανία - Πέτρα
Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε για Πέτρα. Η πρώτη μας στάση θα είναι στην Μάνταμπα
όπου στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σώζεται ο πρώτος χάρτης των Αγίων
Τόπων που χρονολογείται από το 560 μΧ. Συνεχίζουμε για το όρος Νέμπο, από όπου θα έχουμε
την ευκαιρία να θαυμάσουμε την υπέροχη θέα προς την κοιλάδα του Ιορδάνη και την Νεκρά
Θάλασσα, δηλαδή προς την Γη της Επαγγελίας του Μωϋσή. Μετά την ξενάγησή μας στο όρος
Νέμπο, θα κατευθυνθούμε προς την Βηθανία που αποδεδειγμένα πια βαπτίστηκε ο Ιησούς.
Άφιξη αργά το απόγευμα στην αρχαία πόλη της Πέτρας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Πέτρα - Ξενάγηση - Σαφάρι στο Ουάντι Ραμ
Πρωινό και ξενάγηση στην μοναδική Πέτρα. Θα περπατήσουμε και θα ξεναγηθούμε στην Πέτρα
των Ναβαταίων, θα διασχίσουμε το στενό φαράγγι (Σικ), που σχηματίζεται από ψηλούς βράχους
και θα θαυμάσουμε το εντυπωσιακό Θησαυροφυλάκιο, (Χάζνε), το διασημότερο ίσως μνημείο
της Πέτρας, τους βασιλικούς τάφους και τον Βυζαντινό Καθεδρικό ναό, και θα τελειώσουμε με
την ρωμαϊκή πλευρά της πόλης. Στη συνέχεια, θα αναχωρήσουμε για την έρημο του Λόρενς της
Αραβίας. Με jeep 4X4 (με καρότσα) θα διασχίσουμε το σεληνιακό τοπίο της πιο πολυποίκιλης και
πολύχρωμης ερήμου που για γενιές ολόκληρες φιλοξενεί φυλές Βεδουίνων και θα θαυμάσουμε
σπάνιες και πανάρχαιες βραχογραφίες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Πέτρα.Δείπνο και
διανυκτέρευση.
5η μέρα: Πέτρα - Άκαμπα - Νεκρα θάλασσα
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την Νεκρά Θάλασσα. Στην διαδρομή θα επισκεφθούμε την
Άκαμπα, παραθαλάσσιο θέρετρο, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο. Συνεχίζουμε για Νεκρά
Θάλασσα. Θα έχετε την δυνατότητα να κολυμπήσετε και να έχετε την εμπειρία από τις ιαματικές
ιδιότητες που δίνουν στο δέρμα όμορφη αίσθηση. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Δείπνο.
6η μέρα: Νέκρα θάλασσα - Αμμάν - Αθήνα
Μετά το πρωινό, μεταφορά στο αεροδρόμιο του Αμμάν για τη πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
Αναχ.: 23, 30 ∆εκεµβρίου & 6 Ιανουαρίου, 6 µέρες Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι
καυσίμων € 330
Τιµές κατ’ άτοµο
4*/ 5* lux
5*/ 5* lux
Οι ημερομηνίες και οι τιμές είναι
∆ίκλινο
695
740
ενδεικτικές
ζητήστε μας τον
Μονόκλινο
965
1060
αναλυτικό μας τιμοκατάλογο
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσεως • Διαμονή και διατροφή ως αναφέρονται
στο σχετικό τιμοκατάλογο • Μεταφορές από /προς τα αεροδρόμια εξωτερικού • Περιηγήσεις /εκδρομές ως
αναφέρονται ανωτέρω • Ξενάγηση στην Μικρή Πέτρα • Ίππευση αλόγων στην Πέτρα • Επίσκεψη στη Βηθανία, το
μέρος όπου βαπτίστηκε ο Ιησούς Χριστός • Είσοδοι σε μουσεία/μνημεία • Τοπικοί ξεναγοί • Υπηρεσίες τοπικού
αντιπροσώπου • Βίζα Ιορδανίας (άνω των 5 ατόμων) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Ενημερωτικά έντυπα.
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, Φιλοδωρήματα (προαιαρετικά).
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ΜΑΡΟΚΟ

ΤΑΣΚΕΝ∆Η - ΧΙΒΑ - ΜΠΟΥΧΑΡΑ - ΝΟΥΡΑΤΑ - ΓΙΑΝΓΚΙ ΓΚΑΖΚΑΝ - ΣΑΜΑΡΚΑΝ∆Η
1η μέρα: Αθήνα - Καζαμπλάνκα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Καζαμπλάνκα
μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη και θα επισκεφτούμε την
Κεντρική αγορά, την Πλατεία Μωχάμεντ του 5ου, την πλατεία
των Ηνωμένων Εθνών, την παραλιακή λεωφόρο Κορνίς, το
τζαμί του Χασάν του Β΄ (εξωτερικά) και την πλούσια συνοικία
Άνφα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

6η - 7η μέρα: Μαρακές
Πρόγευμα και ημέρες ελεύθερες στο Μαρακές. Σας προτείνουμε
μια εκδρομή ως την Εσσαουίρα, πόλη στις ακτές του
Ατλαντικού ή να επιστρεφθείτε την γραφική Ουαρζαζάτ, μία
από τις ομορφότερες πόλεις της ενδοχώρας.Το βράδυ δείπνο
στο ξενοδοχείο μας και φολκλορικό show στο παγκοσμίως
γνωστό ChezAli.

2η μέρα: Καζαμπλάνκα - Ραμπάτ - Μεκνές - Φεζ
Πρόγευμα και ακολούθως αναχώρηση για το Ραμπάτ. Θα
επισκεφθούμε το παλάτι του Βασιλιά Χασάν του Β’, το
Μαυσωλείο του Μωχάμεντ του 5ου, τον Πύργο του Χασάν και
την κάσμπα Ουιντάια. Περνάμε από την περιοχή Σουίσυ με τις
πρεσβείες και συνεχίζουμε για την Μεκνές. Όπου θα κάνουμε
στάση στην ιστορική πλατεία Λα Χεντίμ, θα γνωρίσουμε
εξωτερικά, το παλάτι του Μουλάι Ισμαήλ και τα τείχη της πόλης.
Αφιξη στη Φεζ και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.

8η μέρα: Μαρακές - Καζαμπλάνκα - Αθήνα
Πρωινό και νωρίς το πρωί μεταφορά στο αεροδρόμιο της
Καζαμπλάνκα για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής μέσω
ενδιάμεσου σταθμού.

3η μέρα: Φεζ
Πρόγευμα. Η σημερινή ξενάγηση την 1η μουσουλμανική Μεντίνα
του αραβικού κόσμου με τα 9.202 σοκάκια,θα γνωρίσουμετην
κορανική σχολή Μπου Ανανία, την εβραϊκή συνοικία Μελλάχ,
θα δούμε εξωτερικά το παλάτι των Μερενιδών, το τζαμί
Καραουίν και το Μαυσωλείο του Μουλά Ιντρίς (εξωτερικά).
Τελευταία στάση το λαογραφικό μουσείο Μπαταα. Η υπόλοιπη
μέρα είναι ελεύθερη. Δείπνο.
4η μέρα: Φεζ - Μαρακές
Πρωινό και αναχωρούμε για το Μαρακές, με ενδιάμεσες
στάσεις στο Ιφράν και στο Μπενί Μελλάλ. Άφιξη στο εξωτικό
Μαρακές. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
5η μέρα:Φεζ - Μαρακές
Πρόγευμα και ημέρα ξενάγησης στο Μαρακές.Μεταξύ των
άλλων θα δούμε εξωτερικά το τζαμί Κουτούμπια, το παλάτι Ελ
Μπαχία, το μουσείο Νταρ Σι Σαϊντ και την φημισμένη πλατεία
Τζεμαά Ελ Φνα. Η Τζεμαά Ελ Φνα είναι σύμβολο του Μαρακές
που το συνθέτουν οι υπαίθριοι αυτοσχέδιοι πάγκοι - εστιατόρια
με τα εκατοντάδες μαγαζιά. Θα επισκεφθούμε επίσης τους
πανέμορφους κήπους του Μαζορέλ, ιδιοκτησία του Υves Saint
Laurent. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.

Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΜΑΡΑΚΕΣ

Αναχ.: 23, 30 ∆εκεµβρίου & 6 Ιανουαρίου
15 Φεβρουαρίου, 22 Μαρτίου, 8 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
Μονόκλινο

825
1085

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 365
Οι ημερομηνίες και οι τιμές είναι ενδεικτικές ζητήστε μας
τον αναλυτικό μας τιμοκατάλογο
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή
με Alitalia • Διαμονή και διατροφή όπως αναφέρονται στον
σχετικό τιμοκατάλογο • Μεταφορές από/προς τα αεροδρόμια
εξωτερικού • Ξεναγήσεις/εκδρομές όπως αναφέρονται
ανωτέρω • Δώρο φολκλορική βραδυά με ποτό • Δώρο εκδρομή
στη Βολούμπιλις • Έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός
• Τοπικοί ξεναγοί • Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου •
Είσοδοι σε μουσεία/μνημεία • Ασφάλεια αστικής ευθύνης •
Ενημερωτικά έντυπα.
δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, Φιλοδωρήματα
20 €, Ποτά και αναψυκτικά κατά την διάρκεια των γευμάτων
που συμπεριλαμβάνονται στην εκδρομή, Οτιδήποτε δεν
αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.
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ΑΜΕΡΙΚΗ

Βραχώδη Όρη, έκεί που σµίγουν το νερό, οι πάγοι και η πέτρα
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L i v e Yo u r F a i r y t a l e

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ & ΝΟΤΙΟ ΜΑΝΧΑΤΑΝ - ∆ΩΡΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ - ΒΟΛΤΑ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ
∆ΩΡΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
1η µέρα: Αθήνα - Νέα Υόρκη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, επιβίβαση και πτήση για
Νέα Υόρκη. Καλωσορίσατε στο «Μεγάλο Μήλο». Η πρώτη
γνωριμία μας ξεκινά με τη διαδρομή από το αεροδρόμιο
προς το Μανχάταν. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας
στην «καρδιά» του Μανχάταν.
2η µέρα: Νέα Υόρκη (ξενάγηση)
Ξεκινάμε την ξενάγηση με την κυκλική πλατεία με το
άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου και το Λίνκολν
Σέντερ, ένα συγκρότημα κτιρίων που στεγάζουν
καλλιτεχνικούς οργανισμούς, όπως τη Φιλαρμονική
της Νέας Υόρκης, τη Μητροπολιτική Όπερα, διεθνείς
παραγωγές μπαλέτου και μοντέρνου χορού, το
φημισμένο Σχολείο Τεχνών Julliard, επιδείξεις μόδας και
φιλανθρωπικές εκδηλώσεις μεγάλης εμβέλειας. Εκεί έχουν
εμφανιστεί αμέτρητοι καλλιτέχνες παγκόσμιας φήμης,
όπως η Ελληνίδα Μαρία Κάλλας. Ακριβώς δίπλα είναι η
Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Fordham, όπου έχουν
φοιτήσει τα μεγαλύτερα ονόματα στη σύγχρονη ιστορία.
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Συνεχίζουμε προς το CentralPark, τον σημαντικότερο
πνεύμονα πρασίνου της αμερικανικής μεγαλούπολης, στο
CentralPark λειτουργεί το παγοδρόμιο «WollmanRink».
Από τη δυτική πλευρά του πάρκου βλέπουμε το επιβλητικό
Αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής Βικτωριανού τύπου
«Ντακότα», στα πανάκριβα διαμερίσματα του οποίου
κατοικούν καλλιτέχνες, εφοπλιστές κ.ά., ανάμεσά τους
και το αδικοχαμένο «Σκαθάρι», Τζον Λένον. Στη συνέχεια
βλέπουμε το Πανεπιστήμιο Columbia με δυο λόγια ο
μεγαλοπρεπέστερος «ναός» των ανθρωπιστικών σπουδών
του κόσμου.Συνεχίζουμε με το μνημείο του στρατηγού των
Βορείων UlyssesGrant που το 1868 εξελέγη πρόεδρος
των Η.Π.Α. με ποσοστό 52.7%, τον ποταμό Hudson, το
Χάρλεμ με το περίφημο ApolloTheatre.Τα εξαθλιωμένα
κτίρια, μέσα στα οποία στοιβάζονταν πολύτεκνες
οικογένειες, έχουν τα τελευταία χρόνια αρχίσει να
αντικαθίστανται από μοντέρνες κατασκευές. Συνεχίζουμε
προς την ξακουστή 5η Λεωφόρο. Εκεί συναντάμε το
Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, το Μουσείο Guggenheim
και πολλα αλλα μουσεία. Στην 5η Λεωφόρο θα δούμε το

TrumpTower του πολυεκατομμυριούχου και σημερινού
Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όλους τους Ευρωπαϊκούς
οίκους μόδας και πολλά λαμπερά κοσμηματοπωλεία,
όπως Cartier, Bulgari. Προχωρούμε προς το Ροκφέλερ
Σέντερ, ένα συγκρότημα 19 κτηρίων. Είναι ένα από τα
μεγαλύτερα ιδιωτικά συγκροτήματα του είδους του στον
κόσμο, με καταστήματα, εστιατόρια και στη μέση σε έναν
από τους ουρανοξύστες το παρατηρητήριο με εκπληκτική
θέα, που ονομάζεται TopoftheRock. Τελειώνουμε την
ξενάγηση στην Μπρόντγουεϊ, την «καρδιά» των θεάτρων.
Η Μπρόντγουεϊ, είναι μια μεγάλη λεωφόρος που διατρέχει
όλο το Μανχάταν και φυσικά την TimesSquare, και έχει
δανείσει το όνομά της σε πολλές θεαματικές μουσικές
παραγωγές. Για το βράδυ ακολουθήστε τις προτάσεις του
ξεναγού σας.
3η µέρα: Νέα Υόρκη (συνέχεια ξενάγησης)
Περιήγηση σε γνωστές γειτονιές του Μανχάταν που έχουν
το δικό τους «χρώμα» και κουλτούρα, όπως το Γκρίνουιτς
Βίλατζ μεταξύ HoustonStreet και Μπρόντγουεϊ, και το Σόχο,
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ΕΩΣ

ΑΤΟΚΕΣ
∆ΟΣΕΙΣ

T R AV E L
INFO
ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΕΣ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΕΣ ΠΟΥ
ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΝΑ ΤΑΞΙ∆ΕΨΟΥΝ
ΣΤΗ ΝΕΑ

ΥΟΡΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥΣ
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ/
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΩΝ

2017-2018
∆ΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ
ΣΤΟΛΙΣΜΟ BΙΤΡΙΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ

τη γειτονιά του 19ου αιώνα που είναι γεμάτη με γκαλερί,
μπουτίκ και εστιατόρια. Φθάνουμε στη «Μικρή Ιταλία», με
πολλά Ιταλικά εστιατόρια και καταστήματα που θα σας
θυμίσει σκηνές από την ταινία «Ο Νονός». Προχωρούμε
προς Τσάιναταουν, μία από τις μεγαλύτερες περιοχές
Ασιατών που ζουν εκτός Ασίας, διάσημη για τα οικονομικά
εστιατόρια, παντοπωλεία, καταστήματα «έθνικ» ειδών
δώρων. Συνεχίζουμε και φθάνουμε στο νοτιότερο άκρο
του Μανχάταν (LowerManhattan). Επίσης, στο κέντρο του
Μανχάταν θα δεις και την πασίγνωστη WallStreet η οποία
λειτουργεί ως καρδιά των μεγάλων επιχειρήσεων και είναι
και η έδρα του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης όπως
το FederalHall. Περιλαμβάνει επίσης το ΜπάτεριΠαρκ,το
«σημείο μηδέν» ορθώνεται σήμερα o ουρανοξύστης
«One World TradeCenter», το ψηλότερο κτίριο της Νέας
Υόρκης. Στον χώρο έχει επίσης ανεγερθεί το συγκρότημα
«NationalSeptember 11th Memorial and Museum», που
περιλαμβάνει ένα υπόγειο μουσείο και δύο πισίνεςμνημεία. Στο υπόγειο μουσείο φιλοξενούνται εκθέματα
των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου, ενώ στο σημείο όπου
βρίσκονταν οι Δίδυμοι Πύργοι έχουν κατασκευαστεί δύο
πισίνες-δεξαμενές, με χαραγμένα τα ονόματα των 2.983
θυμάτων που σκοτώθηκαν στις επιθέσεις. Συνέχεια στην
προβλήτα SouthStreetSeaport. Είναι κυρίως εμπορική
και οικονομική περιοχή, αλλά περιλαμβάνει μερικά
ωραία εστιατόρια και μπιστρό.H ξενάγηση συνεχίζεται
µε κρουαζιέρα µε πλοιάριο, όπου θα θαυμάσουμε και
θα φωτογραφίσουμε τις αναπαλαιωμένες προβλήτες, το
ιστορικό EllisIsland, χώρο υποδοχής παλαιότερα των
μεταναστών, το Άγαλµα της Ελευθερίας από κοντά,
καθώς και το Στάτεν Άιλαντ & το NewJersey. Σε κάθε
σημείο της κρουαζιέρας θα απολαμβάνουμε μοναδική θέα

στο Manhattan. Στη συνέχεια θα περάσουμε δίπλα από το
Governor’sIsland και το Μπρούκλιν. Με την ολοκλήρωση
της κρουαζιέρας, επιστρέφετε µε µέσον της επιλογής σας
και έξοδα ατοµικά.

ΤΑΟ RESTAURANT

4η µέρα: Νέα Υόρκη - ChelseaMarket - Γέφυρα του
Βrooklyn
Αναχωρούμε με το Mετρό για το το Αμερικανικό Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας (συντομογραφία AMNH), βρίσκεται στο
UpperWestSide. Στις τεράστιες αίθουσες του στεγάζονται
μόνιμες εκθέσεις και συλλογές που υπερβαίνουν τα 32
εκατομμύρια εκθέματα,ερευνητικά εργαστήρια, και η
περίφημη βιβλιοθήκη του. Στην συνέχεια επίσκεψη στο
ΥΠΕΡΟΧΟ CHELSEA MARKET. Τα κόκκινα τούβλα
κυριαρχούν και αγκαλιάζουν όλον, τον τεράστιο χώρο
της στεγασμένης αγοράς, οι industrial λεπτομέρειες
όπως οι σωλήνες, τα φουγάρα και ό, ι αντίστοιχο κάνουν
εμφανή την παρουσία τους και γενικά προετοιμαστείτε
για έναν δαιδαλώδη χώρο με δεκάδες διαφορετικές
επιλογές, εισόδους, εξόδους κλπ. Με πολύ απλά λόγια
είναι η Μέκκα των gourmand της Νέας Υόρκης Το
ChelseaMarket λοιπόν έχει καθιερωθεί ως το foodmall
στο οποίο ωστόσο υπάρχουν και αρκετές επιπλέον
επιλογές για shopping, για καλλιτεχνικές δραστηριότητες.
Συνεχίζουμε με μετρό μια βόλτα στη Γέφυρα του Βrooklyn
που είναι μαγική. Είναι η πρώτη κρεμαστή με χαλύβδινα
καλώδια γέφυρα στον κόσμο και συνδέει από το 1883
το Μανχάταν με το Μπρούκλιν Οποίοι επιθυμούν σε
κοντινή απόσταση είναι Το SouthStreetSeaport μια
ιστορική περιοχή στο δήμο του Manhattan, στο σημείο
όπου η FultonStreet συναντά τον ποταμό EastRiver,
και δίπλα στην FinancialDistrict. Διαθέτει μερικά από
47
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τα πιο παλιά αρχιτεκτονικά στο LowerManhattan, και
περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση εμπορικών
κτιρίων που αποκαταστάθηκαν στις αρχές του 19ου
αιώνα. Αυτά περιλαμβάνουν ανακαινισμένα εμπορικά
κτίρια, ανακαινισμένο ιστιοφόρα, την πρώην ψαραγορά
Fulton, και σύγχρονα εμπορικά κέντρα που διαθέτουν
χώρους για φαγητό, ψώνια και νυχτερινή ζωή, με θέα την
γέφυρα του Brooklyn. Στην είσοδο του Seaport είναι το
TitanicMemoriallighthouse.
5η µέρα: Νέα Υόρκη - Woodbury Commons Outlets
(προαιρετικό)
Σήμερα θα περάσουμε τη µέρα μας στο Woodbury
Commons, έναν «παράδεισο» καταστημάτων, µόλις 1,15
ώρα από το Μανχάταν. Το Woodbury Common Premium
Outlets διαθέτει 220 καταστήματα που προσφέρουν
τη μεγαλύτερη συλλογή των καλύτερων σχεδιαστών
και εμπορικών σημάτων στον κόσμο µε πάνω από 220
µπουτίκ και καταστήµατα με προσφορές που κυμαίνονται
από 20% έως και 70%. Μερικάαπότακαταστήματαπερ
ιλαμβάνουν: Adidas, Banana Republic Factory Store,
Barneys New York Outlet, Burberry, Coach, Dolce &
Gabbana, DKNY, Frette, Giorgio Armani, Gucci, Zegna,
Max Mara, Neiman Marcus Last Call, Gap Outlet, Nike
Factory Store, Saks Fifth Avenue Off 5th, Polo Ralph
Lauren Factory Store, Salvatore Ferragamo, Tommy
Hilfiger, Timberland, Versace. Επίσης θα μπορέσετε να
χαλαρώσετε σε μια ποικιλία από εστιατόρια και καφέ.
Εναλλακτικά προτείνουμε βόλτα στη Tribeca και κυρίως το
Soho... πολλοί ενδημούντες καλλιτέχνες, συγγραφείς και
διανοούμενοι έχουν παραχωρήσει τη θέση τους (και τις
γκαλερί τους) στις μεγάλες φίρμες και στην πολυκοσμία.
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Το βράδυ Το East, το West και το GreenwichVillage είναι
από τις γειτονιές που καταγράφονται στους οδηγούς ως
must - ειδικά για τη νυχτερινή τους ζωή.
6η µέρα: Νέα Υόρκη - Ουάσινγκτον DC (προαιρετικό)
Προτείνουμε ολοήμερη εκδροµήστην Washington, D.C.
είναι η πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής. Η πόλη πήρε το όνομά της από τον Τζωρτζ
Ουάσιγκτον, ο οποίος ήταν ο πρώτος Πρόεδρος των
Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η έδρα της κυβέρνησης των
ΗΠΑ και εκεί βρίσκονται ο Λευκός Οίκος, το Κογκρέσο
και το Ανώτατο Δικαστήριο. Επίσης εκεί βρίσκονται 172
πρεσβείες ξένων κρατών καθώς και τα κεντρικά γραφεία
διεθνών οργανισμών όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κτισμένη στις όχθες του
ποταμού Πότομακ, μεταξύ των πολιτειών της Βιρτζίνια και
του Μέριλαντ, η Ουάσιγκτον DC αποτελεί από μόνη της
μια πολιτεία της αμερικανικής επικράτειας (την πολιτεία
Κολούμπια) και είναι προικισμένη με μεγαλόπρεπα
κτίρια, επιβλητικά μνημεία της ιστορίας των Ηνωμένων
Πολιτειών, πολυάριθμα πάρκα με δεντροστοιχίες,
ενημερωμένα μουσεία, πλατείες και ευθυγραμμισμένες
λεωφόρους. Πέραν της ιστορικής της αξίας είναι
µία από τις ομορφότερες πόλεις των ΗΠΑ. Καθαρός
αέρας, πολύχρωµα φύλλα, τα επιβλητικά µνηµεία, οι
περιποιημένοι κήποι, µια τέλεια δοµηµένη πόλη, η
πρωτεύουσα του έθνους. Βλέπουµε το Καπιτώλιο, τον
Λευκό Οίκο, το Κοιµητήριο του Άρλινγκτον, τα µνήµατα
των Κένεντι, το Λίνκολν Μεµόριαλ κ.ά. αξιοθέατα.
Στο κέντρο της πόλης υπάρχουν δείγματα αξιόλογης
αρχιτεκτονικής και η DuPont Circle, κάτι σαν την 5η
Λεωφόρο του Μανχάταν. Όσοι προτιμήσετε την Νέα

Υόρκη επισκεφτείτε το υπέροχο Μουσείο «Solomon R.
GuggenheimMuseum» διαθέτει μια μόνιμη συλλογή με
περισσότερα από 6.000 έργα σύγχρονης τέχνης. Επίσης
Το Μουσείο «MuseumofModernArt» (MoMA) θεωρείται η
«Μέκκα» της μοντέρνας τέχνης και φιλοξενεί μία από τις
πιο πλούσιες συλλογές έργων διάσημων καλλιτεχνών απ’
όλο το φάσμα της μοντέρνας τέχνης.
7η µέρα: Νέα Υόρκη - Βοστόνη (προαιρετικό)
Ημέρα ελεύθερη για όσους θέλουν να επισκεφθούν
τα μουσεία στο Μανχάταν, τα αξιοθέατα ή να τα
συνδυάσουν με ψώνια. Μία από τις αρχαιότερες πόλεις
στις ΗΠΑ, η Βοστώνη ιδρύθηκε το 1630 από τους Άγγλους
και αποτέλεσε τον τόπο όπου έλαβαν χώρα πολλά
σημαντικά γεγονότα της Αμερικανικής Επανάστασης.
Μετά την ανεξαρτησία από τη Μεγάλη Βρετανία, η πόλη
συνέχισε να αποτελεί σημαντικό λιμάνι, καθώς και ένα
παγκόσμιο κέντρο για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.
Θα επισκεφθούμε τα διεθνούς φήμης πανεπιστήμια,
όπως το Harvard και το MIT. Θα δούμε τον πύργο
Prudential και κτίρια Βικτωριανού ύφους. Θα περάσουμε
από το SymphonyHall, έδρα της Συμφωνικής Ορχήστρας
της Βοστώνης. Η πόλη αυτή δεν χαρακτηρίζεται άδικα
«TheWalkingCity», αφού, συγκριτικά με τον υπόλοιπο
κόσμο, η μετακίνηση πεζή αποτελεί συχνή επιλογή.
8η-9η µέρα: Νέα Υόρκη - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο για βόλτα και αγορές της τελευταίας
στιγµής και αναχώρηση για το αεροδρόμιο. Πτήση
επιστροφής στην Αθήνα. Τώρα καταλαβαίνετε ότι η Νέα
Υόρκη είναι κάτι παραπάνω από ένα ταξίδι στις ΗΠΑ.
Είναι πραγματικά ένα ταξίδι ζωής στο κέντρο του κόσμου.
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SALES

ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ!!!

NEW YORK
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΧ. 22,23/11
ΑΠΟ 760€

ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑ ∆ΩΡΑ
EΝΑΡΞΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
40%-70% ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ηµεροµηνία - Ξενοδοχείο
21/12

22/12

23/12

24/12
26/12
28/12
29/12
30/12
1/1/18

The Gallivant Times Square 4*
The Marriott Eastside 4*
The Gallivant Times Square 4*
The Gallivant Times Square 4*
The Gallivant Times Square 4*
The Marriott Eastside 4*
The Marriott Eastside 4*
The Marriott Eastside 4*
The Gallivant Times Square 4*
The Gallivant Times Square 4*
The Marriott Eastside 4*
The Marriott Eastside 4*
The Marriott Eastside 4*
The Marriott Eastside 4*
The Marriott Eastside 4*
The Marriott Eastside 4*
The Marriott Eastside 4*
The Marriott Eastside 4*
The Marriott Eastside 4*
The Gallivant Times Square 4*

Ηµέρες
8
8
7
8
9
7
8
9
7
8
7
8
9
10
9
7
7
9
7
7

Αεροπορική

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
EMIRATES
2 αποσκευές

Lufthansa
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
EMIRATES
2 αποσκευές

2-Κλινο

3-Kλινο

4-Kλινο

∆ιαφορά
1-Κλινου

1034
1300
980
1110
1155
1130
1300
1335
1020
1085
1134
1185
1385
1490
1385
1170
1170
1385
1170
1100

935
1185
900
1030
1085
1030
1185
1230
935
1010
985
1095
1235
1360
1235
1085
1085
1235
1085
1030

885
1095
835
985
1030
960
1095
1130
885
960
885
1030
1135
1250
1135
1030
1030
1130
1030
970

565
695
495
565
645
595
695
795
495
565
595
695
795
895
795
595
595
795
595
595

Επόμενες Αναχωρήσεις: 20/1-10,24/2-17/3 από 695€

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥ BROOKLYN
ΠΟΥ Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΣΠΙΤΙΩΝ ΕΓΙΝΕ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑΘΛΟ.

ΕΠίΠλΕΟν υΠηρΕΣίΕΣ
• Woodbury Commons Outlets μόνον € 20
• Ολοήμερη εκδρομή στην Ουάσινγκτον μόνον € 100
• Παρατηρητήριο “TOP OF THE ROCK!” € 28
• θεατρικές παραστάσεις, μουσεία
• ελικόπτερο
• εκδρομή Βοστόνης
Σημείωση: Ανάλογα με την ημερομηνία, ώρα αναχώρησης,
διάρκεια ταξιδιού, αργίες, ώρες πτήσεων και για όποιον
άλλον λόγο κριθεί απαραίτητο ενδέχεται να τροποποιηθεί,
πάντα για την καλύτερη διεξαγωγή του και χωρίς
παραλείψεις. Πληρωτέο στην Αθήνα τουλάχιστον 15 ημέρες
πριν την αναχώρηση.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης για Νέα Υόρκη • Διαμονή σε Κεντρικότατα Ξενοδοχεία 4* (χωρίς πρωινό) • 2 αποσκευές δωρεάν • Βόλτα στο ChelseaMarket και στη γέφυρα του
Μπρούκλιν • Ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν • Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν • ΔΩΡΟ Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος Ελευθερίας & Νησί Ellis κ.π.α. • ΔΩΡΟ Επίσκεψη Μουσείο Μετροπόλιταν
με Ξενάγηση !!! • ΔΩΡΟ Επίσκεψη Μουσείο Φυσικής Ιστορίας • Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο στην Αμερική • Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός που θα σας συνοδεύει στο
ταξίδι • Δικαίωμα ειδικής τιμής για WoodburyCommonsOutlets μόνον €20* • Δικαίωμα ειδικής τιμής για Ολοήμερη εκδρομή στην Ουάσινγκτον μόνον €100* • 10% έκπτωση στα πολυκαταστήματα Macy’s •
Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ’ άτομο στο ξενοδοχείο σας στη Νέα Υόρκη • Ταξιδιωτικά έντυπα Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι. Πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA) και έξοδα αίτησης. Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση (€ 495σύνολικά). Φιλοδωρήματα - αχθοφορικά
υποχρεωτικά $50 πληρωτέα με την άφιξη κατά την πρώτη μέρα. Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα. Η σειρά των δραστηριοτήτων του προγράμματος είναι ενδεικτική.
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ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

∆ΥΤΙΚΕΣ ΗΠΑ - ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ… THE PACIFIC COAST HIGHWAY (HIGHWAY 1) - ΜΟΝΤΕΡΕΫ- ΚΑΡΜΕΛ
1η μέρα: Αθήνα - Νέα Υόρκη
Πτήση για Νέα Υόρκη. Η πρώτη γνωριμία μας ξεκινά
με τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το Μανχάταν.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, οσοι το επιθυμούν
(αναλόγως με την ώρα αφιξη) μπορούν να βγουν για έναν
πρώτο περίπατο στην πόλη, συνοδευόμενοι από τον ξεναγό
μας.
2η µέρα: Νέα Υόρκη (ξενάγηση)
Ξεκινάμε την ξενάγηση βλέποντας το Μέγαρο των Ηνωμένων
Εθνών.Συνεχίζουμε με το άγαλμα του Χριστόφορου
Κολόμβου, το Λίνκολν Σέντερ,τη Μητροπολιτική Όπερα
και το φημισμένο Σχολείο Τεχνών Julliard κ.α. Συνεχίζουμε
προς το Σέντραλ Παρκ όπου βλέπουμε το επιβλητικό κτήριο
«Ντακότα», το Πανεπιστήμιο Columbia, το μνημείο του
στρατηγού Γκραντ, το Χάρλεμ με το περίφημο Apollo Theatre.
Ακολουθεί η ξακουστή 5η Λεωφόρο με το Μητροπολιτικό
Μουσείο Τέχνης, το Μουσείο Guggenheim,το Frick Museum
το Trump Tower και όλους τους Ευρωπαϊκούς οίκους μόδας.
Προχωρουμε προς Ροκφέλερ Σέντερ, ένα συγκρότημα 19
κτηρίων. Τελειώνουμε την ξενάγηση μας στην λεωφόρο
Μπρόντγουεϊ.
3η µέρα: Νέα Υόρκη (συνέχεια ξενάγησης)
Σήμερα θα επισκεφτούμε τις γειτονιές του Μανχάταν, το
Γκρίνουιτς Βίλατζ, το Σόχο, τη «Μικρή Ιταλία», που θα σας
θυμίσει σκηνές από την ταινία «Ο Νονός». Προχωρούμε
50

προς την Τσάιναταουν και καταλήγουμε στο νοτιότερο άκρο
του Μανχάταν όπου θα δούμε το Μπάτερι Παρκ, το «Σημείο
Μηδέν», την Γουόλ Στριτ και την προβλήτα South Street
Seaport. Επιβίβαση στο πλοιάριο, όπου κατά τη διάρκεια
της κρουαζιέρας θα φωτογραφίσουμε τις αναπαλαιωµένες
προβλήτες, το ιστορικό Ellis Island χώρο υποδοχής
παλαιότερα των µεταναστών, το Άγαλµα της Ελευθερίας το
Στάτεν Άιλαντ το New Jersey και θα περάσουμε δίπλα από
το Governor’s Island και το Μπρούκλιν. Με την ολοκλήρωση
της κρουαζιέρας, επιστρέφετε µε µέσον της επιλογής σας
(έξοδα ατοµικά).
4η µέρα: Νέα Υόρκη - Chelsea Market - Γέφυρα του Βrooklyn
Λας Βέγκας
Με το Mετρό αναχωρούμε για το Chelsea Market. Τα κόκκινα
τούβλα κυριαρχούν σε όλο τον τεράστιο χώρο της στεγασμένης
αγοράς που θεωρείται η Μέκκα των καλοφαγάδων της Νέας
Υόρκης στο οποίο ωστόσο υπάρχουν και αρκετές επιλογές
για shopping. Με μετρό συνεχίζουμε την βόλτα μας στη
Γέφυρα του Βrooklyn. Ακολουθει η αναχώρηση μας για το
αεροδρόμιο και πτήση για το Λας Βεγκας.
5η μέρα: Λας Βέγκας (ξενάγηση)
Γνωριμία με την πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Θα
επισκεφθούμε πεζοί, συνοδευόμενοι από τον ξεναγό μας,
τα σημαντικότερα ξενοδοχεία-αξιοθέατα, που το κάθε
ένα διοργανώνει θεματικά σόου για να προσελκύει και

να διασκεδάζει το κοινό του. Μερικά από αυτά είναι το
Treasure Island το The Mirage που εντυπωσιάζει με τη
ρεαλιστική έκρηξη ηφαιστείου,το Bellagio το Venetian, το
Luxor, το Caesars’s Palace, το Paris Las Vegas, το New
York, το Excalibur, το Mandalay Bay με τους καρχαρίες και
το MonteCarlo με το «πολικό» μπαρ. Στις τεράστιες, όπως
ταιριάζει, μουσικές σκηνές της πόλης παρελαύνουν μεγάλα
ονόματα, όπως Σελίν Ντιον, Ροντ Στιούαρτ, Έλτον Τζον κ.ά.
6η μέρα: Λας Βέγκας - Γκραντ Κάνιον (προαιρετικό). Ημέρα
ελεύθερη. Προτείνουμε προαιρετική αεροπορική εκδρομή
στο Γκραντ Κάνιον με αεροπλάνο 15-20 θέσεων. Απ’ όλες
τις θέσεις του αεροσκάφους η θέα είναι απρόσκοπτη.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ο χρόνος που απομένει επαρκεί
για ψώνια σε εκπτωτικό χωριό. Το Premium Outlets North
διαθέτει επώνυμα είδη σε ελκυστικές τιμές.
7η μέρα: Λας Βέγκας - Λος Άντζελες (428 χλμ.)
Αναχώρηση για το Λος Άντζελες διασχίζοντας διαδοχικά
τις ερήμους της Νεβάδας, Καλιφόρνιας μέσα απο τοπία
που θυμίζουν άγρια δύση. Άφιξη στην πόλη των Αγγέλων.
Βραδινή βόλτα στην Σάντα Μόνικα, τη γνωστή από
αμέτρητες ταινίες, με μοναδική θέα και παραλία στις ακτές
του Ειρηνικού.
8η μέρα: Λος Άντζελες (ξενάγηση)
Μεγάλη ημέρα, γεμάτη εικόνες, πληροφορίες και
δραστηριότητα. Θα δούμε το κτίριο της ιεραποστολής του

Ομαδικά Ταξίδια στην Αμερική
THE PACIFIC COAST HIGHWAY

12

ΕΩΣ

ΑΤΟΚΕΣ
∆ΟΣΕΙΣ

UNIVERSAL STUDIOS

Ισπανού ιερωμένου Χουνίπερο Σέρα, που λειτουργεί σήμερα
σαν εκκλησία και δίπλα ακριβώς ένα ακόμα κομμάτι του
ιστορικού κέντρου, η οδός Ολβέρα. Συνεχίζουμε με την
Όπερα, το κτίριο της Φιλαρμονικής Ντίσνεϊ, το Δημαρχείο,
την Αστυνομία και την Γιούνιον Σκουέαρ. Μέσω Sunset
Boulevard προχωρούμε στην Rodeo Drive, τον πασίγνωστο
δρόμο με τα πολυτελή καταστήματα, με την κυρίως επώνυμη
πελατεία του Μπέβερλι Χιλς. Στην συνέχεια θαυμάζουμε
τη «λεωφόρο των αστέρων» (Hollywood Boulevard), Dolby
Theatre και κόκκινο χαλί μάς θυμίζουν στιγμιότυπα από την
απονομή των Όσκαρ κ.π.α.
9η μέρα: Universal Studios - Hollywood
H σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στα στούντιο της
Universal. Καταλαμβάνουν μια ολόκληρη «πόλη» σε έκταση,
πάνω σε βουνά, λειτουργούν από τη δεκαετία του ’30 και
έχουν γυρίσει πάμπολλες ταινίες.
10η μέρα: Σαν Ντιέγκο (προαιρετικό)
Προτείνουμε ολοήμερη προαιρετική «κυκλική» εκδρομή.
Ξεκινάμε με το Σαν Πέντρο, που διαθέτει εντυπωσιακές
εγκαταστάσεις, συνεχίζουμε στο Λονγκ Μπιτς, και
το κρουαζιερόπλοιο «Κουίν Μέρι», στην συνέχεια
εναλλάσσονται οι παραλίες (Σίιλ Μπίτς, Χάντινγκτον
Μπίτς, Νιούπορτ Μπίτς και Λαγκούνα Μπίτς) με σέρφερ,
μαρίνες, πολυτελείς επαύλεις, πετρελαιοπηγές, πανάκριβα

αυτοκίνητα. Άφιξη στο Σαν Ντιέγκο όπου θα δούμε την Gas
Lamp District, συνεχίζουμε με την εντυπωσιακή San Diego
Bridge, μήκους 3.000 μ., φθάνουμε στο νησί Ντελ Κορονάντο
και επίσκεψη στο 5άστερο ομώνυμο ξενοδοχείο. Αργά το
βράδυ επιστροφή στη βάση μας. Εναλλακτικά μπορείτε να
επισκεφτείτε το Καλιφόρνια Αντβεντζουρ ή τον κόσμο του
Ντίσνεϋ.
11η-12η μέρα: Λος Άντζελες - Αθήνα
Μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα με
ενδιάμεσο σταθμό.

ΣυνΕΧΕία 15 ηΜΕρΟ ΠρΟγραΜΜα
11η μέρα: Λος Άντζελες - Μοντερέι - Καρμέλ
Αναχώρηση από Λος Αντζελες για Μοντερέι. Αφού μας
μαγέψει από μακριά η εκπληκτική θέα της ακτής του
Ειρηνικού, θα περάσουμε το απόγευμα απολαμβάνοντας
αυτή την περίτεχνη πόλη. Σήμερα, τα παλιά εργοστάσια
σαρδέλας έχουν μετατραπεί σε γραφικά εστιατόρια και
μπουτίκ. Η περιοχή αυτή ονομάζεται “Cannery Row”, έγινε
διάσημη από τον συγγραφέα Τζον Στάινμπεκ. Γνωριμία με
το Καρμέλ/Μοντερέι.
12η μέρα: Μοντερέι /Καρμέλ - Σαν Φρανσίσκο (ξενάγηση)
Αναχώρηση για το Σαν Φρανσίσκο, που θα διαπιστώσουμε,

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ∆ΥΤΙΚΕΣ ΗΠΑ
Ηµεροµηνία
Νοέµβριος
∆εκέµβριος

22
22, 30

Ηµέρες

2-Κλινο

3-Kλινο

Παιδί 2-12

∆ιαφορά
1-Κλινου

12
13

2135
2395

2050
2300

2050
2300

+ 825
+ 895

*Οι τιμές είναι με Έκπτωση € 200 το άτομο για EARLY BOOKING
Επόμενες Αναχωρήσεις: 20/1-10,24/2-17/3 από 2150 €

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ∆ΥΤΙΚΕΣ ΗΠΑ - ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
Ηµεροµηνία
Νοέµβριος
∆εκέµβριος

22
22, 30

Ηµέρες

2-Κλινο

3-Kλινο

Παιδί 2-12

15
15

2695
2695

2600
2600

2600
2600

*Οι τιμές είναι με Έκπτωση € 250 το άτομο για EARLY BOOKING
Επόμενες Αναχωρήσεις: 20/1-10,24/2-17/3 από 2500 €

∆ιαφορά
1-Κλινου

+ 990
+ 995

ότι βρίσκεται πάνω σε μια χερσόνησο, ακριβώς στη
«μύτη», με τον Ειρηνικό στα δυτικά της και τον κόλπο Σαν
Φρανσίσκο Μπέι στα ανατολικά της. Η μοναδική θέση
της προσδίδει θέα απ’ όποιο σημείο κι αν βρίσκεστε. Η
πρωινή ομίχλη περιορίζει την ορατότητα και ενδέχεται να
«κρύψει» ακόμα και τη γέφυρα Γκόλντεν Γκέιτ. Θα δούμε την
πυραμίδα Transamerica και την Τσάιναταουν. Ακολουθεί το
συγκρότημα Civic Center, με το Δημαρχείο, την Όπερα, το
μουσείο και το δρόμο των Ηνωμένων Εθνών. Σταματάμε για
φωτογραφίες στην πλατεία Άλαμο και συνεχίζουμε μέσα από
το πάρκο Γκόλντεν Γκέιτ, που διαθέτει πολλά ενδιαφέροντα
αξιοθέατα. Προχωρούμε ανηφορικά προς το Κλιφ Χάους και
συνεχίζουμε μέσω της γέφυρας Γκόλντεν Γκέιτ, απ’ όπου θα
δούμε το Αλκατράζ και την προβλήτα 39 των ψαράδων, με τα
μαγαζιά και τους υδρόβιους μόνιμους κατοίκους, τις φώκιες.
Ολοκληρώνουμε με το Embarcadero και τη μικρή αγορά, για
να καταλήξουμε στην αρχή της Market Street.
13η μέρα: Σαν Φρανσίσκο
Ημέρα ελεύθερη με τον ξεναγό σας να απολαύσετε την πόλη.
14η-15η μέρα: Σαν Φρανσίσκο - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο. Προς το μεσημέρι μεταφορά στο
αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης • 10/ 13 διανυκτερεύσεις
σε ξενοδοχεία 4* • ΔΩΡΟ επίσκεψη στο άγαλμα της Ελευθερίας • Βόλτα στη γέφυρα
του Μπρούκλιν • Βραδινή βόλτα στην Σάντα Μόνικα • Ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν
• Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν • Ξενάγηση στο Λας Βέγκας (πεζή) • Ξενάγηση
στο Λος Άντζελες και μεταφορά στα Universal Studios, Hollywood Με το εισιτήριο
εισόδου (αξίας $105) • Ξενάγηση στο Σαν Φρανσίσκο • Δώρο! 10% έκπτωση στα
πολυκαταστήματα Macy's • Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο στην
Αμερική • Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός • Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ'
άτομο στο ξενοδοχείο • Ταξιδιωτικά έντυπα • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 515/545. Πρόγραμμα
απαλλαγής από βίζα (ESTA) και έξοδα αίτησης. Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση
• Φιλοδωρήματα-αχθοφορικά υποχρεωτικά με την άφιξη κατά την πρώτη ημέρα $125$150 • Τοπικοί φόροι στο Λας Βέγκας $95 περίπου το δωμάτιο • Ό,τι δεν αναφέρεται
στα περιλαμβανόμενα • Είσοδος στα θεαματικά πάρκα.
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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
1η μέρα: Αθήνα - Νέα Υόρκη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, επιβίβαση και πτήση για Νέα
Υόρκη. Καλωσορίσατε στο «Μεγάλο Μήλο». Η πρώτη γνωριμία
μας ξεκινά με τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το Μανχάταν.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην «καρδιά» του Μανχάταν.
2η µέρα: Νέα Υόρκη (ξενάγηση)
Ξεκινάμε την ξενάγηση της Νέα Υόρκης.Θα δούμε το άγαλμα του
Χριστόφορου Κολόμβου και το Λίνκολν Σέντερ, τη Φιλαρμονική
της Νέας Υόρκης, τη Μητροπολιτική Όπερα, το φημισμένο Σχολείο
Τεχνών Julliard, την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Fordham,
το CentralPark, το «Ντακότα», στα πανάκριβα διαμερίσματα του
οποίου κατοικούν καλλιτέχνες, εφοπλιστές κ.ά., ανάμεσά τους
και το αδικοχαμένο «Σκαθάρι», Τζον Λένον, το Πανεπιστήμιο
Columbia, το μνημείο του στρατηγού των Βορείων UlyssesGrant,
τον ποταμό Hudson, το Χάρλεμ με το περίφημο ApolloTheatre.
Συνεχίζουμε προς την ξακουστή 5η Λεωφόρο. Εκεί συναντάμε
το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, το Μουσείο Guggenheim
και πολλα αλλα μουσεία. Στην 5η Λεωφόρο θα δούμε το
TrumpTower,οίκους μόδας και πολλά λαμπερά κοσμηματοπωλεία,
όπως Cartier, Bulgari. Προχωρούμε προς το Ροκφέλερ Σέντερ, ένα
συγκρότημα 19 κτηρίων. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά
συγκροτήματα του είδους του στον κόσμο, με καταστήματα,
εστιατόρια και στη μέση σε έναν από τους ουρανοξύστες το
παρατηρητήριο με εκπληκτική θέα, που ονομάζεται TopoftheRock.
Τελειώνουμε στην Μπρόντγουεϊ, την «καρδιά» των θεάτρων. Για το
βράδυ ακολουθήστε τις προτάσεις του ξεναγού σας.
3η µέρα: Νέα Υόρκη (συνέχεια ξενάγησης)
Περιήγηση σε γνωστές γειτονιές του Μανχάταν που έχουν το
δικό τους «χρώμα» και κουλτούρα, όπως το Γκρίνουιτς Βίλατζ,
Μπρόντγουεϊ,, Σόχο, την «Μικρή Ιταλία,τοΤσάιναταουν, την
WallStreet, το FederalHall, το ΜπάτεριΠαρκ, το «σημείο μηδέν»
ορθώνεται σήμερα o ουρανοξύστης «One World TradeCenter»,
το ψηλότερο κτίριο της Νέας Υόρκης. Συνέχεια στην προβλήτα
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SouthStreetSeaport. H ξενάγηση συνεχίζεται µε κρουαζιέρα
µε πλοιάριο, όπου θα θαυμάσουμε και θα φωτογραφίσουμε το
Άγαλµα της Ελευθερίας από κοντά, καθώς και το Στάτεν Άιλαντ &
το NewJersey. Σε κάθε σημείο της κρουαζιέρας θα απολαμβάνουμε
μοναδική θέα στο Manhattan. Με την ολοκλήρωση της κρουαζιέρας,
επιστρέφετε µε µέσον της επιλογής σας και έξοδα ατοµικά.

Mall. Η αμερικανική αυτοκρατορία έχει τη δική της Ρώμη και λέγεται
Ουάσιγκτον DC, ήταν η πρώτη πόλη στον κόσμο που σχεδιάστηκε
και κτίστηκε με αποκλειστικό σκοπό να γίνει μια μόνιμη εθνική
πρωτεύουσα. Το καλύτερο μέρος για την βραδινή σας διασκέδαση
είναι η περιοχή της Georgetown. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλά
μπαράκια με τζαζ μουσική και εστιατόρια με εξαιρετικό φαγητό.

4η µέρα: Νέα Υόρκη - Chelsea Market - Γέφυρα του Βrooklyn
Αναχωρούμε με το Mετρό για το το Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας. Στην συνέχεια επίσκεψη στο ΥΠΕΡΟΧΟ CHELSEA
MARKET. Συνεχίζουμε με μετρό μια βόλτα στη Γέφυρα του
Βrooklyn που είναι μαγική. Είναι η πρώτη κρεμαστή με χαλύβδινα
καλώδια γέφυρα στον κόσμο και συνδέει από το 1883 το Μανχάταν
με το Μπρούκλιν Οποίοι επιθυμούν σε κοντινή απόσταση είναι Το
SouthStreetSeaport μια ιστορική περιοχή στο δήμο του Manhattan,
στο σημείο όπου η FultonStreet συναντά τον ποταμό EastRiver, και
δίπλα στην FinancialDistrict.

7η μέρα: Ουάσινγκτον
Στην σημερινή ξενάγηση θα δούμε τον Σιδηροδρομικό Σταθμό
Γιούνιον, το Καπιτώλιο, την Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, το
Ανώτατο Δικαστήριο,το National Mall,τον Οβελίσκος με ύψος
170μ,στα νότια του πανύψηλου μνημείου συναντάτε το Μουσείο
του Ολοκαυτώματος, το Μνημείο των Βετεράνων του Βιετνάμ, Το
Μνημείο του Αβραάμ Λίνκολν σηματοδοτεί το τέλος της λεωφόρου
The Mall.Στις όχθες της τεχνητής λεκάνης Tidal Bassin τα Μνημεία
των προέδρων Φράνκλιν Ρούσβελτ και Τόμας Τζέφερσον.
Περνώντας από την επιβλητική γέφυρα Μεμόριαλ φθάνουμε
στο νεκροταφείο Άρλινγκτον. Ψηλά στο λόφο βρίσκεται και το
μνημείο του Λι, στρατηγού που στον Εμφύλιο ηττήθηκε από τον
Γκραντ στη μάχη του Γκέτισμπεργκ. Ανεβαίνουμε πεζή στους
τάφους των Κένεντι. Επόμενη στάση ο Λευκός Οίκος,η ισχυρή
αστυνομική δύναμη που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή θα σας
υπενθυμίσει την παγκόσμια πολιτική σπουδαιότητα του σημείου
αυτού. Τελειώνουμε με το Μουσείο του Αεροδιαστήματος στο
οποίο υπάρχουν χιλιάδες εκθέματα της ιστορίας των αεροσκαφών,
των πυραύλων, των διαστημοπλοίων και της εξερεύνησης του
διαστήματος. Θα δείτε τμήματα από τα διαστημόπλοια “Apollo”
και “Soyuz”, καθώς και διάφορα μοντέλα σύγχρονων και παλαιών
αεροσκαφών και πέτρα από το φεγγάρι (η είσοδος στα μουσεία
δεν χρεώνεται). Για το βράδυ ίσως υπάρχει κάποια παράσταση
στο Κένεντι Σέντερ που να σας ενδιαφέρει.

5η µέρα: Νέα Υόρκη - Woodbury Commons Outlets (προαιρετικό)
Σήμερα θα περάσουμε τη µέρα μας στο Woodbury Commons, έναν
«παράδεισο» καταστημάτων, µόλις 1,15 ώρα από το Μανχάταν.
Το WoodburyCommon Premium Outlets διαθέτει 220 καταστήματα
που προσφέρουν τη μεγαλύτερη συλλογή των καλύτερων
σχεδιαστών και εμπορικών σημάτων στον κόσμο µε πάνω από
220 µπουτίκ και καταστήµατα με προσφορές που κυμαίνονται από
20% έως και 70%. Επίσης θα μπορέσετε να χαλαρώσετε σε μια
ποικιλία από εστιατόρια και καφέ. Εναλλακτικά προτείνουμε βόλτα
στη Tribeca και κυρίως το Soho...
6η μέρα: Νέα Υόρκη - Φιλαδέλφεια - Ουάσινγκτον (360 χλμ)
Αναχώρηση με ενδιάμεσες για την Ουάσινγκτον. Δεν είναι οι
ουρανοξύστες, αλλά οι πυλώνες της αμερικανικής ιστορίας, αυτοί
που κυριαρχούν στην Ουάσινγκτον. Η πρωτεύουσα των Ηνωμένων
Πολιτειών αντικατοπτρίζει τον πολιτισμό και επεξεργάζεται την
πολιτική της χώρας από τα κτήρια που περιβάλλουν το National

8η-9η μέρα: Ουάσινγκτον - Φιλαδέλφεια - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο για βόλτα και αγορές της τελευταίας στιγµής η
μπορείτε δείτε τουλάχιστον ένα μουσείο παγκοσμίου κλάσης.
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12

ΕΩΣ

ΑΤΟΚΕΣ
∆ΟΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΒΟΣΤΩΝΗ
Το μεσημέρι αναχώρηση για την Φιλαδέλφεια όπου ξεκίνησε
πριν από περίπου 240 χρόνια να γράφεται η επίσημη Ιστορία
των ΗΠΑ. Εδώ υπογράφτηκε η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας της
χώρας (1776), διαβάστηκε στον λαό το πρώτο Σύνταγμα (1776)
και αποφασίστηκε το σχέδιο της σημαίας των ΗΠΑ (1777). Κατά
την άφιξη μας στη Φιλαδέλφεια, θα ξεκινήσει μια πανοραμική
περιήγηση, που περιλαμβάνει το Benjamin Franklin Parkway, το
Elsert Alley (τον παλαιότερο κατοικημένο δρόμο στην Αμερική) και
πολλά άλλα. Φτάνοντας στην καρδιά του ιστορικού κέντρου, θα
μπορείτε να επισκεφθείτε το περίφημο Liberty Bell και την πλατεία
Συντάγματος, σύμβολα της ελευθερίας στην Αμερική. Αναχώρηση
για το αεροδρόμιο. Πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

NEA υΟρκη - WOODBURY COMMON PREMIUM
OUTLETS - ΒΟΣτώνη
1η-5η µέρα: Νέα Υόρκη
Απολαύστε ολες τις παροχές, Ξεναγήσεις και επισκέψεις όπως
το πρόγραμμα (ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ -ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ - ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ)
6η ημέρα: Νέα Υόρκη - Βοστώνη (346χλμ)
Αναχώρηση για την Βοστώνη. Μεγάλο μέρος της Βοστώνης,

διαθέτει ένα ευρωπαϊκό χρώμα, εν μέρει χάρη στην πλούσια
αποικιακή ιστορία της. Μία από τις αρχαιότερες πόλεις στις ΗΠΑ,
η Βοστώνη ιδρύθηκε το 1630 από τους Άγγλους και αποτέλεσε
τον τόπο όπου έλαβαν χώρα πολλά σημαντικά γεγονότα της
Αμερικανικής Επανάστασης. Μετά την ανεξαρτησία από τη
Μεγάλη Βρετανία, η πόλη συνέχισε να αποτελεί σημαντικό
λιμάνι, καθώς και ένα παγκόσμιο κέντρο για την εκπαίδευση
και τον πολιτισμό. Όπως το Λονδίνο, με τον πύργο Shard, έτσι
και η Βοστώνη έχει το κτίριο Copley και το Prudential Center
να δεσπόζουν πάνω από τον ποταμό Charles. Είναι τόσος ο
μνημειακός πλούτος αυτής της ιστορικής πόλης που ακόμα
και οι δύο μέρες θα σας φανούν λίγο! Άφιξη το απόγευμα.
Πρώτη γνωριμία με την ιστορική πόλη και πρωτεύουσα την
Πολιτείας της Μασαχουσέτης και της Νέας Αγγλίας της οποίας
οι κάτοικοι ονομάζονται Γιάνκηδες και υπερηφανεύονται για
αυτό. Διανυκτέρευση.
7η ημέρα: Βοστώνη
Σήμερα θα ακολουθήσουμε τη «Διαδρομή της Ελευθερίας»
(Freedom Trail), όπως ονομάζεται η περιήγηση σε 16 ιστορικά
αξιοθέατα της πόλης, τα οποία καλύπτουν δυόμισι περίπου
αιώνες αμερικανικής ιστορίας, από τα χρόνια ακόμα της

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ - ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ
Ηµεροµηνία
Ηµέρες
2-Κλινο
3-Kλινο Παιδί 2-12
Νοέµβριος
∆εκέµβριος

23
22, 30

9
9

1260
1695

1200
1600

1200
1600

∆ιαφορά
1-Κλινου

+ 695
+ 745

*Οι τιμές είναι με Έκπτωση € 150 το άτομο για EARLY BOOKING

Ηµεροµηνία
Νοέµβριος
∆εκέµβριος

22, 30

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΒΟΣΤΩΝΗ
Ηµέρες
2-Κλινο
3-Kλινο
9
9

1290
1695

1230
1600

Παιδί 2-12

*Οι τιμές είναι με Έκπτωση € 150 το άτομο για EARLY BOOKING
Επόμενες Αναχωρήσεις: 20/1-10,24/2-17/3 από 1265 €

1230
1600

∆ιαφορά
1-Κλινου

+ 695
+ 745

αποικιοκρατίας. To Boston Common, το οποίο δεν έχει τίποτα
να ζηλέψει από άλλα μεγάλα πάρκα των ΗΠΑ (όπως το Central
Park της Νέας Υόρκης). Στο πάρκο υπάρχουν πεζόδρομοι,
αγάλματα και μνημεία, συντριβάνια, μικρές λιμνούλες και
μεγάλοι χώροι γρασιδιού στους οποίους θα δείτε πολλούς να
κάθονται και να ξαπλώνουν. Το καλύτερο μέρος είναι μάλλον
η μεγαλύτερη λιμνούλα στα δυτικά του πάρκου, στην οποία
μπορείτε να κάνετε μια βόλτα με ένα σκάφος σε σχήμα κύκνου
ή απλά να χαλαρώσετε και να θαυμάσετε το καταπράσινο
τοπίο με φόντο τους ουρανοξύστες πάνω από την γέφυρα της
λίμνης. Συνεχίζουμε με τα πολύ διάσημα πανεπιστήμια, MIT και
Harvard.
8-9η μέρα: Βοστώνη - Αθήνα
Το Πρωινό προτείνουμε επίσκεψη στο Faneuil Hall. Αυτό το
«Λίκνο της Ελευθερίας», όπως Faneuil Hall λέγεται, πήρε το
λαμπερό ατμόσφαιρα σε κάτι περισσότερο από την ιστορία.
Η αίθουσα που βλέπουμε σήμερα είναι τόσο ζωντανή όσο
ποτέ, παίζει υποδοχής σε μια σειρά από διασκεδαστικές
δραστηριότητες. Στην περιοχή πάρχουν πολλά Εμπορικά
καταστήματα. Το μεσημέρι αναχώρηση για το αεροδρόμιο.
Πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης • 7 διανυκτερεύσεις σε
ξενοδοχεία 4* • Βόλτα στη γέφυρα του Μπρούκλιν • Ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν
• Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν • ΔΩΡΟ Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος
Ελευθερίας & Νησί Ellis • ΔΩΡΟ Επίσκεψη Μουσείο Μετροπόλιταν • ΔΩΡΟ Επίσκεψη
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας • Ξενάγηση στην Ουάσινγκτον DC • Δώρο 10% έκπτωση
στα πολυκαταστήματα Macy’s • Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο στην
Αμερική • Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός • Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ’
άτομο στο ξενοδοχείο • Ταξιδιωτικά έντυπα • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαµβάνονται: • Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 495. Πρόγραμμα
απαλλαγής από βίζα (ESTA), (ΕΤΑ) και έξοδα αίτησης. Ειδική ατομική ταξιδιωτική
ασφάλιση • Φιλοδωρήματα-αχθοφορικά υποχρεωτικά $80 πληρωτέα με την άφιξη κατά
την πρώτη μέρα • Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.
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ΕΩΣ

ΑΤΟΚΕΣ
∆ΟΣΕΙΣ

ΤΟΡΟΝΤΟ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΗΠΑ
ΧΩΡΙΣ

ΑΤΕΛΕΙΩΤΕΣ Ο∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ

1η µέρα: Αθήνα - Νέα Υόρκη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, επιβίβαση και πτήση για
Νέα Υόρκη. Καλωσορίσατε στο «Μεγάλο Μήλο». Η πρώτη
γνωριμία μας ξεκινά με τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς
το Μανχάταν. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην «καρδιά»
του Μανχάταν.
2η µέρα: Νέα Υόρκη (ξενάγηση)
Ξεκινάμε την ξενάγηση της Νέα Υόρκησ.Θα δούμε το άγαλμα του
Χριστόφορου Κολόμβου και το Λίνκολν Σέντερ, τη Φιλαρμονική
της Νέας Υόρκης, τη Μητροπολιτική Όπερα, το φημισμένο
Σχολείο Τεχνών Julliard, την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου
Fordham, το Central Park, το «Ντακότα», στα πανάκριβα
διαμερίσματα του οποίου κατοικούν καλλιτέχνες, εφοπλιστές
κ.ά., ανάμεσά τους και το αδικοχαμένο «Σκαθάρι», Τζον
Λένον, το Πανεπιστήμιο Columbia, το μνημείο του στρατηγού
των Βορείων UlyssesGrant, τον ποταμό Hudson, το Χάρλεμ με
το περίφημο ApolloTheatre. Συνεχίζουμε προς την ξακουστή
5η Λεωφόρο. Εκεί συναντάμε το Μητροπολιτικό Μουσείο
Τέχνης, το Μουσείο Guggenheim και πολλα αλλα μουσεία.
Στην 5η Λεωφόρο θα δούμε το TrumpTower,οίκους μόδας και
πολλά λαμπερά κοσμηματοπωλεία, όπως Cartier, Bulgari.
Προχωρούμε προς το Ροκφέλερ Σέντερ, ένα συγκρότημα 19
κτηρίων. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά συγκροτήματα
του είδους του στον κόσμο, με καταστήματα, εστιατόρια και στη
μέση σε έναν από τους ουρανοξύστες το παρατηρητήριο με
εκπληκτική θέα, που ονομάζεται Top of the Rock. Τελειώνουμε
την ξενάγηση στην Μπρόντγουεϊ, την «καρδιά» των θεάτρων. Η
Μπρόντγουεϊ, είναι μια μεγάλη λεωφόρος που διατρέχει όλο το
Μανχάταν και φυσικά την Times Square, και έχει δανείσει το
όνομά της σε πολλές θεαματικές μουσικές παραγωγές. Για το
βράδυ ακολουθήστε τις προτάσεις του ξεναγού σας.
3η µέρα: Νέα Υόρκη (συνέχεια ξενάγησης)
Περιήγηση σε γνωστές γειτονιές του Μανχάταν που έχουν το
δικό τους «χρώμα» και κουλτούρα, όπως το Γκρίνουιτς Βίλατζ,
Μπρόντγουεϊ,, Σόχο, την «Μικρή Ιταλία,τοΤσάιναταουν, την
Wall Street, το Federal Hall, το Μπάτερι Παρκ, το «σημείο
μηδέν» ορθώνεται σήμερα o ουρανοξύστης «One World Trade
Center», το ψηλότερο κτίριο της Νέας Υόρκης. Συνέχεια στην
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προβλήτα South Street Seaport. H ξενάγηση συνεχίζεται
µε κρουαζιέρα µε πλοιάριο, όπου θα θαυμάσουμε και θα
φωτογραφίσουμε το Άγαλµα της Ελευθερίας από κοντά, καθώς
και το Στάτεν Άιλαντ & το New Jersey. Σε κάθε σημείο της
κρουαζιέρας θα απολαμβάνουμε μοναδική θέα στο Manhattan.
Με την ολοκλήρωση της κρουαζιέρας, επιστρέφετε µε µέσον της
επιλογής σας και έξοδα ατοµικά.
4η µέρα: Νέα Υόρκη - Chelsea Market - Γέφυρα του Βrooklyn
Αναχωρούμε με το Mετρό για το το Αμερικανικό Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας. Στην συνέχεια επίσκεψη στο ΥΠΕΡΟΧΟ
CHELSEA MARKET. Συνεχίζουμε με μετρό μια βόλτα στη
Γέφυρα του Βrooklyn που είναι μαγική. Είναι η πρώτη κρεμαστή
με χαλύβδινα καλώδια γέφυρα στον κόσμο και συνδέει από
το 1883 το Μανχάταν με το Μπρούκλιν Οποίοι επιθυμούν σε
κοντινή απόσταση είναι Το South Street Seaport μια ιστορική
περιοχή στο δήμο του Manhattan, στο σημείο όπου η Fulton
Street συναντά τον ποταμό East River, και δίπλα στην Financial
District.
5η μέρα: Νέα Υόρκη - Τορόντο.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο, επιβίβαση και πτήση για το
Τορόντο. Περιήγηση στα αξιοθέατα του Τορόντο: Πύργος CN,
το περίφημο σύμπλεγμα σταδίου-ξενοδοχείου Rogers Center
(πρώην Sky Dome). Συνεχίζουμε στο πανέμορφο πάρκο
Quenn’s Park που περιβάλλει το Κυβερνείο, καθώς και στις
κοντινές πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις (κτίρια, πάρκα,
πλατείες).Στο εμπορικό κέντρο «Eaton Center» με περισσότερα
από 300 καταστήματα, επίσης το Harbourfront Center που
βλέπει τα νησιά στη λίμνη Οντάριο, μουσεία, κ.ά. Κάθε συνοικία
του Τορόντο αποτελεί μια μικρογραφία της πατρίδας των
κατοίκων της. Το βράδυ προτείνουμε την ελληνική Ντάνφορθ.
6η μέρα: Καταρράκτες Νιαγάρα
Αναχώρηση για τους Καταρράκτες του ποταμού Νιαγάρα.
Θα δούμε το «πέταλο» και θα θαυμάσουμε από την πλευρά
του Καναδά την «Αμερικανική».Η θέα της δύναμης και της
ορμής του νερού, ο ρόχθος της κατακρήμνισης και το παιχνίδι
του ουράνιου τόξου και της ομίχλης, κόβουν την ανάσα των
τουριστών, οι οποίοι υποκλίνονται μπροστά σ’ αυτό το μεγαλείο

της φύσης. Στη συνέχεια βλέπουμε τους πύργους Μinolta,
Skylon, το Clifton Hill. Η μέρα όμως δεν τελειώνει εδώ. Αμέσως
μετά αναχωρούμε με τη διαδρομή μας δίπλα στο ποτάμι, μέσα
από πανέμορφα τοπία, αμπελώνες, ιστορικά φρούρια και την
πρώτη πρωτεύουσα του Καναδά με το Βρετανικό πανέμορφο
Niagara on the Lake. Για το βράδυ ακολουθήστε τις προτάσεις
του ξεναγού σας.
7η μέρα: Τορόντο - Ουάσινγκτον
Αναχώρηση και Πτήση για την Ουάσινγκτον. Δεν είναι οι
ουρανοξύστες, αλλά οι πυλώνες της αμερικανικής ιστορίας,
αυτοί που κυριαρχούν στην Ουάσινγκτον. Η πρωτεύουσα
των Ηνωμένων Πολιτειών αντικατοπτρίζει τον πολιτισμό και
επεξεργάζεται την πολιτική της χώρας από τα κτήρια που
περιβάλλουν το National Mall. Η αμερικανική αυτοκρατορία
έχει τη δική της Ρώμη και λέγεται Ουάσιγκτον DC, ήταν η
πρώτη πόλη στον κόσμο που σχεδιάστηκε και κτίστηκε με
αποκλειστικό σκοπό να γίνει μια μόνιμη εθνική πρωτεύουσα.
Το καλύτερο μέρος για την βραδινή σας διασκέδαση είναι η
περιοχή της Georgetown.
8η μέρα: Ουάσινγκτον
Στην σημερινή ξενάγηση θα δούμε τον Σιδηροδρομικό Σταθμό
Γιούνιον, το Καπιτώλιο, την Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου,
το Ανώτατο Δικαστήριο,το National Mall,τον Οβελίσκος με
ύψος 170μ,στα νότια του πανύψηλου μνημείου συναντάτε
το Μουσείο του Ολοκαυτώματος, το Μνημείο των Βετεράνων
του Βιετνάμ, Το Μνημείο του Αβραάμ Λίνκολν σηματοδοτεί το
τέλος της λεωφόρου The Mall.Στις όχθες της τεχνητής λεκάνης
Tidal Bassin τα Μνημεία των προέδρων Φράνκλιν Ρούσβελτ
και Τόμας Τζέφερσον.Περνώντας από την επιβλητική γέφυρα
Μεμόριαλ φθάνουμε στο νεκροταφείο Άρλινγκτον. Ψηλά στο
λόφο βρίσκεται και το μνημείο του Λι, στρατηγού που στον
Εμφύλιο ηττήθηκε από τον Γκραντ στη μάχη του Γκέτισμπεργκ.
Ανεβαίνουμε πεζή στους τάφους των Κένεντι. Επόμενη στάση ο
Λευκός Οίκος, η ισχυρή αστυνομική δύναμη που υπάρχει στην
ευρύτερη περιοχή θα σας υπενθυμίσει την παγκόσμια πολιτική
σπουδαιότητα του σημείου αυτού. Τελειώνουμε με το Μουσείο
του Αεροδιαστήματος..
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9η-10η μέρα: Ουάσινγκτον - Φιλαδέλφεια - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο για βόλτα και αγορές της τελευταίας στιγµής
η μπορείτε δείτε τουλάχιστον ένα μουσείο παγκοσμίου κλάσης.
Το μεσημέρι αναχώρηση για την Φιλαδέλφεια οπου ξεκίνησε
πριν από περίπου 240 χρόνια να γράφεται η επίσημη Ιστορία
των ΗΠΑ. Εδώ υπογράφτηκε η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας της
χώρας (1776), διαβάστηκε στον λαό το πρώτο Σύνταγμα (1776)
και αποφασίστηκε το σχέδιο της σημαίας των ΗΠΑ (1777). Κατά
την άφιξη μας στη Φιλαδέλφεια, θα ξεκινήσει μια πανοραμική
περιήγηση, που περιλαμβάνει το Benjamin Franklin Parkway, το
Elsert Alley (τον παλαιότερο κατοικημένο δρόμο στην Αμερική)
και πολλά άλλα. Φτάνοντας στην καρδιά του ιστορικού κέντρου,
θα μπορείτε να επισκεφθείτε το περίφημο Liberty Bell και την
πλατεία Συντάγματος, σύμβολα της ελευθερίας στην Αμερική.
Αναχώρηση για το αεροδρόμιο. Πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

ανατΟλίκΕΣ ακτΕΣ ηΠα

Οι μέρες 1 έως 8 είναι ίδιες με το προηγούμενο πρόγραμμα
9η μέρα: Ουάσινγκτον-Μαϊάμι
Πτήση με προορισμό το Μαϊάμι. Καθώς προσγειωνόμαστε,
αντικρίζουμε την εικόνα που κυριαρχεί στην ηλιόλουστη
πολιτεία της Φλόριντα: ωκεανός, παραλίες, ξενοδοχεία, βίλες,
ουρανοξύστες. Φθάνουμε και κατευθυνόμαστε στο ξενοδοχείο
μας. Χρόνος ελεύθερος για πρώτη βόλτα. Βέβαια, από την
πρώτη βόλτα στο Μαϊάμι νομίζεις ότι όλα τα έχεις ξαναδεί ίσως από το «Miami Vice» και τον «Σημαδεμένο» παλαιότερα,
Ηµεροµηνία
Νοέµβριος
∆εκέµβριος

23
20,28

η και από το «CSI: Miami» σήμερα.Το Μαϊάμι ήταν πάντοτε το
βασίλειο του κλάμπινγκ. Ενα ετερόκλητο πλήθος κάθε φυλής
και χρώματος -κυρίως νέοι- μπαινοβγαίνει στα χορευτικά
κέντρα και τα μπαρ. Αλλα ήσυχα με διακριτικό φωτισμό και
απαλή μουσική και άλλα με ντεσιμπέλ που ξεκουφαίνουν
και φωτορυθμικά που θυμίζουν.... πόλεμο των άστρων.Στα
επώνυμα μαγαζιά που συχνάζουν οι διασημότητες η «πόρτα»
είναι από αυστηρή έως σκληρή. Και το κοινό σχηματίζει ουρές
περιμένοντας υπομονετικά με την ελπίδα να δει κάποιο από τα
είδωλά του. Κάποιοι τυχεροί ίσως βρεθούν κοντά στο τραπέζι
της Μαντόνα ή του Σταλόνε.
10η μέρα: Μαϊάμι (ξενάγηση)
Βιντεοκάμερες φορτισμένες, μνήμη έτοιμη και ξεκινάμε το πρωί
από τις παραλίες, με σημαντικότερη το Μαϊάμι Μπιτς. Σταθμός
στη σύγχρονη διαδρομή του Μαϊάμι θεωρείται αναμφίβολα
το1965, χρονιά κατά την οποία ξεκίνησε η μετοίκηση της
πόλης από Κουβανούς πολιτικούς εξόριστους (αλλά και από
οικονομικούς μετανάστες), μετά την αποτυχημένη απόπειρα
των ΗΠΑ να ανατρέψουν τον Φιντέλ Κάστρο. Ακολουθεί το
κέντρο της πόλης Miami Downtown με ουρανοξύστες, τράπεζες
και καινούργιες πολυκατοικίες με υπέροχη θέα. Συνεχίζουμε με
την περιοχή Art Deco District, το Coconut Grove,το Coral Gables
και φυσικά την ιστορική συνοικία Μικρή Αβάνα.Η άλλη όψη της
πόλης είναι αυτή που γνωρίζουμε από τις αστυνομικές ταινίες.
Κλασικά αυτοκίνητα, μπαρ λάτιν και σάλσα σε κάθε τετράγωνο.
Η προβλήτα Μπέισαϊντ με ωραία καταστήματα και το λιμάνι

ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΗΠΑ - ΚΑΝΑ∆ΑΣ
Ηµέρες
2-Κλινο
3-Kλινο
11
10

1495
1745

Παιδί 2-12

1435
1695

*Οι τιμές είναι με Έκπτωση € 150 το άτομο για EARLY BOOKING
Επόμενες Αναχωρήσεις: 20/1-10,24/2-17/3 από 1395 €

Ηµεροµηνία
Νοέµβριος
∆εκέµβριος

22
20,28

ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΗΠΑ
Ηµέρες
2-Κλινο
3-Kλινο
15
15

1995
2150

1935
2065

1435
1695

Παιδί 2-12

*Οι τιμές είναι με Έκπτωση € 200 το άτομο για EARLY BOOKING
Επόμενες Αναχωρήσεις: 20/1-10,24/2-17/3 από 1995 €

1935
2065

∆ιαφορά
1-Κλινου

+ 755
+ 795

∆ιαφορά
1-Κλινου

+ 990
+ 1280

κρουαζιερόπλοιων είναι αυτά που θα δούμε στη συνέχεια,
ανάμεσα σε πολλά άλλα αξιόλογα σημεία.
11η μέρα: Μαϊάμι-Διαστημικό Κέντρο Κέννεντι-Ορλάντο
Πρωινό και αναχώρηση με πούλμαν με προορισμό την πόλη
Ορλάντο, με ενδιάμεσο σταθμό στο Διαστημικό Κέντρο
«Kennedy Space Center» στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ που
είναι η μεγαλύτερη βάση εκτόξευσης επανδρωμένων και μη
διαστημοπλοίων στις ΗΠΑ. Σήμερα το Διαστημικό Κέντρο της
NASA, εκτός από χώρος κατασκευής και δοκιμής διαστημικών
οχημάτων, είναι παράλληλα και ένα μοναδικό τουριστικό
αξιοθέατο - εδώ μπορεί κανείς να δει το παρελθόν και το μέλλον
των διαστημικών ταξιδιών. Εκεί θα παρακολουθήσουμε πώς
συναρμολογούνται και εκτοξεύονται τα διαστημικά λεωφορεία,
την εκπαίδευση των Αστροναυτών και άλλα πολλά. Συνεχίζουμε
για το Ορλάντο.
12η-13η μέρα: Ορλάντο
Θέα σε θεματικά πάρκα και πράσινο όσο φθάνει το μάτι και
ατελείωτη ηλιοφάνεια. Κατά την παραμονή μας εκεί μπορούμε
να επισκεφθούμε τα παρακάτω:
Μαγικό Βασίλειο της Ντίσνεϊ, το Epcot Center, τα Universal
Resort Orlando, το Seaworld Orlando και Legoland Florida
(Ζητήστε μας την Περιγραφή των Πάρκων)
14η-15η μέρα: Επιστροφή στην Αθήνα
Πρωινό. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα

Περιλαµβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης-8/13διανυκτερεύσεις σε
Ξενοδοχεία 4* χωρίς πρωινό • ΔΩΡΟ επίσκεψη στο άγαλμα της Ελευθερίας-Βόλτα στη γέφυρα
του Μπρούκλιν • Ξενάγηση στο Τορόντο • Ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν • Ξενάγηση στο
Νότιο Μανχάταν • ΔΩΡΟ Επίσκεψη Μουσείο Μετροπόλιταν • ΔΩΡΟ Επίσκεψη Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας • Ξενάγηση στους Καταρράκτες Νιαγάρα • Ξενάγηση στην Ουάσινγκτον DC
• Ξενάγηση στο Μαιαμι. (ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΗΠΑ μόνον) • Μεταφορά από Ορλάντο στο
Μαϊάμι με επίσκεψη στην NASA και στο Kennedy Space Center (ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΗΠΑ
μόνον) • 10% έκπτωση στα πολυκαταστήματα Macy’s • Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/
ξενοδοχείο στην Αμερική • Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός • Αχθοφορικά μιας
αποσκευής κατ’ άτομο στο ξενοδοχείο • Ταξιδιωτικά έντυπα • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
∆εν περιλαµβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι. Πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα
(ESTA) και έξοδα αίτησης495/545€. Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση - Φιλοδωρήματα αχθοφορικά υποχρεωτικά $100/$150 πληρωτέα με την άφιξη κατά την πρώτη μέρα-Εισόδοι
στα Θεματικά Πάρκα-οι αποσκευες στις εσωτερικές πτήσεις.
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Ομαδικά Ταξίδια στην Αμερική
ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ

12

ΕΩΣ

ΑΤΟΚΕΣ
∆ΟΣΕΙΣ

ΣΙΚΑΓΟ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ - ΣΙΚΑΓΟ

ΒΟΣΤΩΝΗ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΒΟΣΤΩΝΗ - ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - MAGNIFICENT MILE
1η μέρα: Αθήνα - Νέα Υόρκη
Πτήση για Νέα Υόρκη. Καλωσορίσατε στο «Μεγάλο
Μήλο». Η πρώτη γνωριμία ξεκινάει με τη διαδρομή από
το αεροδρόμιο προς το Μανχάταν. Όσοι το επιθυμούν
(αναλόγως με την ώρα άφιξης) μπορούν να βγουν για έναν
πρώτο περίπατο στην πόλη, συνοδευόμενοι από τον ξεναγό
μας.
2-3η ημέρα: Εκτελείτε όπως το πρόγραμμα της Νέας Υορκής
4η ημέρα: Νέα Υόρκη - Βοστώνη
Πρωϊνή αναχώρηση για την Βοστώνη. Άφιξη και μεταφορά
στο ξενοδοχείο μας. Είναι τόσος ο μνημειακός πλούτος
αυτής της ιστορικής πόλης που ακόμα και οι δύο μέρες
θα σας φανούν λίγο! Το απόγευμα πρώτη γνωριμία με
την ιστορική πόλη και πρωτεύουσα την Πολιτείας της
Μασαχουσέτης και της Νέας Αγγλίας της οποίας οι κάτοικοι
ονομάζονται Γιάνκηδες και υπερηφανεύονται για αυτό.
Διανυκτέρευση.
5η ημέρα: Βοστώνη
Σήμερα θα ακολουθήσουμε τη «Διαδρομή της Ελευθερίας»
(Freedom Trail), όπως ονομάζεται η περιήγηση σε 16
ιστορικά αξιοθέατα της πόλης, τα οποία καλύπτουν δυόμισι
περίπου αιώνες αμερικανικής ιστορίας. Ξεκινάμε από
τo Boston Common, το οποίο δεν έχει τίποτα να ζηλέψει
από τα μεγάλα πάρκα των ΗΠΑ. Στο πάρκο υπάρχουν
πεζόδρομοι, αγάλματα, μνημεία, συντριβάνια, και μεγάλοι
χώροι γρασιδιού. Τέλος στη μεγαλύτερη λιμνούλα στα
δυτικά του πάρκου μπορείτε να κάνετε μια βόλτα με ένα
σκάφος σε σχήμα κύκνου. Συνεχίζουμε την περιήγηση μας
με τα πολύ διάσημα πανεπιστήμια, MIT και Harvard.
6η μέρα: Βοστώνη - Νέα Ορλεάνη
Αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση για τη Νέα
Ορλεάνη. Άφιξη στη πόλη που συνδυάζει τη Γαλλική
κουλτούρα του Αμερικανικού Νότου με την Ισπανική και
Καραϊβική παρουσία της παλαιάς πόλης. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
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7η μέρα: Νέα Ορλεάνη (ξενάγηση)
Ξεκινάμε την ξενάγηση μας από την παλιά γειτονιά Φρεντς
Κουόρτερ, όπου θα δούμε μείγμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών
κατοικιών, εκκλησιών, μουσείων, τζαζ μπαρ και εστιατορία.
Η πόλη εχει δύο όψεις που διαφέρουν τελείως μεταξύ τους.
Την ημέρα θα περιπλανηθούμε πεζοί στα δρομάκια όπου
θα δούμε το Δημαρχείο, το παλιό λιμάνι, το ναό του Αγίου
Λουδοβίκου την πλατεία του Λι και τα μαγαζιά.Το βράδυ
θα ακούσουμε ζωντανή μουσική από ορχήστρες στο δρόμο
και σας προτείνουμε κρουαζιέρα-δείπνο σε ποταμόπλοιο.
8η μέρα: Νέα Ορλεάνη - Σικάγο
Αναχώρηση και πτήση για το Σικάγο, το λένε και «πόλη
των ανέμων» και το χαρακτηριστικό της πόλης είναι το
σιδηροδρομικό δίκτυο του ιστορικού κέντρου, το «The
Loop», που συνδέει τα διάφορα τμήματά της μέσω
υπερυψωμένων γεφυρών. Μια πρώτη βόλτα με τον ξεναγό
σας για να ζήσετε τον παλμό της πόλης.
9η μέρα: Σικάγο
Η ξενάγηση μας ξεκάνει από τη Λεωφόρο Μίσιγκαν
όπου στο τέλος της θα δούμε την ομώνυμη λίμνη με τους
ουρανοξύστες γύρω από τις όχθες της και τον Πύργο
των Υδάτων. Στο ιστορικό κέντρο του Σικάγο θα δουμε
το «Λουπ», τη Στρατιωτική Προβλήτα Νέιβι Πίερ, τους
ουρανοξύστες Χάνκοκ και Σίαρς, το πάρκο Γκραντ, το
Ηµεροµηνία
Νοέµβριος
∆εκέµβριος

22
22, 30

μεγάλο Συνεδριακό Κέντρο και λίγο παρακάτω την Ελληνική
γειτονιά (Γκρικ Τάουν). Το απόγευμα μπορείτε να κάνετε
τα ψώνια σας στο «Magnificent Mile», ενώ για δείπνο
προτείνουμε να επιλέξετε ουρανοξύστη με θέα στη λίμνη και
να απολαύσετε το χαρακτηριστικό Αμερικανικό μενού.
10η μέρα: Σικάγο
Το Σικάγο είναι από τις ομορφότερες μεγαλουπόλεις των
ΗΠΑ, υπάρχουν αμέτρητες επιλογές για καλό φαγητό,
διασκέδαση και για να κάνετε βόλτες στους δρόμους της
πόλης όπου μπορείτε να θαυμάσετε δεκάδες ουρανοξύστες
διαφορετικής αρχιτεκτονικής, στυλ και ομορφιάς. Δεν
χαρακτηρίζεται λοιπόν άδικα το Σικάγο σαν ένα υπαίθριο
μουσείο ουρανοξυστών. Σίγουρα πρέπει να κάνετε μια
βόλτα στην οδό North Michigan Avenue, η οποία είναι
γνωστή ως Magnificent Mile και ανταγωνίζεται επάξια την
5th Avenue της Νέας Υόρκης. Στην οδό αυτή υπάρχουν
πολλά επώνυμα καταστήματα (Apple Store, Guess, Disney,
Prada, Tiffanys, Burberry κτλ) και πολλές φορές θα βρείτε
καλές προσφορές. Το σημαντικότερο μουσείο ίσως του
Σικάγο είναι το Art Institute of Chicagο.
11η-12η μέρα: Σικάγο - Αθήνα
Αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση με ενδιάμεσο
σταθμό για την Αθήνα.

Ηµέρες

2-Κλινο

3-Kλινο

Παιδί 2-12

12
12

2390
2495

2300
2400

2300
2400

*Οι τιμές είναι με Έκπτωση € 175 το άτομο για EARLY BOOKING
Επόμενες Αναχωρήσεις: 20/1-10,24/2-17/3 από 2395 €

∆ιαφορά
1-Κλινου

+ 950
+ 965

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης • 10 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* • Ξενάγηση βορείου και
νοτίου Μανχάταν, κρουαζίέρα • Ξενάγηση στην Βοστόνη • Ξενάγηση στο Σικάγο • Ξενάγηση στη Νέα Ορλεάνη και επίσκεψη
στο French Quarter • Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο στην Αμερική • Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός
• 10% έκπτωση στα πολυκαταστήματα Macy’s• Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ' άτομο στο ξενοδοχείο • Ταξιδιωτικά έντυπα
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων. Πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA) και έξοδα
αίτησης 545€. Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση • Φιλοδωρήματα - αχθοφορικά 150 $ υποχρεωτικά πληρωτέα με την άφιξη
κατά την πρώτη μέρα • Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.
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12

ΕΩΣ

ΑΤΟΚΕΣ
∆ΟΣΕΙΣ

DISNEY

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΟΡΛΑΝΤΟ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΝΑΒΕΡΑΛ - ΟΡΛΑΝΤΟ - DISNEY / UNIVERSAL STUDIOS / EPCOT CENTER / SEA WORLD / LEGOLAND

1η μέρα: Αθήνα - Νέα Υόρκη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, επιβίβαση και πτήση για Νέα
Υόρκη. Καλωσορίσατε στο «Μεγάλο Μήλο». Η πρώτη γνωριμία
μας ξεκινά με τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το Μανχάταν.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην «καρδιά» του Μανχάταν.
2η -5η µέρα: Νέα Υόρκη
Απολαύστε ολες τις παροχές, Ξεναγήσεις και επισκέψεις οπως
το πρόγραμμα της Νέα Υόρκης.
6η μέρα: Νέα Υόρκη - Ορλάντο
Ολοκληρώνουμε την επίσκεψή μας στην παγκόσμια μητρόπολη.
Πρωινό ελεύθερο για αγορές της τελευταίας στιγμής και βόλτες.
Αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση για το Ορλάντο.
7η-10η μέρα: Ορλάντο
Θέα σε θεματικά πάρκα και πράσινο όσο φθάνει το μάτι και
ατελείωτη ηλιοφάνεια. Κατά την παραμονή μας εκεί μπορούμε
να επισκεφθούμε τα παρακάτω:
ΜΑΓΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΝΤΙΣΝΕϊ
Περνώντας τις πύλες του διάσημου θεματικού πάρκου «Magic
Kingdom», ο Μίκι, η Μίνι, η Χιονάτη, ο Πίτερ Παν, η Σταχτοπούτα,
ο Γκούφι, ο Ντόναλντ και όλη η? παλιοπαρέα, περιμένουν να
σας ξεναγήσουν στη χώρα της φαντασίας και του ονείρου. Το
«Μαγικό Βασίλειο» της Walt Disney είναι μια συναρπαστική
παραμυθούπολη για μικρούς και μεγάλους, διαμορφωμένη σε 4
ενότητες: στη «Γη της Περιπέτειας» (Adventureland), τη «Γη της
Φαντασίας» (Fantasyland), τη «Γη των Συνόρων» (Frontierland)
και στη «Γη του Αύριο (Tomorrowland). Οι πόρτες του «Μαγικού
Βασιλείου» της Walt Disney κλείνουν κάθε βραδιά μετά από
μια φαντασμαγορική παράσταση με ακτίνες λέιζερ και χιλιάδες
πυροτεχνήματα.
EPCOT
Το Epcot είναι ένα θεματικό πάρκο με θέμα τις επιστήμες και
την τεχνολογία και ένα από τα τέσσερα πάρκα που συνθέτουν
το διάσημο Walt Disney World Resort. Το 18 ορόφων σφαιρικό
Spaceship Earth στην καρδιά του Epcot είναι η εικονική
εικόνα του πάρκου και μόνο ένα από τα 30+ αξιοθέατα στο
τρίτο σε επισκεψιμότητα θεματικό πάρκο στη Βόρεια Αμερική.
Λαμβάνοντας μια διασκεδαστική και εκπαιδευτική προσέγγιση
στην ψυχαγωγία, το Epcot δεν εστιάζει στα rollercoasters και

στους διάσημους χαρακτήρες που είναι τα χαρακτηριστικά
στα άλλα τρία πάρκα, τα οποία συνθέτουν το Disney World.
Αντί αυτού, το πάρκο έχει δύο τομείς: το Future World, που
αναδεικνύει την ανθρώπινη προσπάθεια και την καινοτομία
και το World Showcase, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα μόνιμο
παγκόσμιο φεστιβάλ με 11 έθνη που εκπροσωπούνται γύρω
από μία γιγάντια τεχνητή λίμνη, με βάρκες στη διάθεσή των
επισκεπτών.
UNIVERSAL RESORT ORLANDO
Η Universal χωρίζεται στις παρακάτω θεματικές ενότητες:
«Universal Studios», «Island of Adventure», «Wet n’ Wild
Orlando» και «CityWalk». Στα «Universal Studios» θα
απολαύσετε μερικά από τα πιο διάσημα παιχνίδια όπως
«Twister», «Terminator 2» και «Harry Potter». Το θεματικό πάρκο
«Island of Adventure» είναι διαμορφωμένο σε επτά θεματικά
νησιά με διασημότερα τα «Marvel Super Hero Island», «Jurassic
Park» και «Wizarding World of Harry Potter». Στο «City Walk»
θα βρείτε πολλά εστιατόρια όπως το «Hard Rock Cafι Orlando»,
καθώς και θέατρα που φιλοξενούν διάσημες παραστάσεις όπως
είναι το «Blue Man Group».
SEA WORLD ORLANDO
Αυτό το διάσημο θεματικό πάρκο δίνει βάση στη θαλάσσια
ζωή. Χωρίζεται σε 3 κύρια τμήματα: παιχνίδια, ζωντανές
παραστάσεις και εκθέματα. Στο τμήμα των παιχνιδιών θα βρείτε
πολλά εντυπωσιακά τρενάκια του λούνα παρκ (roller coaster)
και άλλες συναρπαστικές δραστηριότητες όπως το πασίγνωστο
Ηµεροµηνία
Νοέµβριος
∆εκέµβριος

23
20, 30

τρενάκι Kraken χωρίς πάτωμα. Στο τμήμα των ζωντανών
παραστάσεων υπάρχουν διάφορα στάδια στα οποία μπορείτε
να παρακολουθήσετε διαφορετικές ζωντανές παραστάσεις
από κάποιο πλάσμα του βυθού. Οι πιο διάσημες ζωντανές
παραστάσεις πραγματοποιούνται στο στάδιο Shamu, όπου
έχετε τη δυνατότητα να δείτε από κοντά την πιο διάσημη φάλαινα
δολοφόνο-ορόσημο στον κόσμο του Sea World. Στο τμήμα των
εκθεμάτων μπορείτε να έρθετε πολύ κοντά με πλάσματα της
θάλασσας όπως καρχαρίες, σαλάχια και δελφίνια.
DISNEY’S HOLLYWOOD STUDIOS
Το Disney’s Hollywood Studios είναι ένα θεματικό πάρκο στο
τεράστιο Walt Disney World στο Ορλάντο, που το επισκέπτονται
περίπου 10 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.
LEGOLAND FLORIDA
H Legoland Florida είναι το δεύτερο μεγαλύτερο από τα πολλά
θεματικά πάρκα σε όλο τον κόσμο με βάση τα εξαιρετικά
δημοφιλή δανικά παιχνίδια Lego. Καλύπτει 600 στρέμματα και
διαθέτει πάνω από 50 δραστηριότητες, επιδείξεις, αξιοθέατα,
καταστήματα και εστιατόρια. H Legoland Florida άνοιξε τον
Οκτώβριο του 2011 και έχει σχεδιαστεί για παιδιά ηλικίας από
δύο έως 12 ετών, αλλά απευθύνεται και σε μεγαλύτερα παιδιά
και έχει άφθονες δραστηριότητες για ενήλικες.
11η-12η μέρα: Ορλάντο - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο. Προς το μεσημέρι μεταφορά και πτήση για την
Αθήνα.

Ηµέρες

2-Κλινο

3-Kλινο

Παιδί 2-12

12
12

1695
2100

1600
2000

1580
1900

*Οι τιμές είναι με Έκπτωση € 150 το άτομο για EARLY BOOKING
Επόμενες Αναχωρήσεις: 20/1-10,24/2-17/3 από 2200 €

∆ιαφορά
1-Κλινου

+ 875
+ 950

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης • 10 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* • Βόλτα στη γέφυρα του Μπρούκλιν •
Ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν • Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν • ΔΩΡΟ Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος Ελευθερίας & Νησί Ellis κπα
• ΔΩΡΟ Επίσκεψη Μουσείο Μετροπόλιταν • ΔΩΡΟ Επίσκεψη Μουσείο Φυσικής Ιστορίας • Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο στην
Αμερική • Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός • Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ’ άτομο στο ξενοδοχείο • Ταξιδιωτικά έντυπα • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης • Δώρο 10% έκπτωση στα πολυκαταστήματα Macy’s
Δεν περιλαμβάνονται: • 495€ Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων. Πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA) και έξοδα αίτησης. Ειδική
ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση. Φιλοδωρήματα-αχθοφορικά υποχρεωτικά πληρωτέα με την άφιξη κατά την πρώτη μέρα. Ό,τι δεν αναφέρεται στα
περιλαμβανόμενα. Είσοδος στα θεαματικά πάρκα.
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ΚΕΜΠΕΚ

NORTH AMERICA

JOURNEYS & EXPERIENCES
West COAST Road-TRIP -∆ΥΤΙΚΕΣ ΗΠΑ

από

2000€

Πανόραµα ΗΠΑ

από

3985€

Νήσοι ΧΑΒΑΗ - WEST COAST

από

4480€

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΑ∆ΑΣ

από

1965€

ΒΡΑΧΩ∆Η ΟΡΗ ΚΑΝΑ∆ΑΣ

από

2950€

(ειδικά σχεδιασµένο για µέχρι 10 άτοµο µε το καταπληκτικό Big Sur και to Pacific coast Hwy µέχρι το Σαν Ντιέγκο)
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ - ΚΑΡΜΕΛ - ΜΟΝΤΕΡΕΥ - ΣΑΝΤΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ
ΜΑΛΙΜΠΟΥ - ΣΑΝΤΑ ΜΟΝΙΚΑ - ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
12µέρες - Αναχωρήσεις: 22/1, 12,26/02, 19/3

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΙΑ - ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ - ΜΑΙΑΜΙ - ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ - ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
UNIVERSAL STUDIOS - NEWPORT BEACH - LAGUNA - ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ - ΣΑΝΤΑ ΜΟΝΙΚΑ - ΜΑΛΙΜΠΟΥ
ΚΑΡΜΕΛ - ΜΟΝΤΕΡΕΥ - ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
22µέρες - Αναχωρήσεις: 20/1, 10,24/2, 17/3

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ - ΧΟΝΟΛΟΥΛΟΥ - ΜΑΟΥΙ - ΜΕΓΑΛΟ ΝΗΣΙ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ - ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ - UNIVERSAL STUDIOS - DISNEYLAND
14µέρες - Αναχωρήσεις: 22/1, 12,26/2, 19/3

ΤΟΡΟΝΤΟ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ - ΧΙΛΙΑ ΝΗΣΙΑ ΟΤΤΑΒΑ - ΜΟΝΤΡΕΑΛ - ΚΕΜΠΕΚ
9µέρες - Αναχωρήσεις: 5/4, 11/5, 21/6, 6,21,31/7, 10,24/8, 14/9

ΣΙΚΑΓΟ - ΚΑΛΓΚΑΡΙ - ΜΠΑΝΦ - ΛΙΜΝΗ LOUISE - ΤΖΑΣΠΕΡ - ΒΡΑΧΩ∆Η ΟΡΗ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ - ΒΙΚΤΩΡΙΑ
11µέρες - Αναχωρήσεις: 12/4, 18/5, 30/6, 5,30/7, 19/8, 23/9
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ΜΑΪΑΜΙ

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΑΝΑ∆Α µε Βραχώδη Όρη

από

ΦΛΩΡΙΝΤΑ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

από 2250€

ΤΟΡΟΝΤΟ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ - ΧΙΛΙΑ ΝΗΣΙΑ - ΟΤΤΑΒΑ - ΜΟΝΤΡΕΑΛ - ΚΕΜΠΕΚ - ΣΙΚΑΓΟ
ΚΑΛΓΚΑΡΙ - ΜΠΑΝΦ - ΛΙΜΝΗ LOUISE- ΤΖΑΣΠΕΡ - ΒΡΑΧΩ∆Η ΟΡΗ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ - ΒΙΚΤΩΡΙΑ
18µέρες - Αναχωρήσεις: 5/4, 11/5, 21/6, 6,21,31/7, 10,24/8, 14/9

ΒΟΣΤΟΝΗ - ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ - ΣΙΚΑΓΟ
9µέρες - Αναχωρήσεις : 23/1, 13,27/2, 20/3

ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΟΥΒΑ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Ξενάγηση Αβάνα -περιήγηση µε παλιά Αµερικάνικα αυτοκίνητα -Εθνικό πάρκο Guam -Βαραδέρο (Κάγιο Μπλάνκο)
14µέρες - Αναχωρήσεις : 22/6, 21/7, 3/8, 16/8

από

2200€

από €

2395

cuba

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ -ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΝΑΒΕΡΑΛ – ΟΡΛΑΝΤΟ - DISNEY/UNIVERSAL STUDIOS/EPCOT CENTER/SEA WORLD- ΜΑΙΑΜΙ
12µέρες - Αναχωρήσεις : 20/1, 10,24/2, 17/3

4295€
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ΣΤΗΝ αμερικη
Follow the road

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ∆ΥΣΗΣ

ΟΙ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

CALIFORNIA DREAMING

ΛΟΣ ΑΝΤΕΛΕΣ- ΠΑΛΜ ΣΠΡΙΝΓΚΣ- ΦΟΙΝΙΞ- ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ- ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΓΙΟΣΕΜΙΤΙ- ΣΑΝ
ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ- ΚΟΙΛΑΔΑ ΝΑΠΑ- ΜΟΝΤΕΡΕΙ- ΣΑΝ ΣΙΜΕΟΝ
ΣΑΝΤΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ- ΜΑΛΙΜΠΟΥ- VENTURA

ΣΙΑΤΛ - ΠΟΡΤΛΑΝΤ - ΡΕΝΤΓΟΥΝΤ - ΜΕΝΤΟΤΣΙΝΟ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ - ΜΟΝΤΕΡΕΙ - ΣΑΝΤΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ
ΛΟΣ ΆΝΤΖΕΛΕΣ - UNIVERSAL STUDIOS
DISNEYLAND /CALIFORNIA ADVENTURE

ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΓΙΟΣΕΜΙΤΙ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ - ΜΟΝΤΕΡΕΙ - ΣΑΝΤΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ
ΛΟΣ ΆΝΤΖΕΛΕΣ - UNIVERSAL STUDIOS
DISNEYLAND /CALIFORNIA ADVENTURE
ΠΑΛΜ ΣΠΡΙΝΓΚΣ

14 ηµέρες /12 νύχτες από € 2375

11 ηµέρες /9 νύχτες από € 2150

12 ηµέρες /10 νύχτες από € 2065

ΦAP ΟYEΣT - Εθνικά πάρκα

∆ΥΤΙΚΟΙ Θησαυροί

15 ηµέρες / 13 νύχτες από € 2215

14 ηµέρες /12 νύχτες από € 2295

∆ΥΤΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ - ΛΟΣ ΆΝΤΖΕΛΕΣ - ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ - ΣΑΝ
ΣΙΜΕΟΝ - ΣΑΝΤΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ - UNIVERSAL STUDIOS
DISNEYLAND /CALIFORNIA ADVENTURE

10 ηµέρες /8 νύχτες από € 1795

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ - ΓΙΟΣΕΜΙΤΙ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΛΟΣ ΆΝΤΖΕΛΕΣ - UNIVERSAL STUDIOS
ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ - ΖΑΙΟΝ - ΜΠΡΑΙΣ ΚΑΝΥΟΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
DISNEYLAND /CALIFORNIA ADVENTURE - ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΨΙΔΩΝ - MOAB - CANYONLANDS - ΜΕΣΑ ΒΕΡΝΤΕ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ - ΓΙΟΣΕΜΙΤΙ - ΣΕΚΟΓΙΑ - ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΖΑΙΟΝ
ΝΤΟΥΡΑΝΓΚΟ - CHAMA - ΣΑΝΤΑ ΦΕ - ΑΛΜΠΟΥΚΕΡΚΗ
- ΜΠΑΙΣ ΚΑΝΥΟΝ - ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ
CANYON DE CHELLY - ΚΑΓΙΕΝΤΑ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΜΟΝΙΟΥΜΕΝΤ
ΦΟΙΝΙΞ - ΠΑΛΜ ΣΠΡΙΝΓΚΣ
ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ - ΣΕΝΤΟΝΑ - ΦΟΙΝΙΞ - ΛΙΜΝΗ ΠΑΟΥΕΛ ΛΟΣ
ΑΝΤΖΕΛΕΣ

Περιλαμβάνονται : Αεροπορικά εισητήρια οικονομικής θέσης, επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* Sup και 4*, ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χιλιόμετρα, έντυπα οδηγίες
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roADtrIps
ΣΤΗΝ αμερικη
∆είτε και άλλες επιλογές σε ατοµικά ταξίδια και road trips στο www.manessistravel.gr

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΦΛΩΡΙΝΤΑ

Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ∆ΥΣΗΣ

Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ

ΟΡΛΑΝΤΟ - ΟΡΟΣ ΝΤΟΡΑ - ΑΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ - ΝΗΣΟΣ
ΑΜΕΛΙΑ - WAKULLA SPRINGS - ΤΑΡΠΟΝ ΣΠΡΙΝΓΚΣ ΣΑΡΑΣΟΤΑ

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΣΕΚΟΓΙΑ
ΖΑΙΟΝ - ΜΠΡΑΙΣ ΚΑΝΥΟΝ - ΛΙΜΝΗ ΠΑΟΥΕΛ - ΣΕΝΤΟΝΑ
ΠΑΛΜ ΣΠΡΙΝΓΚΣ - ΣΑΝ ΣΙΜΕΟΝ

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΝΑΠΑ - ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ
ΛΙΜΝΗ ΤΑΧΟΕ - ΓΙΟΣΕΜΙΤΙ - ΣΕΚΟΓΙΑ

12 ηµέρες /9 νύχτες από 1770 €

17 ηµέρες /15 νύχτες από 2375 €

12 ηµέρες /10 νύχτες από 2100 €

ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Νοτιοδυτικών ΗΠΑ

ΒΡΑΧΩ∆Η ΟΡΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

∆ΙΑΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΣ US ROUTE 66

ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ - ΖΑΙΟΝ - ΣΟΛΤ ΛΕΙΚ ΣΙΤΙ - ΓΕΛΟΟΥΣΤΟΟΥΝ
ΚΟΝΤΥ - ΣΑϊΕΝ - ΝΤΕΝΒΕΡ - ΜΕΣΑ ΒΕΡΝΤΕ - ΓΚΡΑΝΤ
ΚΑΝΥΟΝ - ΦΟΙΝΙΞ

ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ - ΖΑΙΟΝ - ΜΠΑΙΣ ΚΑΝΥΟΝ - ΛΙΜΝΗ ΠΑΟΥΕΛ
ΚΟΙΛΑΔΑ ΜΟΝΙΟΥΜΕΝΤ - ΚΟΡΤΕΖ - ΜΕΣΑ ΒΕΡΝΤΕ
ΝΤΟΥΡΑΓΚΟ - ΤΑΟΣ - ΣΑΝΤΑ ΦΕ - ΝΤΕΝΒΕΡ - ΒΡΑΧΩΔΗ ΟΡΟΙ
ΦΑΡΑΓΓΙ ΦΛΑΜΙΝΓΚ - ROCK SPRINGS - ΤΖΑΚΣΟΝ - ΓΚΡΑΝΤ
ΤΕΤΟΝ - ΓΕΛΟΟΥΣΤΟΟΥΝ - ΣΟΛΤ ΛΕΙΚ ΣΙΤΙ - ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΙΚΑΓΟ - ΣΑΙΝΤ ΛΟΥΙΣ - ΣΠΡΙΝΓΚΦΙΛΝΤ - ΤΟΥΛΣΑ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ -AMARILLO - ΑΛΜΠΟΥΚΕΡΚΗ - ΣΑΝΤΑ ΦΕ
HOLBROOK - ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ - ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ - ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ
ΣΑΝΤΑ ΜΟΝΙΚΑ - ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

14 ηµέρες /12 νύχτες από 2575 €

18 ηµέρες /16 νύχτες από 2775 €

17 ηµέρες /15 νύχτες από 2595 €

Είστε παρέα 5 ατόμων και άνω... Aφήστε τον συνεργάτη μας να αναλάβει την εκτέλεση του προγράμματος
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ΚΩΝ
ΣΤΑ
ΝΤΙ
ΝΟΥ
ΠΟ
ΛΗ

ΦΕΤΟΣ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΣΑ∆ΕΣ

Ένα Οθωµανικό παλάτι του 19ου αιώνα χτισµένο κατά µήκος του Βόσπορου, βρίσκεται 4 λεπτά µε τα πόδια από την πλατεία Μπεσίκτας.
∆ιαθέτει 145 πολυτελή δωµάτια, µεγάλα σαλόνια, πιάνο - µπαρ και κορυφαίο εστιατόριο για το Χριστουγεννιάτικο & Πρωτοχρονιάτικο
δείπνο σας. Επίσης κατά µήκος του Βοσπόρου µεγάλη βεράντα και κήπο µε εξωτερική θερµαινόµενη πισίνα. Ακόµα µπορείτε να ασκηθείτε
στο γυµναστήριο, να χαλαρώσετε στη σάουνα και να νιώσετε τα οφέλη του χαµάµ πριν κολυµπήσετε στη µεγάλη εσωτερική θερµαινόµενη
πισίνα σε ένα περιβάλλον που αποπνέει εξωτισµό στο πολυτελές αυτό ξενοδοχείο - παλάτι. Και µην παραλείψετε ένα απογευµατινό
παραδοσιακό τσάι µε πολλές πολίτικες αλλά και διεθνείς νοστιµιές.

∆ΩΡΟ ΜΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ :

Μια ηµερήσια εκδροµή στην ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
και στο καλύτερο µουσείο της πόλης
ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ & ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗΣ
(το πρώην ανάκτορο του Ιµπραήµ Πασά)
και θα ολοκληρώσουµε µε τη επίσκεψη
µας στο Καπαλί Τσαρλί .

• Μουσείο σύγχρονης τέχνης
• Μουσείο Σακίπ Σαπατζί
• Μουσείο της Αθωότητας του
βραβευµένου συγγραφέα Οχράν Παµούκ
• Και βέβαια τις υπέροχες αντικερί
στην γειτονιά Τζιχανκιρ
ΣΟΥΙΤΑ ΣΤΟ ΠΑΛΑΤΙ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
Τιµές κατ’ άτοµο

24 - 26 ∆εκ.
5-7 Ιαν.

3 µέρες
470
∆ίκλινο
3ο άτ. έως 12 ετών
270
4ο άτ. έως 12 ετών
320
Στο κρεβάτι των γονιών
Μονόκλινο
690
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 140
62

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

23 - 26 ∆εκ.
24 - 27 ∆εκ.
4 - 7 Ιαν.

22 - 26 ∆εκ.
23 - 27 ∆εκ.
3 - 7 Ιαν.

30 ∆εκ. - 2 Ιαν.

29 ∆εκ - 2 Ιαν.
30 ∆εκ - 3 Ιαν.

4 µέρες
569
297

5 µέρες
675
355

4 µέρες
735
305

5 µέρες
885
380

354

475

420

525

830

980

1150

1350

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ µε την AEGEAN • Μεταφορές από / προς
το αεροδρόµιο • ∆ιαµονή στο πολυτελές παλάτι - ξενοδοχείο FOUR
SEASONS BOSPHORUS 5* σε superior δωµάτια • ∆ΩΡΟ επίσκεψη
στο καλύτερο µουσείο της πόλης ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ & ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗΣ
• Πλουσιοπάροχο µπουφέ πρόγευµα καθηµερινά • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδροµείς έως 75 ετών •
Φ.Π.Α.
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδροµίου & επίναυλοι
καυσίµων , αχθοφορικά, είσοδοι σε µουσεία , µνηµεία & λοιπά
αξιοθέατα φιλοδωρήµατα και ότι δεν αναφέρεται στα πιο πάνω
προσφερόµενα ή προτείνεται ως προαιρετικό.

ΕΥΡΩΠΗ

Neuschwanstein: Το κάστρο του «τρελού
βασιλιά» που ενέπνευσε τον Walt Disney
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ΛΟΝ∆ΙΝΟ

ΓΟΥΙΝΣ∆ΟΡ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΠΑΛΑΤΙ WALLACE
1η μέρα: Αθήνα - Λονδίνο ξενάγηση πόλης και επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πρωινή πτήση με την BRITISH AIRWAYS ή την
AEGEAN AIRLINES. Άφιξη και γνωριμία με την Βρετανική πρωτεύουσα. Θα ξεκινήσουμε
από το αριστοκρατικό προάστιο του Σάουθ Κένσινγκτον για να θαυμάσουμε τα ογκώδη,
επιβλητικά μουσεία της Φυσικής Ιστορίας, Επιστημών, Βικτωρίας και Αλβέρτου, θα δούμε
το μνημείο αφιερωμένο στον πρίγκιπα Αλβέρτο και το Ρόγιαλ Άλμπερτ Χόλ. Στη συνέχεια
θα περάσουμε από το Νάιτσμπριντζ με τα καλόγουστα πολυκαταστήματα Χάροντς, Χάρβει
Νίκολς. Διασχίζοντας την Park Lane θα δούμε τη Marble Arch και το αριστοκρατικό Mayfair.
Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς την επίσημη κατοικία της Βασιλικής οικογένειας, τα
ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Περνάμε από το Ουέστμινστερ με την Πλατεία Κοινοβουλίου
όπου δεσπόζουν τα αγάλματα Εθνικών Ηρώων, το Κτίριο του Κοινοβουλίου και το Αβαείο
και συνεχίζουμε με την οικονομική καρδιά του Ηνωμένου Βασιλείου το Σίτυ. Θα περάσουμε
από τα Βασιλικά Δικαστήρια, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου, την Τράπεζα της
Αγγλίας, το Χρηματιστήριο και τον Πύργο Του Λονδίνου. Η ξενάγηση μας ολοκληρώνεται
στο Βρετανικό Μουσείο όπου θα ξεναγηθούμε στην πτέρυγα με τα περίφημα και μοναδικά
γλυπτά του Παρθενώνα. Μεταφορά και τακτοποίηση σε ένα από τα κεντρικά ξενοδοχεία,
όπως το αγαπημένο των Ελλήνων ταξιδιωτών στην καρδιά της Oxford Street AMBA
MARBLE ARCH 4* Sup. (ex. THISTLE & πλήρως ανακαινισμένο) (www.amba-hotel.com),
το HOLIDAY INN REGENTS PARK 4* (www.holidayinn.com) σε απόσταση περιπάτου από
την Oxford Street και το THE MAYFAIR 5* δίπλα στη Leicester Square & Πικαντίλι (www.
themayfairhotel.co.uk).
2η μέρα: Λονδίνο - Φωτισμένοι δρόμοι (Νυχτερινός γύρος πόλης)
Μπουφέ πρόγευμα και ελεύθερη μέρα στη διάθεση σας. Για τους φυσιολάτρες μπορείτε να
επισκεφθείτε ένα από τα δεκάδες πανέμορφα πάρκα του Λονδίνου όπως το Saint James
Park, Kensington Gardens, Green Park και Hyde Park όπου τις «γιορτές ντύνεται στα
λευκά» εδώ βρίσκεται η χαρά για μικρούς και μεγάλους στο WONDERLAND με παιχνίδια
μαγαζάκια και παγοδρόμιο. Το απόγευμα σας προτείνουμε μια προαιρετική περιήγηση
διάρκειας 4 ωρών (έξοδα ατομικά) στο νυχτερινό Λονδίνο. Θα περπατήσουμε στο κέντρο
της νυχτερινής διασκέδασης του Λονδίνου το west end με τα υπέροχα musical, το soho
με τα σκοτεινά και ιδιαίτερα σοκάκια, τη china town, τη leicester square η πλατεία όπου
λαμβάνουν χώρα οι πρεμιέρες Χολιγουντιανών υπερπαραγωγών, το covent garden με τους

Αναχ.: 9,23,30 Νοεµβρίου, 7,14 ∆εκ., 5 µέρες (Χριστουγεννιάτικες Αγορές)
10,24 Νοεµβρίου, 1,8,15 ∆εκεµβρίου, 4 µέρες (Χριστουγεννιάτικες Αγορές)
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτ. έως 12 ετών
Μονόκλινο
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HOLIDAY INN
REGENTS PARK 4*
4 µέρες
5 µέρες
399
449
349
399
549
619

AMBA MARBLE
ARCH 4*sup
4 µέρες
5 µέρες
499
589
449
539
739
889

street performers και την πανέμορφη σκεπαστή αγορά. Στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε στο
πούλμαν για μια νυχτερινή περιήγηση στο Τάμεση του Λονδίνου. Στάσεις για φωτογραφίες
στα ωραιότερα ορόσημα της πόλης, London Eye, Big Ben, Millennium Bridge, Saint Paul’s,
More London Place, Tower Bridge,Shard. Αργά το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
3η μέρα: Λονδίνο - αγορές
Μπουφέ πρόγευμα και ελεύθερη μέρα στη διάθεση σας. Για τις Χριστουγεννιάτικες αγορές
σας μπορείτε να ξεκινήσετε από την Όξφορντ Στριτ, τη πιο εμπορική οδό της Ευρώπης,
τη πανέμορφη Ρίντζεντ Στριτ, τα αμέτρητα καταστήματα όλα τα brand names της Μποντ
Στριτ και την Κάρναμπι Στριτ που είναι ο παράδεισος των Fashionistas. Για τους φίλους
της τέχνης και των επιστημών μπορείτε να διαλέξετε ένα από τα δεκάδες μουσεία για να
επισκεφτείτε όπως το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με τα 80.000.000 εκθέματα, το Μουσείο
Βικτωρίας και Αλβέρτου το μεγαλύτερο μουσείο διακοσμητικών τεχνών του κόσμου, το
Αυτοκρατορικό Πολεμικό Μουσείο, τη γκαλερί μοντέρνας τέχνης Τέιτ, το περίφημο μουσείο
των κέρινων ομοιωμάτων της Μαντάμ Τυσσό το καλύτερο στο είδος του, «για να γνωρίσετε
από κοντά» μεγάλες προσωπικότητες της ιστορίας, της πολιτικής, της show biz και του
αθλητισμού ή τέλος με τη βοήθεια του αρχηγού το επιβλητικό αρχοντικό Μέγαρο του 17ου
Wallace Palace που έχει μετατραπεί σε μουσειακό χώρο και στεγάζει την πλούσια και πολύ
ενδιαφέρουσα έκθεση Καλών Τεχνών με συλλογές πινάκων φημισμένων ζωγράφων όπως
Τιτσιάνο, Ρέμπραντ Ρούμπενς με παλαιά αρχοντικά έπιπλα και πορσελάνες.
4η μέρα: Λονδίνο (Οξφόρδη-Στράτφορντ Απόν Έιβον - Bicester Outlet Village)
Μπουφέ πρόγευμα και όλη η ημέρα στη διάθεσή σας. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να
συμμετάσχετε (έξοδα ατομικά) στην ολοήμερη εκδρομή μας στην επαρχία της Αγγλίας.
Πρώτη μας επίσκεψη η περίφημη Πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης. Εκεί θα έχουμε την
ευκαιρία να θαυμάσουμε ένα μείγμα από μεσαιωνικά κτίρια, εκκλησιαστικούς οβελίσκους,
που υψώνονται πάνω από τα παμπάλαια κολέγια, περιποιημένα παρτέρια και κήπους,
τετράγωνες αυλές με κιονοστοιχίες και αετώματα. Ελεύθερος χρόνος για αγορές, περιήγηση.
Επόμενη μας επίσκεψη, η κωμόπολη Στράτφορντ Απόν Έιβον, η γενέτειρα πόλη του William
Shakespeare, έναν από τους μεγαλύτερους θεατρικούς συγγραφείς και ποιητές στο κόσμο.
Προαιρετική επίσκεψη στο σπίτι που γεννήθηκε και έζησε ο Βάρδος του Στράτφορντ και
ελεύθερος χρόνος για μια βόλτα παρόχθια του ποταμού Έιβον. Ελεύθερος χρόνος για
μεσημεριανό γεύμα. Τελευταία μας στάση το χωριό Bicester Outlet Village όπου θα έχουμε
την ευκαιρία για αγορές στις διάφορες μπουτίκ σε τιμές κόστους. Επιστροφή αργά το
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.
5η μέρα: Λονδίνο - Κάστρο Γουίνσδορ - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος. Το μεσημέρι αναχώρηση για την εκδρομή μας στο
Γουίντσορ. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε το κάστρο του Windsor, την κατοικία
των Βασιλέων της Αγγλίας απ’ τον καιρό του Γουλιέλμου του Κατακτητή. Θα επισκεφθούμε
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τα επίσημα διαμερίσματα και το Κουκλόσπιτο της Βασίλισσας όπως και το παρεκκλήσι
του Αγίου Γεωργίου. Μετά το τέλος της επίσκεψής μας, θα έχουμε χρόνο να απολαύσουμε
μια βόλτα στα γραφικά σοκάκια της πόλης. Αργά το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για το
αεροδρόμιο Χήθροου για την πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με
διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Το τετραήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει
μία λιγότερο ελεύθερη μέρα και το εξαήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μία επιπλέον
ελεύθερη μέρα. Στις αναχωρήσεις της Πρωτοχρονιάς δεν υπάρχει δυνατότητα διαμονής
στο THE MAYFAIR. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 22,23,24,26,27,29,30 ∆εκ., 2,3 Ιαν., 15,16 Φεβ, 5 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτ. έως 12 ετών
Μονόκλινο

HOLIDAY INN
REGENTS PARK 4*
595
495
765

AMBA MARBLE
ARCH 4*sup
725
565
1015

THE MAYFAIR 5*
875
795
1295

Αναχ.: 21,22,23,28,29,30 ∆εκεµβρίου, 6 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτ. έως 12 ετών
Μονόκλινο

HOLIDAY INN
REGENTS PARK 4*
645
545
855

CH RISTMAS
SPECIAL
OFFER

AMBA MARBLE
ARCH 4*sup
795
635
1155

THE MAYFAIR 5*
995
915
1495

SPECIAL OFFER από 495€
Αναχ.: 23 ∆εκ., 6 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτ. έως 12 ετών
Μονόκλινο

HOLIDAY INN
BLOOMSBURY 4*
495
445
695

Τo παραπάνω πακέτο περιλαμβάνει μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο και ξενάγηση πόλης.
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 175
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη € 70 και από άλλες πόλεις € 140 με την AEGEAN. (αναλόγως με τη διαθεσιμότητα)
Τα παραπάνω πακέτα μετατρέπονται σε μεμονωμένα (αεροπορικό + ξενοδοχείο) αφαιρώντας € 60 κατ άτομο.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια αθηνα - λΟνΔίνΟ - αθηνα με τη BRITISH ή την
AEGEAN • Τρεις,τέσσερις ή πέντε διανυκτερεύσεις σε κεντρικά ξενοδοχεία της επιλογής σας •
Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις
ως άνω πρόγραμμα • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης &
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία
& λοιπά αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, καθώς & ό,τι αναφέρεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΛΟΝ∆ΙΝΟ
…στα µονοπάτια του HARRY POTTER
MADAME TUSSAUDS - LONDON EYE - AQUARIUM
1η μέρα: Αθήνα - Λονδίνο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με την
BRITISH AIRWAYS. Άφιξη και αναχώρηση για το
κέντρο της πόλης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
THISTLE KENSINGTON GARDENS 4* sup (www.
thistle.com).
2η μέρα: Λονδίνο…στα μονοπάτια του Harry Potter
(Νυχτερινός γύρος πόλης)
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το studio
της WARNER BROS. Ταξιδέψε μαζί μας στην
ατμόσφαιρα των ταινιών του Harry Potter, στο
Λονδίνο που είναι η πόλη του, και αν κοιτάξεις λίγο
πιο προσεκτικά θα καταλάβεις πως περιπλανιέσαι
στο φυσικό του περιβάλλον. Το King’s Cross station
και η πλατφόρμα Platform 9 ¾, η Leadenhall market,
η βικτωριανή σκεπαστή αγορά που είναι η είσοδος
για την Diagon Alley, το δυόροφο Λεωφορείο των
Ιπποτών, το Hardy’s Original Sweet Shop... και το
ταξίδι της οικογένειας στο Λονδίνο μετατρέπεται σε
μαγική εμπειρία. Το απόγευμα σας προτείνουμε μια
προαιρετική περιήγηση διάρκειας 4 ωρών (έξοδα
ατομικά) στο νυχτερινό Λονδίνο.
3η μέρα: Λονδίνο (Οξφόρδη-Στράτφορντ Απόν
Έιβον - Bicester Outlet Village)
Μπουφέ πρόγευμα και όλη η ημέρα στη διάθεσή
σας. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να συμμετάσχετε
(έξοδα ατομικά) στην ολοήμερη εκδρομή μας στην
επαρχία της Αγγλίας.
4η μέρα: Λονδίνο ξενάγηση πόλης
Μπουφέ πρόγευμα και ξενάγηση πόλης. Θα
ξεκινήσουμε από το αριστοκρατικό προάστιο
του Σάουθ Κένσινγκτον για να θαυμάσουμε
τα ογκώδη, επιβλητικά μουσεία της Φυσικής
Ιστορίας, Επιστημών, Βικτωρίας και Αλβέρτου,
θα δούμε το μνημείο αφιερωμένο στον πρίγκιπα
Αλβέρτο και το Ρόγιαλ Άλμπερτ Χόλ. Στη συνέχεια
θα περάσουμε από το Νάιτσμπριντζ με τα
καλόγουστα πολυκαταστήματα Χάροντς, Χάρβει
Νίκολς. Διασχίζοντας την Park Lane θα δούμε τη
Marble Arch και το αριστοκρατικό Mayfair. Στη

συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς την επίσημη
κατοικία της Βασιλικής οικογένειας, τα ανάκτορα
του Μπάκιγχαμ. Περνάμε από το Ουέστμινστερ
με την Πλατεία Κοινοβουλίου όπου δεσπόζουν
τα αγάλματα Εθνικών Ηρώων, το Κτίριο του
Κοινοβουλίου και το Αβαείο.
5η μέρα: Λονδίνο - Madame Tussauds - London
Eye - Aquarium
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση με το πούλμαν
για τρία από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα του
Λονδίνου. Ξεκινάμε από το πολύ ενδιαφέρον
Μουσείο Κερίνων ομοιομάτων της Madame
Tussaud που θεωρείται από τα μοναδικά στο είδος
του, το επιβλητικό London Eye δηλ.το “ Μάτι του
Λονδίνου “ που μας ανεβάζει σε μεγάλο ύψος για
να απολαύσουμε πανοραμικά μια εξαιρετική και
πολύ εντυπωσιακή θεά του Λονδίνου και το πολύ
πλούσιο σε εκθέματα Ενυδρείο Aquarium με το
Κέντρο της Θαλάσσιας ζωής, τα μεγάλα θαλάσσια
κήτη από τους Ωκεανούς και άλλα πλάσματα του
υποβρυχίου κόσμου που δεν υπάρχουν ούτε στην
φαντασία μας.
6η μέρα: Λονδίνο - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το
αεροδρόμιο Χήθροου και την πτήση επιστροφής
μας στην Αθήνα.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Τελικό
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
Αναχ.: 23 ∆εκεµβρίου, 6 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
695
3ο άτ. έως 12 ετών
525
σε deluxe δωµάτιο
3ο & 4ο άτ. έως 12 ετών
525
σε executive δωµάτιο
Μονόκλινο
995
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 175

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια αθηνα - λΟνΔίνΟ - αθηνα με τη BRITISH AIRWAYS • Πέντε διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο THISTLE KENSINGTON GARDENS 4* • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Εισιτήριο για το studio
της Warner Bros - Harry Potter • Εισιτήριο εισόδου για Madame Tussauds, London Eye & Aquarium • Μεταφορές, εκδρομές,
περιηγήσεις, ξεναγήσεις ως άνω πρόγραμμα • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους
εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία
& λοιπά αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, καθώς & ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

ΑΥΣΤΡΙΑΚΟ ΤΙΡΟΛΟ
ΒΑΥΑΡΙΚΕΣ ΑΛΠΕΙΣ

1η ημέρα : Αθήνα - Βενετία - Ίνσμπρουκ - Ίνγκλις
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βενετία με την AEGEAN ARILINES. Άφιξη
και αναχώρηση το Ίνσμπρουκ. Άφιξη και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της επιλογής σας.
2η ημέρα: Ίνσμπρουκ - Ίνγκλις
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας με την πόλη οπού θα δούμε την Χρυσή
Στέγη, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιακώβου, τα ανάκτορα Χόφμπουργκ, το Μαυσωλείο
του Μαξιμιλιανού και την Αψίδα του Θριάμβου. Το βράδι απολαύστε (το προτεινόμενο
έξοδα ατομικά) εορταστικό Χριστουγεννιάτικο δείπνο.
3η ημέρα : Ίνσμπρουκ - Ίνγκλις - Σάλτσμπουργκ - Κίτσμπουελ
Πρωινό και αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ, γενέτειρα του Μότσαρτ,θα επισκεφτούμε
τους κήπους του ανακτόρου Mίραμπελ το σπίτι του Μότσαρτ, το Δημαρχείο κ.α.
Αναχώρηση για το χιονοδρομικό Κίτσμπουελ χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο.
4η ημέρα: Ίνσμπρουκ - Ίνγκλις - Γκάρμις - Παρτενκίρχεν - Όμπεραμεργκάου
κάστρο Neuschwanstein
Πρωινό και επίσκεψη στο δίδυμο Γκάρμις-Παρτενκίρχεν, συνεχίσουμε για το
Όμπεραμεργκάου ξακουστό για τις θεατρικές αναπαραστάσεις με τα Πάθη του Χριστού.
Συνεχίζουμε για την επονομαζόμενη «Ρομαντική Οδό» και στάση στο μεγαλειώδες
κάστρο Neuschwanstein.Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η ημέρα : Ίνσμπρουκ - Bolzano - Μεράνο - Βενετία
Πρωινό και αναχώρηση για τους Δολομίτες ένα σύνολο βουνών του Bolzano και του
Belluno με σήμα κατατεθέν τις μυτερές και απότομες κορυφές και το χαρακτηριστικό
κόκκινο χρώμα των βράχων. Συνεχίζουμε για την κοιλάδα Γκαρτόνε και το Μεράνο.
Αναχώρηση για τη Βενετία.Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
6η ημέρα : Βενετία - Bassano del Grappa - Αθηνα
Πρωινό και αναχώρηση για το Bassano del Grappa μια επαρχία της Vicenza όπου και
θα περιηγηθούμε Αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Βενετίας όπου θα πάρουμε την
πτήση της επιστροφής μας.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με
διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 24 ∆εκεµβρίου, 6 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο BON ALPINA 3 * Sup
495
3ο άτ. έως 12 ετ.
405
Μονόκλινο
715
∆ίκλινο

AUSTRIA TREND CONGRESS 4*
545
455
805

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων € 150.
Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται έκπτωση € 100 κατ’ άτομο
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης αθηνα - ΒΕνΕτία - αθηνα με την
AEGEAN • Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
• Πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής • 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.
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων. Είσοδοι σε μουσεία, θεάματα και
γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Χριστουγεννάτικο δείπνο: Βon
Αlpina 35€/Congress Innsbruck 30€ Checkpoint 25 € πληρωτέα στην Αθήνα. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
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ΒΙΕΝΝΗ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
ΚΙΤΣΜΠΥΕΛ - ΖΕΛ ΑΜ ΖΕΕ - ΣΒΑΡΟΦΣΚΥ - ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ
∆ΑΣΗ ΜΑΓΙΕΡΛΙΓΚ - ΛΙΜΝΕΣ ΣΑΛΤΣΚΑΜΕΡΓΚΟΥΤ
1η μέρα: Αθήνα - Μόναχο - Σάλτσμπουργκ ξενάγηση πόλης
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Μόναχο με την
LUFTHANSA. Άφιξη και αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ
όπου θα ξεναγηθούμε. Θα δούμε την πλατεία Ρέζιντενς,
τη γειτονική πλατεία Ντομ, την Γκέτρεϊντγκάσε που είναι
ο κεντρικός εμπορικός δρόμος της παλιάς πόλης και εκεί
βρίσκεται το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Μότσαρτ. Αφήνοντας
την παλιά πόλη, θα διασχίσουμε το ποτάμι από τη γέφυρα
Μάκαρτστεγκ για να θαυμάσουμε το παλάτι Μιραμπέλ. Στη
συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο EUROPA SALZBURG
4* Sup. (www.austriatraned.at ). Το απόγευμα προαιρετικά, για
όσους θέλουν, θα επισκεφθούμε με το τρένο(έξοδα ατομικά)
το κοντινό παραδοσιακό χωριουδάκι του Όμπερντορφ, με
το γραφικό εκκλησάκι όπου ακούστηκε για πρώτη φορά η
Χριστουγεννιάτικη μελωδία της Άγιας Νύχτας.
2η μέρα: Σάλτσμπουργκ - Κίτσμπυελ - Ζελ αμ Ζεε
Πρωινό και αναχώρηση για τα πιο γνωστά χειμερινά θέρετρα
της Αυστρίας το Κίτσμπυελ και το Ζελ αμ Ζεε. Πρώτος μας
σταθμός το γραφικό Κίτσμπυελ, συνεχίζουμε για το Ζελ αμ Ζεε
που χτίστηκε από μοναχούς του Σάλτσμπουργκ δίπλα στην
πανέμορφη λίμνη.
3η μέρα: Σάλτσμπουργκ - Μουσείο Σβαρόβσκυ - Ίννσμπρουκ
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το Wattens, που
βρίσκεται το φημισμένο μουσείο Σβαρόβσκυ, για ένα ταξίδι
στον κρυστάλλινο κόσμο γνωστών καλλιτεχνών. Εκεί θα έχετε
την ευκαιρία να κάνετε και τα ψώνια σας στο κατάστημα
του μουσείου Σβαρόφσκυ. Στη συνέχεια αναχώρηση για το
κουκλίστικο Ίννσμπρουκ, με τις πλατείες του, τα δρομάκια του,
τον καθεδρικό ναό και το παλάτι.

Αναχ.: 24 ∆εκεµβρίου, 6 µέρες
4* INTERCONTINENTAL 5*
Τιµές κατ’ άτοµο IMPERIAL
EUROPA 4*
EUROPA 4*
∆ίκλινο
695
745
3ο άτ. έως 12 ετ.
595
645
Μονόκλινο

895

995

4η μέρα: Σάλτσμπουργκ - Λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ - Βιέννη
Πρωινό και αναχώρηση για την περιοχή των λιμνών,
όπου θα θαυμάσουμε τις πανέμορφες λίμνες της περιοχής
περιτριγυρισμένες από τα πανύψηλα βουνά των Άλπεων.
Οι λίμνες των Σαιντ Βόλφγκανγκ, Χάλστατ και Φουσλζεε θα
αποτελέσουν μόνο την αφετηρία μας. Θα επισκεφθούμε τις
μικρές πόλεις του Σαιντ Βόλφγκανγκ, γενέτειρα της μητέρας του
Μότσαρτ και το πανέμορφο Χάλστατ. Στη συνέχεια αναχώρηση
για τη Βιέννη. Τακτοποίηση σε ένα από τα πολυτελή ξενοδοχεία
INTERCONTINENTAL 5* (www.intercontinental.com) ή στο
IMPERIAL RIDING SCHOOL 4* sup με ανέσεις πολυτελείας
(www.marriott.com). Χρόνος στη διάθεσή σας. Για το βράδυ
σας προτείνουμε προαιρετική διασκέδαση στο γραφικό
«κρασοχωριό» το Γκρίντσιχ, με δείπνο (έξοδα ατομικά) σε
χαρακτηριστική βιεννέζικη ταβέρνα με μουσική.
5η μέρα: Βιέννη - ξενάγηση πόλεως και Ανάκτορα Σένμπρουν
Πρωινό και ξενάγηση στην όλο πιο ζωντανή πόλη με παράδοση
στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Στους φαντασμαγορικά
στολισμένους δρόμους συναντάμε χαρούμενες μπάντες να
παιανίζουν, άμαξες με άλογα σκεπασμένα με κουβέρτες σε ένα
μοναδικό γιορτινό θέαμα. Θα περάσουμε από την περίφημη
Κρατική Όπερα της Βιέννης, το Δημαρχείο, το Δημοτικό
Θέατρο, το Πανεπιστήμιο, το Κοινοβούλιο με την πλούσια
διακοσμημένη πρόσοψη, τα ανάκτορα Χόφμπουργκ και η
ξενάγησή μας θα κλείσει με την επίσκεψη των ανακτόρων
Σενμπρούν, όπου θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε τα
δωμάτια που ζούσε η αυτοκρατορική οικογένεια.
6η μέρα: Εκδρομή σε Δάση Βιέννης - Μάγιερλιγκ - Μπάντεν
- Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τα χιλιοτραγουδισμένα Βιεννέζικα
Δάση, την κοσμική λουτρόπολη του Μπάντεν και το
Μάγιερλινγκ, κυνηγετικό περίπτερο γνωστό από το τραγικό
ειδύλλιο της Μαρίας Βετσέρα με τον πρίγκιπα Ροδόλφο. Αργά
το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα
με την AUSTRIAN AIRLINES.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων € 180.
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια αθηνα - ΜΟναΧΟ & ΒίΕννη - αθηνα με LUFTHANSA / AUSTRIAN • Δυο διανυκτερεύσεις
στο ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL 5* ή IMPERIAL RIDING SCHOOL 4* στη Βιέννη • Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο EUROPA 4*
sup ή παρόμοιο στo Σάλτσμπουργκ • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, περιηγήσεις, επισκέψεις με τοπικό κλιματιζόμενο πούλμαν •
Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, χώρους, ανάκτορα, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά,
ποτά/αναψυκτικά κλπ. που δεν αναφέρονται στα προσφερόμενα ή προτείνονται σαν προαιρετικά.
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ΒΙΕΝΝΗ

ΒΙΕΝΝΗ - ∆ΑΣΗ ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ
1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη, ξενάγηση και Ανάκτορα
Σένμπρουν
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βιέννη με την
AEGEAN ή AUSTRIAN. Ξενάγηση στην όλο πιο ζωντανή
πόλη με παράδοση στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.
Στους φαντασμαγορικά στολισμένους δρόμους συναντάμε
χαρούμενες μπάντες να παιανίζουν, άμαξες με άλογα
σκεπασμένα με κουβέρτες σε ένα μοναδικό γιορτινό
θέαμα. Θα περάσουμε από την περίφημη Κρατική
Όπερα της Βιέννης, το Δημαρχείο, το Δημοτικό Θέατρο,
το Πανεπιστήμιο, το Κοινοβούλιο με την πλούσια
διακοσμημένη πρόσοψη, τα ανάκτορα Χόφμπουργκ και η
ξενάγησή μας θα κλείσει με την επίσκεψη των ανακτόρων
Σενμπρούν, όπου θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε τα
δωμάτια που ζούσε η αυτοκρατορική οικογένεια. Μεταφορά
στο πολυτελές παλάτι - ξενοδοχείο PALAIS HANSEN
KEMPINSKI 5* Deluxe (www.kempinski.com) ή στο
INTERCONTINENTAL VIENNA 5* (www.intercontinental.
com) ή στο IMPERIAL RIDING SCHOOL 4* sup με ανέσεις
πολυτελείας (www.marriott.com). Χρόνος στη διάθεσή
μας για να επισκεφθείτε τα στολισμένα χριστουγεννιάτικα
δέντρα, η φάτνη, τα ζαχαρόσπιτα, το Καρουσέλ, το τρενάκι,
τα δεκάδες μαγαζάκια με εορταστικά δώρα και το λούνα
πάρκ, συνθέτουν την πιο φημισμένη Χριστουγεννιάτικη
αγορά της Ευρώπης.

2η μέρα: Βιέννη - Χριστουγεννιάτικη αγορά
Πρωινό και ελεύθερη μέρα. Μερικά δρώμενα που δεν θα
πρέπει να παραλείψετε,εφόσον έχουνε παράσταση, να
παρακολουθήσετε είναι: την Κρατική Όπερα της Βιέννης
«Vienna State Opera» (www.wienerstaatoper.at), τη
διάσημη Παιδική Χορωδία της Βιέννης «The Vienna Boy’s
Choir» (www.wsk.at ). Προτείνουμε να παρακολουθήσετε
τη μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία στον
Καθεδρικό του Αγίου Στεφάνου τα μεσάνυχτα.
3η μέρα: Βιέννη (Σάλτσμπουργκ)
Μπουφέ πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Σήμερα σας
προτείνουμε ολοήμερη εκδρομή (έξοδα ατομικά) στην
γενέτειρα του Μότσαρτ το Σάλτσμπουργκ.

5η μέρα: Βιέννη - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και εφόσον η ώρα της πτήση
σας το επιτρέπει, επισκεφθείτε κάποιο από τα φημισμένα
καφέ, όπως το παραδοσιακό SACHER, με την παγκόσμια
γνωστή σοκολατίνα του και τον μυρωδάτο καφέ, CAFE
MOTZART που βρίσκεται στην ίδια θέση από το 1794.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι. Το εξαήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει
μια επιπλέον ελεύθερη μέρα. για την αναχώρηση
29/12 υπάρχει επιβάρυνση.Τελικό πρόγραμμα με το
ενημερωτικό σας.

4η μέρα: Εκδρομή σε Δάση Βιέννης - Μάγιερλιγκ
Μπάντεν
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για τα
χιλιοτραγουδισμένα Βιεννέζικα Δάση, την κοσμική
λουτρόπολη του Μπάντεν και το Μάγιερλινγκ, κυνηγετικό
περίπτερο γνωστό από το τραγικό ειδύλλιο της Μαρίας
Βετσέρα με τον πρίγκιπα Ροδόλφο. Για το βράδυ σας
προτείνουμε προαιρετική διασκέδαση στο γραφικό
«κρασοχωριό» το Γκρίντσιχ, με δείπνο (έξοδα ατομικά)
σε χαρακτηριστική βιεννέζικη ταβέρνα με μουσική.

Αναχ.: 21,22,23,26,29,30 ∆εκεµβρίου & 2,3,4 Ιανουαρίου, 4,5,6 µέρες
Τιµές
κατ’ άτοµο

21-26, 22-27 & 23-28 ∆εκ.

22-26, 23-27, 26-30 ∆εκ.& 2-6, 3-7 Ιαν.

29 ∆εκ.-2 Ιαν. & 30 ∆εκ. - 3 Ιαν.

30 ∆εκ. - 2 Ιαν.

4 - 7 Ιαν.

IMPERIAL INTERCONTINENTAL
PALAIS
IMPERIAL INTERCONTINENTAL
PALAIS
IMPERIAL INTERCONTINENTAL IMPERIAL INTERCONTINENTAL IMPERIAL INTERCONTINENTAL
4* sup
5*
KEMPINSKI 5*dlx 4* sup
5*
KEMPINSKI 5*dlx 4* sup
5*
4* sup
5*
4* sup
5*

∆ίκλινο

595

685

995

545

615

895

555

755

525

745

495

565

3ο άτ. έως 12 ετ.

495

585

735

455

515

645

495

595

425

645

435

495

Μονόκλινο

755

945

1515

675

855

1325

765

1195

645

1145

595

745

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 150 €.
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη 70 € και από άλλες πόλεις 140 € με την AEGEAN (αναλόγως µε τη διαθεσιµότητα)

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια αθηνα - ΒίΕννη - αθηνα με AEGEAN ή AUSTRIAN AIRLINES • Τρεις, τέσσερις ή πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της
επιλογής σας • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις ως άνω πρόγραμμα • Αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας •
Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α. Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία,
χώρους, ανάκτορα, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, ποτά/αναψυκτικά κλπ. που δεν αναφέρονται στα προσφερόμενα ή προτείνονται σαν προαιρετικά.
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ΓΥΡΟΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
1η μέρα: Αθήνα - Γενεύη - Λωζάννη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με την
AEGEAN για την Γενεύη όπου θα περιηγηθούμε.
Στην συνέχεια αναχώρηση για Λωζάννη και
τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο DE LA PAIX
4* (www.hoteldelapaix.net).
2η μέρα: Λωζάννη - Γκρυγιέρ - Μοντρέ - Βεβέ
Πρωινό και αναχώρηση για τη πατρίδα της
γραβιέρας, τη μικροσκοπική Γκρυγιέρ και
ελεύθερος χρόνος. Στη συνέχεια επιστροφή
στη Λωζάννη και γνωριμία με τη πόλη που
μας φιλοξενεί. Πεζοί, θα επισκεφτούμε το
παλιό κομμάτι της πόλης μέχρι να φτάσουμε
στον Γοτθικό Καθεδρικό Ναό χωρίς βέβαια
να παραλείψουμε να δούμε το Ολυμπιακό
μουσείο στο Ουσί. Το βράδυ αναχώρηση για το
νυχτερινό μας γύρο όπου θα δούμε το κάστρο
Chillon και το Vevey, όπου θα φωτογραφηθούμε
με φόντο τη λίμνη.
3η μέρα: Λωζάννη - Ιντερλάκεν - Βέρνη - Βασιλεία
Πρωινό και αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο
θέρετρο του Ιντερλάκεν,με ανθοστόλιστα πάρκα
και ολόγυρα τις πανύψηλες βουνοκορφές του
Jungfraujof. Επόμενη στάση μας η διοικητική
πρωτεύουσα Βέρνη οπού και θα περιηγηθούμε.
Αργά το απόγευμα άφιξη στη Βασιλεία και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο COURTYARD by
MARRIOTT BASEL 4* sup (www.marriott.com).
4η μέρα: Βασιλεία - Φράιμπουργκ
Πρωινό και αναχώρηση για το Φράιμπουργκ
από τις γνωστότερες πανεπιστημιουπόλεις
της Γερμανίας, όπου και θα περιηγηθούμε
περιπατητικά. Συνεχίζουμε για την καρδιά του
μαγευτικού δάσους, τον περίφημο Μέλανα
Δρυμό. Περιήγηση στη πόλη της Βασιλείας που
φιλοξενεί τα περισσότερα μουσεία πολιτισμού και
έργων τέχνης καθώς και τον υπέροχο καθεδρικό
ναό Μύνστερ.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ

5η μέρα: Βασιλεία - Καταρράκτες Ρήνου - Ζυρίχη
Πρωινό για τους καταρράκτες του Ρήνου ένα
μεγαλειώδες θέαμα της φύση καθώς ο υδάτινος
όγκος πέφτει με βοή από ψηλά και στην βάση
σχηματίζει λίμνη. Στη συνέχεια αναχώρηση
για τη Ζυρίχη.Θα έχουμε την ευκαιρία να
περπατήσουμε στους κεντρικούς πεζοδρόμους,
την Μπάνχοφστρασσε, την παλιά πόλη, την
εκκλησία Φράουμινστερ και τον Πύργο του
ρολογιού. Τακτοποίηση σε ένα από τα επιλεγμένα
ξενοδοχεία MARRIOTT ZURICH 5* (www.marriott.
com) ή COURTYARD by MARRIOTT ZURICH
NORD 4*sup (www.courtyardzurich.com)
6η μέρα: Ζυρίχη - Κονστάνζ - Λιντλαου
Πρωινό και αναχώρη για την ημερήσια μας
εκδρομή στη Γερμανία. Πρώτη μας στάση το
παραμυθένιο Lindau χτισμένο σε νησί στη λίμνη
Κονστάντζα. Ακολουθεί μαγευτική διαδρομή στις
όχθες της λίμνης και πέρασμα με το καραβάκι
στην ομώνυμη ιστορική πόλη Κονστάντζα, όπου
θα περπατήσουμε στο ιστορικό της κέντρο.
7η μέρα: Ζυρίχη - Αθήνα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος αναλόγως με
την πτήση της επιστροφής. Μεταφορά στο
αεροδρόμιο για τη πτήση της επιστροφής.
Σημείωση: H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να
αλλάξει ροή χωρίς καμία παράλειψη. Επιβάρυνση
για διαμονή στο MARRIOT 5*, € 80 στο δίκλινο
και € 160 ευρώ στο μονόκλινο
Αναχ.: 23,30 ∆εκεµβρίου, 7 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτ. έως 12 ετών
Μονόκλινο

795
645
1095

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 150.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια αθηνα - γΕνΕυη // ζυρίΧη - αθηνα με AEGEAN • Δύο διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο
COURTYARD 4* sup στη Βασιλεία • Δυο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο DE LA PAIX 4* sup στη Λωζάννη • Δύο διανυκτερεύσεις σε
ένα από τα MARRIOTT ZURICH 5* ή COURTYARD 4* sup στη Ζυρίχη • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, περιηγήσεις
& επισκέψεις με τοπικό κλιματιζόμενο πούλμαν • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για
τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, πόλεων, check point - parking (20€ κατ’ άτομο) αχθοφορικά,
φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία/χώρους, προαιρετικές εκδρομές κ.λπ. που δεν αναφέρονται στα πιο πάνω περιλαμβανόμενα.
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ΓΕΝΕΥΗ - ΛΩΖΑΝΗ - ΒΕΡΝΗ - ΖΥΡΙΧΗ - AΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ
ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ
1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Μοντρέ - Λωζάννη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση
με την SWISS INTERNATIONAL για τη
Ζυρίχη. Άφιξη και αναχώρηση για τη
Λωζάννη με ενδιάμεση επίσκεψη στο
Μοντρέ. Συνεχίζουμε για τη Λωζάννη που
πεζοί, θα επισκεφτούμε το παλιό κομμάτι της
πόλης με τους φιδογυριστούς πεζοδρόμους
τις μικροσκοπικές πλατείες, μέχρι να
φτάσουμε στον Γοτθικό Καθεδρικό Ναο
χωρίς βέβαια να παραλείψουμε να δούμε το
Ολυμπιακό μουσείο στο Ουσί. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο DE LA PAIX 4* (www.
hoteldelapaix.net).
2η μέρα: Λωζάννη - Γενεύη
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Γενεύη.
Θα διέλθουμε τα Μέγαρα των Διεθνών
οργανισμών θα δουμε το τεράστιο
σιντριβάνι που αναβλύζει μέσα από την
λίμνη και αποτελεί μαζί με το πολύχρωμο
λουλουδιασμένο ρολόι, το σύμβολο της
πόλης. Περπατήσετε στην παλιά πόλη με
τις κουκλίστικες αντικερί και τα πολυάριθμα
εστιατόρια και καφέ.
3η μέρα: Λωζάννη - Βέρνη - Ζυρίχη
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη διοικητική
πρωτεύουσα Βέρνη Θα γνωρίσουμε το κτίριο
του Κοινοβουλίου, τον Πύργο του Ιστορικού
Ρολογιού, τον Καθεδρικό Ναό και θα
περπατήσουμε στα πεζοδρομημένα τμήματα.
Συνεχίζουμε για τη Ζυρίχη όπου θα έχουμε την
ευκαιρία να δούμε την Μπάνχοφστρασσε, την
παλιά πόλη, την εκκλησία Φράουμινστερ, τον
Πύργο του ρολογιού, τις γέφυρες ολόγυρα στη
γαλήνια λίμνη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
COURTYARD by MARRIOTT ZURICH NORD
4* (www.courtyardzurich.com).

4η μέρα: Ζυρίχη - Λουκέρνη - Ιντερλάκεν
Πρόγευμα και αναχώρηση για την κουκλίστικη
Λουκέρνη με το παλαιό Δημαρχείο, την
χαρακτηριστική γραφική ξύλινη γέφυρα, το
μνημείο των Λεόντων και τα άλλα αξιοθέατα
της πόλης. Στη συνέχεια αναχώρηση για
το κοσμοπολίτικο θέρετρο του Ιντερλάκεν
με ανθοστόλιστα πάρκα και ολόγυρα τις
πανύψηλες βουνοκορφές του Jungfraujof.
5η μέρα: Με το αλπικό τρένο στο Σαίν
Μόριτζ!!!!
Πρόγευμα και πρωινή αναχώρηση για την
γραφική Κούρ και το Σαιν Μόριτζ (έξοδα
ατομικά).
6η μέρα: Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για τους
καταρράκτες του Ρήνου που εντυπωσιάζει
τον επισκέπτη καθώς ο υδάτινος όγκος πέφτει
με βοή από ψηλά και στην βάση σχηματίζει
λίμνη. Στη συνέχεια αναχώρηση για το
αεροδρόμιο της Ζυρίχης για τη πτήση της
επιστροφής.
Σημείωση: H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί
να αλλάξει ροή χωρίς καμία παράλειψη. Για
όσους επιθυμούν κράτηση από/προς Σαιν
Μόριτς με το τρένο RHAETIAN RAILWAYS,
επιβάρυνση 80 € περίπου (κράτηση από
Αθήνα- πληρωμή στη Ζυρίχη). Το πενθήμερο
πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την εκδρομή
στο Σαιν Μοριτζ.
Αναχ.: 22,23,29,30 ∆εκεµβρίου, 5 µέρες
21,28 ∆εκεµβρίου, 6 µέρες
5 µέρες
6 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
635
695
3ο άτ. έως 12 ετών
535
595
Μονόκλινο
835
915
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 150

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια αθηνα - ζυρίΧη - αθηνα με SWISS INTERNATIONAL • Δύο ή τρεις διανυκτερεύσεις
στο ξενοδοχείο COURTYARD by MARRIOTT ZURICH NORD 4* sup στη Ζυρίχη • Δυο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο DE LA
PAIX 4* στη Λωζάννη • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, περιηγήσεις & επισκέψεις με τοπικό κλιματιζόμενο πούλμαν
• Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων, check point - parking € 20 κατ άτομο,
αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία - επισκεπτόμενους χώρους, δημοτικός φόρος στα ξενοδοχεία (καταβάλλεται
απευθείας σε αυτά) προαιρετικές εκδρομές κλπ.

Ομαδικά Ταξίδια στην Ευρώπη
ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ

ΖΥΡΙΧΗ

ΖΥΡΙΧΗ - ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ
ΣΑΙΝ ΜΟΡΙΤΖ - ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΒΕΡΝΗ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ

1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με την SWISS
INTERNATIONAL για τη Ζυρίχη. Άφιξη και ακολουθεί
η περιήγησή μας όπου θα έχουμε την ευκαιρία να
περπατήσουμε στους κεντρικούς πεζοδρόμους, την
περίφημη Μπάνχοφστρασσε, την παλιά πόλη, να δούμε την
Φραουμύνστερ με τα εντυπωσιακά βιτρό του Σαγκάλ, τον
καθεδρικό ναό, τον Πύργο του Ρολογιού, τις γέφυρες του
ποταμού Λίματ. Στη συνέχεια μεταφορά και τακτοποίηση
στο κεντρικό ξενοδοχείο MARRIOTT ZURICH 5* (www.
marriot.com) σε απόσταση περιπάτου από τη γνωστή
μπανχοφστρασε ή στο COURTYARD by MARRIOTT 4*sup
(www.courtyardzurich.com).
2η μέρα: Καταρράκτες Ρήνου & Χριστουγεννιάτικη αγορά
Ζυρίχης
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για τους
φαντασμαγορικούς Καταρράκτες του Ρήνου ένα μεγαλειώδες
θέαμα της φύσης που εντυπωσιάζει τον επισκέπτη καθώς
ο υδάτινος όγκος πέφτει με βοή από ψηλά και στην βάση
σχηματίζει λίμνη, συνεχίζοντας την αέναη πορεία του προς τις
εκβολές του ποταμού. Επιστροφή και απόγευμα ελεύθερο για
ατομικές δραστηριότητες και μια βόλτα στη Χριστουγεννιάτικη
Αγορά η οποία βρίσκεται στο Hauptbahnhof και θεωρείται
η μεγαλύτερη σκεπαστή Χριστουγεννιάτικη αγορά της
Ευρώπης με το μεγαλύτερο Χριστουγεννιάτικο δέντρο γεμάτο
κρύσταλλα Σβαρόφσκι.

Αναχ.: 22,23,29,30 ∆εκ. & 2,3 Ιανουαρίου 5 µέρες
21,28 ∆εκεµβρίου 6 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

MARRIOTT
ZURICH 5*
5 µέρες 6 µέρες 5 µέρες 6 µέρες
COURTYARD 4*

∆ίκλινο

635

695

795

895

3ο άτ. έως 12 ετών

535

595

695

795

Μονόκλινο

835

915

1095

1205

Φόροι αεροδροµίων & επίναυλοι καυσίµων 150 €

3η μέρα: Λουκέρνη & στις λίμνες του Ιντερλάκεν την όμορφη
πρωτεύουσα Βέρνη
Μπουφέ πρόγευμα και πρώτος σταθμός μας η κουκλίστικη
Λουκέρνη, χτισμένη στην άκρη της λίμνης των τεσσάρων
καντονιών και θα περιηγηθούμε στο καλοδιατηρημένο
μεσαιωνικό της κέντρο με το παλαιό Δημαρχείο, την
χαρακτηριστική γραφική ξύλινη γέφυρα, το μνημείο του
λιονταριού και τα άλλα αξιοθέατα της πόλης. Συνεχίζουμε για
το υπέροχο Ιντερλάκεν όπου είναι κτισμένο στη συμβολή δύο
λιμνών, και με εξαιρετική θέα στις χιονισμένες βουνοκορφές
των Ελβετικών Άλπεων. Ολοκληρώνουμε την εξόρμηση μας
με τη διοικητική πρωτεύουσα Βέρνη,” την πόλη των κρηνών”
όπου θα γνωρίσουμε το κτίριο του Κοινοβουλίου, τον Πύργο
του Ιστορικού Ρολογιού, τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό,
και θα περπατήσουμε στα πεζοδρομημένα τμήματα με τα
Μεσαιωνικά κτίρια. Επιστροφή στη Ζυρίχη.
4η μέρα: Με το αλπικό τρένο στο Σαίν Μόριτζ!!!!
Μπουφέ πρόγευμα και πρωινή αναχώρηση για την γραφική
Κούρ. Εδώ μας περιμένει το Αλπικό τρένο της RHAETIAN
RAILWAYS (έξοδα ατομικά) για την ανάβασή μας, μέσα από
μια μαγευτική διαδρομή διασχίζοντας το αλπικό τοπίο της
κοιλάδας του Εγκαντίν με δάση και λίμνες, στο St Moritz, το πιο
διάσημο και αριστοκρατικό θέρετρο των Άλπεων. Περπατήστε
στα μικρά πλακόστρωτα στενάκια με τα κουκλίστικα σαλέ
και τη μοναδική ατμόσφαιρα δίπλα στη γραφική λίμνη St.
Moritzsee. Mη ξεχαστείτε! Στις 16:00 αναχωρεί το τραίνο για

την Κούρ, με άμεση επιβίβαση στο πούλμαν και επιστροφή
στη Ζυρίχη.
5η μέρα: Ζυρίχη - Shopping Therapy - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και όλη μέρα στη διάθεσή σας
ανάλογα με τη πτήση της επιστροφής. Περπατείστε στους
εμπορικούς δρόμους με τις τράπεζες, τις πολυτελείς μπουτίκ
και τα πολυκαταστήματα. Τέλος επισκευτείτε μια από τις
παραδοσιακές Confiserie Sprüngli για να δοκιμάσετε τα
μοναδικά σοκολατένια γλυκίσματα. Αργά το απόγευμα
μετάβαση στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης και πτήση για Αθήνα.
Σημείωση: H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει ροή
χωρίς καμία παράλειψη. Για όσους επιθυμούν κράτηση
από/προς Σαιν Μόριτς με το τρένο RHAETIAN RAILWAYS,
επιβάρυνση 80 € περίπου (κράτηση από Αθήνα- πληρωμή στη
Ζυρίχη). Το εξαήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μία επιπλέον
ελεύθερη μέρα. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια αθηνα - ζυρίΧη
- αθηνα με την SWISS INTERNATIONAL • Τέσσερις ή πέντε
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο MARRIOTT ZURICH 5* σε deluxe
δωμάτια ή στο COURTYARD by MARRIOTT 4*sup • Μπουφέ
πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, περιηγήσεις επισκέψεις με
τοπικό, κλιματιζόμενο πούλμαν • Αρχηγός - συνοδός του γραφείου
μας στη Ζυρίχη • Ασφάλεια αστικής ευθύνης &ταξιδιωτική για τους
εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων,
πόλεων, check point - parking (20€ κατ’ άτομο) αχθοφορικά,
φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία/χώρους, προαιρετικές εκδρομές
κ.λπ. που δεν αναφέρονται στα πιο πάνω περιλαμβανόμενα.
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Ομαδικά Ταξίδια στην Ευρώπη
MEGEVE

ΝΕΟ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ

SWITZERLAND

GLAMOUR, LUXURY,
ARISTOCRACY

Στις διάσημες Ελβετικές κορυφές και στα πολυτελή χιονοδρομικά θέρετρα της High Society με αλπικά τραίνα Belle Epoque (στυλ Orient Express), οδοντωτούς και τελεφερίκ

1η μέρα: Αθήνα - Γενεύη - Μοντρέ - Γκστάαντ - Ιντερλάκεν /
Wilderswill
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Γενεύη με την
AEGEAN. Άφιξη αναχώρηση για το Montreux, διάσημο θέρετρο
της Λίμνης Leman. Aπό εκεί, σαν επιβάτες του Orient Express,
με το αλπικό τραίνο και σε βαγόνια στυλ Belle Epoque,
μεταφερόμαστε στo Absolute Gstaad με σύνθημα: “Feel like
home”. Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για Interlaken ή
το Wilderswil, με τα πιο παλιά και γραφικά ελβετικά chalets.
Τακτοποίηση στα δωμάτια.
2η μέρα: Absolute Top of Europe: Jungfrau 3454 μ. - παγετώνας
Aletsch
Πιο Absolute κορυφή στην Ευρώπη δεν υπάρχει. Αmbiance
παραμονής Χριστουγέννων με ζεστό αχνιστό καφέ και
σοκολάτα, Κάλαντα και αναχώρηση για το χιονοδρομικό
θέρετρο Grindelwald, μπαλκόνι θέας τριών διάσημων βουνών,
Eiger, Münch και Jungfraü. Η ανάβασή μας στα Απόλυτα
3454μ. του Jungfraü θα γίνει με αλπικό, οδοντωτό τραίνο. Ο
εκατομμυρίων ετών παγετώνας Aletsch το Μουσείο του Πάγου.
Στην επιστροφή, το παραμυθένια χιονισμένο χωριουδάκι
Wengen και το Ιnterlaken.
3η μέρα: ….εκδρομή στο Ζέρματτ
Kαλά Χριστούγεννα στο Absolute Zermatt.Ένα θέρετροορόσημο του διεθνούς jet-set. Απαλλαγμένo από τροχοφόρα,
προσεγγίζεται από ένα σημείο και μετά μόνο με τραίνο.
Επιτρέπονται μόνο ηλεκτροκίνητα οχήματα, άμαξες με
άλογα. Η ακριβοθώρητη πόλη κρατεί ως Απόλυτο μυστικό τη
μαγευτική θέα της πιο αναγνωρίσιμης, πολυφωτογραφημένης
και απόρθητης βουνοκορφής Matterhorn (4478μ), ‘Το Δόντι’

Αναχ.: 23, 30 ∆εκεµβρίου, 7 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο

1195

3ο άτ. έως 12 ετών

1095

Μονόκλινο

1665

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων € 150 περίπου.
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όπως είναι το παρατσούκλι του, το αρχέτυπο της σοκολάτας
Toblerone.
4η μέρα: Absolute 007 Walk of Fame: Schilthorn
2973 μ. - ( Piz Gloria ) - Gimmelwald
Το 1967, στην ταινία ‘On her Majesty’s Secret Service’ ο
James Bond αποδρά από μια ‘αετοφωλιά’ στα 3000μ, σε μια
καταδίωξη ιστορική για τα κινηματογραφικά δεδομένα. Στη
δική μας ταινία, στα βήματα του ‘007’ και σε αντίθετη πορεία,
αλλάζουμε τραίνα κ υπερ-θεαματικά τελεφερίκ, φτάνουμε σε
ονειρεμένα αλπικά χωριά, όπως το Mürren και το Gimmelwald,
για να κατακτήσουμε την Κορυφή Piz Gloria. Έτσι, από το Βar
‘James Bond’ του πανοραμικά περιστρεφόμενου εστιατορίου
(360ο), θα πιούμε ένα Martini, επαναλαμβάνοντας τη φράση
που είπε ο ήρωας στη σαγηνευτική καλλονή του: ‘We have
all the time in the world’.. να απολαύσουμε τις γύρω είκοσι
πασπαλισμένες με χιόνι βουνοκορφές.. ακόμη κ το Mont Blanc
ή το Μέλανα Δρυμό.
5η μέρα: Absolute Christmas Λουκέρνη - Νταβός
Αφήνουμε πίσω μας την “καρδιά” της Ελβετίας αλλά.. μάλλον
και τη δική μας, στη χιονισμένη, σαν παραμύθι, κουκλίστικη
περιοχή Bernese Oberland, για να κατευθυνθούμε ανατολικά,
προς Νταβός, όπου μια άλλη Χριστουγεννιάτικη ‘Σύνοδος
Κορυφής’ μας περιμένει. Καθοδόν, στάση και επίσκεψη
της Absolute ρομαντικής Λουκέρνης. Φωλιασμένο στη
νοτιοανατολική περιοχή Graubünden, το κοσμοπολίτικο
και κοσμοπολιτικό Davos των Αρχηγών Κρατών και της
Παγκόσμιας Οικονομικής Ελίτ, θα μας υποδεχτεί σε ένα
Χριστουγεννιάτικο -αυτή τη φορά- Παγκόσμιο Φόρουμ.
Διανυκτέρευση στο Νταβός ή στη γύρω περιοχή.

6η μέρα: Absolute Luxury : Με την ευλογία του..Saint Moritz
Σήμερα, το αλπικό τραίνο θα μας οδηγήσει από τη Chur σε
8 Absolute, Glamorous & Luxury γράμματα του Διεθνούς JetSet: S-T M-O-R-I-T-Z. Αυτός ο Absolute Ήλιος που δίνει το
παρών 322 μέρες το χρόνο, σε συνεργασία με τη διπλανή,
παγωμένη λίμνη, εγκαινιάζει τα χειμερινά σπορ, φιλοξενεί δύο
Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και γοητεύει ακαταμάχητα
εμάς, τη διεθνή αριστοκρατία και τους μεγιστάνες του πλούτου
που μένουν σε πεντάστερα, εμβληματικά ξενοδοχεία ή σε
chalets. To σφύριγμα του τραίνου για επιβίβαση, μοιάζει με την
προσωπικότητα της πόλης.
7η μέρα: Absolute Aristocracy : Νταβός - Κλόστερς - Ζυρίχη
Αθήνα
Τελευταία στάση των Royalties. To Klosters αποτελεί το Absolute
χιονοδρομικό resort των Βασιλικών Θρόνων. Συνεχίζουμε προς
Ζυρίχη, την Absolute Οικονομική πρωτεύουσα της Ελβετίας και
μόνιμη κατοικία της αγαπημένης μας - κι Ελβετίδας τώρα πια Tina Turner των 80’s. Θα επισκεφθούμε το Ιστορικό της Κέντρο
και τα αξιόλογα Μνημεία της και θα βολτάρουμε στη γεμάτη
λαμπιόνια Haupstrasse για τα τελευταία Πρωτοχρονιάτικα
ψώνια. Αναχώρηση για αεροδρόμιο και πτήση για τη
δική μας Absolute Αθήνα έχοντας ζήσει μιαν ABSOLUTE
SWITZERLAND 007.
Σημειώσεις: Η ανωτέρω ροή των εκδρομών, ξεναγήσεων,
επισκέψεων ενδέχεται να αλλάζει για την καλύτερη διεξαγωγή
του προγράμματος & κυρίως εξαιτίας των αργιών. Τελικό
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια αθηνα - γΕνΕυη & ζυρίΧη - αθηνα με την AEGEAN • Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε
επιλεγμένο ξενοδοχείο στο Ιντερλάκεν ή στη περιοχή Wilderwill • Δύο διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο στη περιοχή του Νταβός
• Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές ως ανωτέρω αναλυτικό πρόγραμμα με σύγχρονο κλιματιζόμενο πούλμαν • Μπουφέ πρόγευμα
καθημερινά • Τέσσερα δείπνα (μενού 3 πιάτων) • Αρχηγός- συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτικής για
τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & λοιπά αξιοθέατα, φόροι πόλεων, εισιτήρια
σε πλοιάρια, Saint Moritz, Montreux - Gstaad, Grindelwald - Jungfrau, Schilthorn - Piz Gloria, τελεφερίκ και γενικά όπου χρειάζεται είσοδος,
αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, φιλοδωρήματα, ό,τι δεν αναφέρεται στα πιο πάνω προσφερόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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8ος ΧΡΟΝΟΣ

ΕΛΒΕΤΙΚΕΣ & ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΑΛΠΕΙΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ∆ΕΙΠΝΟ ΚΑΙ ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Ελβετικές Άλπεις 1300μ. - Βιλλάρ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Ζυρίχη με
την SWISS INTERNATIONAL. Άφιξη και αναχώρηση για το
μαγευτικό Βιλλάρ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο EUROTEL
VICTORIA 4* (www.eurotel-victoria.ch) που βρίσκεται σε ένα
ειδυλλιακό τοπίο των Άλπεων, πνιγμένο στο πράσινο και σε
υψόμετρο 1300 μ.. Τακτοποίηση και ΧρίΣτΟυγΕννίατίκΟ
ΔΕίΠνΟ σε μπουφέ.
2η μέρα: Χριστούγεννα…σε μια παραμυθένια λευκή συμφωνία
Ξεκινήστε την γιορτινή μέρα σας με μπουφέ πρόγευμα,
αχνιστό καφέ, και… Επισκεφθείτε τη Χριστουγεννιάτικη
αγορά στη γειτονική Γκρυγιόν, Στις 17.30 ελάτε στο μπαρ να
σιγοτραγουδήσετε με τον πιανίστα μας, να πούμε τα κάλαντα,
να σας προσφέρουμε τα παραδοσιακά γλυκίσματα και
ακολουθεί το δείπνο μας.
3η μέρα: Στην καρδιά του Μον Μπλαν… Σαμονί & στο Μετζέβ !
Πρωινό μπουφέ και σήμερα θα επισκεφτούμε το γνωστό
χιονοδρομικό κέντρο του Σαμονί που αποτελεί το κέντρο
συγκέντρωσης της διεθνούς αριστοκρατίας, στους πρόποδες
του Λευκού Όρους των Άλπεων, με τα σαλέ και το κέντρο του
με τα χαρακτηριστικής ομορφιάς ξύλινα κτίρια. Κορυφαία
εμπειρία θεωρείται η βόλτα με το ψηλότερο τελεφερίκ της
Ευρώπης. Στη συνέχεια επίσκεψη στο εξίσου φημισμένο
χιονοδρομικό κέντρο του Μετζέβ στα στα 1100μ. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο και δείπνο.
4η μέρα: Γενεύη - Λωζάνη - Κάστρο Σιγιόν - Μοντρέ
Πρωινό μπουφέ και αναχώρηση για τη Γενεύη. Θα διέλθουμε
τα Μέγαρα των Διεθνών Οργανισμών, όπως ΟΗΕ, Ερυθρού
Σταυρού, Τροφίμων, Τηλεπικοινωνιών, κά. Συνεχίζουμε την
ημέρα μας με τη γνωριμία της κοσμικής και πανέμορφης
Λωζάννης. Θα επισκεφθούμε το παλιό κομμάτι της πόλης,
το εμπορικό της κέντρο και τον Καθεδρικό Ναό. Δε θα

Αναχ.: 24 ∆εκεµβρίου, 9 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο

1295

3ο άτ. έως 12 ετών

1095

Μονόκλινο

1595

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων € 150 περίπου.

παραλείψουμε να δούμε και το Ολυμπιακό Μουσείο της
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής που έχει εδώ την έδρα της.
Στη συνέχεια θα διέλθουμε από το μεσαιωνικό, ρομαντικό
κάστρο Σιγιόν και θα ολοκληρώσουμε την περιήγησή μας
στην Ελβετική Ριβιέρα με την επίσκεψή μας στο Μοντρέ, τόπο
παραθερισμού των διασημοτήτων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
και δείπνο.
5η μέρα: Γκρυγιέρ - Γκστάαντ…Snow glam!
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την πατρίδα της
Γραβιέρας την μικροσκοπική Γκρυγιέρ όπου θα επισκεφθούμε
το εργαστήρι παραγωγής Γραβιέρας (εφόσον είναι ανοικτό)
και το γραφικό χωριουδάκι με το όμορφο κάστρο και τους
ντόπιους κατοίκους με πολύχρωμες τοπικές φορεσιές. Στη
συνέχεια αναχώρηση για το Γκστάαντ. Κτισμένο σε υψόμετρο
1050μ. απλώνεται στην κοιλάδα, περιτριγυρισμένο από τις
πανύψηλες βουνοκορφές των Άλπεων και διαθέτει τις πιο
σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις για χειμερινά σπορ.
Απολαύστε τον περίπατό σας περιδιαβαίνοντας τους μικρούς
πεζόδρομους, προτού πάρουμε το δρόμο της επιστροφής για
το ξενοδοχείο μας το απόγευμα. Δείπνο.
6η μέρα: Γαλλικές Άλπεις, Κουρσεβέλ & Snow Elegance!!!
Μπουφέ πρόγευμα και διασχίζοντας το πανέμορφο κάτασπρο
τοπίο με τους ορεινούς όγκους, κάνουμε μια ολοήμερη
εκδρομή γνωριμίας στο φημισμένο χιονοδρομικά κέντρο, την
βασίλισσα των Άλπεων το Courcevel Ολόκληρη η σημερινή
μέρα μας προσφέρει εναλλαγές εντυπώσεων σε ατμόσφαιρα
ειδυλλιακή, καθώς θα βρεθούμε μέσα σε περιβάλλον
αριστοκρατικό και trendy με πολλές απολαύσεις εντός και
εκτός πίστας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
7η μέρα: Στην πρωτεύουσα Βέρνη
Μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε για την πανέμορφη Βέρνη. Θα
δούμε το κτίριο του Κοινοβουλίου, τον Πύργο του ιστορικού

ρολογιού, τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό και το παλιό
Δημαρχείο. Επισκεφθείτε το πολυκατάστημα Loeb και για τις
ωραιότερες σοκολάτες της Ελβετίας την Confisserie Tschirrey.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και δείπνο.
8η μέρα: Ρεβεγιόν και υποδοχή του 2018 …πυροτεχνήματα
στα χιόνια!!
Μπουφέ πρόγευμα. Χαλαρώστε και χαρείτε την τελευταία
μέρα του χρόνου στο πανέμορφο Βιλλάρ! Με περιπάτους
και shopping στην πόλη, χαλαρώνοντας στην πισίνα του
ξενοδοχείου μας, κάνοντας σκι στις πίστες. Η σημερινή μέρα
είναι μια γιορτή! Το βραδάκι στο μπαρ, σας προσφέρουμε ένα
απεριτίφ ανοίγοντας το εορταστικό ΡΕΒΕΓΙΟΝ. Τα μεσάνυχτα
ελάτε στη βεράντα του ξενοδοχείου, σας προσφέρουμε ένα
ποτήρι σαμπάνιας για την υποδοχή του 2018 με θέα τα
φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα πάνω από τις βουνοκορφές
των Άλπεων!
9η μέρα: Βιλλάρ - Λουκέρνη - Ζυρίχη - Αθήνα
καλη ΧρΟνία. Μπουφέ πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος και
αναχώρηση για τη κουκλίστικη Λουκέρνη, χτισμένη στην άκρη
της λίμνης των τεσσάρων καντονιών και θα περιηγηθούμε
στο καλοδιατηρημένο μεσαιωνικό της κέντρο με το παλαιό
Δημαρχείο, την χαρακτηριστική γραφική ξύλινη γέφυρα, το
μνημείο του λιονταριού και τα άλλα αξιοθέατα της πόλης. Στη
συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Ζυρίχη για τη
πτήση προς Αθήνα.
Σημειώσεις: Η ανωτέρω ροή των εκδρομών, ξεναγήσεων,
επισκέψεων ενδέχεται να αλλάζει για την καλύτερη διεξαγωγή
του προγράμματος & κυρίως εξαιτίας των αργιών. Τελικό
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια αθηνα - ζυρίΧη - αθηνα με την SWISS • Οκτώ διανυκτερεύσεις στο επιλεγμένο
ξενοδοχειακό συγκρότημα EUROTEL VICTORIA 4* Sup. Στο πανέμορφο Βιλλάρ της Ελβετίας • Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές ως
ανωτέρω αναλυτικό πρόγραμμα με σύγχρονο κλιματιζόμενο πούλμαν • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Οκτώ δείπνα στο ξενοδοχείο
Ελβετία συμπεριλαμβανομένου του Χριστουγεννιάτικου μπουφέ και του ρεβεγιόν της 31 Δεκ. • Αρχηγός- συνοδός του γραφείου
μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτικής για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & λοιπά αξιοθέατα, φόροι πόλεων,
εισιτήρια σε πλοιάρια, τελεφερίκ και γενικά όπου χρειάζεται είσοδος, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, φιλοδωρήματα, ό,τι δεν αναφέρεται
στα πιο πάνω προσφερόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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MONAXO

MONAXO - ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ
Ν Υ Ρ Ε Μ Β Ε Ρ Γ Η - Σ Α ΛΤ Σ Μ Π Ο Υ Ρ Γ Κ - Ν Ο Ϊ Σ Β Α Ν Σ ΤΑ Ϊ Ν - Ο Μ Π Ε ΡΑ Μ Ε Ρ Γ Κ Α Ο Υ

1η μέρα: Αθήνα - Μόναχο - Νυρεμβέργη, Χριστουγεννιάτικη
αγορά
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Μόναχο με
την LUFTHANSA ή την AEGEAN. Άφιξη & άμεση αναχώρηση
για την Νυρεμβέργη. Θα περπατήσουμε στο εντυπωσιακό
ιστορικό κέντρο με τα μεσαιωνικά κτίρια, την κεντρική πλατεία,
το Δημαρχείο και τον εντυπωσιακό Καθεδρικό Ναό. Τέλος θα
επισκεφτούμε τη πιο εντυπωσιακή Χριστουγεννιάτικη αγορά
στην Ευρώπη (κλείνει το μεσημέρι στις (24 Δεκ. στις 14:00).
Περπατήστε μέχρι την Christkindlesmarkt, την παραμυθένια
πόλη με τα Carousel, και τις πολυάριθμες δραστηριότητες για
παιδιά, και χαθείτε μέσα στα περισσότερα από 200 υπαίθρια
καταστήματα που σας περιμένουν για τις Χριστουγεννιάτικες
αγορές σας. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το Μόναχο.
Άφιξη και τακτοποίηση σε ένα από τα επιλεγμένα ξενοδοχεία
COURTYARD by MARRIOTT 4* sup. (www.marriott.com) ή στο
ολοκαίνουργιο (Οκτώβριος 2017) ROOMERS AUTOGRAPH
COLLECTION 5* (www.marriott.com)
2η μέρα: Χριστουγεννιάτικη αγορά Μονάχου
Μπουφέ πρόγευμα και περιπατητική περιήγηση στο ιστορικό
κέντρο με την έντονα εορταστική ατμόσφαιρα, τα εντυπωσιακά
μέγαρα, το Δημαρχείο και άλλα αξιοθέατα. Βόλτα στην
Χριστουγεννιάτικη αγορά (ανοιχτή μέχρι στις 24/12 στις 14:00
μ.μ.) που αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα. Δείτε
το ρολόι του επιβλητικού Δημαρχείου που χτυπάει δύο φορές την

ημέρα βλέπουμε τις 32 πολύχρωμες φιγούρες να κινούνται προς
δυο κατευθύνσεις υπο τους ήχους 43 καμπανών, γιορτάζοντας
το γάμο του Δούκα Γουλιέλμου. Εδώ θα δείτε το πανύψηλο
100 μέτρων Χριστουγεννιάτικο δέντρο με τα 2500 λαμπιόνια,
θα νιώσετε το άρωμα του ζεστού κρασιού στα μικρά ξύλινα
περίπτερα, θα γευτείτε τα κλασικά λαχταριστά λουκάνικα Wurst
και θα αγοράσετε πανέμορφα χειροποίητα χριστουγεννιάτικα
δώρα.
3η μέρα: εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ
Μπουφέ πρόγευμα και ολοήμερη εκδρομή στην πανέμορφη πόλη
του Σάλτσμπουργκ, διασχίζοντας το εντυπωσιακό τοπίο της
Βαυαρίας και λίγο αργότερα της Αυστρίας. Θα ξεκινήσουμε από
το παλάτι Μίραμπελ με τους κήπους του και αφού περάσουμε
το ποτάμι θα δούμε την Γκέτρεϊντγκάσε, που είναι ο κεντρικός
εμπορικός δρόμος της παλιάς πόλης. Ανάμεσα σε κομψές
μπουτίκ και βιτρίνες με πορσελάνινες κούκλες βρίσκεται το
σπίτι όπου γεννήθηκε ο Μότσαρτ, και σήμερα είναι το ομώνυμο
Μουσείο με ενδιαφέροντα προσωπικά και οικογενειακά
αντικείμενα.
4η μέρα: Κάστρο Νοισβανστάιν & Όμπεραμεργκάου...
Ρομαντικός δρόμος
Μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στο γραφικό Ομπεραμεργκάου
με τα ξύλινα ζωγραφιστά σπιτάκια, παγκόσμια γνωστό για
το θέατρο των Παθών του Χριστού, που αναβιώνει κάθε

10 χρόνια για να τιμήσει ένα τάμα που έγινε το 1633, σε μια
ύστατη προσπάθεια αναχαίτισης της πανούκλας που σάρωνε.
Ακολουθώντας τα μονοπάτια της Ρομαντικής Γερμανίας,
φθάνουμε στο επιβλητικό και μεγαλειώδες Κάστρο του Νοϊσβανστάιν που δεσπόζει στο λόφο.
5η μέρα: Μόναχο - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και μέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε στον
ελεύθερο χρόνο σας και εφόσον η πτήση σας το επιτρέπει
επισκέψεις στα παγκοσμίου φήμης μουσεία και πινακοθήκες
του Μονάχου (εφόσον είναι ανοιχτά) όπως η πρόσφατα
ανακαινισμένη Alte Pinakotek που με αίθουσες γεμάτες
αριστουργήματα παλαιών δασκάλων της Αναγέννησης από τον
14ο έως τον 18ο αιώνα είναι το μουσείο που πλέον συναγωνίζεται
το Λούβρο. Απέναντι βρίσκεται η Νέα Πινακοθήκη, την οποία
μπορείτε να επισκεφθείτε και έπειτα να συνεχίσετε τη μέρα σας
στο Deutches Museum. Εναλλακτικά δείτε το μουσείο της BMW
και το Ολυμπιακό Πάρκο. μεταφορά στο αεροδρόμιο & πτήση
επιστροφής στην Αθήνα.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί
κάτι. Το εξαήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μία επιπλέον
ελεύθερη μέρα. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 7, 22,23,26,29,30 ∆εκεµβρίου & 2 Ιανουαρίου, 5 µέρες & 22 ∆εκεµβρίου, 6 µέρες
22-26 & 23-27 ∆εκ. - 29∆εκ.-2 Ιαν.& 30 ∆εκ.- 3 Ιαν.

Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτ. έως 12 ετών
Μονόκλινο

COURTYARD
CITY CENTER 4*
545
495
695

ROOMERS
AUTOGRAPH COLLECTION 5*
715
665
1035

22-27 ∆εκ.

COURTYARD
CITY CENTER 4*
595
545
775

ROOMERS
AUTOGRAPH COLLECTION 5*
795
745
1195

7-11 ∆εκ., 26 - 30 ∆εκ., 2-6 Ιαν.

COURTYARD
CITY CENTER 4*
495
445
645

ROOMERS
AUTOGRAPH COLLECTION 5*
665
615
985

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 180 - Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη € 70 και από άλλες πόλεις € 140 με την AEGEAN. (αναλόγως με τη διαθεσιμότητα). - Για τους πελάτες που θα επιλέξουν AEGEAN υπάρχει επιβάρυνση € 50

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια αθηνα-ΜΟναΧΟ-αθηνα με τη LUFTHANSA ή την AEGEAN • Τέσσερις ή πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας • Πλουσιοπάροχο
μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα • Χριστουγεννιάτικο Δείπνο σε παραδοσιακή μπυραρία • Αρχηγός - συνοδός του
γραφείου μας • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & λοιπά αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, καθώς & ότι αναφέρεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο κ.λ.π.
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ΒΕΝΕΤΙΑ

ΛΙΜΝΕΣ Β. ΙΤΑΛΙΑΣ
ΚΟΜΟ - ΛΟΥΓΚΑΝΟ

1η μέρα: Αθήνα - λίμνη Garda Sirmione-λίμνη Βαρέζε
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μιλάνο με την AEGEAN. Άφιξη
και αναχώρηση για τη λίμνη Γκάρντα, που έχει πολλά μικρά νησιά που είναι
προσβάσιμα με καραβάκια. Αργότερα, κατευθυνόμαστε στο μεσαιωνικό
Σιρμιόνε, όπου θα περιηγηθούμε. Τέλος αναχώρηση για την Λίμνη Βαρέζε. Η
πόλη είναι κτισμένη στους πρόποδες του Σάκρο Μόντε ντι Βαρέζε, το οποίο
από το ΜΠΚ της UNESCO.
2η μέρα: λίμνη Βαρέζε - Κόμο
Πρωινό και αναχωρούμε για το μαγευτικό Κόμο γνωστή για τις επιβλητικές τις
βίλες. Σας προτείνουμε μια βόλτα με καραβάκι για να απολαύσετε τη μοναδική
θέα των Άλπεων.
3η μέρα: λίμνη Βαρέζε - λίμνη Ματζόρε - Στρεζα - Cannobio - Χριστουγεννιάτικο
δείπνο
Πρωινό. Θα αναχωρήσουμε για τη λίμνη Ματζόρε, μία από τις μεγαλύτερες
και γνωστότερες λίμνες της Ιταλίας. Συνεχίζουμε για τη λουλουδιασμένη
κωμόπολη Στρέζα. Χρόνος ελεύθερος για προαιρετική κρουαζιέρα με το
καραβάκι στο νησάκι Ίζολα Μπέλα όπου βρίσκεται το παλάτι Μπορομέο
Επόμενη επίσκεψη το Cannobio Τέλος επιστροφή στο ξενοδοχείο. Απολαύστε
το (προτεινόμενο) Χριστουγεννιάτικο Δείπνο.
4η μέρα: λίμνη Βαρέζε - Λουγκάνο
Πρωινό και αναχώρηση για Ελβετία. Υπέροχα τοπία μας οδηγούν στο
Λουγκάνο. Στην περιήγηση που αμέσως ακολουθεί στην πόλη, θα δούμε
τον καθεδρικό ναό του Σαν Λορέντζο, το Μουσείο της Βίλας Τσάνι και την
εκκλησία της Σάντα Μαρία Ντέλι Άντζολι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: λίμνη Βαρέζε - Μιλάνο - πτήση επιστροφής
Πρωινό και αναχώρηση για το Μιλάνο όπου θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας
στο ιστορικό του κέντρο, τον καθεδρικό ναό της πόλης, τον περίφημο Ντουόμο
και θα περπατήσουμε στη γκαλέρια Βιττόριο Εμμανουέλε Β΄. Ολοκληρώνουμε
τη βόλτα μας στην ξακουστή Σκάλα του Μιλάνο. Το βράδυ μετάβαση στο
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Αναχ.: 22 ∆εκεµβρίου, 5 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

PALACE GRAND VARESE 4*

∆ίκλινο
445
3ο άτ. έως 12 ετών
395
Μονόκλινο
575
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων € 150.
Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται έκπτωση € 100 κατ’ άτομο
Χριστουγεννιάτικο δείπνο € 40 κατ άτομο
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΑΘΗΝΑ με την Aegean Airlines • Πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • Τέσσερις
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 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.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων. Είσοδοι σε μουσεία, θεάματα και γενικά
όπου απαιτείται. Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Checkpoint 20 € (πληρωτέα στην
Αθήνα). Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
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ΤΟΣΚΑΝΗ - ΒΕΝΕΤΙΑ
1η μέρα: Αθήνα Πάντοβα Φλωρεντία
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Βενετία.
Αναχώρηση για την ΠΑΝΤΟΒΑ, την αρχαιότερη
πιθανόν πόλη της βόρειας Ιταλίας. Θα επισκεφτούμε
την μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Αντωνίου και
θα γνωρίσουμε την μοναδική πλατεία Prato della Valle.
Αργά το απόγευμα μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στη
Φλωρεντία

2η μέρα: Φλωρεντία, ξενάγηση
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Μπολόνια,σύντομη
περιήγηση της πόλης, όπου θα δούμε τη Βασιλική
του Αγ. Πετρονίου ,θα περπατήσουμε στα στενά
πλακόστρωτα σοκάκια της Πιάτσα Ματζόρε πριν
ξεκινήσουμε για την περιπατητική ξενάγηση της
Φλωρεντία. Θα δούμε το μεγαλοπρεπές Ντουόμο, τη
Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο την εκκλησία
Σάντα Κρότσε, την Πιάτσα Ντε Λα Σινιορία που
στολίζει το σιντριβάνι του Ποσειδώνα, το Πόντε Βέκιο
όπου στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, τη
Λότζα με αγάλματα σπουδαίων γλυπτών, εξωτερικά
την Πινακοθήκη Ουφίτσι, την γέφυρα Πόντε Βέκιο,
την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, με τη αψίδα Αρκόνε και τα
ιστορικά καφέ.
3η μέρα: Φλωρεντία - Σιένα - Σαν Τζιμινιάνο
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για τη μεσαιωνική πόλη
της Σιένας. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη
κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου δεσπόζει το
μεσαιωνικό Δημαρχείο, θα θαυμάσουμε τα μεσαιωνικά
αρχοντικά, τις εκκλησιές και τον Καθεδρικό Ναό,
αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Συνεχίσουμε
για το γραφικό Σαν Τζιμινιάνο γνωστό, όπου θα
σεργιανήσουμε στα στενά σοκάκια ανάμεσα σε
πύργους και την περίφημη πιάτσα Ντέλλα Τσιστερνα.
Προαιρετικά, (κόστος ατομικό) δοκιμασία winetasting
από γνωστό οινοπαραγωγό της Τοσκάνης.

4η μέρα: Βενετία
Μετά το πρωινό, αναχώρηση αναχώρηση για την
Βενετία που είναι χτισμένη πάνω σε 118 μικρά
νησιά, που ενώνονται με 410 περίπου γέφυρες. Θα
μεταφερθούμε με βαπορέτο (κόστος ατομικό) στην
περιοχή Καστέλλο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και το Βυζαντινό
Ινστιτούτο, θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο των
Δόγηδων και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του
Αγίου Μάρκου, με τον ομώνυμο Καθεδρικό Ναό, το
καμπαναριό, το Πύργο του Ρολογιού, τη Μαρκιανή
Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Τέλος,
θα επισκεφθούμε ένα εργαστήριο υαλουργίας με
ιδιαίτερα κομψοτεχνήματα από κρύσταλλα Μουράνο.
Τακτοποίηση στα δωμάτια στο ξενοδοχέιο μας στη
Βενετία
5η μέρα: Βενετία -Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση και αναχώρηση για το
αεροδρόμιο, όπου θα έχουμε την πτήση της επιστροφής
μας στην Αθήνα .
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς
να παραλειφθεί κάτι. To εξαήμερο πρόγραμμα
περιλαμβάνει μία επιπλέον ελεύθερη μέρα στη Βενετία.
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας

Αναχ.: 23,29 ∆εκεµβρίου &
3 Ιανουαρίου 5,6 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτ. έως 12 ετών
Μονόκλινο

595
545
795

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων € 180
για την αναχώρηση της Πρωτοχρονιάς υπάρχει επιβάρυνση

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ -ΒΕΝΕΤΙΑ-ΑΘΗΝΑ με Volotea Airlines • Βαλίτσα έως 15 κιλά • Τρείς
(3) διανυκτερεύσεις στη Φλωρεντία • Μία (1) διανυκτερεύση στη Βενετία • Πρωινό καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές &
περιηγήσεις πόλεων ως αναλυτικό πρόγραμμα • Ελληνόφωνος ξεναγός • Κόστος αποσκευής • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, Check points € 20 (πληρωμή από Αθήνα),Είσοδοι
μουσείων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, Έξοδα βαπορέτου κατά τη διαμονή στη Βενετία, Δημοτικός φόρος πόλης Φλωρεντίας
& Βενετίας (€4 την ημέρα ανά άτομο). Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή είναι προτεινόμενο ή αναφέρετε ως προαιρετικό.
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ΟΡΒΙΕΤΟ

ΡΩΜΗ
ΟΡΒΙΕΤΟ
ΒΑΤΙΚΑΝΟ - ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ - CASTELLI ROMANI

ΝΕΟ

στο κεντρικό MARRIOTT GRAND FLORA 4*SUP πάνω στη Via Veneto
1η μέρα: Αθήνα - Ρώμη - ξενάγηση πόλης - Κατακόμβες
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για τη Ρώμη
με την AEGEAN AIRLINES ή την ALITALIA. Άφιξη και
πρώτη μας επίσκεψη στις κατακόμβες το Αγ. Καλλίστου,
θα δούμε επίσης την πλατεία που σχεδίασε ο Μπερνίνι, το
μπαλκόνι που ο Πάπας ευλογεί τους πιστούς, την πλατεία
Βενετίας, το Παλάτσο Βιτοριάνο που είναι και ο άγνωστος
στρατιώτης της Ιταλίας, το Παλάτσο Βενέτσια, το μπαλκόνι
της Λετίτσια, μητέρας του Ναπολέων Βοναπάρτη. Θα
περάσουμε κάτω από το Καπιτώλιο, μέσα από το δρόμο των
Ρωμαϊκών αγορών, τον ιππόδρομο, τον λόφο του Παλατίνου,
τις θέρμες του αυτοκράτορα Καρακάλα, την αψίδα του
Μεγάλου Κωνσταντίνου και ολοκληρώνουμε την ξενάγηση
μας με το Κολοσσαίο. Τακτοποίηση στο πολυτελές ξενοδοχείο
MARRIOTT GRAND FLORA 4* sup (www.marriott.com)
ένα κομψό νεοκλασικό κτήριο δίπλα στους κήπους της Villa
Borghese, στο τέρμα της Via Venetto ή στο CICERONE 4*
(www.hotelcicerone.com). Το βράδυ δυνατότητα προαιρετικού
νυχτερινού γύρου της πόλης.
2η μέρα: Ρώμη - μουσεία Βατικανού - Βασιλική Αγ. Πέτρου
Μπουφέ πρόγευμα και η σημερινή μας ημέρα θα ξεκινήσει
με επίσκεψη στα Μουσεία του Βατικανού, όπου θα δούμε
τις αίθουσες των γλυπτών, των χαλιών, των παπύρων, των
αυτοκρατόρων και θα καταλήξουμε στην διάσημη Καπέλα
Σιστίνα, το παρεκκλήσιο του Αποστολικού Παλατίου, επίσημης

κατοικίας του Πάπα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας του
οποίου η οροφή ζωγραφίστηκε από τον Μιχαήλ-Άγγελο.
Ακολουθεί επίσκεψη στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού,
όπου βρίσκεται η Βασιλική του Αγίου Πέτρου (η μεγαλύτερη
εκκλησία του κόσμου). Θα ξεναγηθούμε στην εκκλησία και
θα δούμε την θεσπέσια κατασκευή του Μιχαήλ Αγγέλου, την
περίφημη Πιετά και τον μπρούτζινο τεράστιο άμβωνα του
Μπερνίνι.
3η μέρα: Ρώμη - Ορβιέτο & επίσκεψη στο εκπτωτικό χωριό
Castelli Romani
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το Ορβιέτο μια
μεσαιωνική πόλη και δήμος της νοτιοδυτικής Ούμπρια, στην
κεντρική Ιταλία. Είναι γνωστό και ως ο «κρυµµένος θησαυρός
της Ούµπριας», χτισµένο σε ένα από τα πιο δραµατικά
σκηνικά της Ιταλίας, αφού τα κτίριά του βρίσκονται πάνω σε
τραχείς βράχους ηφαιστειακής τέφρας, περιβαλλόµενα από
τείχη δηµιουργηµένα από την ίδια πέτρα που ονοµάζεται
«tufa». Ελεύθερος χρόνος επίσκεψη στο εκπτωτικό χωριό
Castelli Romani όπου μπορείτε να πραγματοποιήσετε αγορές
επώνυμων ειδών με έκπτωση ως 70%.

5η μέρα: Ρώμη - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος μέχρι τη μεταφορά
στο αεροδρόμιο για τη πτήση για Αθήνα.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

4η μέρα:...εκδρομή στη Φλωρεντία
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την προαιρετική
εκδρομή στη Φλωρεντία ( έξοδα ατομικά ). Θα γνωρίσουμε
μέσα από την ξενάγηση μας μια από τις θρυλικότερες πόλεις

Αναχ.: 22,23,26,29,30 ∆εκ., 2,3 Ιαν. 15,16 Φεβ., 5 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

της Ιταλίας. Θα δούμε το Ντουόμο, το Βαπτιστήριο, την
εκκλησία Σάντα Κρότσε, την Πόντε Βέκιο και την Πιάτσα ντε λα
Σινιορία που είναι και τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης.
Το απόγευμα ελεύθερο για να χαρείτε την πόλη όπως εσείς
επιθυμείτε ή για να κάνετε τα ψώνια σας από τη φημισμένη
αγορά της.

CICERONE 4*

MARRIOTT GRAND FLORA 4*

∆ίκλινο

495

625

3ο άτ. έως 12 ετών

345

575

Μονόκλινο

625

945

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων € 150
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη € 70 και από άλλες πόλεις € 140 με την AEGEAN. (αναλόγως με τη διαθεσιμότητα).

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια αθηνα - ρώΜη - αθηνα με την AEGEAN ή την
ALITALIA • Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας • Μπουφέ πρόγευμα
καθημερινά • Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο • Ξενάγηση της πόλης της ρώμης &
κατακόμβες • Ξενάγηση στα Μουσεία του Βατικανού & στη Βασιλική του αγίου Πέτρου
• Εκδρομή Ορβιέτο - εκπτωτικό χωριό Castelli Romani • Αρχηγός / συνοδός του γραφείου
μας • Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης και Ταξιδιωτική έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων, check
point (20€ κατ’ άτομο), είσοδοι σε μουσεία και στους επισκεπτόμενους αρχαιολογικούς χώρους
& Βατικανό, ακουστικά για την ξενάγηση του Αγ. Πέτρου, αχθοφορικά και φιλοδωρήματα, Ότι
δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
75
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GALERIES LAFAYETTE

ΣΤΟΝ ΜΑΓΙΚΟ
ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ
1η μέρα: Αθήνα - Παρίσι
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Παρίσι. Άφιξη
και μεταφορά στο κέντρο της πόλης. Θα δούμε την Παναγία των
Παρισίων, το Καρτιέ Λατέν, τους κήπους του Λουξεμβούργου, το
Πάνθεον, την Πλας ντε λα Κονκόρτ, τον τάφο του Ναπολέοντα, τα
Ηλύσια Πεδία, την Όπερα, την πλατεία Ομονοίας, την Αψίδα του
Θριάμβου, το Τροκαντερό, τον πύργο του Άιφελ, κ.λ.π. Επίσκεψη
στο μουσείο αρωμάτων. Μεταφορά και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο
4* και χρόνος ελεύθερος για την πρώτη γνωριμία με την πόλη.
Ακολουθείστε προαιρετικά την βραδινή κρουαζιέρα στον Σηκουάνα.
2η μέρα: Βερσαλλίες - Λούβρο - Μουσείο αρωμάτων Fragonard
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ξενάγηση στα πανέμορφα
Ανάκτορα των Βερσαλλιών. Θα δούμε τα Βασιλικά διαμερίσματα,
την αίθουσα των κατόπτρων όπου υπογράφηκε και η συνθήκη
των Βερσαλλιών το 1919. Χρόνος ελεύθερος για να επισκεφθείτε
τους απέραντους Βασιλικούς κήπους με τις πανέμορφες λιμνούλες
Επόμενος σταθμός μας το περίφημο μουσείο του Λούβρου όπου θα
δούμε την Νίκη της Σαμοθράκης και την Αφροδίτη της Μήλου, την
Ελληνική πτέρυγα την πτέρυγα με τους πίνακες όπου και το μοναδικό
αριστούργημα του Ντα Βίντσι, η περίφημη Τζοκόντα. Τελειώνουμε
την ημέρα μας με επίσκεψη στο μουσείο αρωμάτων Fragonard.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ περπατήστε την περίφημη
Σανζ Ελυζέ με τα πανέμορφα καφέ και τα πολυτελή καταστήματα.
ΑΝΑΧ/ΣΕΙΣ
ΑΕΡ. ΕΤΑΙΡΙΑ
AIR FRANCE
23,28,31/12

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ

DISNEYLAND

3η μέρα: Παρίσι - ελεύθερη μέρα
Πρόγευμα, πρωινό ελεύθερο για ψώνια στα πασίγνωστα
πολυκαταστήματα της Gallerries Lafayette και Printemps. Το βράδυ
προαιρετική διασκέδαση σε ένα απο τα περίφημα Καμπαρέ του
Παρισιού (LIDO, MOULIN ROUGE, PARADIS LATIN).
4η - 5η μέρα: διαμονή στη Disneyland
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μαγικό κόσμο της Ντίσνευλαντ.
Το πανέμορφο πάρκο άνοιξε τις πόρτες του τον Απρίλιο του
1992 και βρίσκεται σε απόσταση 32 χλμ. από το Παρίσι. Από
τον Μάρτιο του 2002 εγκαινιάστηκε και το νέο πάρκο με τα
περίφημα στούντιο της Μέτρο Γκόλντεν. Τακτοποίηση στα
δωμάτια στο ξενοδοχείο MAGIC CIRCUS και 2 ημέρες ελεύθερες
μέσα στα πάρκα για να ζήσετε στην εποχή του Φαρ Ουέστ με
τα ποταμόπλοια και τα φαράγγια, επισκεφθείτε το νησί των
πειρατών με τους κρυμμένους θησαυρούς και τα μυθικά παζάρια.
Γευματίστε εξ’ιδίων σε ένα από τα 29 ρεστοράν και επισκεφθείτε
τον μαγικό κόσμο της Κοιμωμένης, του Πινόκιο και του Πήτερ
Παν, της Χιονάτης και των επτά Νάνων. Ταξιδέψτε στο VISIONARIUM με τον Ιούλιο Βερν και ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ
μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο STAR TOUR. Επισκεφθείτε
τα στούντιο της Μέτρο Γκόλντεν και σε ρόλους κομπάρσων
ζήστε την μοναδική εμπειρία του γυρίσματος μιας ταινίας. Για το

+ 1 1 ΕΝΗΛ. + 2 2 ΕΝΗΛΙΚΕΣ 3 ΕΝΗΛΙΚΕΣ 2 ΕΝΗΛΙΚΕΣ
2 ΕΝΗΛΙΚΕΣ 3 ΕΝΗΛΙΚΕΣ 4 ΕΝΗΛΙΚΕΣ 1 ΕΝΗΛ.
ΠΑΙ∆Ι
ΠΑΙ∆ΙΑ + 1 ΠΑΙ∆Ι + 1 ΠΑΙ∆Ι + 2 ΠΑΙ∆ΙΑ

IBIS PARIS 17 CLISHY 3*

1850

2640

3380

1830

2490

2510

3360

3235

HOLIDAY INN OPERA
GRANDS BULEVARDS 4*

2130

3040

3935

2110

2780

2800

3915

3895

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 150
Επιβάρυνση για την αναχώρηση 28/12
Ζητήστε μας αναλυτικό τιμοκατάλογο.
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ - ΑΘΗΝΑ με τη AIR FRANCE • Τρεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στο Παρίσι &
δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο MAGIC CIRCUS • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, μετακινήσεις, επισκέψεις
ως ανωτέρω αναλυτικό πρόγραμμα • Ξενάγηση στα ανάκτορα των Βερσαλλιών με επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό • Ξενάγηση στο Μουσείο του
Λούβρου με επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό • Τρεις μέρες δωρεάν εισόδους στα πάρκα της Disneyland κατά τη διάρκεια της παραμονής σας •
Αρχηγός- συνοδός του γραφείου μας στο Παρίσι • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α. • Συμμετοχή
στην κλήρωση για τα “τρία Χρυσά Δώρα”
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, φόροι πόλεων πληρωτέοι στην αθήνα, είσοδοι σε μουσεία(Λούβρου 17-22 €, Βερσαλλίες 15-17 €)
μνημεία & λοιπά αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, καθώς & ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο κ.λ.π.
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βράδυ παρακολουθείστε προαιρετικά με δείπνο το πανέμορφο
Μπούφαλο Μπίλ σόου.
6 μέρα: Παρίσι - Αθήνα
Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος, επιβίβαση στο πούλμαν μεταφορά
στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής για τη Ελλάδα.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί
κάτι. Το πρόγραμμα δύναται να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα.
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ III

Ομαδικά Ταξίδια στην Ευρώπη
RITZ PARIS

ANGELINA CAFE

ΠΑΡΙΣΙ - DISNEYLAND
1η μέρα: Αθήνα - Παρίσι
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη γαλλική πρωτεύουσα,
το Παρίσι με την AEGEAN. Άφιξη και μεταφορά στο κέντρο της
πόλης για την ξενάγηση μας. Θα δούμε την Παναγία των Παρισίων,
το Καρτιέ Λατέν, τους κήπους του Λουξεμβούργου, το Πάνθεον, την
Πλας ντε λα Κονκόρτ, τον τάφο του Ναπολέοντα, τα Ηλύσια Πεδία,
την Όπερα, την πλατεία Ομονοίας, την Αψίδα του Θριάμβου, το
Τροκαντερό, τον πύργο του Άιφελ. Μεταφορά και τακτοποίηση σε
ένα από τα κεντρικά ξενοδοχεία, όπως το W PARIS OPERA 5*
(www.wparisopera.com) ή το CROWNE PLAZA REPUBLIQUE 4*
(www.ihg.com) Χρόνος ελεύθερος για την πρώτη γνωριμία μας με
την πόλη. Ακολουθείστε προαιρετικά την βραδινή κρουαζιέρα με
τα περίφημα μπατώ που θα μας κυλίσουν απαλά στα νερά του
Σηκουάνα δίνοντας μας την ευκαιρία να δούμε το φωταγωγημένο
Παρίσι από διαφορετική σκοπιά καθώς και την άνοδο μας στο
υψηλότερο σημείο της πόλης τον λόφο της Μοντμάρτρης με την
μοναδική Σακρ Κερ το σπίτι του Σαλβατόρ Νταλί και την πλατεία με
τους υπαίθριους ζωγράφους. Στον ελεύθερο σας χρόνο απολαύστε
γευστική κρεμμυδόσουπα σε κάποιο από τα παραδοσιακά μπιστρό
που κοσμούν τα στενά σοκάκια της περιοχής.
2η μέρα: Βερσαλλίες - Λούβρο
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την σημερινή μας ξενάγηση
στα πανέμορφα Ανάκτορα των Βερσαλλιών. Θα δούμε τα Βασιλικά
διαμερίσματα, την αίθουσα των κατόπτρων όπου υπογράφηκε
και η συνθήκη των Βερσαλλιών το 1919. Χρόνος ελεύθερος για
να επισκεφθείτε τους απέραντους Βασιλικούς κήπους με τις
πανέμορφες λίμνες Επόμενος σταθμός μας το περίφημο μουσείο του
Λούβρου. Θα δούμε την Νίκη της Σαμοθράκης και την Αφροδίτη της

Μήλου, την Ελληνική πτέρυγα, την πτέρυγα με τους πίνακες όπως
και μοναδικό αριστούργημα του Ντα Βίντσι, η περίφημη Τζοκόντα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ σας προτείνουμε να
περπατήσετε στο περίφημο Σαν Ζερμεν με την ομώνυμη εκκλησία,
τα αριστοκρατικά καφέ όπως το Le Deux Magots, το De Flore και να
πιείτε το ποτό σας στο μπαρ Αλκαζάρ.
3η μέρα: Παρίσι - (Νορμανδία)
Μπουφέ πρόγευμα και ελεύθερη μέρα στη διάθεση σας. Απολαύστε
την μητροπολιτική πλευρά της Γαλλικής Πρωτεύουσας, στις
απαστράπτουσες μπουτίκ της Faubourg St. Honore και Avenue
Montagne, ή αν θέλετε έναν ζεστό μυρωδάτο γαλλικό καφέ καθίστε
στο “Avenue“ όπου θα συναντήσετε τους ομορφότερους ανθρώπους
της πόλης. Επίσης επισκεφθείτε τα πασίγνωστα πολυκαταστήματα
τη Gallerries Lafayette και Printemps. Οι μυρωδιές από τις
πολυάριθμες Boulangerie με τις ολόφρεσκες μπαγκέτες και τα ζεστά
κρουασάν όπως και το γνωστό Cafe dela Paix που λάτρευε ο Σατρ
στην όπερα μας προκαλούν για μια στάση. Εναλλακτικά μπορείτε
να συμμετάσχετε στην προαιρετική μας εκδρομή στην Νορμανδία
(έξοδα ατομικά), με τις επισκέψεις μας στην μεσαιωνική Ονφλέρ μετο
γραφικό της λιμανάκι και στην μεσαιωνική ειδυλλιακή Ντωβίλ με την
δίδυμη της Τρουβίλ που αποτελούν το καμάρι της κοσμοπολίτικης
ακτής. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ
σας προτείνουμε βόλτα ίσως στη πιο αριστοκρατική γειτονιά της
πόλης το Μαρέ όπου βρίσκεται η πλατεία των Βοσγίων χτισμένη
σε απόλυτη συμμετρία, διάσημη για το σπίτι του Βικτορ Ουγκο.
Εκεί μπορείτε να γευτείτε εκλεκτά εδέσματα σε μοντέρνα εστιατόρια
όπως το Les Bougresses που βρίσκεται στη πλατεία της αγοράς της
Αγίας Αικατερίνης.

Αναχ.: 23,26,30 ∆εκ. & 2,3 Ιαν., 15,16 Φεβ. 5 µέρες
22,23,29 ∆εκεµβρίου, 6 µέρες
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ/ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
CROWNE PLAZA REPUBLIQUE 4*

Τιµές κατ’ άτοµο

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

W PARIS OPERA 5*

CROWNE PLAZA REPUBLIQUE 4*

5 µέρες

6 µέρες

5 µέρες

6 µέρες

5 µέρες

6 µέρες

∆ίκλινο

665

735

1055

1195

695

775

3ο & 4ο άτ έως 12

495

555

955

1135

525

585

Μονόκλινο

895

1035

1555

1795

965

1095

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων € 150 με AEGEAN
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη € 70 και από άλλες πόλεις € 140 με την AEGEAN. (αναλόγως με τη διαθεσιμότητα).

4η μέρα: Στο Βασίλειο της Disneyland
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για τη Disneyland. Στις γιορτές,
το θεματικό αυτό Πάρκο γίνεται πιο μαγευτικό, γιατί ο καταπληκτικός
Χριστουγεννιάτικος στολισμός με τα χιλιάδες λαμπιόνια να το
φωτίζουν και οι ήρωες του παραμυθιού ντυμένοι γιορτινά, δίνουν
μια άλλη φαντασμαγορία στον χώρο που ξετρελαίνει μικρούς
και μεγάλους. Όσες φορές και να έχει κάποιος επισκεφθεί την
Disneyland, είναι αδύνατον να φαντασθεί την ομορφιά, την
επιβλητικότητα και την μοναδικότητα που παρουσιάζει ο χώρος
τη περίοδο των Εορτών με τις παρελάσεις από τους Άγιους
Βασίληδες και το παγοδρόμιο δίπλα στη λίμνη. Επιστροφή στο
Παρίσι. Για απόψε το βράδυ η πρόταση μας είναι το Trois Mailletz
που βρίσκεται στο Καρτιε Λατεν για μια νύχτα παρέα με μοναδικές
μελωδίες απ΄ όλο τον κόσμο.
5η μέρα: Παρίσι - Μουσείο αρωμάτων Fragonard - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το μουσείο-εργαστήριο
αρωμάτων Φραγκονάρ που στεγάζεται σε ένα από τα πιο όμορφα
κτίρια της πόλης του Φωτός που στο παρελθόν είχε φιλοξενήσει
μεγάλες προσωπικότητες όπως η Μαρία Κάλλας. Μυηθείτε στα
μυστικά της αρωματοποιίας και εμπιστευθείτε τη μύτη σας για τις
αγορές σας. Χρόνος ελεύθερος και μεταφορά στο αεροδρόμιο για
την πτήση επιστροφής για την Ελλάδα.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραληφθεί
κάτι. Το 6 ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μία επιπλέον ελεύθερη
μέρα. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια αθηνα-ΠαρίΣί-αθηνα με την AEGEAN
AIRLINES • Τέσσερις ή πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας •
Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές,εκδρομές, περιηγήσεις,
ξεναγήσεις ως άνω πρόγραμμα • Ξενάγηση στα ανάκτορα των Βερσαλλιών & στο
Μουσείο του Λούβρου με επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό
• Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας στο Παρίσι • Aσφάλεια Αστικής ευθύνης &
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων
πληρωτέοι στο Παρίσι, είσοδοι σε μουσεία (Λούβρου € 19-24, Βερσαλλίες € 17-19 και
Disneyland € 69-78 ενήλικας € 61-68 παιδί κάτω των 12) μνημεία & λοιπά αξιοθέατα,
ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, καθώς & ό,τι αναφέρεται ως
προαιρετι κό ή προτεινόμενο κ.λ.π.
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ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΙΑ
ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΙΑ - ΒΟΣΠΟΡΟΣ

1η μέρα: Αθηνα - Κωνσταντινούπολη
Αναχωρούμε αεροπορικώς για την Κωνσταντινούπολη.
Άφιξη στο αεροδρόμιο και η πρώτη μέρα θα ξεκινήσει με
επίσκεψη στην Παναγιά την Μπαλουκλιώτισσα, στη Μονή
της Χώρας, και στην Παναγία των Βλαχερνών,όπου εψάλη
για πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος. Τέλος θα επισκεφθούμε
το Πατριαρχείο, όπου θα δούμε το ναό του Αγ. Γεωργίου, την
Κλειστή Πύλη, το χώρο μαρτυρίου του Πατριάρχη Γρηγορίου
Ε΄. Mεταφορά στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Κωνσταντινούπολη - Πριγκηπόννησσα
Πρωινό και αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή στα
Πριγκιποννήσια. Αναχωρώντας με το πούλμαν για την
αποβάθρα του “Bostanci” από όπου θα πάρουμε το πάρουμε
το πλοιάριο για την ολοήμερη εκδρομή για την Ολοήμερη
εκδρομή προς τη Χάλκη και τη Θεολογική Σχολή, την
Πρίγκιπο, τα δημοφιλή Πριγκιποννήσια. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Κωνσταντινούπολη
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουμε την σημερινή
μας ξενάγηση της Πόλης με επίσκεψη στην Αγία Σοφία,
ένα από τα πλέον σημαντικά αρχιτεκτονικά μνημεία όλων
των εποχών. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το περίφημο
Τζαμί του Σουλτάν Αχμέτ, πιο γνωστό σαν Γαλάζιο Τζαμί,
το βυζαντινό Ιππόδρομο και το «Βυζαντινό Υδραγωγείο.
Τελευταία στάση το Τοπ καπί, παλάτι των Σουλτάνων από με
ωραιότατους εσωτερικούς κήπους και αυλές,σήμερα μουσείο

των ανεκτίμητων θησαυρών τους με θέα προς τη θάλασσα
του Μαρμαρά.
4η μέρα: Κωνσταντινούπολη - Ντολμά Μπαχτσέ- Αιγυπτιακή
& Κλειστή αγορά Κρουαζιέρα στο Βόσπορο
Μπουφέ πρωινό και η σημερινή μας ημέρα θα ξεκινήσει με
επίσκεψη στα ανάκτορα του Ντολμά Μπαχτσέ. Συνεχίσουμε
επίσκεψη στην αγορά Μπαχαρικών (Αιγυπτιακή αγορά) και
στο γραφικό και πολύβουο Καπαλί Τσαρσί -την Σκεπαστή
Αγορά- με τους 100 δρόμους και τα 4.000 καταστήματα.
Έπειτα θα απολαύσουμε μια κρουαζιέρα στις όχθες του
Βοσπόρου.
5η μέρα: Κωνσταντινούπολη - Αθήνα
Μπουφέ πρωινό ελεύθερη μέρα έως τη μεταφορά στο
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι. Εάν ο καιρός δεν επιτρέπει την εκδρομή
στα Πριγκιποννήσια, πραγματοποιείται οδική εκδρομή κατά
μήκος του Βόσπορου. Στην εκδρομή των Χριστουγέννων
περιλαμβάνεται η μεταφορά ανήμερα τα Χριστούγεννα στο
Οικουμενικό Πατριαρχείο για την παρακολούθηση της Θεία
Λειτουργίας. Στην εκδρομή των Θεοφανείων περιλαμβάνονται
οι μεταφορές στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για την
παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας, και στο Κεράτιο
Κόλπο για τον καθαγιασμό των Υδάτων.

Αναχ.: 23,26,29 ∆εκεµβρίου & 3 Ιανουαρίου, 5 µέρες αερ/κως
22,28 ∆εκεµβρίου & 2 Ιανουαρίου, 7 µέρες οδικώς
Τιµές κατ’ άτοµο

INN PERA BW ERESIN 4* sup HOLIDAY INN SISLI 5* RITZ CARLTON 5*

Ο∆ΙΚΩΣ

∆ίκλινο

450

470

490

635

395

3ο άτ. έως 12 ετών

390

390

390

460

305

Μονόκλινο

550

590

630

910

585

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 140 - Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη € 70 και από άλλες πόλεις € 140 με την AEGEAN.
(αναλόγως με τη διαθεσιμότητα) - Για τις αναχωρήσεις της Πρωτοχρονιάς υπάρχει επιβάρυνση (ζητήστε μας τον αναλυτικό τιμοκατάλογο).
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια αθηνα - κώνΣταντίνΟυΠΟλη - αθηνα με AEGEAN • Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής
σας • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • ΔώρΟ η ημιδιατροφή στα ξενοδοχείο HOLIDAY INN SISLI • Εκδρομές ξεναγήσεις όπως αναφέρονται
στο πρόγραμμα με ελληνόφωνο ξεναγό - συνοδό • Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτική Ασφάλιση έως 75 ετών.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, αχθοφορικά και
φιλοδωρήματα, και ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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...ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

στο βραβευμένο ARGOS IN CAPPADOCIA

1η μέρα:Αθήνα-Καισάρεια-Πασάμπαγ-Άβανο (Καππαδοκία)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για Καισάρεια. Άφιξη
και πανοραμική ξενάγηση στην Καισάρεια με ελεύθερο χρόνο στο
ιστορικό κέντρο και θα συνεχίσουμε για την κοιλάδα Πασάμπαγ
όπου θα θαυμάσουμε τους ομορφότερους σχηματισμούς της
Καππαδοκίας . Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην
Άβανο (περίχωρα ). Αργότερα μεταφορά για να παρακολουθήσουμε
το μοναδικό θέαμα της τελετής του χορού των περιστρεφόμενων
δερβίσηδων.
2η μέρα:Άβανο-Μαλακόπη-Φαράγγι Περιστρέματος-Καρβάλη
Προαιρετική βόλτα με τα αερόστατα νωρίς το πρωί .Πρόγευμα
και αναχώρηση για την τη υπόγεια Πολιτεία της Μαλακοπής όπου
εξωτερικά θα θαυμάσουμε την εκκλησία των Αγ.Θεοδώρων και
πανοραμικά το φαράγγι του Περιστρέματος ένα θαύμα της φύσης
αποόπου ξεκίνησε ο μοναχικός βίος. Το απόγευμα θα επισκεφτούμε
τον οικισμό της Καρβάλης με τον Ιερο Ναο του Αγ .Γεωργίου .
3η μέρα:Άβανο-Κόραμα-Σινασός-Ουτσχισαρ
Πρόγευμα και ξενάγηση στην κοιλάδα του Κοράματος με τις
υπόσκαφες εκκλησίες με έντονα παλαιοχριστιανικά στοιχεία και
τις καλοδιατηρημένες αγιογραφίες .Εν συνεχεία θα επισκεφτούμε
την Σινασό,όπου ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το σπίτι του Ριζου και
η εκκλησία των Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης . Επιστροφή και
περιήγηση στη Άβανο με επίσκεψη στο μουσείο κεραμικων ,επόμενη
στάση ο οικισμό Ουτσχισάρ με το κάστρο και τα υπόσκαφα σπίτια.
4η μέρα:Αραβησσό -Κοιλάδα Ρόδων-Προκόπι- Αθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Αραβησσό όπου θα περιηγηθούμε
. Στην συνέχεια θα μεταβούμε στην κοιλάδα των Ρόδων στη πόλη
του Προκοπίου και θα αναρριχηθούμε στον Πέτρινο λόφο. Στην
συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο πτήση για την Αθήνα.

Αναχ.: 23,30 ∆εκεµβρίου , 3 Ιανουαρίου
& 16 Φεβρουαρίου 4 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
4*
∆ίκλινο
395
3ο άτ έως 12 ετών
305
Μονόκλινο
470
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων 180 €

5*
595
505
750

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσεως • Τρεις διανυκτερεύσεις
σε ξενοδοχείο 4*,5* • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • 2 δείπνα εντός ξενοδοχείου &
1 γεύμα σε τοπικό εστιατόριο στη Σινασό. • Show με χορό των περιστρεφόμενων
Δερβίσηδων • Μεταφορές, εκδρομές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με
ελληνόφωνο ξεναγό • Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης & Ταξιδιωτική
Ασφάλιση έως 75 ετών.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων, αχθοφορικά,
φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & λοιπά αξιοθέατα, και ότι δεν αναφέρεται
στα προσφερόμενα. Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων/δείπνων.
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ

ΠΑΦΟΣ

ΚΥΠΡΟΣ

...HILTON CYPRUS

µε ΡΕΒΕΓΙΟΝ και πολλές εκπλήξεις

1η μέρα: Αθήνα - Λάρνακα - Λευκωσία
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για τη
Λάρνακα με την AEGEAN AIRLINES. Άφιξη και περιήγηση
της πόλης με την εκκλησία του Αγ. Λαζάρου την κεντρική
λεωφόρο Φοινικούδες, τον γραφικό υδροβιότοπο με τις
Αλυκές που διαβιούν τα πανέμορφα Φλαμίνγκος. Στη
συνέχεια αναχώρηση για τη πρωτεύουσα της χώρας, τη
Λευκωσία. Θα γνωρίσουμε τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου
Ιωάννη, το Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο, τα Ενετικά Τείχη, τα
Φυλακισμένα Μνήματα & περπατώντας στο πεζόδρομο της
οδού Λήδρας και μέσα από τα σοκάκια θα φτάσουμε στη
κατεχόμενη Λευκωσία. Θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό της
Αγ.Σοφίας που σήμερα λειτουργεί σαν τζαμί. Τακτοποίηση
στο πολυτελές ξενοδοχείο HILtoN CYprUs 5* (www.
hilton.com) και τακτοποίηση σε executive δωμάτια με
δυνατότητα χρήσης του executive lounge, της θερμαινόμενης
πισίνας, Jacuzzi, Sauna και του studio γυμναστικής στο
Hiltonia Health Club. Δείπνο
2η μέρα: Λεμεσός - Πάφος
Μπουφέ πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Για όσους
επιθυμούν, προτείνουμε εκδρομή (έξοδα ατομικά) στην
Λεμεσό και στη Πάφο. Φτάνοντας στη πόλη της Λεμεσού, θα
γνωρίσουμε τα γραφικά σοκάκια της παλιάς, τον Δημόσιο και
Ζωολογικό κήπο της πόλης ή να κάνετε βόλτα στην θαυμάσια
προκυμαία. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη πόλη-μουσείο,
την ρομαντική Πάφο. Θα διασχίσουμε το Φασούρι με τους
καταπράσινους πορτοκαλεώνες και τα αμπέλια, την Αγγλική
Βάση της Επισκοπής, και θα φθάσουμε στην “Πέτρα του
Ρωμιού”. Εδώ κατά την μυθολογία γεννήθηκε από τους
αφρούς της θάλασσας, η θεά Αφροδίτη. Επίσκεψη στους
Τάφους των Βασιλέων και στην Στήλη του Αποστόλου
Παύλου. Μπορούμε να επισκεφθούμε τα περίφημα
ψηφιδωτά στην Έπαυλη του Διονύσου, του Θησέα και του
Αιώνα, που θεωρούνται από τα ωραιότερα της Ανατολικής
Μεσογείου, στο γραφικό λιμανάκι με το κάστρο. Η Πάφος
περιλαμβάνεται στον κατάλογο της ΟΥΝΕΣΚΟ, σαν τόπος
παγκόσμιας κληρονομιάς. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Ορεινά Θέρετρα - Τρόοδος - Μονή Κύκκου - Πλάτρες
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για τα Ορεινά θέρετρα,
στην εντυπωσιακή οροσειρά του όρους Τρόοδος. Θα δούμε
γραφικά χωριά, γνωστά κρασοχώρια, σκαρφαλωμένα στις
πλαγιές του βουνού μέσα σε καταπράσινα τοπία. Επίσκεψη σε
μια από τις σημαντικότερες Μονές του Χριστιανικού κόσμου,
αυτή της Παναγίας του Κύκκου. Στη συνέχεια θα δούμε τον
τάφο του Εθνάρχη Μακαρίου, που βρίσκεται λίγο πιο πέρα
από το μοναστήρι στο “Θρονί της Παναγίας”. Συνεχίζουμε για
να επισκεφθούμε το πανέμορφο γραφικό χωριό Πλάτρες, που
ύμνησε ο Σεφέρης γράφοντας “Τα αηδόνια δεν σ αφήνουν
να κοιμηθείς στις Πλάτρες“ με το υπέροχο κλίμα, τις φυσικές
καλλονές, το καταπράσινο περιβάλλον και τα τρεχούμενα
νερά, σε υψόμετρο 1200 μ.. Χριστουγεννιάτικο Δείπνο.
4η μέρα: ΧρΟνία ΠΟλλα
Μπουφέ πρόγευμα και Χριστουγεννιάτικη ελεύθερη μέρα σε
ένα εορταστικό στολισμένο ξενοδοχείο με πλούσιο εορταστικό
Χριστουγεννιάτικο γεύμα.
5η μέρα: Δερύνεια / Κατεχόμενα Αμμόχωστος - Αγία Νάπα Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την νότια πλευρά
του νησιού την Δερύνεια όπου από το παρατηρητήριο του
Πολιτιστικού Κέντρου δίπλα στο οδόφραγμα θα έχουμε την
ευκαιρία να αγναντέψουμε τα κατεχόμενα εδάφη και την
Αμμόχωστο, να επισκεφτούμε τον τοπικό επιβλητικό ναό
των Αγ. Πάντων. Στην επιστροφή μας θα γνωρίσουμε την
παραλιακή πανέμορφη Αγία Νάπα. Ακολουθεί η μεταφορά μας
στο αεροδρόμιο της Λάρνακας για την πτήση μας προς Αθήνα.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι. Στη περίπτωση που οι οικογένειες μείνουν
σε 2 connecting δωμάτια τότε τα συγκεκριμένα δωμάτια θα
είναι standard και όχι executive. Για την είσοδο σας στα
κατεχόμενα είναι απαραίτητη η αστυνομική ταυτότητα με
Λατινικούς χαρακτήρες ή Διαβατήριο με ισχύ 6 μηνών από την
επιστροφή.Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΓΙΟΡΤΕΣ 5*
• Διαμονή σε executive δωμάτια με ημιδιατροφή
• Χριστουγεννιάτικο δείπνο στις 24/12 (μέρος ημιδιατροφής)
• Χριστουγεννιάτικο γεύμα στις 25/12 (μέρος ημιδιατροφής)
• Ελεύθερη χρήση του Executive Lounge

κατά τη διάρκεια της ημέρας σύμφωνα
με το πρόγραμμα του ξενοδοχείου
• Ελεύθερη χρήση της θερμαινόμενης πισίνας, Jacuzzi,
Sauna και του studio γυμναστικής στο Hiltonia Health Club
• Δωρεάν παροχή wi fi internet (κοινόχρηστοι χώροι)

Αναχ.: 22,23 ∆εκεµβρίου, 5 ηµέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
545
3ο άτ έως 12 ετών
395
3ο & 4ο άτ έως 12 ετών
445
σε 2 connecting rooms
Μονόκλινο
695
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων € 150.
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη € 70 και από άλλες πόλεις € 140 με
την AEGEAN. (αναλόγως με τη διαθεσιμότητα)
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια αθηνα - λαρνακα
- αθηνα με την AEGEAN • Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο
πολυτελές ξενοδοχείο HILTON CYPRUS 5* σε executive
δωμάτια • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις
ως άνω πρόγραμμα • Αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας •
Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως
75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι
καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, λοιπά αξιοθέατα, ποτά,
φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, καθώς & ό, τι
αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο κ.λ.π.
79

Ομαδικά Ταξίδια στην Ευρώπη
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ

ΧΑ Ϊ ∆ΕΛΒΕΡΓΗ
1η μέρα: Αθήνα - Φρανκφούρτη - Χαΐδελβέργη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την
Φρανκφούρτη με την LUFTHANSA ή την AEGEAN. Άφιξη και
αναχώρηση για τη Φρανκφούρτη πόλη που εκτός από έδρα
του Χρηματιστηρίου, τραπεζών και πολιτιστικό κέντρο της
Γερμανίας θεωρείται δίκαια το «Μανχάταν» του Μάιντ. Λίγος
χρόνος για να περπατήσουμε στον πεζόδρομο Zeil που είναι
η χαρά του shopping και επίσκεψη στη Χριστουγεννιάτικη
αγορά της πόλης. Αναχώρηση για τη Χαΐδελβέργη και
τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο CROWNE PLAZA 4*
Sup. (www.crowneplazaheidelberg.de).
2η μέρα: Χαΐδελβέργη
Πρωινό και περιήγηση της πόλης. Θα έχουμε την ευκαιρία
να περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο ιστορικό της κέντρο
με το παλιό Πανεπιστήμιο και την εκκλησία Αγ. Πνεύματος.
Θα θαυμάσουμε τα κτίρια με την Μπαρόκ αρχιτεκτονική & την
πολύβουη κεντρική πλατεία της αγοράς. Μετά το τέλος της
περιήγησης μπορείτε να ανεβείτε μέχρι το επιβλητικό Schloss
(κάστρο της Χαϊδελβέργης), για να θαυμάσετε την πόλη και
το ποταμό πανοραμικά, αλλά και για να δείτε το περίφημο
Γερμανικό μουσείο Φαρμακευτικής. Περπατήστε στο τεράστιο
πεζόδρομο της παλιάς πόλης, την Χαουπστράσε (1600 μ.) που

θεωρείται ο μεγαλύτερος της Γερμανίας, αγαπητός από τον
γυναικείο πληθυσμό αφού είναι γεμάτος από καταστήματα.
3η μέρα: στη μαγεία του Μέλανα Δρυμού, Φράιμπουργκ,
λίμνη Τίτιζε & καταρράκτες Triberg - Στρασβούργο
Πρόγευμα και προορισμός μας ο Μέλανας Δρυμός και το
σπάνιας ομορφιάς Μαύρο Δάσος με την καταπληκτική φύση.
Πρώτη μας στάση το Φράιμπουργκ από τις γνωστότερες
και πλέον φημισμένες πανεπιστημιουπόλεις της Γερμανίας,
όπου και θα περιηγηθούμε περιπατητικά. Συνεχίζουμε για
την καρδιά του μαγευτικού δάσους, τον περίφημο Μέλανα
Δρυμό, που είναι γεμάτος με ψηλά κωνοφόρα δέντρα και
ξύλινα κουκλίστικα σαλέ. Το οδοιπορικό μας περνώντας από
γραφικές κοιλάδες θα καταλήξει αρχικά στην «πνιγμένη» στο
πράσινο λίμνη Τίτιζεε και στη συνέχεια στους υψηλότερους
καταρράκτες της Γερμανίας στην περιοχή Τρίμπεργκ. Μην
ξεχνάτε ό,τι βρίσκεστε στην καρδιά του Μέλανα Δρυμού, για
αυτό μην παραλείψετε να επισκεφθείτε το τοπικό μουσείο, με
εκθέματα της περιοχής του Μέλανα Δρυμού, ή κάποιο από τα
πολλά καταστήματα.
4η μέρα: Χαΐδελβέργη - Μπάντεν Μπάντεν - Στρασβούργο
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το Μπάντεν Μπάντεν

ΧΑΪ∆ΕΛΒΕΡΓΗ

ΜΕΛΑΝΑΣ
∆ΡΥΜΟΣ

Η ξακουστή αυτή λουτρόπολη είναι γνωστή για τις ιαματικές
πηγές, τα λουτρά του Καρακάλα, αλλά και το Καζίνο,
κτίριο«κόσμημα» της πόλης, με τους ολάνθιστους κήπους
& τον ποταμό Όος που την διαρρέει. Ελεύθερος χρόνος και
αναχώρηση για το Στρασβούργο όπου θα περιηγηθούμε.
Εκεί δεσπόζει ο Καθεδρικός Ναό της Notre Dame με ύψος
142 μ., αλλά και το εντυπωσιακό Αστρονομικό ρολόι που
βρίσκεται στο εσωτερικό του, από τα μεγαλύτερα που
υπάρχουν παγκοσμίως. Δεν θα παραλείψουμε βεβαίως να
περπατήσουμε στην γνωστή κουκλίστικη «Μικρή Γαλλία»
με τα ξύλινα σπιτάκια. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη
Χαΐδελβέργη.
5η μέρα: Στρασβούργο - Φρανκφούρτη - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος αναλόγως με την
πτήση της επιστροφής. Μεταφορά στη Φρανκφούρτη και το
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 22,23,26 ∆εκεµβρίου & 2 Ιανουαρίου, 15 Φεβρουαρίου, 5 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

SMART PRICE

∆ίκλινο

545

595

3ο άτ. έως 12 ετών

445

495

Μονόκλινο

695

745

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 180
SMART PRICE: Για κρατήσεις έως 30 μέρες πριν την αναχώρηση και για περιορισμένο αριθμό θέσεων.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια αθηνα - ΦρανκΦΟυρτη - αθηνα με
την LUFTHANSA ή την AEGEAN • Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο CROWNE
PLAZA 4* sup ή παρόμοιο • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις ως άνω
πρόγραμμα • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Αρχηγός- συνοδός του
γραφείου μας • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75
ετών • Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων,
check point - parking € 20 κατ άτομο, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία,
μνημεία & λοιπά αξιοθέατα, και ότι δεν αναφέρεται στα προσφερόμενα.
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ΑΛΣΑΤΙΑΣ & ΤΟΥ ΜΕΛΑΝΑ ∆ΡΥΜΟΥ
1η μέρα: Αθήνα - Φρανκφούρτη - Στρασβούργο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την
Φρανκφούρτη με την LUFTHANSA. Άφιξη και αναχώρηση
για τη Φρανκφούρτη πόλη που εκτός από έδρα του
Χρηματιστηρίου, τραπεζών και πολιτιστικό κέντρο της
Γερμανίας θεωρείται δίκαια το «Μανχάταν» του Μάιντ. Λίγος
χρόνος για να περπατήσουμε στον πεζόδρομο Zeil που είναι
η χαρά του shopping και επίσκεψη στη Χριστουγεννιάτικη
αγορά της πόλης. Στη συνέχεια αναχώρηση για το
Στρασβούργο και τακτοποίηση στο επιλεγμένο ξενοδοχείο
HILTON STRASBOURG 4* Sup. (www.hilton.com).
2η μέρα: Στρασβούργο - Μπάντεν Μπάντεν
Πρωινό και αναχώρηση για το κέντρο της πόλης όπου θα
περιηγηθούμε. Εκεί δεσπόζει ο Καθεδρικός Ναό της Notre
Dame με ύψος 142 μ., αλλά και το εντυπωσιακό Αστρονομικό
ρολόι που βρίσκεται στο εσωτερικό του, από τα μεγαλύτερα
που υπάρχουν παγκοσμίως. Δεν θα παραλείψουμε βεβαίως
να περπατήσουμε στην γνωστή κουκλίστικη «Μικρή Γαλλία»
με τα ξύλινα σπιτάκια. Η Χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης
με φόντο τον Καθεδρικό Ναό, είναι από τις μεγαλύτερες της
Γαλλίας. Ένα γιγαντιαίο Χριστουγεννιάτικο δέντρο στην
πλατεία Κλεμπέρ μετατρέπει όλη τη πόλη σε παραμυθένιο
τόπο. Στη συνέχεια αναχώρηση για το Μπάντεν Μπάντεν.
Η ξακουστή αυτή λουτρόπολη είναι γνωστή για τις ιαματικές
πηγές, τα λουτρά του Καρακάλα, αλλά και το Καζίνο, κτίριο
«κόσμημα» της πόλης, με τους ολάνθιστους κήπους & τον
ποταμό Όος που την διατρέχει.
ΕΓΚΙΣΕΜ

3η μέρα: … δρόμος του κρασιού Εγκισέμ, Κολμάρ & Ρίκβιρ
Πρωϊνό και αναχώρηση για το γραφικό χωριό Eguisheim,
που βρίσκεται «απλωμένο» γύρω από ένα φρούριο του
8ου αιώνα και έχει αλλάξει ελάχιστα τους τελευταίους πέντε
αιώνες. Το χωριό οχυρώθηκε για πρώτη φορά το 1257 και
τον 16ο αιώνα κατασκευάστηκαν στενά πέτρινα σοκάκια σε
κύκλους, δίνοντας στο Eguisheim έναν μοναδικό χαρακτήρα.
Το κλίμα της περιοχής είναι ιδανικό για αμπελοκαλλιέργεια.
Συνεχίζοντας το οδοιπορικό μας στη καρδιά της Αλσατίας,
θα φτάσουμε στην γοητευτική πόλη του Κολμάρ, που είναι
πλούσια σε μεσαιωνική και αναγεννησιακή αρχιτεκτονική,
και για την περίφημη Μικρή Βενετία. Τέλος θα καταλήξουμε
στο χωριό Ρίκβιρ Έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό
κυρίως για την αρχιτεκτονική των κτιρίων του 16ου αιώνα,
που μοιάζουν ανέπαφα, και των τειχών που το περιβάλλουν.
4η μέρα: στη μαγεία του Μέλανα Δρυμού, Φράιμπουργκ,
λίμνη Τίτιζε & καταρράκτες Triberg - Στρασβούργο
Πρόγευμα και προορισμός μας ο Μέλανας Δρυμός και το
σπάνιας ομορφιάς Μαύρο Δάσος με την καταπληκτική φύση.
Πρώτη μας στάση το Φράιμπουργκ από τις γνωστότερες
και πλέον φημισμένες πανεπιστημιουπόλεις της Γερμανίας,
όπου και θα περιηγηθούμε περιπατητικά. Συνεχίζουμε για
την καρδιά του μαγευτικού δάσους, τον περίφημο Μέλανα
Δρυμό, που είναι γεμάτος με ψηλά κωνοφόρα δέντρα και
ξύλινα κουκλίστικα σαλέ. Το οδοιπορικό μας περνώντας από
γραφικές κοιλάδες θα καταλήξει αρχικά στην «πνιγμένη» στο
πράσινο λίμνη Τίτιζεε και στη συνέχεια στους υψηλότερους
καταρράκτες της Γερμανίας στην περιοχή Τρίμπεργκ. Μην

Αναχ.: 21,22,29 ∆εκεµβρίου, 6 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

21,22 ∆εκ.

29 ∆εκ.

∆ίκλινο

595

695

3ο άτ έως 12 ετών

495

595

Μονόκλινο

795

965

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 180.

ξεχνάτε ό,τι βρίσκεστε στην καρδιά του Μέλανα Δρυμού, για
αυτό μην παραλείψετε να επισκεφθείτε το τοπικό μουσείο, με
εκθέματα της περιοχής του Μέλανα Δρυμού, ή κάποιο από τα
πολλά καταστήματα. Τέλος αναχώρηση για τη Χαΐδελβέργη
και τακτοποίηση στο και κεντρικό ξενοδοχείο μας CROWNE
PLAZA 4* sup. (www.crowneplazaheidelberg.de).
5η μέρα: Χαΐδελβέργη - περιήγηση πόλης
Πρωινό και περιήγηση της πόλης που μας φιλοξενεί. Θα
έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο
ιστορικό της κέντρο με το παλιό Πανεπιστήμιο και την
εκκλησία Αγ. Πνεύματος. Θα θαυμάσουμε τα κτίρια με την
Μπαρόκ αρχιτεκτονική & την πολύβουη κεντρική πλατεία της
αγοράς. Μετά το τέλος της περιήγησης μπορείτε να ανεβείτε
μέχρι το επιβλητικό Schloss (κάστρο της Χαϊδελβέργης), για
να θαυμάσετε την πόλη και το ποταμό πανοραμικά, αλλά και
για να δείτε το περίφημο Γερμανικό μουσείο Φαρμακευτικής.
Περπατήστε στο τεράστιο πεζόδρομο της παλιάς πόλης, την
Χαουπστράσε (1600 μ.) που θεωρείται ο μεγαλύτερος της
Γερμανίας, αγαπητός από τον γυναικείο πληθυσμό αφού είναι
γεμάτος από καταστήματα.
6η μέρα: Χαΐδελβέργη - Φρανκφούρτη - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και μεταφορά στη Φρανκφούρτη και το
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
Περιλαµβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια αθηνα - ΦρανκΦΟυρτη
- αθηνα με την LUFTHANSA • Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο
CROWNE PLAZA 4* sup στη Χαιδελβέργη & δύο διανυκτερεύσεις
στο ξενοδοχείο HILTON STRASBOURG • Μεταφορές, εκδρομές,
περιηγήσεις, ξεναγήσεις ως άνω πρόγραμμα • Πλουσιοπάροχο μπουφέ
πρόγευμα καθημερινά • Αρχηγός- συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια
Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
∆εν Περιλαµβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων,
φόροι πόλεων, check point - parking € 20 κατ άτομο, αχθοφορικά,
φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & λοιπά αξιοθέατα, και ότι
δεν αναφέρεται στα προσφερόμενα.

81

Ομαδικά Ταξίδια στην Ευρώπη
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ

ΡΟΤΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ

ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ

ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ
∆ΡΟΜΟΣ

ΡΟΤΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ - ΜΟΝΑΧΟ - ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ

1η μέρα: Αθήνα - Φρανκφούρτη - Νυρεμβέργη στην πιο
όμορφη Χριστουγεννιάτικη αγορά του κόσμου!!!
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την
Φρανκφούρτη με την AEGEAN ή την LUFTHANSA. Άφιξη
και αναχώρηση για τη Νυρεμβέργη. Κατά την περιήγηση μας
θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά το επιβλητικό
Δημαρχείο και την ιστορική Marktplatz, τους εντυπωσιακούς
ναούς του Αγίου Λαυρεντίου και του Αγίου Σεβάλδου, το
ιστορικό «Γηροκομείο του Αγίου Πνεύματος» στις όχθες του
ποταμού Πέγκνιτζ και το επιβλητικό κάστρο, Kaiserburg. Στη
συνέχεια θα επισκεφθούμε την Χριστουγεννιάτικη αγορά
της Christkindlesmarkt, (έως τις 24 Δεκ. νωρίς το μεσημέρι).
Τακτοποίηση στο κεντρικό στο πολυτελές ξενοδοχείο μας LE
MERIDIEN GRAND HOTEL 5* (www.starwoodhotels.com).
2η μέρα: Χριστουγεννιάτικη αγορά Μονάχου
Πρωινό και αναχώρηση για το Μόναχο.Βόλτα στην
Χριστουγεννιάτικη αγορά (ανοιχτή μέχρι στις 24/12 στις
14:00 μ.μ.) που αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά
αξιοθέατα. Δείτε το ρολόι του επιβλητικού Δημαρχείου που
χτυπάει δύο φορές, και τις 32 φιγούρες που αναπαριστούν
τον γάμο του Δούκα Γουλιέλμου και μπαινοβγαίνουν υπό
τους ήχους 40 καμπανών. Εδώ θα δείτε το πανύψηλο 100
μέτρων Χριστουγεννιάτικο δέντρο με τα 2500 λαμπιόνια.
3η μέρα: Ρόττενμπουργκ - Μπάμπερκ
Πρωινό και ξεκινάμε για την παραμυθένια πόλη του
Ρόττεμπουργκ, ίσως την πιο καλά διατηρημένη μεσαιωνική
πόλη της Ευρώπης. Περπατήστε στα πλακόστρωτα
δρομάκια, με τα χαρακτηριστικά σπιτάκια με τις ξυλοδεσιές,
θαυμάστε το Αναγεννησιακό Δημαρχείο και επισκεφθείτε τον

καθεδρικό του Αγίου Ιακώβου.Συνεχίζουμε για το μαγευτικό
Μπάμπεργκ, χτισμένο, όπως η Ρώμη πάνω σε επτά λόφους,
με καταστήματα με αντίκες και τις πολυάριθμες ζυθοποιίες
που ειδικεύονται στην παρασκευή της διάσημης καπνιστής
μπύρας.
4η μέρα: Ρέγκενσμπουργκ… η πρώτη πρωτεύουσα της
Βαυαρίας
Πρωινό και αναχώρηση για την πρώτη πρωτεύουσα της
Βαυαρίας το μεσαιωνικό Ρέγκενσμπουργκ. Χτισμένη
στις όχθες των ποταμών Δούναβη και Ρέγκεν, η πόλη
αποτελεί μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς
της UNESCO από το 2006.Ανακαλύψτε τη γοητευτική
Πέτρινη Γέφυρα, διασχίστε την ρωμαϊκή πύλη της Porta
Praetoria, επισκεφθείτε τον καθεδρικό του Αγίου Πέτρου
και εξερευνήστε το παλιό Δημαρχείο που αποτέλεσε
το Κοινοβούλιο (Reichstag) της Αγίας Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας. Επίσης μην παραλείψετε να επισκεφτείτε
το παλάτι του «Τhurn &Ταxis». Επιστροφή στο ξενοδοχείο
μας στη Νυρεμβέργη.
5 μέρα: Νυρεμβέργη - Αθήνα
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος αναλόγως με την πτήση της
επιστροφής και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση
για την Αθήνα.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά,χωρίς να
παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 22,23,29 ∆εκεµβρίου & 2 Ιανουαρίου, 5 µέρες
29 ∆εκ.- 2 Ιαν. & 2-6 Ιαν.
Τιµές κατ’ άτοµο
22-26 ∆εκ. & 23-27 ∆εκ.
∆ίκλινο
3ο άτ. έως 12 ετών
Μονόκλινο

635
535
785

585
485
735

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 180
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη € 70 και από άλλες πόλεις € 140 με την AEGEAN.
(αναλόγως με τη διαθεσιμότητα).
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Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια αθηνα - ΦρανκΦΟυρτη - αθηνα με την AEGEAN ή την
LUFTHANSA • Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο πολυτελές ξενοδοχείο LE MERIDIEN GRAND NURNBERG 5* •
Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις ως άνω πρόγραμμα • Αρχηγός
συνοδός του γραφείου μας στον προορισμό σας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς
έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & λοιπά
αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, καθώς και ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο κ.λ.π.
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ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΒΡΑ∆ΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ
∆ΡΕΣ∆Η
ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΣΑΝ ΣΟΥΣΙ - ΠΟΤΣ∆ΑΜ
1η μέρα: Αθήνα - Βερολίνο, ξενάγηση πόλεως, μουσείο
Περγάμου
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με την AEGEAN
για το Βερολίνο. Με την άφιξη, ξεκινάμε τη γνωριμία μας
με την πόλη. θα δούμε την Πύλη του Βραδεμβούργου,
το Ράιχσταγκ (Βουλή), το χρυσό άγαλμα της Νίκης, το
Δημαρχείο, τμήματα από το πρώτο διαχωριστικό τείχος,
την Όπερα και θα καταλήξουμε στο ιδιαίτερα ενδιαφέρον
Μουσείο Περγάμου με μία από τις πιο μεγάλες συλλογές
Ελληνικών Αρχαιοτήτων (μεγάλο μέρος του είναι κλειστό
λόγω ανακαίνισης). Μεταφορά και τακτοποίηση στο
πολυτελές & κεντρικό ξενοδοχείο MARRIOTT BERLIN 5*
Deluxe (www.marriott.com) ή στο εξίσου κεντρικό PARK
INN RADISSON 4* (www.parkinn.com).
2η μέρα: Βερολίνο - Aνάκτορα Σαν Σουσί -Πότσδαμ
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το ιστορικό Πότσδαμ
και τα ανάκτορα Σαν Σουσί, όπου δεσπόζουν τα βασιλικά
ανάκτορα του Φρειδερίκου Β΄. Μέσα σε ένα υπέροχο
σκηνικό από λίμνες και μεγαλειώδεις κήπους βρίσκονται
τα ανάκτορα που σκοπός τους ήταν να συναγωνιστούν τις
Βερσαλλίες. Μετά την ξενάγηση, επιστροφή στο Βερολίνο
και χρόνος ελεύθερος. Επισκεφθείτε την καρδιά του νέου
Βερολίνου την Potsdamer Platz, εδώ βρίσκεται το Sony
Center με τον εντυπωσιακό θόλο, το filmmuseum με
κοστούμια της Μαρλεν Ντιντριχ, και το Casino...η πλατεία
που δεν κοιμάται ποτέ.

3η μέρα: Βερολίνο & Χριστουγεννιάτικη αγορά
Μπουφέ πρόγευμα. Χαρείτε τη μέρα σας στο γιορτινό και
στολισμένο Βερολίνο. Διασχίστε με τα πόδια την Under den
Linden, τη λεωφόρο με τα ωραιότερα μπαρόκ και νεοκλασικά
κτίρια της πόλης. Στην Aλεξάντερ Πλάτς, ανεβείτε στον
Πύργο της Τηλεόρασης (365 μ.) για να δείτε πανοραμικά
την πόλη. Απόγευμα ελεύθερο στη διάθεσή σας για αγορές
ή για μια βόλτα στη Χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης
(στις 24/12 κλείνει στις 6 μ.μ & στις 31/12 κλείνει στις 1 μ.μ.).
4η μέρα: Βερολίνο - Δρέσδη
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την ημερήσια
εκδρομή στην ιστορική Δρέσδη στις όχθες του ποταμού
Έλβα δώρο του γραφείου μας. Μεγαλοπρεπή κτίρια μπαρόκ
αρχιτεκτονικής φανερώνουν την αίγλη του παρελθόντος.
Επιστροφή στο Βερολίνο.

PARK INN RADISSON 4*

∆ΡΕΣ∆Η

5η μέρα: Βερολίνο - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την
πτήση για την Αθήνα.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι. Το 6 ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μία
επιπλέον ελεύθερη μέρα και το 4 ήμερο μία λιγότερο ελεύθερη
μέρα. Στις 30/12 δεν υπάρχει δυνατότητα διαμονής στο
MARRIOTT 5*. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 22,23,26,30 ∆εκεµβρίου & 4 Ιανουαρίου, 4,5,6 ηµέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

ΠΟΤΣ∆ΑΜ

MARRIOTT BERLIN 5*

4 µέρες

5 µέρες

6 µέρες

4 µέρες

5 µέρες

6 µέρες

∆ίκλινο

525

565

635

595

665

735

3ο άτ. έως 12 ετών

425

465

495

435

515

585

Μονόκλινο

615

695

765

735

855

975

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 150 περίπου
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη € 70 και από άλλες πόλεις € 140 με την AEGEAN. (αναλόγως με τη διαθεσιμότητα)
Επιβάρυνση Πρωτοχρονιάς € 130 κατ άτομο

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια αθηνα - ΒΕρΟλίνΟ - αθηνα με
AEGEAN • Τρεις, τέσσερις ή πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής
σας • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις,
ξεναγήσεις ως άνω πρόγραμμα • τοπικός ελληνόφωνος ξεναγός για την
ξενάγηση της πόλης και στο Σαν Σουσί και Πότσδαμ • Είσοδος στο μουσείο
Περγάμου και στο ανάκτορο Σαν Σουσί • Αρχηγός - συνοδός του γραφείου
μας • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών
• Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων και φόροι
πόλεων, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & λοιπά
αξιοθέατα, και ό,τι δεν αναφέρεται στα προσφερόμενα.
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ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ - ξενάγηση πόλης
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Άμστερνταμ
με την KLM ή την AEGEAN. Άφιξη στο αεροδρόμιο “Schiphol”
και ξεκινάμε για την πρώτη μας γνωριμία με την πόλη του
Άμστερνταμ. Ο παραδοσιακός “Μύλος του Rembrandt”στις
όχθες του ποταμού Amstel, το εντυπωσιακό “Στάδιο Αρένα”, η
“Heineken”, το επιβλητικό “Rijksmuseum”, η πανύψηλη “Δυτική
Εκκλησία”, το “μοναδικό Παλάτι του Βασιλιά”, ο “πλωτός”
Κεντρικός Σταθμός, είναι μερικά από τα πολλά αξιοθέατα
μιας πόλης που “επιπλέει” στη θάλασσα. Το μεσημεράκι
απολαύστε μία κρουαζιέρα στα όμορφα κανάλια, δώρο του
γραφείου μας. Στη συνέχεια μεταφορά και τακτοποίηση σε ένα
από ξενοδοχεία NH BARBIZON PALACE 5* (www.nh-hotels.
com), NH AMSTERDAM CENTRE 4* (www.nh-hotels.com),
NOVOTEL CITY 4* (www.novotel.com) ή στο NH CARLTON
4* (www.nh-hotels.com). Το βράδυ, ο αρχηγός μας θα είναι
διαθέσιμος να σας συνοδέψει σε μία βόλτα στα περίφημα
κόκκινα φανάρια την γνωστή Red Light District.

2η μέρα: Άμστερνταμ - ελεύθερη μέρα & βραδινός περίπατος
στο Light Festival
Πρωινό και στη συνέχεια σας προτείνουμε να ακολουθήσετε
τον αρχηγό μας (έξοδα ατομικά) για μια βόλτα σε ένα από
τα μεγαλύτερα αδαμαντοποιεία της πόλης, τον γνωστό
οίκο COSTER DIAMONDS, για να παρακολουθήσετε την
διαδικασία κοπής και επεξεργασίας των διαμαντιών ή για μια
επίσκεψη στα φημισμένα μουσεία Van Gogh και Rijks (έξοδα
ατομικά χωρίς ξενάγηση). Το βράδυ δίνουμε ραντεβού στη
πλατεία Νταμ( μεταφορά κατ ιδίαν) όπου με τη συνοδεία του

ξεναγού μας, θα περπατήσουμε μέσα στο ιστορικό κέντρο της
πόλης όπου λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο το “AMSTERDAM
LIGHT FESTIVAL” (Κόστος 5€ κατ’ άτομο).

5η μέρα: Άμστερνταμ - Αθήνα.
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την
πτήση της επιστροφής.

3η μέρα: Άμστερνταμ - (Προαιρετικά Ρότερνταμ,Ντέλφτ,Χάγη)
Πρωινό και η ημέρα ελεύθερη. Σήμερα σας προτείνουμε μια
προαιρετική ημερήσια εκδρομή στο Ρότερνταμ, το Ντελφτ και τη
Χάγη. Θα Θαυμάσουμε στο Ρότερνταμ το μεγαλύτερο εμπορικό
κέντρο της Ολλανδίας, τους επιβλητικούς ουρανοξύστες, τα πιο
μοντέρνα και ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κτίρια, και τις γέφυρες
Villem και Erasmus. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε το
Ντελφτ, την πρώτη πρωτεύουσα του Ολλανδικού κράτους, μία
ιστορική πόλη με το πανέμορφο μεσαιωνικό κέντρο της και τους
μεγαλόπρεπους βασιλικούς ναούς. Τέλος θα επισκεφθούμε τη
Χάγη, έδρα των Διεθνών Δικαστηρίων και του Ολλανδικού
Κοινοβουλίου, με το περίφημο “παλάτι της Ειρήνης”, τα
μοναδικής ομορφιάς κτίρια που σήμερα στεγάζουν πρεσβείες
και υπουργεία, καθώς και την μεγαλύτερη κοσμική παραλία της
Ολλανδίας την Scheveningen.

Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι. Το τετραήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει
μία λιγότερο ελεύθερη μέρα και εξαήμερο μια επιπλέον. Τελικό
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

4η μέρα: Άμστερνταμ - Zaanse Scans - Βόλενταμ
Μπουφέ πρόγευμα και σήμερα θα διασχίσουμε το κλασικό
τοπίο της Ολλανδικής εξοχής με τα Polders αλλά και τα
μικρά κανάλια. Στο παραδοσιακό χωριό Zaanse Scans που
θα επισκεφθούμε τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους και
θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε την φάμπρικα των
ξυλοπάπουτσων. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το
γραφικό λιμανάκι του Volendam όπου θα απολαύσουμε το
γεύμα μας σε τοπικό εστιατόριο.

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

Αναχ.: 22,23,26 ∆εκεµβρίου & 2,4 Ιανουαρίου, 15 Φεβρουαρίου, 4,5,6 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

4 µέρες
445
395
565

NOVOTEL CITY 4*
5 µέρες
495
445
675

6 µέρες
545
495
745

NH AMSTERDAM 4* - NH CARLTON 4*
4 µέρες
5 µέρες
6 µέρες
495
575
635
445
525
585
645
775
875

NH BARBIZON PALACE 5*
5 µέρες
6 µέρες
635
715
585
665
895
1025

∆ίκλινο
3ο άτ. έως 12 ετών
Μονόκλινο
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 180 με την KLM και € 150 με την AEGEAN - Για όσους επιλέξουν AEGEAN υπάρχει επιβάρυνση € 60 κατ άτομο. - Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη € 70 και από άλλες πόλεις € 140 με την AEGEAN (αναλόγως με τη διαθεσιμότητα)

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια αθηνα - αΜΣτΕρνταΜ - αθηνα με KLM ή την AEGEAN • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις ως άνω πρόγραμμα • Τρεις, τέσσερις ή πέντε
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός - ξεναγός • Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου • Ασφάλεια Αστικής
ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, μνημεία & λοιπά αξιοθέατα, και ότι δεν αναφέρεται στα προσφερόμενα.
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ΜΠΡΥΖ

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

BENELUX - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ ξενάγηση πόλης & κρουαζιέρα
στα κανάλια
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Άμστερνταμ
με την AEGEAN ή την KLM. Άφιξη στην πόλη που ιδρύθηκε
στα τέλη του 12ου αιώνα και είναι χτισμένη πάνω στα κανάλια
του ποταμού Άμστελ, όπου θα περιηγηθούμε. Θα γνωρίσουμε
μεταξύ άλλων τα Βασιλικά Ανάκτορα, την πλατεία Ρέμπραντ,
τα Μουσεία,Rijks, Van Gogh (έξοδα ατομικά χωρίς ξενάγηση),
το κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό και τα άλλα αξιοθέατα
της πόλης. Το μεσημεράκι απολαύστε μία κρουαζιέρα στα
όμορφα κανάλια, δώρο του γραφείου μας. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο NOVOTEL CITY 4* (www.novotel.com). Το βράδυ
ο αρχηγός μας θα είναι διαθέσιμος να σας συνοδέψει σε μία
βόλτα στα περίφημα κόκκινα φανάρια...την γνωστή Red Light
District.
2η μέρα: Άμστερνταμ (Zaanse Scans - Βόλενταμ)
Μπουφέ πρόγευμα και σήμερα σας προτείνουμε να
ακολουθήσετε τον αρχηγό μας ( έξοδα ατομικά ) για μια βόλτα
σε ένα από τα μεγαλύτερα αδαμαντοποιεία της πόλης, τον
γνωστό οίκο COSTER DIAMONDS, για να παρακολουθήσετε
την διαδικασία κοπής και επεξεργασίας των διαμαντιών.
Στη συνέχεια θα διασχίσουμε ( έξοδα ατομικά ) το κλασικό
τοπίο της Ολλανδικής εξοχής με τα Polders αλλά και τα
μικρά κανάλια. Στο παραδοσιακό χωριό Zaanse Scans που
θα επισκεφθούμε τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους και θα
έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε την φάμπρικα των
ξυλοπάπουτσων. Τέλος θα αναχωρήσουμε για το γραφικό
λιμανάκι του Volendam όπου θα απολαύσουμε το γεύμα μας
σε τοπικό εστιατόριο.

3η μέρα: Άμστερνταμ - Χάγη - Ντελφτ - Ρόττερνταμ - Βρυξέλλες
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για τη Χάγη. Φινετσάτη,
ήρεμη, αρχόντισσα. Διοικητική πρωτεύουσα της χώρας.
Έδρα Διεθνών Οργανισμών για Θέματα Ειρήνης και
Δικαιοσύνης, μία από τις τέσσερεις έδρες παγκοσμίως του
Ο.Η.Ε. Επόμενος σταθμός η ιστορική πόλη της Ολλανδίας
Ντέλφτ, προτού καταλήξουμε στο Ρόττερνταμ στις του
ποταμού Ρήνου. Πάνω σε τεχνητά νησάκια, έχουν φυτρώσει
φουτουριστικού τύπου ουρανοξύστες, προβλήτες,κρεμαστές
γέφυρες σαν αυτές των Erasmus και Willem. Άφιξη στις
Βρυξέλλες όπου θα δούμε το καταπράσινο πάρκο Ηeysel
με το ομώνυμοθρυλικό στάδιο, την Mini-Europe, το βασιλικό
παλάτι, την Κινέζικη Παγόδα, το Γιαπωνέζικο Πύργο και θα
φωτογραφήσουμε την πρωτότυπη αρχιτεκτονική κατασκευή
του ATOMIUM. Περνώντας από το σύγχρονο κέντρο της
πόλης και προχωρώντας προς το ιστορικό, θα δούμε το
μπαρόκ Χρηματιστήριο, θα διασχίσουμε την αριστοκρατική
πλατεία Grand-Sablon και το παρκάκι - πίνακα ζωγραφικής
Square du Petit-Sablon, το νέο κλασσικό Δικαστικό Μέγαρο
με κατεύθυνση την Ευρωπαϊκή Γειτονιά. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο NH BRUSSELS LOUISE 4* (www.nh-hotels.com)
ex. Nh City Centre.Το βράδυ προαιρετικός περίπατος στην
Grand Plaz όπου ξεκινάμε από την Μεγάλη Πλατεία και με
συνοδεία του ξεναγού μας θα περιηγηθούμε στην γύρω
περιοχή.

συνέχεια θα σταματήσουμε σε μία από τις ομορφότερες πόλεις
του Βελγίου την NAMUR όπου θα επισκεφτούμε το φημισμένο
απόρθητο κάστρο της πόλης και την DINANT την πατρίδα του
Σαξ εφευρέτη του σαξόφωνου και της μοναστηριακής μπύρας
Leffe. Τέλος άφιξη στο Λουξεμβούργο όπου θα περιδιαβούμε
τους κεντρικούς δρόμους, τον επιβλητικό Ναό της Παναγίας,
το κυβερνητικό κτίριο με το κάστρο, τις κατακόμβες και το
φημισμένο για την θέα του μπαλκόνι της Ευρώπης. Αργά το
απόγευμα επιστροφή στις Βρυξέλλες.
5η μέρα: Βρυξέλλες - Γάνδη - Μπρυζ - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για τη Γάνδη και τη
Μπρυζ. Δυο φλαμανδικές, μεσαιωνικές πόλεις, κοσμήματα
του Βελγικού ΘρόνουΝωρίς το μεσημέρι επιστροφή στις
Βρυξέλλες και το αεροδρόμιο για τη πτήση της επιστροφής
στην Αθήνα.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

4η μέρα: Βρυξέλλες (Βατερλό - Ναμούρ - Ντινάντ Λουξεμβούργο)
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση (έξοδα ατομικά) για
τον ιστορικό χώρο της περίφημης μάχης του Βατερλό. Στη

Αναχ.: 23 ∆εκεµβρίου & 2 Ιανουαρίου, 15 Φεβρουαρίου, 5 µέρες
23 - 27 ∆εκ.
2 - 6 Ιαν.
AEGEAN
KLM
Τιµές κατ’ άτοµο
SMART PRICE
SMART PRICE
∆ίκλινο
625
665
545
595
3ο άτ. έως 12 ετών
525
575
445
495
Μονόκλινο
785
855
695
745
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 180 με την KLM και € 150 με την AEGEAN - Επιβάρυνση
από Θεσ/νίκη € 70 και από άλλες πόλεις € 140 με την AEGEAN (αναλόγως με τη διαθεσιμότητα)
SMART PRICE: Για κρατήσεις έως 30 μέρες πριν την αναχώρηση και για περιορισμένο αριθμό θέσεων.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια αθηνα - αΜΣτΕρνταΜ//ΒρυΞΕλλΕΣ - αθηνα
με την AEGEAN ή αθηνα - αΜΣτΕρνταΜ - αθηνα με την KLM • Διαμονή σε επιλεγμένα
ξενοδοχεία 4* ως πρόγραμμα • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές,
εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις ως άνω πρόγραμμα • Αρχηγός -συνοδός του γραφείου μας
• Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων, αχθοφορικά,
φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & λοιπά αξιοθέατα, και ότι δεν αναφέρεται στα
προσφερόμενα.
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ΚΡΑΚΟΒΙΑ

BRISTOL 5* LUXURY COLLECTION

ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ
ΜΕ ∆ΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ BRISTOL 5* LUXURY COLLECTION, ∆ΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ

1η μέρα: Αθήνα - Βαρσοβία
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Βαρσοβία με την
AEGEAN AIRLINES. Άφιξη και πρώτη γνωριμία με την πόλη.
Τακτοποίηση στο πολυτελές κεντρικό ξενοδοχείο BRISTOL 5*
LUXURY COLLECTION (www.hotelbristolwarsow.pl.en).
2η μέρα: Βαρσοβία - Αλατορυχεία Βιέλιτσκα - Κρακοβία
Πρωινό και αναχώρηση για τα ορυχεία αλατιού της Βιελίτσκα,
από τα πιο παλιά ορυχεία αλατιού του κόσμου. Στη συνέχεια
αναχώρηση για τη Κρακοβία και πρώτη γνωριμία με τη πόλη
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο RADISSON BLU 5* (www.
radisson.com).
3η μέρα: Κρακοβία - Άουσβιτς & ξενάγηση πόλης
Πρωινό και επίσκεψη στο Άουσβιτς ένα από τα μεγαλύτερα
ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης που σε αυτό βρήκαν το
θάνατο πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι κατά τη διάρκεια
του Β’ Παγκοσμίου πολέμου και αποτελεί μνημείο πολιτιστικής
κληρονομιάς της Ουνέσκο. Το Άουσβιτς αποτελούταν από
πολλές μονάδες, η μεγαλύτερη των οποίων ήταν το Μπιρκενάου.
Από τα εκατομμύρια ανθρώπων που πέρασαν εδώ μόλις 60 με
70 χιλιάδες κατάφεραν να επιζήσουν και να ελευθερωθούν.
Το πιο γνωστό σύμπλεγμα στρατοπέδων αποτελεί μια
ανατριχιαστική και αλησμόνητη εμπειρία για κάθε επισκέπτη.
Στη συνέχεια επιστροφή στη Κρακοβία και ξενάγηση πόλης.
Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης θα θαυμάσουμε το κάστρο
Wawel, τον Καθεδρικό Ναό με την καμπάνα του Sigismondo και
τους Βασιλικούς Τάφους, την οδό Kanonicza, την εκκλησία των
αγίων Πέτρου και Παύλου κλπ. Στην πιο μεγάλη Μεσαιωνική
πλατεία της Ευρώπης που βρίσκεται στο κέντρο της παλιάς
πόλης υπάρχουν πολυάριθμα κτίρια μεγάλης ιστορικής και

καλλιτεχνικής αξίας, όπως η Bazylika Mariacka, ο καθεδρικός
ναός αφιερωμένος στην Παναγία.
4η μέρα: Κρακοβία - Τσεστοχόβα - Βαρσοβία
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βαρσοβία με ενδιάμεση επίσκεψη
στη πόλη της Τσεστοχόβας, όπου χιλιάδες πιστοί έρχονται να
προσκυνήσουν την εικόνα της Μαύρης Παρθένου. Άφιξη και
τακτοποίηση στο πολυτελές κεντρικό ξενοδοχείο BRISTOL 5*
LUXURY COLLECTION (www.hotelbristolwarsow.pl.en).
5η μέρα: Βαρσοβία - ξενάγηση πόλεως
Πρόγευμα και περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Θα
δούμε τη Πλατεία του Κάστρου με τη κολώνα του Ζιγισμούνδου,
το Βασιλικό Κάστρο, τη πλατεία της Νίκης, το μνημείο των
Ηρώων του Γκέτο το μοναδικό μέρος που σώθηκε από τους
βομβαρδισμούς των Ναζί, το άγαλμα της Σειρήνας ...της
γοργόνας σύμφωνα με ένα παλιό μύθοτης Βαρσοβίας. Τέλος,
θα ολοκληρώσουμε τη περιήγηση μας με το πάρκο Λαζιενκ πρώην θερινή κατοικία του τελευταίου βασιλιά μονάρχη - όπου
βρίσκεται το υπέροχο Παλάτι στο Νερό. Μην παραλείψετε να
γευματίσετε στο παραδοσιακό εστιατόριο Rozana.

Σημείωση: Στο πενθήμερο πρόγραμμα η διαμονή στη Κρακοβία
είναι στο ξενοδοχείο Hilton Garden Inn Krakow 4* Οι ανωτέρω
εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με
διαφορετική σειρά.

22 - 27 ∆εκ.

30 ∆εκ - 3 Ιαν.

∆ίκλινο

635

695

3ο άτ. έως 12 ετών

535

595

Μονόκλινο

835

855

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων € 150
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη € 70 και από άλλες πόλεις € 140 με την AEGEAN. (αναλόγως με τη διαθεσιμότητα).
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ΑΛΑΤΟΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ

6η μέρα: Βαρσοβία-Αθήνα
Πρόγευμα, μεταφορά στο αεροδρόμιο, πτήση επιστροφής στην
Αθήνα.

Αναχ.: 22,30 ∆εκεµβρίου 5,6 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

ΣυνΟΠτίκΟ ΠρΟγραΜΜα ΠρώτΟΧρΟνίαΣ
30/12 Αθήνα - Αλατορυχεία Βιέλιτσκα - Κρακοβία
31/12 Κρακοβία - Άουσβιτς & ξενάγηση πόλης
1/1 Κρακοβία - Τσεστοχόβα - Βαρσοβία
2/1 Βαρσοβία ξενάγηση πόλης
3/1 Βαρσοβία - Αθήνα

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια αθηνα - ΒαρΣΟΒία - αθηνα με AEGEAN •
Τέσσερα ή πέντε διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία ως πρόγραμμα ή παρόμοια •
Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, ξεναγήσεις & εκδρομές σύμφωνα με το παραπάνω
πρόγραμμα • Χριστουγεννιάτικο Δείπνο σε μπουφέ στο ξενοδοχείο RADISSON • Gala
Πρωτοχρονιάς στο HILTON στη κρακοβία • Έμπειρος τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγόςσυνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία,
κάστρα, πάρκα, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, φόροι αεροδρομίων, ό,τι αναφέρεται προαιρετικό
και ό,τι δεν αναφέρεται

Ομαδικά Ταξίδια στην Ευρώπη

ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ - ΧΩΡΙΑ ∆ΟΥΝΑΒΗ

1η μέρα: Αθήνα - Βουδαπέστη - Ξενάγηση πόλης &
Χριστουγεννιάτικη αγορά
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Βουδαπέστη με
την AEGEAN AIRLINES. Άφιξη και απευθείας ξενάγηση της πόλης
που σίγουρα θα σας γοητεύσει. Ο επιβλητικός καθεδρικός ναός του
Αγ. Στεφάνου, ο Ναός του Ματία, η πλατεία Ηρώων, η όπερα, το
υπέροχο Κοινοβούλιο (εξωτερικά), ο λόφος Γκέλερτ με τη μοναδική
θέα είναι μερικά από τα αξιοθέατα που θα δούμε. Η ξενάγησή μας
θα ολοκληρωθεί στον Πύργο των Ψαράδων σήμα κατατεθέν της
πόλης, που αποτελείται από επτά πύργους πάνω στα μεσαιωνικά
τείχη, από όπου προσφέρεται εκπληκτική θέα της τριγύρω περιοχής.
Μεταφορά σε ένα από τα πολυτελή INTERCONTINENTAL 5*
deluxe (www.ichtelsgroup.com), σε δωμάτια με θέα Δούναβη ή
στο CONTINENTAL 4* (www.continentalhotelbudapest.com) ή
στο NOVOTEL CENTRUM 4* (www.novotelcentrum.com). Το
υπόλοιπο της ημέρας στην διάθεσή σας για να περιπλανηθείτε
στην Χριστουγεννιάτικη αγορά της Βουδαπέστης στην πλατεία
Vorosmarty όπου μπορείτε να θαυμάσετε τα χειροποίητα προϊόντα
και να απολαύσετε παραδοσιακά Ουγγαρέζικα εδέσματα και
γεύσεις αλλά και το γνωστό πλέον πεζόδρομο VACI όπου θα βρείτε
κεντήματα, κρύσταλλα, πορσελάνες & δίσκους κλασικής μουσικής.
2η μέρα: Βουδαπέστη - περιπατητική επίσκεψη
στη Σκεπαστή αγορά Vaci Utca & την Εβραϊκή συνοικία
Μπουφέ πρόγευμα και η σημερινή ημέρα θα ξεκινήσει περπατώντας

από την σκεπαστή αγορά της Βουδαπέστης όπου μπορείτε να
αγοράσετε και να απολαύσετε τα τοπικά ποτά Ούνικουμ και
Παλίνκα, τα πασίγνωστα ουγγαρέζικα λουκάνικα, τα κρασιά Τοκάι
και πλήθος παραδοσιακά προϊόντα. Εν συνεχεία θα συνεχίσουμε
για την Εβραϊκή συνοικία με την μεγαλύτερη συναγωγή στην
Ευρώπη. Τέλος θα περιπλανηθούμε στον πασίγνωστο πεζόδρομο
Vaci Utca με τα γνωστά εμπορικά και πολυκαταστήματα.Στον
ελεύθερο χρόνο σας μην παραλείψετε να απολαύσετε ένα ζεστό
ρόφημα και τοπικά γλυκίσματα στa φημισμένa καφέ New York &
Gerbeaud.
3η μέρα: Εκδρομή πλάι στο Δούναβη Σέντεντρε
Έστεργκομ -Βίσεγκραντ
Μπουφέ πρόγευμα και η σημερινή μέρα μας βρίσκει σε μια
όμορφη εκδρομή κατά μήκος του Δούναβη. Επίσκεψη στο μπαρόκ
χωριό του Αγίου Ανδρέα όπου μπορείτε να δείτε το μουσείο της
φημισμένης γλύπτριας Μάργκριτ Κόβατς και τη μικρή ορθόδοξη
εκκλησία του χωριού. Συνεχίζουμε κατά μήκος του Δούναβη για
την παλαιά πρωτεύουσα του Ουγγρικού κράτους, το «ρωμαϊκό»
Έστεργκομ, για να επισκεφθούμε τον μεγαλοπρεπή καθεδρικό ναό.
Ακολουθεί η διαδρομή για το αναγεννησιακό Βίσεγκραντ όπου
θα έχουμε γεύμα στο παραδοσιακό αναγεννησιακό εστιατόριο
RENAISSANCE (www.renvisegrad.hu) μια έκπληξη στις όχθες
του Δούναβη καθώς οι σερβιτόροι είναι ντυμένοι με παραδοσιακά
κοστούμια. Επιστροφή στην Βουδαπέστη.

4η μέρα: Βουδαπέστη - (Βιέννη ή κρουαζιέρα στο Δούναβη)
Μπουφέ πρόγευμα και χρόνος διαθέσιμος στη γιορτινά
στολισμένη πόλη που σίγουρα θα σας γοητεύσει. Η Βουδαπέστη
είναι γνωστή για τα ιαματικά λουτρά της. Περισσότερα από 30
Spa της πόλης σας δίνουν την ευκαιρία να γίνετε συμμέτοχοι στην
αρχαία τελετουργία αυτών των ιαματικών νερών. Επισκεφθείτε
όσο ο χρόνος σας το επιτρέπει το λαμπρό οικοδόμημα του Gellert
ένα Art Nouneau κόσμημα του 1900 με πάνω από 18 θερμές πηγές
και πισίνα που διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα αρχαία λουτρά του
Caracalla. Εναλλακτικά, ακολουθείστε (έξοδα ατομικά) εκδρομή
στη Βιέννη με ξενάγηση της πόλης του Στράους και της μουσικής
ή απολαύστε (έξοδα ατομικά) μια μίνι κρουαζιέρα κατά μήκος του
Δούναβη για να δείτε τη πόλη ζωγραφισμένη μέσα από τα καθαρά
νερά του ποταμού.
5η μέρα: Βουδαπέστη - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος μέχρι τη μεταφορά στο
αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα.
Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί
κάτι. Το τετραήμερο περιλαμβάνει μία λιγότερη ελεύθερη μέρα.
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 22,23,24,26,29,30 ∆εκεµβρίου & 2,3 Ιανουαρίου 4,5 µέρες
23 - 26 ∆εκεµβρίου

22-26 ∆εκ. 23-27 ∆εκ. 24-28 ∆εκ, 26-30 ∆εκ., 2-6 Ιαν. 3-7 Ιαν.

29 ∆εκ. - 2 Ιαν. 30 ∆εκ. - 3 Ιαν.

Τιµές
NOVOTEL CONTINENTAL INTERCONTINENΤAL 5* NOVOTEL CENTRUM 4* CONTINENTAL 4* sup INTERCONTINENΤAL 5* NOVOTEL CENTRUM 4* CONTINENTAL 4* sup INTERCONTINENΤAL 5*
θέα ∆ούναβη
θέα ∆ούναβη
θέα ∆ούναβη
4* sup
κατ’ άτοµο CENTRUM 4*
∆ίκλινο
495
535
575
525
575
625
635
695
765
3ο άτ. έως 12 ετ. 445
485
475
455
525
535
475
525
565
Μονόκλινο
595
635
695
625
715
785
795
945
1095
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 150 - Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη € 70 και από άλλες πόλεις € 140 με την AEGEAN. (αναλόγως με τη διαθεσιμότητα)

Χριστουγεννιάτικο Δείπνο στο εστιατόριο INYENC KERT ETTEREM (55 ευρώ κατ άτομο)

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια αθηνα-ΒΟυΔαΠΕΣτη-αθηνα με AEGEAN AIRLINES • Τρεις, τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα
καθημερινά • Βασιλικό γεύμα με απεριόριστο κρασί στο αναγεννησιακό εστιατόριο RENAISSANCE • Μεταφορές, εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα • Έμπειρος αρχηγός-συνοδός στο τόπο του προορισμού
• Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης και Ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & λοιπά αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, καθώς & ό,τι αναφέρεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο κ.λ.π.
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ΠΡΑΓΑ

ΠΡΑΓΑ - ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ
1η μέρα: Πτήση για Πράγα - Ξενάγηση παλιάς πόλης
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Πράγα. Θα
ακολουθήσει η πεζή ξενάγηση στην παλαιά πόλη της Πράγας
όπου θα θαυμάσουμε τοπαλιό Δημαρχείο, το αστρονομικό
ρολόι, τον Πύργο της Πυρίτιδας, την εκκλησία του Αγίου
Νικολάου, και την πέτρινη γέφυρα του Καρόλου πάνω από
τον Μολδάβα με τα 30 αγάλματα. Μετά το γεύμα μας σε
τοπικό εστιατόριο, θα μεταφερθούμε και θα τακτοποιηθούμε
στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. Το υπόλοιπο της μέρας
είναι στη διάθεσή σας.
2η μέρα: Ξενάγηση καστρούπολης
Κρουαζιέρα στο Μολδάβα
Πρωινό και στην σημερινή μας ξενάγηση της Καστρούπολης,
θα θαυμάσουμε το εντυπωσιακό κάστρο Χρατσάνι, το
ναό του Αγίου Βίτου το Παλάτι, το χρυσό δρομάκι των
αλχημιστών και το περίφημο Λορέττο. Θα ακολουθήσει
κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα διάρκειας δύο ωρών με
μπουφέ γεύμα όπου θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε τις
ομορφιές της Πράγας με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
3η μέρα: Πράγα - Κάρλοβυ Βάρυ
Μετά το πρόγευμα,αναχωρούμε για την λουτρόπολη
Κάρλοβυ Βάρυ, πασίγνωστη σε όλον τον κόσμο για τα
ιαματικά λουτρά κα τις πηγές της. Στην ξενάγησή μας, θα
εντυπωσιαστούμε από το πράσινο, τα γάργαρα νερά και τα
υπέροχα κτίρια αναγεννησιακού στυλ. Μπορείτε επίσης να
επισκεφθείτε τη ρώσικη εκκλησία. Χρόνος ελεύθερο, μετά
το γεύμα μας σε τοπικό εστιατόριο θα επιστρέψουμε στην
Πράγα. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Πράγα - Τσέσκυ Κρουμλοβ - Βιέννη
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Τσέσκι Κρουμλόβ όπου θα
θαυμάσουμε την καστροπολιτεία του Τσέσκι Κρουμλόβ ΜΠΚ
και θα δούμε την εκκλησία του Αγίου Βίτου. Ακολουθεί γεύμα
σε τοπικό εστιατόριο. Συνεχίζουμε με τελικό προορισμό την
Βιέννη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην
Βιέννη.. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Βιέννη - Ξενάγηση πόλης και Ανάκτορα ΣένμπρουνΕκδρομή στα Δάση Βιέννης Μάγιερλινγκ
Πρόγευμα και ξενάγηση στην Βιεννη. Θα ξεκινήσουμε από
την κρατική όπερα, το Δημαρχείο, τα μουσεία Φυσικής
Ιστορίας και Καλών Τεχνών, το θέατρο της πόλης, το
Πανεπιστήμιο, το Κοινοβούλιο, την εντυπωσιακή Βοτιβκίρχε,
τα ανάκτορα Χόφμπουργκ, τον καθεδρικό του Αγ. Στεφάνου
και η ξενάγησή μας κλείνει με την επίσκεψη στα ανάκτορα
Σενμπρούν. Θα ακολουθήσει εκδρομή στα καταπράσινα
Δάση της Βιέννης και θα επισκεφθούμε το μοναστήρι
Χέιλιγκενκροϊτς και στάση στη γραφική λουτρόπολη του
Μπάντεν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Βιέννη.
6η μέρα: Βιέννη - Μπρατισλάβα - Βουδαπέστη
Ξενάγηση πόλης
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Μπρατισλάβα
όπου θα έχουμε πανοραμική ξενάγηση της πόλης. Συνεχίζουμε
για τη Βουδαπέστη όπου θα ακολουθήσει η ξενάγηση της
πόλης θα περάσουμε από την πλατεία των Ηρώων, τον
επιβλητικό καθεδρικό του Αγ. Στεφάνου, το λόφο Γκέλερτ
με την μοναδική θέα, την εκκλησία του Αγ. Ματίας, την πύλη
της Βιέννης και εξωτερικά το Κοινοβούλιο. Η ξενάγησή μας
θα ολοκληρωθεί στον Πύργο των Ψαράδων. Γεύμα σε τοπικό
εστιατόριο. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

Αναχ.: 21,28 ∆εκεµβρίου 8,9 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

8 µέρες

9 µέρες

∆ίκλινο

795

965

3ο άτ. έως 12 ετών

650

715

Μονόκλινο

970

1240

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων € 150
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη € 70 και από άλλες πόλεις € 140 με την AEGEAN. (αναλόγως με τη διαθεσιμότητα).
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7η μέρα: Εκδρομή πλάι στο Δούναβη Σέντεντρε - Έστεργκομ
- Βίσεγκραντ
Πρόγευμα και η σημερινή μέρα μας βρίσκει σε μια όμορφη
εκδρομή κατά μήκος του Δούναβη. Επίσκεψη στο μπαρόκ
χωριό του Αγίου Ανδρέα όπου θα δούμε το μουσείο της
φημισμένης γλύπτριας Μάργκριτ Κόβατς και τη μικρή
ορθόδοξη εκκλησία του χωριού. Θα περπατήσουμε στα
πλακόστρωτα δρομάκια του χωριού των καλλιτεχνών και
των καλών τεχνών όπως αποκαλούν τον Άγιο Ανδρέα.
Συνεχίζουμε κατά μήκος του Δούναβη για την παλαιά
πρωτεύουσα του Ουγγρικού κράτους, το ≪ρωμαϊκό≪
Έστεργκομ, για να επισκεφθούμε τον μεγαλοπρεπή
καθεδρικό ναό που είναι από τους μεγαλύτερους της
Ευρώπης. Ακολουθεί η διαδρομή για το αναγεννησιακό
Βίσεγκραντ όπου θα έχουμε γεύμα στο παραδοσιακό
αναγεννησιακό εστιατόριο RENAISSANCE (www.
renvisegrad.hu) μια έκπληξη στις όχθες του Δούναβη καθώς
οι σερβιτόροι είναι ντυμένοι με παραδοσιακά κοστούμια.
Επιστροφή στην Βουδαπέστη. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Βουδαπέστη - Αθήνα
Πρόγευμα και χαρείτε τη σημερινή μέρα σας στη
Βουδαπέστη. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για
Αθήνα.
Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι. Το 9 ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μία
επιπλέον ελεύθερη μέρα στη Βιέννη Τελικό πρόγραμμα με
το ενημερωτικό σας. Η εκδρομή μπορεί να πραγματοποιηθεί
και αντίστροφα.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια αθηνα - Πραγα & ΒΟυΔαΠΕΣτη - αθηνα
με πτήσεις της AEGEAN AIRLINES • Διαμονή στα επιλεγμένα μας ξενοδοχεία 4* • Μπουφέ
πρόγευμα καθημερινά. Έξι ( 6 ) γεύματα συνολικά • Μεταφορές από / προς αεροδρόμιο/
ξενοδοχείο, εκδρομές/ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα • Ασφάλιση
Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης & Ταξιδιωτική Ασφάλιση έως 75 ετών • Ελληνόφωνος
ξεναγός / συνοδός στον τόπο προορισμού • Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων • Είσοδοι σε μουσεία,
μνημεία & λοιπά αξιοθέατα • Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων / δείπνων • Αχθοφορικά
και φιλοδωρήματα • Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό
ή προτεινόμενο.
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ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ - ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ - ΠΡΑΓΑ
1η μέρα: Αθήνα - Πράγα, ξενάγηση
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη “Χρυσή
Πόλη των 100 Πύργων”, την Πράγα. Θα ακολουθήσει η
πεζή ξενάγηση στην παλαιά πόλη της Πράγας ( Stare Mesto
), η οποία θα μας μαγέψει με την ομορφιά την ατμόσφαιρα
που αποπνέει και την απαράμιλλη αρχιτεκτονική της. Θα
θαυμάσουμε το συγκρότημα κτιρίων που απαρτίζουν το
παλιό Δημαρχείο, το αστρονομικό ρολόι του 1400 με τους
αποστόλους που εμφανίζονται στα μπλε παραθυράκια
στο πάνω μέρος, τον ύψους 65 μ. Πύργο της Πυρίτιδας,
την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, και την πέτρινη γέφυρα
του Καρόλου πάνω από τον Μολδάβα με τα 30 αγάλματα.
Μετά το γεύμα μας σε τοπικό εστιατόριο, θα μεταφερθούμε
και θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
Το υπόλοιπο της μέρας είναι στη διάθεσή σας για να
περιπλανηθείτε στα γραφικά σοκάκια της Πράγας και να
απολαύσετε τον καφέ σας σε κάποιο από τα πανέμορφα
καφέ της πόλης. Διανυκτέρευση. Αξίζει να επισκεφθείτε
το Ομπέτσνι Ντουμ, με το χαρακτηριστικό του τρούλο, που
χτίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα, όπου βρίσκεται και η
μεγαλύτερη αίθουσα συναυλιών στην Πράγα, Σμετάνα Χολ,
όπως και την Χριστουγεννιάτικη αγορά στην κεντρική Πλατεία
της Πράγας.
2η μέρα: Πράγα - ξενάγηση Καστρούπολης & κρουαζιέρα στο
Μολδάβα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη “Χρυσή
Πόλη των 100 Πύργων”, την Πράγα. Θα ακολουθήσει η πεζή
ξενάγηση στην παλαιά πόλη της Πράγας (Stare Mesto),
η οποία θα μας μαγέψει με την ομορφιά την ατμόσφαιρα

που αποπνέει και την απαράμιλλη αρχιτεκτονική της. Θα
θαυμάσουμε το συγκρότημα κτιρίων που απαρτίζουν το
παλιό Δημαρχείο, το αστρονομικό ρολόι του 1400 με τους
αποστόλους που εμφανίζονται στα μπλε παραθυράκια
στο πάνω μέρος, τον ύψους 65 μ. Πύργο της Πυρίτιδας,
την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, και την πέτρινη γέφυρα
του Καρόλου πάνω από τον Μολδάβα με τα 30 αγάλματα.
Μετά το γεύμα μας σε τοπικό εστιατόριο, θα μεταφερθούμε
και θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
Το υπόλοιπο της μέρας είναι στη διάθεσή σας για να
περιπλανηθείτε στα γραφικά σοκάκια της Πράγας και να
απολαύσετε τον καφέ σας σε κάποιο από τα πανέμορφα
καφέ της πόλης. Διανυκτέρευση. Αξίζει να επισκεφθείτε
το Ομπέτσνι Ντουμ, με το χαρακτηριστικό του τρούλο, που
χτίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα, όπου βρίσκεται και η
μεγαλύτερη αίθουσα συναυλιών στην Πράγα, Σμετάνα Χολ,
όπως και την Χριστουγεννιάτικη αγορά στην κεντρική Πλατεία
της Πράγας.
3η μέρα: Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ
Μετά το πρόγευμα, αναχωρούμε οδικώς για την πανέμορφη
λουτρόπολη Κάρλοβυ Βάρυ (110 χλμ.), πασίγνωστη σε όλον
τον κόσμο για τα ιαματικά λουτρά και τις πηγές της. Στην
ξενάγησή μας, θα εντυπωσιαστούμε από το πράσινο, τα
γάργαρα νερά και τα υπέροχα κτίρια αναγεννησιακού στυλ.
Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τη ρώσικη εκκλησία με τους
χρυσούς τρούλους και το υπέροχο ξενοδοχείο Πουπ του 17ου
αιώνα όπου μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας. Μετά
το γεύμα μας σε τοπικό εστιατόριο, θα επιστρέψουμε στο
ξενοδοχείο μας στην Πράγα.

4η μέρα: Πράγα - Τσέσκυ Κρουμλοβ
Πρόγευμα και την σημερινή ημέρα θα απολαύσουμε ολοήμερη
εκδρομή στο πανέμορφο Τσέσκι Κρουμλόβ στα νότια της
Πράγας όπου θα θαυμάσουμε την καστροπολιτεία του Τσέσκι
Κρουμλόβ (170 χλμ.), ονομασία που προέρχεται από το
λατινικό Κρουμνάου ή την αρχαία γερμανική Κρουμπενόουε.
Κτισμένο γύρω στο 1250 σε μια μαγική τοποθεσία στην καμπή
του ποταμού Βλτάβα το κάστρο κατοικείτο μέχρι τα μέσα
του 19ου αιώνα. Το 1950 περιήλθε στο τσέχικο κράτος και
ανακηρύχθηκε ως εθνικό μνημείο. Αργότερα συμπεριελήφθη
στη λίστα της UNESCO. Θα δούμε την εκκλησία του Αγίου
Βίτου και θα καταλήξουμε σε ένα από τα πιο ψηλά σημεία
της καστρούπολης για να απολαύσουμε τη μαγευτική θέα.
Θα βρείτε καταστήματα με ωραιότατα χειροτεχνήματα,
ξυλόγλυπτα, γυάλινα ή κρυστάλλινα αντικείμενα. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας στην Πράγα.
5η μέρα: Πράγα - Αθήνα
Πρωινό και με τις καλύτερες εντυπώσεις από την όμορφη
πρωτεύουσα της κεντρικής Ευρώπης, αναχωρούμε για το
αεροδρόμιο και για την πτήση της επιστροφής μας στην
Αθήνα.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι. Σε περίπτωση διαμονής τριών ενηλίκων στο
ξενοδοχείο Intercontinental Prague σε ένα δωμάτιο (δίκλινο
με επιπρόσθετη κλίνη) θα υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση στο
δωμάτιο την βραδιά (Executive room). Τελικό πρόγραμμα με
το ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 22,23,24,26,29,30 ∆εκεµβρίου & 2,3 Ιανουαρίου, 5 µέρες
22-26 ∆εκ. 23-27 ∆εκ & 24-28 ∆εκ. 5 µέρες

2-6 Ιαν . & 3-7 Ιαν. 5 µέρες

Τιµές
5*
MAJESTIC 4* MARRIOTT 5* INTERCONTINENΤAL 5*
ANDELS 4*
ANDELS 4*
AMARILIS 4* ESPLANADE 5* INTERCONTINENΤAL
Θέα Μολδάβα
Θέα Μολδάβα
AMARILIS 4* ESPLANADE 5*
κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
575
615
705
855
575
590
705
780
3ο άτ. έως 12 ετ.
495
495
555
705
495
495
555
705
Μονόκλινο
675
715
895
1215
675
700
895
1070
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 150. Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη € 70 και από άλλες πόλεις € 140 με την AEGEAN. ( αναλόγως με τη διαθεσιμότητα )

για τις αναχωρήσεις
23/12 (ναυλωμένη πτήση)
& 26,29,30/12 υπάρχει
επιβάρυνση
Zητήστε μας τον αναλυτικό
τιμοκατάλογο

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια αθηνα - Πραγα - αθηνα με πτήσεις της AEGEAN ή ναυλωμένη πτήση • Τέσσερις διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα
καθημερινά • Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο της Πράγας με πολυτελές πούλμαν • Ξενάγηση της παλιάς πόλης της Πράγας & της Καστρούπολης της Πράγας με Ελληνόφωνο ξεναγό και γεύμα σε τοπικό
εστιατόριο • Kρουαζιέρα διάρκειας 2 ωρών στο ποταμό Μολδάβα με μπουφέ γεύμα • Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ με Ελληνόφωνο ξεναγό και γεύμα σε τοπικό εστιατόριο • Ολοήμερη εκδρομή στο
Τσέσκυ Κρουμλόβ με Ελληνόφωνο ξεναγό • Έμπειρος αρχηγός - Συνοδός στο τόπο του προορισμού • Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης & Ταξιδιωτική Ασφάλιση έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο κ.λ.π.
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ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΜΟΣΧΑ - ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΡΩΣΙΑ
Από τα Χριστούγεννα μέχρι τη περίοδο της Μάσλενιτσα (της Καρνάβαλου), χαρείτε όλες τις εορταστικές εποχές και δρώμενα της Μόσχας
& Αγ. Πετρούπολης, με γνώμονα πάντα την ποιότητα των υπηρεσιών

1η μέρα: Πτήση για Αγ. Πετρούπολη
Πτήση για Αγ. Πετρούπολη, μέσω άλλης πόλης. Τις πρώτες
πληροφορίες για τη πόλη και το κέντρο της θα τις λάβετε από
τον ελληνόφωνο ξεναγό σας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο για να περπατήσετε στο κέντρο
της πόλης και να απολαύσετε τα παγωμένα κανάλια Μόϊκα &
Φωτάνκα σε αντίθεση με τα πολύχρωμα σπίτια πάνω σε αυτά.
Οι γρύπες και τα λευκά λιοντάρια στολίζουν το όλο κάδρο με
τον καλύτερο τρόπο! Δείπνο εντός του ξενοδοχείου.
2η μέρα: Ξενάγηση πόλης - Επίσκεψη Φρουρίου Πέτρου &
Παύλου - Ερμιτάζ
Τυλιγμένη ανάμεσα σε υδάτινους δρόμους και νησίδες, το
αστικό θαύμα που οραματίστηκε ο Μεγάλος Πέτρος είναι αυτή
η πόλη-μουσείο και ταυτόχρονα το παράθυρο της Ρωσίας στο
δυτικό κόσμο. Σήμερα θα επισκεφθείτε το Πεδίον του Άρεως
με την αιώνια φλόγα και θέα προς το ναό του ρέοντος αίματος.
Ακολουθεί το Φρούριο των Πέτρου & Παύλου-το τόπο ταφής
των Τσάρων της Δυναστείας «Ρομανόφ», η Παναγία του
Καζάν στη κεντρική λεωφόρο Νιέφκσυ και ξενάγηση εντός
του Ερμιτάζ. Το 3ο σε μέγεθος μουσείο στον κόσμο με πάνω
από τρία εκατομμύρια εκθέματα μεταξύ των οποίων συλλογές
μεγάλων δημιουργών όπως Λεονάρντο ντα Βίντσι, Ροντέν,
Πάμπλο Πικάσσο, Ανρί Ματίς, Πωλ Γκωγκέν, Πωλ Σεζάν,
Κλωντ Μονέ, Ρέμπραντ, αλλά και εκθέματα από την αρχαία
Ελλάδα, την Αίγυπτο και τη Ρώμη. Δείπνο εντός ξενοδοχείου.
Προαιρετικά μπορείτε να επισκεφθείτε το παραδοσιακό ξύλινο
χωριό δραστηριοτήτων Σουβάλοβκα. Εκεί θα βρείτε εργαστήρι
χειροτεχνιών & κεραμικής, ρώσικη ξύλινη σάουνα, φάρμα
& χειμερινό καταφύγιο ζώων, καφετέρια «το τσάι του Ιβάν»,
εστιατόριο «τσουκνίδα», χώρο εκδηλώσεων, προγράμματα
ιππασίας και ψυχαγωγίας για ενήλικες, μουσικά προγράμματα
και εκδηλώσεις. Ακόμα το χωριό αποτελεί την έδρα του Ρώσου
Αη Βασίλη «Ντιετ Μορόζ». Αδράξτε την ευκαιρία και κάντε
βόλτα με μια τρόικα στα χιόνια!
3η μέρα: Ημέρα Ελεύθερη
Κάντε τις βόλτες σας στη γιορτινή πόλη, επισκεφθείτε αν
θέλετε τα ανάκτορα Γιουσούποφ με την κέρινη αναπαράσταση
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δηλητηρίασης του Ρασπούτιν. Ακόμα δοκιμάστε ένα ζεστό
ρόφημα και πυροσκί στο Ανγκλετέρε και παρακολουθείστε μία
εορταστική παράσταση από τα μπαλέτα Μαρίνσκυ (πρώην
Κίροφ). Προαιρετικά, μπορείτε να κάνετε μία επίσκεψη.
4η μέρα: Πτήση για Μόσχα-Μουσείο Κοσμοναυτών-Ξενάγηση
πόλης-Κόκκινη πλατεία
Πρωινή πτήση για Μόσχα και ακολουθεί η γνωριμία με τη
πρωτεύουσα, με πρώτη στάση στη γέφυρα του Πατριάρχη
& το καθεδρικό ναό του Σωτήρος. Συνεχίζετε με την
ομορφότερη πλατεία του κόσμου «κόκκινη» (δηλαδή όμορφη),
διακοσμημένη από το Κρεμλίνο, το ναό του Αγ. Βασιλείου και
το πολυκατάστημα Γκουμ. Στη συνέχεια θα φωτογραφήσετε
πανοραμικά από το λόφο των Σπουργιτιών όλη τη Μόσχα αλλά
και την ομορφότερη «Αδελφή του Στάλιν». Θα κλείσετε με μία
στάση στη διάσημη λίμνη των κύκνων με θέα την όμορφη Μονή
Νοβοντέβιτσι. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο σας
και δείπνο.
5η μέρα: Κήποι Αλέξανδρου-Κρεμλίνο-πεζόδρομος ΑρμπάτΚάτω Ανάκτορα (metro)
Πρωινή περιήγηση στον κήπο του Αλέξανδρου, με τα μικρά
αγάλματα από παραμύθια. Ακολουθεί επίσκεψη στη καρδιά
της Ρωσίας «Το Κρεμλίνο», για να επισκεφθείτε τους ναούς
της στέψης & ταφής των τσάρων και στη πλατεία του Ιβάν του
Μεγάλου να θαυμάσετε το Μεγάλο καμπαναριό, το τσαρικό
κανόνι του Φιοντόρ Α’ την τεράστια αχρησιμοποίητη τσαρική
καμπάνα. Ακολουθεί στάση για ξεκούραση στο διασημότερο
πεζόδρομο της πόλης «Στάρι Αρμπάτ» …σημείο που θυμίζει
την δική μας Πλάκα και τέλος θα επισκεφθείτε «τα κάτω
ανάκτορα του λαού» δηλαδή τους διασημότερους σταθμούς
metro, διακοσμημένους με βιτρό- μπρούτζινα αγάλματα
&περίτεχνα φωτιστικά.
6η μέρα: Μόσχα-Ελεύθερη μέρα
Διασκεδάστε στο υπέροχο παγοδρόμιο με φόντο την
κόκκινη πλατεία, κάντε τις Χριστουγεννιάτικες αγορές σας
με παραδοσιακά προϊόντα και ρώσικες καλλιτεχνίες και
δοκιμάστε ένα κρασί στο ιστορικό Πούσκιν καφέ. Οι γιορτές

ε΄δω κρατάνε μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου. Ενώ από το Φλεβάρη,
ξεκινάνε οι ρυθμοί και τα ήθη και έθιμα της Μάσλενίτσα (της
τοπικής Καρνάβαλου). Δείπνο θα δοθεί εντός του ξενοδοχείου.
7 μέρα: Πτήση επιστροφής
Ημέρα ελεύθερη, μέχρι τη μεταφορά σας στο αεροδρόμιο και
την πτήση επιστροφής.
Σημειώσεις: Απαραίτητη ελάχιστη συμμετοχή 10 ατόμων.
Κόστος επιπλέον διανυκτέρευσης και ατομικής μεταφορά
στο αεροδρόμιο € 88 σε δίκλινο με πρωινό.

Αναχ.:

Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
Μονόκλινο

24/11, 4/1, 16/2, 23/3, 30/3
780
+360

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια • ΜεταφορέςΞεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα • 3 νύχτες
σε κάθε πόλη σε διακεκριμένα 4* ξενοδοχεία • Τοπικοί
ελληνόφωνες ξεναγοί που θα εκτελεί χρέη συνοδού και θα είναι
μαζί σας καθημερινά καθ όλη την διάρκεια της ημέρας σε κάθε
πόλη (εκτός ημερών που δεν θα έχουν καμία δραστηριότητα και
θα είναι ελεύθερες) • Ημιδιατροφή εντός ξενοδοχείων (πρωινό
και δείπνα) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος
καυσίμων, κόστος έκδοσης βίζας, ιατροφαρμακευτική
ασφάλεια, είσοδοι € 480
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ΜΟΣΧΑ

ΡΩΣΙΑ

ΘΕΑΤΡΟ ΜΠΟΛΣΟΪ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ
ΩΡΑΙΟΤΕΡΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

1η μέρα: Πτήση για Αγ. Πετρούπολη μέσω Μόσχας
Πτήση για Αγ. Πετρούπολη, μέσω Μόσχας. Τις πρώτες
πληροφορίες για τη πόλη και το κέντρο της θα τις λάβετε από τον
ελληνόφωνο ξεναγό σας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο.
2η μέρα: Ξενάγηση πόλης - Επίσκεψη Φρουρίου Πέτρου &
Παύλου-Ερμιτάζ
Τυλιγμένη ανάμεσα σε υδάτινους δρόμους και νησίδες, το
αστικό θαύμα που οραματίστηκε ο Μεγάλος Πέτρος είναι αυτή
η πόλη - μουσείο και ταυτόχρονα το παράθυρο της Ρωσίας στο
δυτικό κόσμο. Σήμερα θα επισκεφθείτε το Πεδίον του Άρεως
με την αιώνια φλόγα και θέα προς το ναό του ρέοντος αίματος.
Ακολουθεί το Φρούριο των Πέτρου & Παύλου - το τόπο ταφής
των Τσάρων της Δυναστείας «Ρομανόφ», η Παναγία του Καζάν
στη κεντρική λεωφόρο Νιέφκσυ και ξενάγηση εντός του Ερμιτάζ.
Το 3ο σε μέγεθος μουσείο στον κόσμο με πάνω από τρία
εκατομμύρια εκθέματα μεταξύ των οποίων συλλογές μεγάλων
δημιουργών όπως Λεονάρντο ντα Βίντσι, Ροντέν, Πάμπλο
Πικάσσο, Ανρί Ματίς, Πωλ Γκωγκέν, Πωλ Σεζάν, Κλωντ Μονέ,
Ρέμπραντ, αλλά και εκθέματα από την αρχαία Ελλάδα, την
Αίγυπτο και τη Ρώμη. Δείπνο εντός ξενοδοχείου. Διανυκτέρευση.
Προαιρετικά, επισκεφθείτε μία από τις Χριστουγεννιάτικες
αγορές, που στήνονται στις πλατείες της πόλης και αγοράστε
αναμνηστικά στολίδια, πιείτε ζεστό κρασί και να κάντε πατινάζ
στις οργανωμένες πίστες.
3η μέρα: Λαύρα Αλ Νιέφσκυ-Ανάκτορα Πούσκιν & Πέτρχοφ
Κάνοντας μία πρώτη στάση στη Λαύρα του Αλέξανδρου Νιέφσκυ
(μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της μεσαιωνικής
Ρωσίας αλλά και άγιος της Ρωσικής Εκκλησίας), θα συνεχίσετε για
τα θερινά ανάκτορα της Μ. Αικατερίνης (Τσάρσκοε Σελό/το χωριό
του Τσάρου ή αλλιώς Πούσκιν), γνωστά για την μεγαλοπρέπεια
και υπερβολή τους και διάσημα για τη κεχριμπαρένια τους
αίθουσα. Θα ακολουθήσει βόλτα στους κήπους των ανακτόρων
και έτσι θα έχετε την ευκαιρία (προαιρετικά) να κάνετε μία βόλτα
με τρόικα. Ακολουθεί η μεταφορά στη θερινή κατοικία του Μ.
Πέτρου (Πέτερχοφ) γνώστη για τη μεγαλοπρέπεια της και για
τα διάσημα σιντριβάνια της (κλειστά τη χειμερινή περίοδο).
Επιστροφή στο ξενοδοχείο σας.
4η μέρα: Ημέρα Ελεύθερη
Κάντε τις βόλτες σας στη γιορτινή πόλη, επισκεφθείτε αν
θέλετε τα ανάκτορα Γιουσούποφ με την κέρινη αναπαράσταση
δηλητηρίασης του Ρασπούτιν. Ακόμα δοκιμάστε ένα ζεστό
ρόφημα και πυροσκί στο Ανγκλετέρε και παρακολουθείστε μία
εορταστική παράσταση από τα μπαλέτα Μαρίνσκυ (πρώην
Κίροφ). Προαιρετικά, μπορείτε να κάνετε μία επίσκεψη.

5η μέρα: Πτήση για Μόσχα-Μουσείο Κοσμοναυτών-Ξενάγηση
πόλης-Κόκκινη πλατεία
Πρωινή πτήση για Μόσχα και πρώτη σύντομη βόλτα στο μουσείο
Αστροναυτικής ή κοσμοναυτών για να δείτε μερικές από τις
πρωτιές των αστροναυτών της χώρας όπως και τα βαλσαμωμένα
δύο σκυλάκια Μπέλκα & Στρέλκα. Ακολουθεί η γνωριμία με τη
πρωτεύουσα, με πρώτη στάση στη γέφυρα του Πατριάρχη &
το καθεδρικό ναό του Σωτήρος. Συνεχίζετε με την ομορφότερη
πλατεία του κόσμου «κόκκινη» (δηλαδή όμορφη), διακοσμημένη
από το Κρεμλίνο, το ναό του Αγ. Βασιλείου και το πολυκατάστημα
Γκουμ. Στη συνέχεια θα φωτογραφήσετε πανοραμικά από το
λόφο των Σπουργιτιών όλη τη Μόσχα αλλά και την ομορφότερη
«Αδελφή του Στάλιν». Θα κλείσετε με μία στάση στη διάσημη
λίμνη των κύκνων με θέα την όμορφη Μονή Νοβοντέβιτσι.
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο σας και δείπνο.
6η μέρα: Πάρκο Ιζμάιλοβο - Μουσείο Μποροντινό
Πρωινή επίσκεψη του πάρκου Ιζμάιλοβο (κάτι σαν το δικό μας
μοναστηράκι). Εκεί μπορείτε να δείτε μία ξύλινη αναδόμηση της
παλιάς Ρωσίας και μία αγορά για να κάνετε παζάρια στα λιτά
ξύλινα μικρομάγαζα και να αγοράσετε σουβενίρ σε προνομιακές
τιμές! Επόμενη στάση το νεο-ανακαινισμένο μουσείο του
Μποροντινό, όπου ο Φραντς Ρουμπό, μελετώντας όλα τα
στοιχεία της μάχης των Ρώσων κατά των Γάλλων στρατιωτών
του Ναπολέοντα το 1812, τα αποτύπωσε με κάθε λεπτομέρεια
και ακρίβεια ενός ντοκιμαντέρ, σε έναν πανοραμικό κυκλικό
καμβά. Οι διαδραστικές πλέον δυνατότητες προσφέρουν ακόμα
μεγαλύτερη προσέγγιση στον επισκέπτη να λαμβάνει και σχόλια
για κάθε σημείο της μάχης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για δείπνο
και διανυκτέρευση.
7η μέρα: Μόσχα-Ελεύθερη μέρα
Διασκεδάστε στο υπέροχο παγοδρόμιο με φόντο την
κόκκινη πλατεία, κάντε τις Χριστουγεννιάτικες αγορές σας με
παραδοσιακά προϊόντα και ρώσικες καλλιτεχνίες και δοκιμάστε
ένα κρασί στο ιστορικό Πούσκιν καφέ. Δείπνο θα δοθεί εντός
του ξενοδοχείου Το κεντρικό ρολόι κάτω από το ρουμπιινένιο
αστέρι στη κόκκινη πλατεία θα σηματοδοτήσει την αλλαγή της
χρονιάς. Το Γκουμ θα ξεκινήσει την εορταστική του φωταγώγηση
ενώ πίσω από τα τείχη του Κρεμλίνου θα ξεκινήσει το σώου
των βεγγαλικών, ενώ η μουσική υπόκρουση θα σας δώσει το
έναυσμα να χορέψετε και να καλωσορίσετε και εσείς - όπως και
οι Μοσχοβίτες τη νέα χρονιά ! Καλή διασκέδαση !!
8η μέρα: Κήποι Αλέξανδρου-Κρεμλίνο-Θησαυροί του Στέματος
(Άρμουρυ), Πεζόδρομος Αρμπάτ-Κάτω Ανάκτορα (metro)
Πρωινή περιήγηση στον κήπο του Αλέξανδρου, με τα μικρά

αγάλματα από παραμύθια. Ακολουθεί επίσκεψη στη καρδιά
της Ρωσίας «Το Κρεμλίνο», για να επισκεφθείτε τους ναούς
της στέψης & ταφής των τσάρων και στη πλατεία του Ιβάν του
Μεγάλου να θαυμάσετε το Μεγάλο καμπαναριό, το τσαρικό
κανόνι του Φιοντόρ Α’ την τεράστια αχρησιμοποίητη τσαρική
καμπάνα. Περνώντας από το παλάτι του Πατριάρχη, θα
επισκεφθείτε το θησαυροφυλάκιο Άρμουρυ, με εκθέματα
πολύτιμων δώρων του στέμματος, μοναδικές πανοπλίες ευγενών,
αυτοκρατορικών ενδυμάτων, θρόνων και αμαξών. Ακολουθεί
στάση για ξεκούραση στο διασημότερο πεζόδρομο της πόλης
«Στάρι Αρμπάτ» …σημείο που θυμίζει την δική μας Πλάκα και
τέλος θα επισκεφθείτε «τα κάτω ανάκτορα του λαού» δηλαδή
τους διασημότερους σταθμούς metro, διακοσμημένους με βιτρόμπρούτζινα αγάλματα &περίτεχνα φωτιστικά.
9η Μέρα: Πτήση επιστροφής
Μετά το πρωινό, θα γίνει η μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση
επιστροφής.
Σημειώσεις: Η αναχώρηση στις 25/12 είναι 9ήμερη με 4 νύχτες σε
κάθε πόλη (ξεκινώντας από Αγ. Πετρούπολη). Στις 23 & 30/12 το
πρόγραμμα είναι 8ήμερο με 3 νύχτες στη Μόσχα και 4 στην Αγ.
Πετρούπολη και ξεκινάει από Μόσχα.

Αναχ.:

Τιµές κατ’ άτοµο

23/12
25/12
(8ήµερο) (9ήµερο)

30/12

∆ίκλινο

880

850

850

Μονόκλινο

+380

+420

+380

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
με τον νέο στόλο της AEROFLOT & εσωτερικές πτήσεις για
συντομία στο πρόγραμμα • Μεταφορές-Ξεναγήσεις όπως
αναφέρονται στο πρόγραμμα • 4 νύχτες σε κάθε πόλη σε
διακεκριμένα 4* ξενοδοχεία PALMIRA ή αντίστοιχο στη
Μόσχα & SOKOS OLYMPIA GARDEN στην Αγ. Πετρούπολη ή
αντίστοιχο • Τοπικοί ελληνόφωνες ξεναγοί που θα εκτελεί χρέη
συνοδού και θα είναι μαζί σας καθημερινά καθ όλη την διάρκεια
της ημέρας σε κάθε πόλη (εκτός ημερών που δεν θα έχουν καμία
δραστηριότητα και θα είναι ελεύθερες) • Ημιδιατροφή εντός
ξενοδοχείων (πρωινό και δείπνα) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος
καυσίμων, κόστος έκδοσης βίζας, ιατροφαρμακευτική
ασφάλεια, είσοδοι € 480
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ΝΟΒΙΣΑΝΤ

ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι

ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι - ΝΟΒΙΣΑΝΤ ΣΕΡΒΙΑ - ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι
1η μέρα: Αθήνα - Βελιγράδι
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Βελιγράδι
με την AIR SERBIA. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση σε
ένα από τα επιλεγμένα ξενοδοχεία METROPOL PALACE
5* (www.metropolpalace.com) ή στο QUEENS ASTORIA
4* (www.astoria.rs).
2η μέρα: Βελιγράδι περιήγηση πόλης
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην όμορφη
όμορφη πόλη. Θα ξεκινήσουμε από το φρούριο
Καλεμέγκνταν χτισμένο στη συμβολή των ποταμών
Δούναβη και Σάββα, τον Πύργο Nebosja, που ήταν η
φυλακή και ο τόπος θανάτου του Ρήγα Φερραίου και θα
συνεχίσουμε με τις εκκλησίες Ruzicaκαι Αγία Παρασκευή.
Θα δούμε την πλατεία Δημοκρατίας, το Εθνικό Θέατρο, το
περίφημο αρχοντικό της Πριγκίπισσας Ljubica, τον Άγιο
Σάββα τον μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό των Βαλκανίων, το
Μνημειακό κέντρο του Τίτο αφιερωμένο στο μεγάλο ηγέτη,
το Δημαρχείο και το Κοινοβούλιο. Το απόγευμα χρόνος
ελεύθερος στην πόλη. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε
τον μεγάλο πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, με
καταστήματα για φθηνές αλλά και ποιοτικές αγορές. Το
βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε παραδοσιακό σέρβικο
εστιατόριο με φολκλορικό πρόγραμμα και τοπική κουζίνα.
3η μέρα: …Νόβισαντ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την πόλη του Νόβισαντ,
πρωτεύουσα της Βοιβοντίνα. Άφιξη και περιήγηση πόλης.
Θα δούμε το κάστρο Petrovaradin, με ωραία θέα στον
ποταμό Δούναβη, την πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό
ναό, το Δημαρχείο και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στον
κεντρικό πεζόδρομο. Νωρίς το απόγευμα επιστροφή

στο Βελιγράδι. Το βράδυ σας προτείνουμε έξοδο στην
μποέμ περιοχή του Βελιγραδίου Skadarljia, μία από τις
ομορφότερες περιοχές της πόλης, όπου η νυχτερινή
ζωή διαρκεί μέχρι τις πρωινές ώρες (τσιγγάνικα βιολιά,
παραδοσιακά Σέρβικα τραγούδια, bars, clubs).
4η μέρα: προαιρετική εκδρομή Τοπολα - Οπλενακ
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη, για να περιπλανηθείτε εξ
ιδίων την πόλη. Όσοι επιθυμούν μπορούν να συμμετάσχουν
στην προαιρετική εκδρομή στην Τόπολα, στον λόφο
Οπλενακ και στο Μοναστήρι Μανασιτζα. Για όσους
συμμετέχουν στην εκδρομή, αναχώρηση για την πόλη
Τόπολα στην καρδιά των Αμπελόκηπων γνωστή για την
παραγωγή κρασιού και κέντρο ιστορικών γεγονότων κατά
την διάρκεια του 18ου, 19ου, και 20ου αιώνα. Επόμενος
σταθμός μας ο λόφος του Οπλενακ, όπου θα δούμε την
Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου με περίφημα ψηφιδωτά
και νωπογραφίες, το σπίτι της Βασιλικής οικογένειας
και το μαυσωλείο της δυναστείας Καρατζόρτζεβιτς που
χτίστηκε από τον Βασιλιά Πέτρο. Συνεχίζουμε την εκδρομή
μας με την επίσκεψη στο Σέρβικο Ορθόδοξο Μοναστήρι
Μανασιτζα. Επιστροφή στο Βελιγράδι.
5η μέρα: Βελιγράδι - Αθήνα
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε χρόνο ελεύθερο ανάλογα με
την πτήση της επιστροφής. Στη συνέχεια μετάβαση στο
αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι. H διαμονή τη Πρωτοχρονιά είναι στο
ξενοδοχείο MR. PRESIDENT και όχι στο ASTORIA. Τελικό
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 22,23,30 ∆εκεµβρίου & 3 Ιανουαρίου, 5 ηµέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

QUEENS ASTORIA 4*
22,23 ∆εκ & 3 Ιαν.
30 ∆εκ.

METROPOL PALACE 5*
22,23 ∆εκ & 3 Ιαν.
30 ∆εκ.

∆ίκλινο
385
465
445
545
3ο άτ έως 12 ετών
335
415
395
495
Μονόκλινο
485
565
635
715
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 150 περίπου
Χριστουγεννιάτικο Gala στο Metropole στις 24/12 € 25 κατ’ άτομο. Πρωτοχρονιάτικο Gala στο Metropole στις 31/12 € 60 κατ’ άτομο.
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια αθηνα - ΒΕλίγραΔί - αθηνα με την AIR SERBIA • Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της
επιλογής σας • Μπουφέ πρόγευμα και ένα δείπνο καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις ως άνω πρόγραμμα • Αρχηγός
-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, λοιπά αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα,
αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, καθώς & ό, τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο κ.λ.π.

92

1η ημέρα: Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Πρωινή αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Τακτοποίηση στο ενοδοχείο.

2η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Βελιγράδι
Πρωινή πορεία για τη Σερβία. Aφιξη στο Βελιγράδι, τακτοποίηση και γνωριμία
με την πόλη πεζή.
3η ημέρα: Βελιγράδι, το «must» των Βαλκανίων
Πρωινό και ξενάγηση στο πανέμορφο Βελιγράδι, με το φρούριο Kalemegdan
τη Λυρική Σκηνή, η Βουλή, τα παλιά Ανάκτορα, ο ναός του Αγίου Σάββα, ο
τρομερός πύργος Νέμποσα όπου μαρτύρησε ο Ρήγας Φεραίος είναι μερικά
από τα αξιοθέατα.
4η ημέρα: Εθνικό Πάρκο Φρούσκα Γκόρα - «Άγιο Όρος» Σερβίας - Νόβι Σαντ
- Sremski Karlovci
Επίσκεψη σε ένα από τα μεγαλύτερα Εθνικά Πάρκα των Βαλκανίων, την
Φρούσκα Γκόρα, όπου βρίσκονται τα Ορθόδοξα μοναστήρια του Σερβικού
«Αγίου Όρους». Θα επισκεφθούμε δύο ή τρεις μονές. Θα δούμε το κουκλίστικο
Sremski Karlovci. Το μεσημέρι πλούσιο γεύμα με κρασί και μουσική σε
επιλεγμένο εστιατόριο. Επιστροφή στο Βελιγράδι.
5η ημέρα: Βελιγράδι - Σκόπια
Πρωινή αναχώρηση για τα Σκόπια. Μετά την περιήγησή μας στην πόλη
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
6η ημέρα: Σκόπια - Αθήνα
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για την Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν
με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το
ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 22,29 ∆εκ., 2 Ιαν., 14 Φεβρ. & 20 Μαρτ.
88 ROOMS 4* METROPOLE 5* 88 ROOMS 4* METROPOLE 5* 88 ROOMS 4* METROPOLE 5*

Τιµές κατ’ άτοµο

22 ∆εκ. & 3 Ιαν.

29 ∆εκ.

22 Φεβ. & 21 Μαρ.

∆ίκλινο
395
485
415
575
375
485
3ο άτ. έως 12 ετ.
335
435
365
525
335
435
Μονόκλινο
515
655
545
765
495
655
Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται έκπτωση € 20 κατ’ άτομο
*υποχρεωτική επιβάρυνση ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς για το ξενοδοχείο 88 Rooms 4*:
€ 75 ενήλικας, € 40 παιδί έως 12 (δείπνο με ζωντανή μουσική και απεριόριστα τοπικά ποτά)
Περιλαμβάνονται: • Εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν • 5 νύχτες διαμονή (1 νύχτα Θεσσαλονίκη,
3 στο Βελιγράδι & 1 στα Σκόπια) σε ξενοδοχεία 4* • Ημιδιατροφή στο Βελιγράδι και στα Σκόπια • Γεύμα με
πλούσια πιάτα, κρασί & μουσική σε επιλεγμένο εστιατόριο στο κουκλίστικο Sremski Karlovci, στην όχθη του
Δούναβη - περιλαμβάνεται για όλους (ως μέρος της διατροφής στο Βελιγράδι) • Έμπειρος αρχηγός • Τοπικός
ελληνόφωνος ξεναγός στο Βελιγράδι • Δημοτικός φόρος Βελιγραδίου €1,30 κατ’ άτομο τη νύχτα πληρωτέο
επί τόπου • Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης & Ταξιδιωτική ασφάλεια για άτομα έως 75 ετών.
Δεν Περιλαμβάνονται: Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα. Είσοδοι σε μουσεία. Ό,τι
αναφέρεται ως προαιρετικό. Check point € 15.

Ομαδικά Ταξίδια στην Ευρώπη
ΠΥΡΓΟΣ ∆ΡΑΚΟΥΛΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΤΡΑΝΣΥΛΒΑΝΙΑ
ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΗ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
1η ημέρα: Αθήνα - Σόφια
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. Διέλευση συνόρων.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
2η ημέρα: Σόφια - Βουκουρέστι
Ξενάγηση στα αξιοθέατα της Σόφιας και πορεία προς το «Παρίσι της
Ανατολής», όπως αποκαλείται το όμορφο Βουκουρέστι. Πρώτη γνωριμία με
την παλιά πόλη. Δείπνο.
3η ημέρα: Βουκουρέστι (ξενάγηση) - Μπρασόβ
Πρόγευμα και ξενάγηση στη Ρουμανική πρωτεύουσα. Θα δούμε τις πλατείες
Βικτοριέι & Ουνιβερσιτάτζι, το Αθήναιον, το Εθνικό Θέατρο του Λούκα
Καρατζιάλε, τον κήπο Τζιμίτσιου κ.ά. Νωρίς το απόγευμα αναχώρηση για
τα Καρπάθια και το πανέμορφο Μεσαιωνικό Μπρασόβ. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
4η ημέρα: Πέλες - Φρούριο Μπραν - Μπρασόβ
Πρόγευμα και περιήγηση όπου θα δούμε τη Μαύρη Εκκλησία και το
Δημαρχείο. Στη συνέχεια επίσκεψη στο Παλάτι Πέλες, στην Σινάια και στο
Φρούριο Μπραν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο στο Μπρασόβ.
5η ημέρα: Σιγκισοάρα - Μπρασόβ
Πρόγευμα και ξενάγηση στη Σιγκισοάρα, μια πόλη που περιτριγυρισμένη
από πύργους, πολεμίστρες και οχυρωματικά. Επιστροφή στο Μπρασόβ,
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
6η ημέρα: Μπρασόβ - Σόφια
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Σόφια. Άφιξη και λίγος χρόνος για βόλτα
(πεζή) στην παλιά πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας δείπνο.
7η ημέρα: Σόφια - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη στην
Αθήνα το βράδυ.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν
με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το
ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 22 ∆εκ., 2 Ιαν., 14 Φεβρ. & 20 Μαρτ.
Τιµές κατ’ άτοµο

22 ∆εκ.

2 Ιαν., 14 Φεβ., 20 Μαρτ.

∆ίκλινο
475
3ο άτ. έως 12 ετών
385
Μονόκλινο
615
Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται έκπτωση € 20 κατ’ άτομο

425
335
565

Περιλαμβάνονται: • Εκδρομές/περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν • 2 διανυκτερεύσεις στη
Σόφια, 1 νύχτα στο Βουκουρέστι και 3 νύχτες στο Μπρασόβ σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*
με ημιδιατροφή • Τοπικός ελληνόφωνος ξεναγός στο Βουκουρέστι • Έμπειρος αρχηγός •
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα. Είσοδοι σε
μουσεία. Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό. Check point € 20.

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
ΣΙΝΑΙΑ - ΠΥΡΓΟΣ ∆ΡΑΚΟΥΛΑ - ΜΠΡΑΣΟΒ

1η μέρα: Αθήνα - Βουκουρέστι
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το
Βουκουρέστι με την AEGEAN AIRLINES. Άφιξη και
αναχώρηση για μια πρώτη γνωριμία με τη πόλη.
Τακτοποίηση σε ένα από τα επιλεγμένα ξενοδοχεία
ATENEE PALACE HILTON 5* (www.hilton.com) ή
στο NOVOTEL CITY CENTER 4* sup. (www.novotel.
com) Το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στο
φωταγωγημένο Βουκουρέστι.
2η μέρα: Βουκουρέστι περιήγηση πόλης
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην πόλη
που αποκαλείται το Παρίσι των Βαλκανίων. Θα
ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από το παλάτι της Άνοιξης,
το παλάτι που διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου.
Θα δούμε τη χλιδή που κυριαρχεί στα δωμάτια, στις
τραπεζαρίες και θα μας εντυπωσιάσει η πολυτέλεια.
Θα συνεχίσουμε με το Μουσείο του χωριού, που
είναι μοναδικό στο είδος του, καθώς και το παλάτι
της βουλής, χτισμένο από τον Τσαουσέσκου. Το
παλάτι είναι το δεύτερο σε μέγεθος δημόσιο κτίριο
του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη διάρκεια της
περιήγησης μας, θα θαυμάσουμε το Αντενέουμ, το πιο
φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας, τα ανάκτορα
της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου
που είναι εμπνευσμένη από αυτή του Παρισίου, το
Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία που
θυμίζει Παρθενώνα, το μουσείο του Πυροσβέστη
και την στρατιωτική Ακαδημία. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο και χρόνος για ξεκούραση.
3η μέρα: Σιναια - Μπραν - Μπρασόβ
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για τα θρυλικά
Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα
του ποταμού Πράχωβα φτάνουμε στην Σινάϊα,

το “μαργαριτάρι των Καρπαθίων”, όπου θα
επισκεφτούμε το παλάτι Πελες, θερινή κατοικία του
βασιλιά Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της Ρουμανίας.
Στη συνέχεια θα δούμε καθοδόν το Μοναστήρι
της Σινάϊα, το 1ο κτίριο που κτίστηκε, και από το
οποίο πήρε την ονομασία της η πόλη. Στη συνέχεια
αναχωρούμε για το Μπραν, όπου θα επισκεφτούμε
τον πρίφημο Πύργο Μπραν, γνωστό ως “Πύργο
του Δράκουλα”, ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα
ως αμυντικό φρόυριο απέναντι στις οθωμανικές
επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια σύντομη ξενάγηση
στο Μπρασόφ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη και
τη Μαύρη εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη
σε μέγεθος στη νοτιοανατολική Ευρώπη.
4η μέρα: Βουκουρέστι (ελεύθερη μέρα)
Μετά το πρόγευμα η ημέρα είναι ελεύθερη στο κέντρο
του Βουκουρεστίου. Μπορείτε να επισκεφθείτε την
Εθνική Πινακοθήκη ή να κάνετε μια βόλτα (εφόσον
ο καιρός το επιτρέπει) με το καραβάκι στο πάρκο
Χερεστρόου, που βρίσκεται δίπλα στο μουσείο του
χωριού. Θα σας εντυπωσιάσει το μαγευτικό τοπίο
και η καταπράσινη πεδιάδα. Για το βράδυ σας
προτείνουμε να επισκεφθείτε το γραφικό πεζοδρομο
που σφύζει από ζωή με τα πολλά μπαρ, εστιατόρια.
5η μέρα: Βουκουρέστι - Αθήνα
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε χρόνο ελεύθερο
ανάλογα με την πτήση της επιστροφής στην πλούσια
αγορά της πόλης. Στη συνέχεια μετάβαση στο
αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα
με το ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 23,30 ∆εκ. & 2 Ιαν., 5 ηµέρες

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια αθηνα - ΒΟυκΟυρΕΣτί
- αθηνα με την AEGEAN • Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε
ξενοδοχείο της επιλογής σας • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά •
Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις ως άνω πρόγραμμα
• Αρχηγός -συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης
& ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι
καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, λοιπά αξιοθέατα, ποτά,
φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, καθώς & ό, τι
αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο κ.λ.π.

Τιµές κατ’ άτοµο NOVOTEL CITY 4*

HILTON 5*

∆ίκλινο
449
479
3ο άτ. έως 12 ετ.
349
379
Μονόκλινο
589
619
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 150 περίπου
Επιβάρυνση ημιδιατροφής € 60 κατ’ άτομο
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη € 70 και από άλλες πόλεις € 140 με την
AEGEAN. (αναλόγως με τη διαθεσιμότητα)
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ΒΟΡΕΙΟ ΣΕΛΑΣ

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ - ΛΑΠΩΝΙΑ
1η μέρα: Αθήνα - Ροβανιέμι - μουσείο Arktikum - Kuusamo
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ροβανιέμι. Άφιξη
και περιήγηση της πόλης. Βρισκόμαστε στο ίδιο γεωγραφικό
πλάτος με την Αλάσκα και πιο ψηλά από το Ρέικιαβικ της
Ισλανδίας. Επίσκεψη στο μουσείο ARKTIKUM, όπου θα
θαυμάσετε σε όλο το μεγαλείο της τη λαϊκή τέχνη και την
εξέλιξη των Λαπώνων. Στο όμορφο αμφιθέατρο του μουσείου
μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ για
το Βόρειο Σέλας και τον Ήλιο του Μεσονυχτίου. Αναχώρηση
για το Κουουσάμο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
2η μέρα: Kuusamo - Μηχανάκια χιονιού (Snowmobiles) Ψάρεμα - Χριστουγεννιάτικο Δείπνο
Αρχίστε την μέρα σας με το πλούσιο μπουφέ του ξενοδοχείου.
Σήμερα μας περιμένει μέσα στην πανέμορφη χιονισμένη
φύση μια καινούργια εμπειρία. Ξεκινάμε για το ταξίδι
μας στο απέραντο λευκό κοντά στα σύνορα της Ρωσίας.
Ακολουθήστε μας με τα μηχανάκια του χιονιού σε ένα
SAFARI στο πουθενά, πάνω από παγωμένες λίμνες, και
ανάμεσα σε πυκνά έλατα. Φοράμε τις ειδικές στολές, τα
κράνη, τα γάντια και ακολουθώντας τις οδηγίες των τοπικών
αρχηγών θα συμμετάσχουμε σε ένα σαφάρι με snowmobiles
πάνω από παγωμένες λίμνες και ποτάμια μέσα στο δάσος.
Θα διδαχθούμε από τους Λάπωνες τον χειρισμό του
SNOWMOBILE και αμέσως μετά θα οδηγήσουμε μόνοι
μας εξερευνώντας την κατάλευκη Λαπωνική ύπαιθρο. Κατά
τη διάρκεια της διαδρομής θα σταματήσουμε για ψάρεμα
στο παγωμένο ποτάμι. Αργότερα θα βρεθούμε όλοι μαζί
στο εστιατόριο του ξενοδοχείου όπου και θα στολίσουμε το
Χριστουγεννιάτικο δένδρο και θα απολαυσουμε το εορταστικό
μας Χριστουγεννιάτικο δείπνο, περιμένοντας τον επίσημο
προσκεκλημένο της βραδιάς να έρθει, τον Αϊ Βασίλη. Ο ίδιος
θα δώσει σε κάθε παιδί από ένα δώρο, κάνοντας το παραμύθι
αληθινό. καλα ΧρίΣτΟυγΕννα.
3η μέρα: Kuusamo - Επίσκεψη σε φάρμα με Τάρανδους Σκυλιά Ηuskies και Βόλτα με έλκηθρα - Ruka
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την τοπική φάρμα με τους
ταράνδους, όπου θα μάθουμε να οδηγάμε έλκηθρο που έλκουν
οι ταρανΔΟί και φυσικά να αποκτήσουμε το απαραίτητο
δίπλωμα οδήγησης (500m). Ακολουθεί η επίσκεψη μας στην
φάρμα με τα πανέμορφα σκυλιά ηUSKIES και η βόλτα με αυτά
(750m). Αναχώρηση για το μεγαλύτερο χιονοδρομικό κέντρο
της Βόρειας Φινλανδίας, την Ruka. Περιηγηθείτε στα μαγαζιά
της περιοχής, απολάυστε τις πίστες ή απλά ενα καφέ ή ενα
γέυμα, δίπλα στο τζάκι. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και
έχετε χρόνο ελεύθερο στην διάθεση σας. Δείπνο, διασκέδαση.
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4η μέρα: Ρανούα - Ζωολογικός κήπος - Μurr Murr - Fazer
Πρωινό και αναχωρούμε για την Ρανούα, το πιο όμορφο
ζωολογικό πάρκο της Φινλανδίας. Εδώ θα μπορέσουμε να
θαυμάσουμε στο φυσικό τους περιβάλλον πολικές αρκούδες,
λευκούς αετούς, λύκους, τάρανδους, λευκές κουκουβάγιες,
σκιουράκια κ.α. Είναι ο μοναδικός στον κόσμο ζωολογικός
κήπος με ζώα από τον Αρκτικό κύκλο και το Βόρειο
ημισφαίριο της γης. Μπορείτε να επισκεφτείτε το πρατήριο
με τα γνωστά γλυκίσματα, σοκολάτες και καραμέλες Fazer
καθώς και το κάστρο Murr-Murr, ο πύργος του οποίου είναι
το σπίτι των συνοδών του Αϊ-Βασίλη, Γιούσα και Νέσσε.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
5η μέρα: Aρκτικός κύκλος - Χωριό Αη-Βασίλη - Santa Park Snowman World - Ροβανιέμι
Πρωινό και αναχώρηση για το Ροβανιέμι. Θα επισκεφθούμε
τον Αρκτικό Κύκλο όπου βρίσκεται το σπίτι του Αη-Βασίλη
τον οποίο θα συναντήσουμε προσωπικά και θα έχετε
την δυνατότητα να φωτογραφηθείτε μαζί του. Από το
ταχυδρομείο του στείλτε τις ευχητήριες κάρτες σας για τα
Χριστούγεννα του 2018!!! Περιπλανηθείτε στο Arctic Circle
Shopping Gallery. Εκεί θα έχετε επίσης την ευκαιρία να
αγοράσετε αναμνηστικά δώρα από τα όμορφα μαγαζιά
της περιοχής. Επίσκεψη στο Snowman World για να
θαυμάσετε τα ξεχωριστά γλυπτά από πάγο και χιόνι και να
συμμετάσχετε σε όλες τις δραστηριότητες στο Snowman
World, όπως πατινάζ στον πάγο, μάθημα snowboarding,
γλυπτική στο χιόνι αλλά και τσουλήθρες πάγου.Η επίσκεψη

στο SANTA PARK, την DISNEYLAND της Λαπωνίας θα σας
μεταφέρει σ’ ένα παραμυθένιο κόσμο και θα νοιώσετε σαν
παιδιά. Χτισμένο στο εσωτερικό μιας τεραστίας σπηλιάς,
προσφέρει δυνατότητα ποικιλίας παιχνιδιών για μικρά
και μεγάλα παιδιά. Συνεχίζουμε για επίσκεψη στο IGLOO
RESTAURANT - SNOWLAND το οποίο κατασκευάζεται
κάθε χρόνο σε απόσταση 3km έξω από το ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ. Θα
θαυμάσουμε τον τρόπο κατασκευής από κομμάτια πάγου
του εστιατορίου και των δωματίων, (για τους τολμηρούς που
θέλουν να περάσουν την νύχτα τους μέσα στους πάγους),
την DISCO από πάγο και το εστιατόριο με τα τραπέζια,
καρέκλες, ποτήρια, όλα φτιαγμένα από πάγο. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο, δείπνο.
6η μέρα: Ροβανιέμι - Χωριό Αη-Βασίλη - Αθήνα
Πρωινό και ελέυθερη μέρα στην αγορά της πόλης. Όσοι το
επιθυμούν μεταφορά στο χωριό του Αη Βασίλη και ελέυθερος
χρόνος μέχρι την αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση
για Αθήνα.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό.
Η αναχώρηση της Πρωτοχρονιάς 28/12-02/01 οι
διανυκτερεύσεις είναι στο OULU ζητήστε μας το αναλυτικό
πρόγραμμα.Η αναχώρηση των Φώτων 02-07/01 οι
διανυκτερεύσεις είναι 3 Kuusamo και 2 στο Ελσίνκι ζητήστε
μας το αναλυτικό πρόγραμμα.

Αναχ.: 23,28 ∆εκεµβρίου & 2 Ιανουαρίου, 6 ηµέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο
3ο άτ έως 14 ετών
Μονόκλινο

CANDIC/SOKOS - SANTA CLAUS
23 - 28 ∆εκ.
1799
1399
2099

1899
1499
2199

A’ Κατ. OULU
28 ∆εκ. - 2 Ιαν.
1699
1399
1999

SOKOS/SCANDIC
2 - 7 Ιαν.
1500
1300
1800

Σημείωση: αΠαραίτητα νΕα ΔίαΒατηρία ή ταυτΟτητα ΜΕ λατίνίκΟυΣ ΧαρακτηρΕΣ
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια • Δώρο οι φόροι αεροδρομίων • Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
• Ημιδιατροφή καθημερινά • 1 διανυκτέρευση στο Ροβανιέμι σε ξενοδοχειο Α΄ κατηγορίας (Santa Clauss, Sokos, Scandic, Pojhanhovi) • 4
διανυκτερεύσεις στο KUUSAMO, HTL SOKOS KUUSAMO 4* SUP (www.sokoshotels.fi) • Χρήση σάουνας σε όλα τα ξενοδοχεία, ασύρματο internet
στα ξενοδοχεία, Χρήση πισίνας σε όλα τα ξενοδοχεία (όπου διαθέσιμη) • Επίσκεψη Αη-Βασίλη στο Χριστουγενιάτικο Δείπνο και μοίρασμα
δώρων στα παιδιά • Επίσκεψη στο χωριό του Αη-Βασίλη και στον ΑΡΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟ • Επίσκεψη στο ΜΟΥΣΕΙΟ ARKTIKUM και είσοδος πληρωμένη
• Επίσκεψη στο SNOWMAN LAND και είσοδος πληρωμένη • Eκδρομή στον ζωολογικό κήπο ΡΑΝΟΥΑ και είσοδος πληρωμένη • Επίσκεψη στην
SNOWLAND (IGLOO - RESTAURANT) και είσοδος πληρωμένη • SAFARI με μηχανάκια του χιονιού (snowmobiles) • Επίσκεψη σε φάρμα ταράνδων,
βόλτα με έλκηθρα και δίπλωμα οδήγησης • Επίσκεψη σε φάρμα huskies & βόλτα με έλκηθρα • Δώρο καινούργια ισοθερμική Φόρμα (Σαλοπέτα) •
Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια Αστικής και Επαγγελματικής Ευθύνης TOUR OPERATOR και Προσωπικού Ατυχήματος.
Δεν περιλαμβάνονται: Ποτά, φιλοδωρήματα, και ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Είσοδος στο SANTA PARK (ενήλικες € 33, παιδία € 27,5)
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AURORA BOREALIS

ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ

2ος ΧΡΟΝΟΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΓΚΕΪΖΕΡΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΕΛΑOΣ
ΡΕΥΚΙΑΒΙΚ - ΜΠΛΟΥ ΛΑΓΚΟΥΝ - ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ
Eνα ειδικά σχεδιασμένο και προσεγμένο ταξίδι στην ανόθευτη φυσική ομορφιά μιας ξεχωριστής νησιωτικής χώρας, με την γραφικότητα του συνεχώς εναλλασσόμενου τοπίου
από ηφαίστεια, καταρράκτες, παγόβουνα, θερμοπίδακες κλπ που εντυπωσιάζουν.
1η μέρα: Αθήνα - Ρέυκιαβικ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με την BRITISH μέσω
ενδιάμεσου σταθμού για την πρωτεύουσα της Ισλανδίας το
Ρευκιαβίκ. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και
πρώτη γνωριμία με την πόλη.
2η μέρα: Παγετώνες - Geyzer - Snowmobile
Πρωινό και ξεκινάμε για κάτι διαφορετικό θα γνωρίσουμε
σήμερα, με την επίσκεψη μας σε παγετώνα όπου θα έχουμε την
ευκαιρία να περπατήσουμε στην άκρη του και να κάνουμε βόλτα
με τοπικό Snow mobile. Κατόπιν θα συνεχίσουμε το σημερινό
μας οδοιπορικό και θα περιηγηθούμε στο μοναδικό «Χρυσό
Τρίγωνο», που μας προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από
φυσικά φαινόμενα και μυστικά της φύσης. Εδώ θα γνωρίσουμε
το μεγάλο Εθνικό Πάρκο με τον μεγαλοπρεπή καταρράκτη
Gulfoss που τα νερά του σχηματίζουν ένα βαθύ φαράγγι, το
επιβλητικό και μεγαλειώδες θέαμα με τις θερμοπηγές Geyzer
που εκτοξεύουν νερό και δημιουργούν πίδακα ύψους 30μ. και
ουσιαστικά είναι από τα εντυπωσιακότερα φυσικά θεάματα
που βλέπουμε. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή περιοχή του
Νότιου τμήματος του νησιού όπου θα τακτοποιηθούμε στο
ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
3η μέρα: Καταρράκτες - Πάρκα - Βόρειο Σέλας
Πρωινό και οι εμπειρίες μας από την μοναδική σε
βιοποικιλότητα χώρα συνεχίζονται με τις επισκέψεις μας
στο Νότιο μέρος της όπου θα δούμε σειρά από παγετώνες,
καταρράκτες, καταπράσινη φύση και τις χαρακτηριστικές
μαύρες παραθαλάσσιες περιοχές. Επίσης θα γνωρίσουμε
μικρούς οικισμούς με τα γραφικά σπίτια και μεγάλες ευρύτερες
εκτάσεις που αποτελούν Εθνικά Πάρκα και όπου φιλοξενούνται
πολλά είδη της τοπικής χλωρίδας και πανίδας. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο, δείπνο. Στη συνέχεια με το αυτοκίνητο θα
απολαύσουμε το μοναδικό υπερθέαμα στο ορίζοντα με τα φώτα

που χορεύουν…το μεγαλόπρεπο φυσικό φαινόμενο Aurora
Borealis - Βόρειο Σέλας.
4η μέρα: Μπλου Λαγκούν - Ρέκιαβικ
Πρωινό και αναχώρηση για να απολαύσουμε μια μοναδική
εμπειρία με την επίσκεψη σε ένα στο μαγευτικό ηφαιστειακό
τοπίο εκεί όπου δημιουργήθηκε η μεγάλη φυσική Λίμνη Blue
Lagoon με τα αναβλύζοντα Ιαματικά νερά θερμοκρασίας 30 37 βαθμούς Κελσίου. Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να απολαυσετε
το μπάνιο σας και θα νιώσετε τις ευεργετικές του επιδράσεις.
Εδώ σας παραδίδονται και οι αναγκαίες πετσέτες. Μεταφορά
στο ξενοδοχείο μας στο Ρέκιαβικ και δυνατότητα περιπατητικής
γνωριμίας.
5η ημέρα: Ρευκιαβίκ - ξενάγηση - Εμπερία Βίκινγκς
Πρωινό και ξενάγηση στα αξιοθέατα της πρωτεύουσας, με τον
Καθεδρικό Ναό, τα πολύχρωμα σπίτια, τα γραφικά κτίρια κλπ
ενδιαφέροντα όπως επίσης και στην κεντρική εμπορική της
Λεωφόρο, με τα καταστήματα, τις μπουτίκ κλπ. Το βραδάκι θα
μεταφερθούμε σε μικρό παραθαλάσσιο χωριό όπου σε τοπικό
παραδοσιακό εστιατόριο θα ζήσουμε λίγο στην εμπειρία της
καθημερινής ζωής των Βίκινγκς και θα έχουμε αντίστοιχο
παραδοσιακό δείπνο, μέσα σε μοναδική ατμόσφαιρα.
6η μέρα: Ρευκιαβικ - Αθήνα
Πρωινό και μεταφορά στο Αεροδρόμιο για την πτήση
επιστροφής στην Αθήνα, μέσω Λονδίνου.
Σημειώσεις: Η ανωτέρω ροή των εκδρομών, ξεναγήσεων,
επισκέψεων ενδέχεται να αλλάζει για την καλύτερη διεξαγωγή
του προγράμματος & κυρίως εξαιτίας των αργιών. Η
παρατήρηση των φυσικών φαινομένων και άλλων (π.χ Βόρειο
Σέλας κλπ ) είναι άμεσα συνδεδεμένο και εξαρτάται και από τις
καιρικές συνθήκες ( ορατότητα, καθαρός ουρανός κλπ ). Τελικό
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 25 Φεβρουαρίου & 4,11
Μαρτίου, 6 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτ. έως 12 ετών
Μονόκλινο

1480
1280
1880

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων € 220 περίπου.
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια αθηνα ρΕυκίαΒίκ - αθηνα με την BRITISH με ενδιάμεσο σταθμό
• Πέντε διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία στο
Ρέυκιαβικ και στο Νότιο τμήμα του νησιού • Μεταφορές,
περιηγήσεις, εκδρομές ως ανωτέρω αναλυτικό πρόγραμμα
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά και δύο δείπνα στο
ξενοδοχείου του Νότου • Ένα δείπνο στο παραδοσιακό Viking
Village • Η είσοδος στην Blue Lagoon με παροχή πετσέτας •
Αρχηγός- συνοδός του γραφείου μας • Τοπικός αγγλόφωνος
ξεναγός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτικής για
τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι
καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, χώρους επίσκεψης,
λοιπά αξιοθέατα, και γενικά όπου χρειάζεται είσοδος,
αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, φιλοδωρήματα, ό,τι δεν
αναφέρεται στα πιο πάνω προσφερόμενα ή αναφέρεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ

ΣΙΝΤΡΑ

ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ
1η μέρα: Aθήνα - Λισσαβώνα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας
πτήση για την Λισσαβώνα, η οποία είναι
κτισμένη στους επτά λόφους του ποταμού
Tagus. Άφιξη στην γενέτειρα του fado με
τα στενά, γραφικά σοκάκια, τα σπίτια με
τις κεραμοσκεπές και τις στολισμένες με
πολύχρωμα πλακάκια προσόψεις. Μεταφορά,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Λισσαβώνα
Πρωινό και η σημερινή μας ξενάγηση είναι
αφιερωμένη στην γραφική και φιλόξενη
πόλη, που διατηρεί έως και σήμερα το
λατινικό ένδοξο χαρακτήρα της. Ένα από τα
πιο φημισμένα αξιοθέατα της πόλης είναι το
Μουσείο με τις Βασιλικές Άμαξες, όπου θα
θαυμάσουμε μια μοναδική σε πολυτέλεια
και πλούτο συλλογή που χρονολογείται
ανάμεσα στον 17ο και 19ο αιώνα. Επόμενος
σταθμός μας είναι το μοναστήρι των
Ιερωνυμιτών, το πιο εντυπωσιακό σύμβολο
της πορτογαλικής δύναμης και πλούτου. Στη
συνέχεια θα επισκεφθούμε το μνημείο των
Ανακαλύψεων καθώς και τον χαρακτηριστικό
Πύργο του Μπελέμ,χαρακτηριστεί ΜΠΚ
από την UNESCO απ’ όπου ξεκίνησαν οι
Πορτογάλοι θαλασσοπόροι για τα πέρατα
της γης. Το απόγευμα περιπλανηθείτε στα
στενά καλντερίμια της μεσαιωνικής συνοικίας
Αλφάμα ως το Κάστρο Του Αγίου Γεωργίου
για να απολαύσετε μια πανοραμική θέα της
Λισσαβώνας. To βράδυ σας προτείνουμε να
απολαύσετε τα παραδοσιακά πορτογαλικά
τραγούδια fado, που έγιναν γνωστά σε όλο
τον κόσμο από την φημισμένη τραγουδίστρια
Αmalia Rodrigues.

Εθνών. Σας προτείνουμε μια εκδρομή στο
μεγάλο κέντρο του καθολικισμού τη Φάτιμα,
το πανέμορφο μεσαιωνικό χωριό των
καλλιτεχνών, Όμπιτους και το τουριστικό
ψαροχώρι του ατλαντικού τη Ναζαρέ.
5η μέρα: Λισσαβώνα - Σίντρα - Κασκάις Εστορίλ-Αθήνα
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για μια
ευχάριστη εκδρομή στα περίχωρα της
Λισσαβώνας. Πρώτη μας στάση η Σίντρα,
θερινή κατοικία των βασιλέων, μια πόλη που
αφθονεί σε φυσική ομορφιά και χαρακτηρίζεται
από την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά
της. Το Παλάθιο Ρεάλ, δεσπόζει στην κορυφή
ενός καταπράσινου βουνού. Στη συνέχεια θα
περάσουμε από το Κασκάις, ένα παραδοσιακό
ψαροχώρι που αναπτύσσεται δίπλα στην
πρωτεύουσα και το Εστορίλ, το θέρετρο όλων
των εποχών, το οποίο θεωρείται από τα πιο
σημαντικά τουριστικά σημεία παγκοσμίως
και παρέχει ποικίλες δραστηριότητες όπως
γήπεδο γκολφ, αγωνιστική πίστα καθώς και
ένα από τα μεγαλύτερα καζίνο της Ευρώπης.
Τελευταία μας επίσκεψη το δυτικότερο σημείο
της Ευρώπης, το Cabo da Roca. Μεταφορά
στο αεροδρόμιο και γεμάτοι αναμνήσεις
πετάμε πίσω στην Ελλάδα. Άφιξη στην Αθήνα.
Σημείωση: H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί
να αλλάξει για την καλύτερη εκτέλεση του
προγράμματος χωρίς να παραληφθεί καμία
από αυτές.
Αναχ.: 24,31 ∆εκεµβρίου
& 4 Ιανουαρίου 4,5 µέρες
4 µέρες
5µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο
585
635
3ο άτ. έως 12 ετών
525
575
Μονόκλινο
735
855
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 145 με
την BRITISH AIRWAYS
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης • Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 5* αστέρων • Πρωινό μπουφέ
καθημερινά • Μεταφορές από/ προς αεροδρόμιο ξενοδοχείο εξωτερικού • Ξεναγήσεις / περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα •
Αρχηγός / συνοδός του γραφείου μας • Ενημερωτικά έντυπα / Χάρτες • Φ.Π.Α. • Ασφάλεια ταξιδιού (Αστικής ευθύνης).
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Είσοδοι στα Μουσεία.

3η-4η μέρα: Λισσαβώνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη
μπορείτε να επισκεφτείτε το Πάρκο των
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ
1η μέρα: Αθήνα - Λισσαβώνα - Φάτιμα Κοίμπρα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απ ευθείας
πτήση για την Λισσαβώνα. Άφιξη στη
Λισσαβώνα και αναχώρηση οδικώς για την
Κοίμπρα. Πρώτη μας στάση το μεγάλο κέντρο
του καθολικισμού η Φάτιμα με τη μεγαλύτερη
προσέλευση προσκυνήματος παγκοσμίως.
Αφιξη στην Κοίμπρα όπου θα περιηγηθούμε.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
2η μέρα: Κοίμπρα - Μπουσάκο - Αβέιρο - Πόρτο
Πρωινό αναχώρηση για το Πόρτο, πρώτη μας
στάση στο δάσος Μπουσάκο. Στη διαδρομή
μας θα δούμε τη πόλη των καναλιών το Αβέιρο.
Στη συνέχεια αναχώρηση για το Πόρτο άφιξη
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Πόρτο
Πρωινό και θα περιηγηθούμε στην εντυπωσιακή
πόλη διασχίζοντας την περιοχή Ριμπέϊρα, με
τις παλιές συνοικίες με την ανοιχτή αγορά,
στην άνω πόλη θα δούμε το Καθεδρικού Ναού
και το παλιό κτίριο των σιδηροδρόμων. Στη
συνέχεια θα επισκεφθούμε το χρυσοποίκιλτο
ναό του Άγιου Φραγκίσκου και το Παλάτι
Μπόλσα. Τέλος θα επισκεφθούμε κάποιο παλιό
οινοποιείο της πόλης.
4η μέρα: Πόρτο - Μπράγκα - Γκιμαράες
Πρωινό αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή
στην επαρχία του Μίνιου. Πρώτος σταθμός
της διαδρομής μας θα είναι η Μπράγκα, στη
συνέχεια θα επισκεφθούμε το Γκιμαράες που
ηταν η πρώτη πρωτεύουσα της Πορτογαλίας.
Επιστροφή στο Πόρτο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Πόρτο - Μπατάλια - Ναζαρέ Όμπιτους - Λισσαβώνα
Πρωινό και αναχώρηση με προορισμό την
Λισσαβώνα. Πρώτος μας σταθμός ο ναός της
Μπατάλια, ΜΠΚ της UNESCO. Στη συνέχεια θα
πάμε στο τουριστικό ψαροχώρι του ατλαντικού

τη Ναζαρέ. Τέλος θα επισκεφθούμε το χωριό
των καλλιτεχνών Όμπιτους οπού και θα
περιηγηθούμε. Άφιξη αργά το απόγευμα στην
Λισσαβώνα.
6η μέρα: Λισσαβώνα
Πρωινό και η ξενάγηση μας ξεκάνει από
το Μουσείο με τις Βασιλικές Άμαξες και θα
επισκεφθούμε το μοναστήρι των Ιερωνυμιτών
και το το μνημείο των Ανακαλύψεων καθώς
και τον χαρακτηριστικό Πύργο του Μπελέμ.
To βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε τα
παραδοσιακά πορτογαλικά τραγούδια fado.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Λισσαβώνα - Σίντρα - Κασκάις - Cabo
da Roca - Πάρκο των Εθνών
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για
τη Σίντρα στη θερινή κατοικία των βασιλέων,
το Κασκάις που είναι ένα πολύ όμορφο
ψαροχώρι, το Εστορίλ το τουριστικό θέρετρο
της Πορτογαλίας και το Cabo da Roca, το
δυτικότερο σημείο της Ευρωπαϊκής ηπείρου.
Επιστροφή στη Λισσαβώνα όπου θα
τελειώσουμε την σημερινή μας εκδρομή στο
Πάρκο των Εθνών. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Λισσαβώνα - Αθήνα
Πρωινό και λίγος χρόνος ελεύθερος στη
διάθεση σας. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και
πτήση για Αθήνα.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Τελικό
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
Αναχ.: 24,31 ∆εκεµβρίου 8 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
895
3ο άτ. έως 12 ετών
835
Μονόκλινο
1145
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 145

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης • Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4 αστέρων στη Κοίμπρα
και 5* στο Πόρτο και τη Λισσαβώνα. • Πρωινό μπουφέ καθημερινά • Μεταφορές από / προς αεροδρόμια / ξενοδοχεία
εξωτερικού • Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για όλες τις μετακινήσεις όπως αναφέρει το πρόγραμμα • Ξεναγήσεις /
περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • Έμπειρος αρχηγός /συνοδός του γραφείου μας • Ενημερωτικά έντυπα / χάρτες •
Φ.Π.Α. • Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης).
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Είσοδοι στα
μουσεία.
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ΚΑΝΤΙΘ

ΜΑ∆ΡΙΤΗ-ΑΝ∆ΑΛΟΥΣΙΑ ΑΝ∆ΑΛΟΥΣΙΑ-ΚΟΣΤΑ ΝΤΕΛ ΣΟΛ
1η μέρα: Aθήνα - Μαδρίτη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την
Μαδρίτη. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο, σε
συνεργασία με τον αρχηγό του γραφείου μας θα
έχετε μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.
2η μέρα: Μαδρίτη- Κόρδοβα- Σεβίλλη
Μετά το πρωινό αρχίζει η οδική μας εκδρομή
για την Ανδαλουσία. Σε κάποιο από τα χωριά
θα κάνουμε την πρώτη στάση. Περνώντας τη
Σιέρα Μορένα θα καταλήξουμε στην πασίγνωστη
Κόρδοβα όπου και θα περιηγηθούμε. Στη
συνέχεια ακλουθώντας τη ροή του Γουαδαλκιβίρ
θα καταλήξουμε στη Σεβίλλη.
3η μέρα: Σεβίλλη
Πρωινό και ξεκινάει η ξενάγησή μας στην πόλη,
αρχίζοντας από το Πάρκο της Μαρίας Λουίζα
την Πλατεία Αμερικής, την Πλατεία Ισπανίας και
θα περιπλανηθούμε στα σοκάκια με τα τυπικά
“πάτιος’’ της Εβραϊκής συνοικίας. Επόμενη
στάση το κτιριακό συγκρότημα του Αλκαζάρ
όπου δεσπόζει το Αραβικό Παλάτι, στην ίδια
περιοχή θα δούμε τον καθεδρικό ναό Χιράλδα.
4η μέρα: Σεβίλλη - Ρόντα - Pueblos blancos Γρανάδα
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη Γρανάδα
διασχίζοντας την περιοχή με τα Pueblos
blancos. Θα σταματήσουμε στη Ρόντα όπου θα
απολαύσουμε τη μοναδική θέα και θα δούμε την
παλαιότερη αρένα της Ισπανίας. Συνεχίζοντας
προς την ενδοχώρα της Ανδαλουσίας θα
καταλήξουμε στη Γρανάδα. Το απόγευμα θα
κάνουμε μια πρώτη ανίχνευση της πόλης.
5η μέρα: Γρανάδα- Μαδρίτη
Πρωινό και στη ξενάγησή μας θα δούμε το
σημαντικότερο Αραβικό μνημείο της Ισπανίας
τον εντυπωσιακό λόφο της Αλάμπρα). Δίπλα
στην Αλάμπρα θα βρούμε το Χεναραλίφε

με δέντρα, λουλούδια και νερά που θα μας
παρασύρουν σε ένα κόσμο στοχασμού και
χαλάρωσης. Συνεχίζουμε για τη Μαδρίτη άφιξη
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Μαδρίτη
Πρωινό και ξενάγηση στη σημαντικότερης
Πινακοθήκης στον κόσμο Πραδο. Στην συνέχεια
θα περπατήσουμε στα στενά δρομάκια του
κέντρου της Μαδρίτης. Στο περίφημο Barrio de
la letras, μιά απ’ τις πιο μποέμ συνοικίες όλης
της Ευρώπης. Η ξενάγησή μας θα τελειώσει με
το μεσαιωνικό κομμάτι της πόλης, στην Μαδρίτη
των Αψβούργων.
7η μέρα: Μαδρίτη- Τολέδο
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για το Τολέδο,
όπου θα περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια
της μεσαιωνικής πόλης και θα επισκεφθούμε τον
Καθεδρικό Ναό και την εκκλησία του Santo Tomé.
Στη συνέχεια, επίσκεψη σε ένα εργοστάσιο με
‘’Damasquinad’’. Επιστροφή στην Μαδρίτη.
8η μέρα: Μαδρίτη-Aθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και λίγος χρόνος
ελεύθερος στη διάθεση σας. Μεταφορά στο
αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Τελικό
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
Αναχ.: 22,23,29,30 ∆εκεµβρίου 8 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτ. έως 12 ετών
Μονόκλινο

745
685
975

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 145 με
την BRITISH AIRWAYS

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΑΘΗΝΑ-ΜΑΔΡΙΤΗ-ΑΘΗΝΑ • Διαμονή σε επιλεγμένα
ξενοδοχεία 4 αστέρων • Πρωινό μπουφέ καθημερινά 3 δείπνα στο σύνολο (2 στη Σεβίλλη και 1 στη Γρανάδα) •
Μεταφορές από / προς αεροδρόμια / ξενοδοχεία εξωτερικού • Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για όλες τις μετακινήσεις
όπως αναφέρει το πρόγραμμα • Ξεναγήσεις / περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • Έμπειρος αρχηγός / συνοδός
του γραφείου μας • Ενημερωτικά έντυπα / χάρτες • Φ.Π.Α. • Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης)
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Είσοδοι
στα Μουσεία.

1η μέρα: Αθήνα - Μάλαγα - Γρανάδα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την
Μάλαγα. Αναχώρηση για Γρανάδα άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Γρανάδα
Πρωινό και αναχώρηση για το λόφο της
Αλάμπρας το«κόκκινο κάστρο» όπως είναι η
Αραβική ονομασία. Χτισμένη σ’ ένα πέτρινο
λόφο, προστατευμένη από τα βουνά και
περικυκλωμένη από δάσος η Alhambra είναι
ενα αριστούργημα ισλαμικής αρχιτεκτονικής.
Στο διπλανό ύψωμα οι υπέροχοι κήποι
GENERALIFE ή «κήποι του παραδείσου» όπου
δεσπόζει το θερινό ανάκτορο των βασιλέων Σουλτάνων.
3η μέρα: Γρανάδα - Κόρδοβα - Σεβίλλη
Πρωινό και αναχώρηση για την Κόρδοβα όπου
θα επισκεφθούμε το περίφημο Τζαμί - Mezquita
ς σήμερα στο κέντρο του τεμένους βρίσκεται ο
Καθεδρικός ναός της Κόρδοβα. Ακολουθεί μια
περιπλάνηση στα γραφικά σοκάκια. Άφιξη στη
Σεβίλλη και μεταφορά στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Σεβίλλη
Πρωινό. Η ξενάγηση μας αρχίσει από τις
πασίγνωστες πλατείες της Αμερικής και της
Ισπανίας, όπου θα θαυμάσουμε την περίφημη
αρχιτεκτονική Μουδέχαρ της Σεβίλλης. Θα
συνεχίσουμε με το περίφημο Αλκαζάρ και
Χιράλδα το μεγαλύτερο γοτθικό ναό του κόσμου.
Τέλος θα περιπλανηθούμε στα στενά σοκάκια
της Σάντα Κρούθ.
5η μέρα: Σεβίλλη - Χέρεθ Ντε Λα Φροντερα Κάντιθ - Γιβραλτάρ - Αλγκεθίρας
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την καρδιά της
Ανδαλουσίας. Μια πρώτη στάση στο Χέρεθ,
ακολούθως επίσκεψη στο “Κάντιθ” μια από
τις αρχαιότερες πόλεις της Ανδαλουσίας.Στη
συνέχεια θα φτάσουμε στο “γιβραλτάρ” και
περνώντας έλεγχο συνόρων θα προσεγγίσουμε

τον Βράχο που από το 1704 ανήκει στη Μ.
Βρετανία. Χρόνος ελεύθερος για ψώνια ή
προαιρετικά για όσους επιθυμούν ανάβαση στην
κορυφή του βράχου. Στην πόλη του Αλγκεθίρας
θα είναι η σημερινή μας διανυκτέρευση.
6η μέρα: Αλγκεθίρας - Ρόντα - Μαρμπεγια
Μάλαγα
Πρωινό λαο αναχωρούμε για τα λευκά χωριά
Pueblos Blancos και συγκεκριμένα την “Ρόντα”,
κτισμένη πάνω σε μια χαράδρα 100 μέτρων να
χωρίζει την πόλη στα δυο. Θα περπατήσουμε
στην παλιά πόλη και θα επισκεφτούμε την
αρένα την παλαιότερη της Ισπανίας και το
φρούριο με την υπέροχη θέα.Στη συνέχεια θα
δούμε τα κοσμοπολίτικα θέρετρα “Costa Del Sol”
την Marbella, Puerto Banus όπου συχνάζουν
διάσημοι. Στη συνέχεια αναχώρηση για Μάλαγα.
7η μέρα: Μάλαγα - Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ακολουθήσει μια
πανοραμική περιήγηση με στάση στο εμπορικό
κέντρο της πόλης όπου δεσπόζει ο πεζόδρομος
LARIOS και ο καθεδρικός ναός. Στη συνέχεια θα
ανηφορίσουμε στο κάστρο ALCAZABA το πιο
αντιπροσωπευτικό μνημείο των Αράβων στη
Πόλη. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για
Αθήνα.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Τελικό
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
Αναχ.: 22 ∆εκεµβρίου 7 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτ. έως 12 ετών
Μονόκλινο

775
715
975

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 145

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης αθηνα - Μαλαγα - αθηνα
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4 αστέρων • Πρωινό μπουφέ καθημερινά • 7 δείπνα στα
ξενοδοχεία • Μεταφορές από / προς αεροδρόμια / ξενοδοχεία εξωτερικού • Ξεναγήσεις περιηγήσεις
σύμφωνα με το πρόγραμμα • Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για όλες τις μετακινήσεις όπως
αναφέρει το πρόγραμμα • Έμπειρος αρχηγός / συνοδός του γραφείου μας • Ενημερωτικά έντυπα /
χάρτες • Φ.Π.Α. • Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης).
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, μουσείων και αρχαιολογικών
χώρων. Ότι ρητώς δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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Ομαδικά Ταξίδια στην Ευρώπη
ΤΟΛΕ∆Ο

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
ΦΙΓΚΕΡΕΣ - ΤΖΙΡΟΝΑ - ΝΤΑΛΙ - ΓΚΑΟΥΝΤΙ

1η μέρα: Αθήνα - Βαρκελώνη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη
Βαρκελώνη. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Ξεκινάμε αμέσως για την
πρώτη μας περιπατητική ξενάγηση στο κέντρο
της Βαρκελώνης. Θα περπατήσουμε την
Ράμπλα και θα επισκεφτούμε την κεντρική
αγορά τροφίμων και φρούτων την La Boqueria.
Στην συνέχεια θα δούμε την διάσημη λυρική
σκηνή και τελευταία στάση στην πλατεία Ρεάλ,
η οποία είναι μια τυπική Ισπανική πλατεία
με καμάρες. Απολαύστε τον καφέ σας ή το
φαγητό σας σε ένα από τα πολλά μαγαζιά που
βρίσκονται στην πλατεία. Το απόγευμα σας
προτείνουμε μία προαιρετική ξενάγηση πάρκο
Γκουέλ και στον λόφο Μοντζουίκ. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Βαρκελώνη
Πρωινό και η ξενάγηση μας αρχίζει από την
κεντρική πλατεία της Βαρκελώνης την Plaza
Catalunia. Θα διασχίσουμε την περίφημη
λεωφόρο Paseo de gracia με τα πιο ακριβά
καταστήματα της πόλης και τα ωραιότερα
σπίτια με γνωστότερα την Casa Batllo και
Casa Mila του μεγάλου Antonio Gaudi όπου
θα δούμε από κοντά το αριστούργημά του,
την περίφημη εκκλησία Sagrada Familia.
Συνεχίζουμε την ξενάγηση μας περνώντας από
το Porto Olympico, λιμάνι στην περίοδο των
ολυμπιακών αγώνων, το Ολυμπιακό χωριό και
την Barceloneta, παλιά γειτονιά των ψαράδων.
Θα περάσουμε από την άλλη πλευρά της πόλης
και θα ανηφορήσουμε στο λόφο Montjuik όπου
βρίσκεται το ολυμπιακό στάδιο και όλες τις
εγκαταστάσεις της ολυμπιάδας του 1992. Η
Τιµές κατ’ άτοµο

επόμενη στάση μας στο Ισπανικό χωριό, που
κατασκευάστηκε για την παγκόσμια έκθεση
του 1929. Η ξενάγηση μας θα τελειώσει στο
ιστορικό κέντρο της πόλης, την περίφημη
γοτθική συνοικία όπου βρίσκονται και τα
περισσότερα διοικητικά κτήρια, το παλάτι των
καθολικών βασιλιάδων και ο καθεδρικός ναός.
3η μέρα: Βαρκελώνη - Girona - Figueres!
Πρωινό και ξεκινάμε για την γενέτειρα του
μεγάλου καταλανού ζωγράφου το Figueres.
Θα επισκεφτούμε το μουσείο θέατρο του
εκκεντρικού ζωγράφου Σαλβαδόρ Νταλί που
είναι το πιο επισκέψιμο στην Καταλονία και
περιλαμβάνει την μεγαλύτερη συλλογή έργων
του Νταλί στον κόσμο. Συνεχίζουμε για την
πόλη της Girona όπου θα περπατήσουμε στο
εβραϊκό προάστιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Βαρκελώνη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη.
Σας προτείνουμε να επισκεφτείτε το μουσείο
του Πάμπλο Πικάσο, την πανέμορφη εκκλησία
Σάντα Μαρία Ντελ Μαρ, το πάρκο της
Βαρκελώνης και το ενυδρείο, ένα από τα πιο
σημαντικά της Ευρώπης.Για τους λάτρεις του
ποδοσφαίρου επισκεφτείτε το Camp nou, το
γήπεδο της φημισμένης Μπαρτσελόνα, της
καλύτερης ομάδας του κόσμου.
5η μέρα: Βαρκελώνη - Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για
Αθήνα.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Τελικό
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 22,23,24,26,30 ∆εκεµβρίου & 4 Ιανουαρίου 4,5,6 µέρες
4 µέρες
5 µέρες
6 µέρες

∆ίκλινο
555
3ο άτ. έως 12 ετών
495
Μονόκλινο
655
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 145

595
535
755

645
585
845

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης αθηνα - ΒαρκΕλώνη - αθηνα • Διαμονή
σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4 αστέρων • Πρωινό μπουφέ καθημερινά • Μεταφορές από / προς αεροδρόμιο και
ξενοδοχείο Βαρκελώνης • Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με τοπικό ξεναγό • Ενημερωτικά έντυπα /
χάρτες • Αρχηγός / συνοδός του γραφείου μας • Φ.Π.Α. • Ασφάλεια ταξιδίου (αστικής ευθύνης).
Δεν Περιλαμβάνονται: Ότι δε αναφέρεται στο πρόγραμμα. Είσοδοι στα μουσεία (περίπου € 20 Ισπανικό χωριό
και μουσείο Νταλί). Φόροι αεροδρομίων.
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ΜΑ∆ΡΙΤΗ - ΤΟΛΕ∆Ο
1η μέρα: Αθήνα - Μαδρίτη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για
την πρωτεύουσα της Ισπανίας. Άφιξη μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος
για ξεκούραση ή μια πρώτη βόλτα. Για το
απόγευμα σας προτείνουμε να εκμεταλλευτείτε
το ελεύθερο χρόνο γνωρίζοντας κάποια απ’ τα
πάμπολλα ενδιαφέροντα σημεία της Μαδρίτης,
σε συνεργασία με τον αρχηγό του γραφείου.
2η μέρα: Μαδρίτη
Πρωινό και η πρωινή μας ξενάγηση θα μας
αποκαλύψει ένα μικρό μέρος του πλούτου
της σημαντικότερης Πινακοθήκης στον κόσμο
το ΠΡΑΔΟ. Τα πάνω από 10.000 έργα που
ανήκουν στην συλλογή του, προσφέρουν ένα
μοναδικό ταξίδι στο Χρόνο και στο Χρώμα.
Θα απολαύσουμε τα αριστουργήματα των Ελ
Γκρέκο, Βελάθκεθ, Γκόγια να “στέκονται” δίπλα
σε άλλους εξ’ ίσου σημαντικούς ζωγράφους.
Στην συνέχεια θα περπατήσουμε στα στενά
δρομάκια της καρδιάς της Μαδρίτης. Στο
περίφημο Barrio de la letras, μιά απ’ τις πιο
μποέμ συνοικίες όλης της Ευρώπης, όπου
έζησαν και δημιούργησαν πολλοί απ’ τους
σπουδαίους ζωγράφους και λογοτέχνες της
Ισπανίας. Η ξενάγησή μας θα τελειώσει με το
μεσαιωνικό κομμάτι της πόλης, στην Μαδρίτη
των Αψβούργων. Απόγευμα ελεύθερο.
3η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την “Πόλη
των Τριών Πολιτισμών”, το Τολέδο, μία πόλη
με σπουδαία ιστορική, καλλιτεχνική και
πολιτιστική κληρονομιά. Θα περιπλανηθούμε
στα στενά δρομάκια της μεσαιωνικής πόλης
και θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό, ένα
μοναδικό κτίσμα μεγάλων καλλιτεχνών και
μείγμα πολλών αρχιτεκτονικών στυλ, όπου θα
δούμε πίνακες του Ελ Γκρέκο, αμύθητης αξίας,

όπως το Expolio και τη συλλογή Αποστόλων.
Στη συνέχεια, την εκκλησία του Santo Tome,
θα θαυμάσουμε το αριστουργηματικό έργο
του Ελ Γκρέκο “Η Ταφή του Κόμητα Οργκάθ”.
Στη συνέχεια επίσκεψη σε ένα εργοστάσιο με
«Damasquinad», γνωστή Τολεδανική τέχνη
που προέρχεται απο την εποχή των Αράβων.
Επιστροφή στην Μαδρίτη. Για το απόγευμα
σας προτείνουμε μια βόλτα για ψώνια στην
κομψότερη συνοικία της πόλης το Μπάριο
Ντε Σαλαμάνκα, ένα καφέ στην ατμοσφαιρική
Πλάθα Ντε Οριέντε με θέα το παλάτι ή απλώς
περιπλανηθείτε στα στενά της παλιάς πόλης
καταλήγοντας στην εντυπωσιακή Πλάθα
Μαγιόρ για μια ζεστή σοκολάτα.
4η μέρα: Μαδρίτη
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε
να εκμεταλλευτείτε την ημέρα σας κάνοντας μια
προαιρετική εκδρομή στη Σεγκόβια, την πόλη
της Βασίλισσας Ισαμπέλ παλιά πρωτεύουσα
της Καστίλης. Επιστροφή αργά το απόγευμα
στη Μαδρίτη.
5η μέρα: Μαδρίτη - Αθήνα
Σήμερα τελειώνει το ταξίδι μας αφήνοντας
όμορφες αναμνήσεις και μια υπόσχεση ότι θα
ξαναγυρίσουμε.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Τελικό
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
Αναχ.: 23,30 ∆εκεµβρίου
& 3 Ιανουαρίου, 5 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
535
3ο άτ. έως 12 ετών
475
Μονόκλινο
675
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 145

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης αθηνα - ΜαΔρίτη - αθηνα • Διαμονή σε
επιλεγμένο ξενοδοχείο 4 αστέρων • Πρωινό μπουφέ καθημερινά • Μεταφορές από / προς αεροδρόμιο και
ξενοδοχείο Μαδρίτης • Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • Ενημερωτικά έντυπα / χάρτες • Αρχηγός /
συνοδός του γραφείου μας • Φ.Π.Α. • Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης).
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.
Είσοδοι στα Μουσεία.

Ομαδικά Ταξίδια στην Ευρώπη
ΒΑΛΕΝΘΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
1η μέρα:Αθήνα- Βαρκελώνη (Costa Brava)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση
για την πρωτεύουσα της Καταλονίας, την
Βαρκελώνη. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή Calella.
2η μέρα: Βαρκελώνη
Πρωινό και η ξενάγηση μας αρχίζει από την
κεντρική πλατεία της Βαρκελώνης την Plaza
Catalunia. Θα διασχίσουμε την περίφημη
λεωφόρο Paseo de gracia με τα πιο ακριβά
καταστήματα της πόλης και τα ωραιότερα
σπίτια με γνωστότερα την Casa Batllo και
Casa Mila του μεγάλου Antonio Gaudi όπου
θα δούμε από κοντά το αριστούργημά του,
την περίφημη εκκλησία Sagrada Familia.
Συνεχίζουμε την ξενάγηση μας περνώντας από
το Porto Olympico, το Ολυμπιακό χωριό, την
Barceloneta και θα ανηφορήσουμε στο λόφο
Montjuik. Η επόμενη στάση μας στο Ισπανικό
χωριό και η ξενάγηση μας θα τελειώσει στο
ιστορικό κέντρο της πόλης.
3η μέρα: Βαρκελώνη - Figueres - Girona
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε
(έξοδα ατομικά) εκδρομή στο Figueres όπου
θα επισκεφτούμε το μουσείο θέατρο του
εκκεντρικού ζωγράφου Σαλβαδόρ Νταλί.
Μετά από ένα καφέ στο ιστορικό κέντρο του
Figueres αναχώρηση για την πόλη της Girona
όπου θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό της
πανάγιας με το μεγαλύτερο κλίτος γοτθικού
ναού στον κόσμο.
4η μέρα: Βαρκελώνη - Βαλένθια
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη Βαλένθια.
Άφιξη νωρίς το απόγευμα και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο.
5η μέρα: Βαλένθια - Μαδρίτη
Πρωινό και θα κάνουμε μια πανοραμική
περιήγηση της πόλης, όπου θα περάσουμε
από την παλιά πόλη το δημαρχείο το παλάτι του

Marques de dos Aguas, το παλιό χρηματιστήριο
και θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό με τον
πύργο Mikelet, που θεωρείται σύμβολο της
πόλης. Άφιξη το απόγευμα στη Μαδρίτη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Μαδρίτη
Πρωινό και ξενάγηση στη σημαντικότερης
Πινακοθήκης στον κόσμο Πραδο. Στην συνέχεια
θα περπατήσουμε στα στενά δρομάκια του
κέντρου της Μαδρίτης. Στο περίφημο Barrio de
la letras, μιά απ’ τις πιο μποέμ συνοικίες όλης
της Ευρώπης. Η ξενάγησή μας θα τελειώσει
με το μεσαιωνικό κομμάτι της πόλης, στην
Μαδρίτη των Αψβούργων.
7η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για το Τολέδο,
όπου θα περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια
της μεσαιωνικής πόλης και θα επισκεφθούμε
τον Καθεδρικό Ναό και την εκκλησία του
Santo Tomé. Στη συνέχεια, επίσκεψη σε ένα
εργοστάσιο με ‘’Damasquinad’’. Επιστροφή
στην Μαδρίτη.
8η μέρα: Μαδρίτη - Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και λίγος χρόνος
ελεύθερος στη διάθεση σας. Μεταφορά στο
αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι.
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
Αναχ.: 24 ∆εκεµβρίου 11 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτ. έως 12 ετών
Μονόκλινο

775
715
1075

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 145

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης αθηνα - ΒαρκΕλώνη και ΜαΔρίτη - αθηνα με την AEGEAN
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4 αστέρων • Πρωινό μπουφέ καθημερινά • 4 δείπνα (1 δείπνο μπουφέ στη Βαλένθια και 3
δείπνα μπουφέ στη Μαδρίτη) • Μεταφορές από / προς αεροδρόμια / ξενοδοχεία εξωτερικού • Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
για όλες τις μετακινήσεις όπως αναφέρει το πρόγραμμα • Ξεναγήσεις / περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • Έμπειρος
αρχηγός / συνοδός του γραφείου μας • Ενημερωτικά έντυπα / χάρτες • Φ.Π.Α. • Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης).
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. Ποτά αναψυκτικά κατά την διάρκεια των γευμάτων και των βραδινών εκδηλώσεων στα ξενοδοχεία. Ότι ρητώς δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΓΥΡΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
1η μέρα: Αθήνα - Βαρκελώνη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την
πρωτεύουσα της Καταλονίας, την Βαρκελώνη.
Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Βαρκελώνη
Πρωινό και η ξενάγηση μας αρχίζει από την
κεντρική πλατεία της Βαρκελώνης την Plaza
Catalunia. Θα διασχίσουμε την Paseo de gracia με
τα ωραιότερα σπίτια με γνωστότερα την Casa Batllo
και Casa Mila του μεγάλου Antonio Gaudi όπου θα
δούμε και την περίφημη εκκλησία Sagrada Familia.
Θα δούμε το Porto Olympico, το Ολυμπιακό χωριό,
την Barceloneta το Ισπανικό χωριό και η ξενάγηση
μας θα τελειώσει στο ιστορικό κέντρο της πόλης.
3η μέρα: Βαρκελώνη
Πρωινό και ελεύθερη μέρα
4η μέρα: Βαρκελώνη - Βαλένθια
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βαλένθια.Νωρίς το
απόγευμα θα κάνουμε μια πανοραμική περιήγηση
της πόλης με το δημαρχείο το παλάτι του Marques
de dos Aguas και θα καταλήξουμε στον καθεδρικό
ναό με τον πύργο Mikelet.
5η μέρα: Βαλένθια - Γρανάδα
Πρωινό και αναχώρηση για Ανδαλουσία. Άφιξη
νωρίς το μεσημέρι στη Γραναδα και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα ξεκινάει η ξενάγηση
πόλης που κυριαρχείται από την πληθωρική
ομορφιά της Αλάμπρας.Επίσης, θα επισκεφθούμε
τους υπέροχους κήπους του Generalife δίπλα από
την Αλάμπρα.
6η μέρα: Γρανάδα - Ρόντα - Pueblos blancos
Σεβίλλη
Πρωινό,αναχώρηση για τη Σεβίλλη διασχίζοντας
την περιοχή με τα Pueblos blancos. Θα
σταματήσουμε στη Ρόντα όπου και θα
περιηγηθούμε. Συνεχίζοντας θα καταλήξουμε στη
Σεβίλλη.
7η μέρα: Σεβίλλη
Πρωινό και ξεκινάει η ξενάγησή μας στην πόλη,
αρχίζοντας από το Πάρκο της Μαρίας Λουίζα την
Πλατεία Αμερικής, την Πλατεία Ισπανίας και στην

Εβραϊκής συνοικία. Επόμενη στάση το κτιριακό
συγκρότημα του Αλκαζάρ όπου δεσπόζει το
Αραβικό Παλάτι, στην ίδια περιοχή θα δούμε τον
καθεδρικό ναό Χιράλδα.
8η μέρα: Σεβίλλη - Κόρδοβα - Μαδρίτη
Πρωινο. Σήμερα αναχωρούμε για τη Μαδρίτη, με
πρώτη στάση στη Κόρδοβα όπου θα περιηγηθούμε,
στα γραφικά στενά της Εβραϊκής συνοικίας και θα
επισκεφθούμε το κέντρο της πόλης, το θαυμαστό
Τζαμί Μεσκίτα. Άφιξη το απόγευμα στη Μαδρίτη
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
9η μέρα: Μαδρίτη
Πρωινό και ξενάγηση στη σημαντικότερης
Πινακοθήκης στον κόσμο Πραδο. Στην συνέχεια θα
περπατήσουμε στα στενά δρομάκια του κέντρου
της Μαδρίτης. Στο περίφημο Barrio de la letras,
μιά απ’ τις πιο μποέμ συνοικίες όλης της Ευρώπης.
Η ξενάγησή μας θα τελειώσει με το μεσαιωνικό
κομμάτι της πόλης, στην Μαδρίτη των Αψβούργων.
10η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για το Τολέδο,
όπου θα περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια
της μεσαιωνικής πόλης και θα επισκεφθούμε τον
Καθεδρικό Ναό και την εκκλησία του Santo Tomé.
Επιστροφή στην Μαδρίτη.
11η μέρα: Μαδρίτη - Αθήνα
Πρωινό και λίγος χρόνος ελεύθερος στη διάθεση
σας. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για
Αθήνα.
Σημείωση: H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί
να αλλάξει για την καλύτερη εκτέλεση του
προγράμματος χωρίς να παραληφθεί καμία από
αυτές. Σε ορισμένες αναχωρήσεις το πρόγραμμα
πραγματοποιείται και αντίστροφα.

Αναχ.: 24,31 ∆εκεµβρίου 8 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
1045
3ο άτ. έως 12 ετών
985
Μονόκλινο
1395
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 145

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης αθηνα - ΒαρκΕλώνη και ΜαΔρίτη αθηνα • Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4 αστέρων • Πρωινό μπουφέ καθημερινά • 3 γεύματα
στο σύνολο (2 στη Σεβίλλη και 1 στη Γρανάδα) • Μεταφορές από / προς αεροδρόμια / ξενοδοχεία
εξωτερικού • Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για όλες τις μετακινήσεις όπως αναφέρει το
πρόγραμμα • Ξεναγήσεις / περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • Έμπειρος αρχηγός / συνοδός
του γραφείου μας • Ενημερωτικά έντυπα / χάρτες • Φ.Π.Α. • Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης).
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Ότι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα. Είσοδοι στα μουσεία.
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ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

ΓΥΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
22 Δεκ.: Αθήνα - Πάτρα / πλοίο
Αναχώρηση από Αθήνα για Πάτρα και επιβίβαση στο πλοίο για
Ανκόνα.
23 Δεκ.: Ανκόνα - Μιλάνο
Άφιξη το απόγευμα στην Ανκόνα και ξεκινάμε την πορεία μας προς
τον Ιταλικό Βορρά και συγκεκριμένα προς την ευρύτερη περιοχή του
Μιλάνου. Αργά το βράδυ άφιξη και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 4*.
24 Δεκ.: Μιλάνο - Κουρμαγιέρ - Μον Μπλαν - Παρίσι
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το Παρίσι περνώντας από
το κοσμοπολίτικο χιονοδρομικό κέντρο Κουρμαγιέρ και το Τούνελ
του Μον Μπλαν που συνδέει την Ιταλία με την Γαλλία μήκους
περίπου 11 χλμ. Άφιξη αργά το βράδυ και τακτοποίηση στο κεντρικό
ξενοδοχείο HOLIDAY INN OPERA 4* (www.holidayinn.com).
25 Δεκ.: Παρίσι ξενάγηση πόλεως & απογευματινή επίσκεψη στη
Μονμάρτη
Μπουφέ πρόγευμα και μεταφορά στο κέντρο της πόλης για την
ξενάγηση μας. Θα δούμε την Παναγία των Παρισίων, το Καρτιέ
Λατέν, τους κήπους του Λουξεμβούργου, το Πάνθεον, την Πλας
ντε λα Κονκόρτ, τον τάφο του Ναπολέοντα, τα Ηλύσια Πεδία,
την Όπερα, την πλατεία Ομονοίας, την Αψίδα του Θριάμβου, το
Τροκαντερό,τον πύργο του Άιφελ. Το απόγευμα επίσκεψη στην
γραφική Μονμάρτη με τους υπαίθριους καλλιτέχνες στην μοναδική
Πλας Τερτρ, την μεγαλειώδη Σακρε Κερ και τα υπόλοιπα μνημεία με
την παραδοσιακή ατμόσφαιρα.
26 Δεκ.: Παρίσι - Disneyland
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για τη Disneyland. Στις γιορτές,
το θεματικό αυτό Πάρκο γίνεται πιο μαγευτικό, γιατί ο καταπληκτικός
Χριστουγεννιάτικος στολισμός με χιλιάδες λαμπιόνια να το φωτίζουν
και οι ήρωες του παραμυθιού ντυμένοι γιορτινά, δίνουν μια άλλη
φαντασμαγορία στον χώρο που ξετρελαίνει μικρούς και μεγάλους.
Όσες φορές και να έχει κάποιος επισκεφθεί την Disneyland, είναι
αδύνατον να φαντασθεί την ομορφιά, την επιβλητικότητα και την
μοναδικότητα που παρουσιάζει ο χώρος τη περίοδο των Εορτών
με τις παρελάσεις από τους Άγιους Βασίληδες και το παγοδρόμιο
δίπλα στη λίμνη.
27 Δεκ.: Βερσαλλίες - Λούβρο
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την σημερινή μας ξενάγηση
Αναχ.: 22 ∆εκεµβρίου, 14 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο

1295

3ο άτ. έως 12 ετών

995

Μονόκλινο

1885

100

στα πανέμορφα Ανάκτορα των Βερσαλλιών. Θα δούμε τα Βασιλικά
διαμερίσματα, την αίθουσα των κατόπτρων όπου υπογράφηκε
και η συνθήκη των Βερσαλλιών το 1919. Επόμενος σταθμός
μας το περίφημο μουσείο του Λούβρου. Θα δούμε την Νίκη της
Σαμοθράκης και την Αφροδίτη της Μήλου, την Ελληνική πτέρυγα,
την πτέρυγα με τους πίνακες όπως και μοναδικό αριστούργημα του
Ντα Βίντσι, η περίφημη Τζοκόντα.
28 Δεκ.: Παρίσι - Λονδίνο & νυχτερινός γύρος πόλης
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το Λονδίνο. Θα φθάσουμε
στα παράλια του Καλαί όπου με το φέρι θα φθάσουμε στο Ντόβερ.
Μετά την αποβίβαση, συνεχίζουμε οδικώς για το Λονδίνο. Άφιξη στο
ξενοδοχείο HOLIDAY INN REGENTS PARK 4* (www.holidayinn.
com). Ξεκούραση και γύρω στις 19.00 θα ξεκινήσουμε για την πρώτη
γνωριμία με την πόλη. Θα περπατήσουμε στο κέντρο της νυχτερινής
διασκέδασης του Λονδίνου το WEST END με τα υπέροχα musical, το
SOHO, τη CHINA TOWN, τη LEICESTER SQUARE η πλατεία όπου
λαμβάνουν χώρα οι πρεμιέρες Χολιγουντιανών υπερπαραγωγών,
το COVENT GARDEN. Στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε στο
πούλμαν για μια νυχτερινή περιήγηση στο Τάμεση του Λονδίνου.
Στάσεις για φωτογραφίες στα ωραιότερα ορόσημα της πόλης. Αργά
το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
29 Δεκ.: Λονδίνο - ξενάγηση πόλεως
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για τη ξενάγηση της πόλης.
Θα ξεκινήσουμε από το αριστοκρατικό προάστιο του Σάουθ
Κένσινγκτον για να θαυμάσουμε τα ογκώδη, επιβλητικά μουσεία
της Φυσικής Ιστορίας, Επιστημών και Βικτωρίας και Αλβέρτου, θα
δούμε το μνημείο αφιερωμένο στον πρίγκιπα Αλβέρτο και το Ρόγιαλ
Άλμπερτ Χόλ. Στη συνέχεια θα περάσουμε από το Νάιτσμπριντζ
με τα καλόγουστα πολυκαταστήματα Χάροντς, Χάρβει Νίκολς.
Διασχίζοντας την Park Lane θα δούμε τη Marble Arch και το
αριστοκρατικό Mayfair. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς τα
ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Περνάμε από το Ουέστμινστερ με την
Πλατεία Κοινοβουλίου όπου δεσπόζουν τα αγάλματα Εθνικών
Ηρώων, το Κτίριο του Κοινοβουλίου και το Αβαείο. Συνεχίζουμε
με την οικονομική καρδιά του Ηνωμένου Βασιλείου το Σίτυ. Θα
περάσουμε από τα Βασιλικά Δικαστήρια, τον Καθεδρικό Ναό του
Αγίου Παύλου, την Τράπεζα της Αγγλίας, το Χρηματιστήριο και

τον Πύργο Του Λονδίνου. Η ξενάγηση μας ολοκληρώνεται στο
Βρετανικό Μουσείο όπου θα ξεναγηθούμε στην πτέρυγα με τα
περίφημα και μοναδικά γλυπτά του Παρθενώνα.
30 Δεκ.: …μέρα αφιερωμένη στα μουσεία & ψώνια
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για τους φίλους της τέχνης και
των επιστημών για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με τα 80.000.000
εκθέματα, το Μουσείο Βικτωρίας και Αλβέρτου το μεγαλύτερο
μουσείο διακοσμητικών τεχνών του κόσμου, το Αυτοκρατορικό
Πολεμικό Μουσείο,τη γκαλερί μοντέρνας τέχνης Τέιτ καθώς και το
περίφημο μουσείο των κέρινων ομοιωμάτων της Μαντάμ Τυσσό.
Στη συνέχεια θα έχετε ελεύθερο χρόνο στη διάθεση σας για τις
Χριστουγεννιάτικες αγορές σας.
31 Δεκ.: …ελεύθερη μέρα για να απολαύσετε την γιορτινή
ατμόσφαιρα
Μπουφέ πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη για να απολαύσετε την
γιορτινή ατμόσφαιρα. Το βράδυ υποδοχή του 2018 με δεκάδες
πυροτεχνήματα, βεγγαλικά πάνω από τον Τάμεση, τον Μπιγκ Μπεν
και το μάτι του Λονδίνου.
01 Ιαν.: Λονδίνο - Λουξεμβούργο
Μπουφέ πρόγευμα και πρωινή αναχώρηση για το Λουξεμβούργο.
Θα επιβιβαστούμε στο φέρι και με ενδιάμεσες στάσεις θα φτάσουμε
στο προορισμό μας. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 4*.
02 Ιαν.: Λουξεμβούργο - Κόμο
Μπουφέ πρόγευμα και συνεχίζουμε το οδοιπορικό μας μέσω των
αυτοκινητοδρόμων της Ευρώπης για την Βόρεια Ιταλία όπου το
βράδυ θα φθάσουμε σε ξενοδοχείο 4* στη γύρω περιοχή του Κόμο.
03 Ιαν.: Κόμο - Ανκόνα
Πρόγευμα και αναχώρησή για την Ανκόνα. Επιβίβαση στο πλοίο.
04 Ιαν.: Πάτρα - Αθήνα
Άφιξη στην Πάτρα και αναχώρηση για την Αθήνα.
Σημειώσεις: Η ανωτέρω ροή των εκδρομών, ξεναγήσεων,
επισκέψεων ενδέχεται να αλλάζει για την καλύτερη διεξαγωγή του
προγράμματος & κυρίως εξαιτίας των αργιών. Τελικό πρόγραμμα με
το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές ως ανωτέρω αναλυτικό πρόγραμμα με σύγχρονο κλιματιζόμενο πούλμαν • Εισιτήρια
πλοίων σε τετράκλινες καμπίνες με την MINOAN ή την SUPERFAST/ANEK • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Έντεκα διανυκτερεύσεις σε
ξενοδοχεία 4* • Αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & λοιπά αξιοθέατα, φόροι πόλεων, εισιτήρια σε πλοιάρια, τελεφερίκ και γενικά
όπου χρειάζεται είσοδος, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, φιλοδωρήματα, ότι δεν αναφέρεται στα πιο πάνω προσφερόμενα ή αναφέρεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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ΛΙΜΝΗ ΟΧΡΙ∆ΑΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙ∆Α
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΛΙΜΝΗΣ

1η μέρα: Αθήνα - Οχρίδα
Αναχώρηση από Αθήνα,για τα σύνορα. Διατυπώσεις, οικονομικές αγορές
διέλευση από τα σύνορα και άφιξη αργά το απόγευμα. Τακτοποίηση σε
ανακαινισμένα δωμάτια στο ξενοδοχείο DRIM (Α’ κατ.). Δείπνο.
2η μέρα: Οχρίδα - ΡΕΒΕΓΙΟΝ
Μπουφέ πρόγευμα και μετάβαση στην παλιά πόλη της Οχρίδας.
Περιήγηση στα καλντερίμια με τα ελληνικά αρχοντικά και την εκκλησία
της Αγίας Σοφίας, κάτω από το κάστρο του Τσάρου Σαμουήλ. To βράδυ
ρεβεγιόν, χορός, διασκέδαση με ορχήστρα!
3η μέρα: Οχρίδα - Γιοβάν Μπιγκόρσκι - Μαύροβο
Μπουφέ πρόγευμα και διαδρομή καταπληκτικής ομορφιάς, μέσα από
το φαράγγι της Ράντιτσα. Επίσκεψη στο μοναστήρι του Ιωάννη του
Βαπτιστή (Γιοβάν Μπιγκόρσκι) και συνεχίζουμε μέχρι τη λίμνη του
Μαύροβο. Επιστροφή και γεύμα.Το βράδυ δείπνο και διασκέδαση με
ορχήστρα.
4η μέρα: Όσιος Ναούμ - Λίμνη Οχρίδας - Κρουαζιέρα
Πρόγευμα και εκδρομή στο μοναστήρι του Οσίου Ναούμ, πάνω στη
λίμνη.Από εδώ ξεκίνησαν ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος, οι Έλληνες
μοναχοί, να διδάξουν στους Σλάβους την αλφάβητο και την Βίβλο. Στη
συνέχεια θα σας προσφέρουμε την υπέροχη κρουαζιέρα στη λίμνη με
επιπλέον προσφορά μας καφέ ή αναψυκτικό εν πλω. Επιστροφή και
γεύμα. Απόγευμα ελεύθερο και το βράδυ δείπνο.
5η μέρα: Μοναστήρι - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση. Επίσκεψη της εκκλησίας του Αγίου
Δημητρίου, στο κέντρο της Μπίτολα (το Ρωμαϊκό Βουτύλιο, Ελληνικό
Μοναστήρι), διέλευση συνόρων και επιστροφή με ενδιάμεσες στάσεις
στην Αθήνα. Άφιξη το βράδυ.
Συνοπτικό 4ήμερο πρόγραμμα
1η μέρα: Αθήνα - Οχρίδα
2η μέρα: Οσιος Ναούμ-Οχρίδα & κρουαζιέρα στη Λίμνη
3η μέρα: Γιοβάν Μπιγκόρσκι - Μαύροβο
4η μέρα: Μοναστήρι-Αθήνα
Σημείωση: Η ροή των εκδρομών, περιηγήσεων και ξεναγήσεων ενδέχεται
να αλλάξει χωρίς καμιά παράλειψη. Σε περίπτωση που δεν θα είναι
πραγματοποιήσιμη η κρουαζιέρα στη λίμνη, θα αντικατασταθεί με
βαρκάδα δίπλα στη λίμνη και επιπλέον επίσκεψη στις πηγές Βέφτσιανι.

Αναχ.: 23,30 ∆εκ. & 3 Ιαν., 4,5 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

4 µέρες

∆ίκλινο
215
3ο άτ έως 12 ετ.
195
Μονόκλινο
280
Επιβάρυνση Πρωτοχρονιάς € 80 κατ’ άτομο

5 µέρες
265
245
330

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με κλιματιζόμενο
πούλμαν • Διαμονή σε ανακαινισμένα δωμάτια στο ξενοδοχείο DRIM στη
Στρούγκα ή παρόμοιο • Πλήρη διατροφή ξεκινώντας με δείπνο την 1η μέρα
και τελειώνοντας με μπουφέ πρόγευμα την τελευταία μέρα. • Δύο βραδιές
διασκέδαση με ορχήστρα • Ρεβεγιόν 24, 25, 31/12 & 1/1 (μέρος ημιδιατροφής) •
Αρχηγό, συνοδός του γραφείου μας. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική
για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Εισόδους στα μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους
αχθοφορικά, φιλοδωρήματα και ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται. •
Ποτά, αναψυκτικά κατά την διάρκεια της ημιδιατροφής.

ΡΙΛΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

∆ΟΛΟΜΙΤΕΣ- ΙΤΑΛΙΚΟ ΤΙΡΟΛΟ

1η μέρα: Αθήνα - Σαντάνσκι - Σόφια
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για τον Προμαχώνα. Διέλευση των
συνόρων και στάση στη πανέμορφη λουτρόπολη Σαντάνσκι.
Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για τη Σόφια και τακτοποίηση στο
υπερπολυτελές, κεντρικότατο ξενοδοχείο SOFIA BALKAN 5* (www.
theluxurycollection.com/sofia) ή ΒW BRISTOL 4* (www.bestwestern.
com). Δείπνο.
2η μέρα: Σόφια - Βίτοσα
Μπουφέ πρόγευμα και ξεκάνει η περιήγηση της πόλης όπου θα
δούμε τα ο επιβλητικό Μουσείο Αλεξάντερ Νέφσκι, το Πανεπιστήμιο,
την εκκλησία της Αγίας Σοφίας κ.α. Αργότερα (καιρού επιτρέποντος)
ανάβαση με τελεφερίκ (έξοδα ατομικά) στο βουνό-πάρκο Βίτοσα
με το υπέροχο ορεινό τοπίο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και
μεσημεριανό.
3η μέρα: Εκδρομή στο Μοναστήρι Ρίλα
Μπουφέ πρόγευμα και σήμερα η μέρα μας αρχίζει ξεχωριστά …
εορταστικά. Μετάβαση στο Καθεδρικό ναό του Αλεξάντερ Νέφσκι,
όπου θα απολαύσουμε την εμπειρία της Θείας Λειτουργίας. Εν
συνεχεία, αναχωρούμε για το βουνό Ρίλα, που θεωρείται το
θρησκευτικό κέντρο της χώρας. Θα θαυμάσουμε τα ανεκτίμητα
ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία.
4η μέρα: Ολοήμερη εκδρομή στη Φιλιππούπολη
Πρωινό μπουφέ και αναχώρηση για την ολοήμερη εκδρομή στη
Φιλιππούπολη. Πεζοί περιήγηση στη γεμάτη μνήμες παλαιά πόλη με
τα γραφικά σοκάκια και τα πανέμορφα παλιά αρχοντικά. Θα δούμε
το σπίτι-μουσείο του Κουγιουμτζόγλου, το ναό του Αγ. Κων/νου και
Ελένης, το Ελληνορωμαϊκό θέατρο κα. Δείπνο.
5η μέρα: Σόφια - Αθήνα
Πρωινό, νωρίς το πρωί αναχώρηση για την Αθήνα.Άφιξη νωρίς το
βράδυ με τις ωραιότερες αναμνήσεις από τη μοναδική αυτή εκδρομή.

1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα - πλοίο
Αναχώρηση από την Αθήνα για την Πάτρα, απόπλους.

Σημειώσεις: Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, η
επίσκεψη στη Ρίλα, θα αντικατασταθεί με επίσκεψη στο χιονοδρομικό
Μπόροβετς.
Η ροή των εκδρομών, περιηγήσεων και ξεναγήσεων ενδέχεται να
αλλάξει χωρίς καμιά παράλειψη.

Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραληφθεί κάτι.

Αναχ.: 22,23 ∆εκ. & 3 Ιαν.
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτ έως 12 ετ.
Μονόκλινο

SOFIA BALKAN 5*
365
335
525

ΒW BRISTOL 4*
295
275
410

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με κλιματιζόμενο
πούλμαν • Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο SOFIA BALKAN 5* ή ΒW BRISTOL 4* • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο καθημερινά • Δωρεάν voucher στο
καζίνο του ξενοδοχείου • Αρχηγό, συνοδός του γραφείου μας. • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Χριστουγεννιάτικο δείπνο σε μπουφέ (€20 κατ’
άτομο). Εισόδους στα μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους αχθοφορικά,
φιλοδωρήματα, δημοτικός φόρος (καταβάλλεται απευθείας στο ξενοδοχείο)
και ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

2η μέρα: Ανκόνα - Ιταλικό τιρόλο - Ροβερέτο
Άφιξη στην Ανκόνα και άμεση αναχώρηση, μέσω μιας γραφικής
διαδρομής του Ιταλικού Τιρόλο, για το Τρεβίζο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή του Ροβερέτο.
3η μέρα: Δολομίτες - Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο - Λίμνη Μισουρίνα
Πρόγευμα και ακολουθώντας μια υπέροχη διαδρομή με φόντο τους
επιβλητικούς Δολομίτες φθάνουμε στη Λίμνη Μιζουρίνα. Ακολουθεί
το κοσμοπολίτικο χιονοδρομικό κέντρο Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο.
4η μέρα: Τρέντο - Δολομίτες - Μαντόνα ντι Καμπίλιο
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Μαντόνα ντι Καμπίλιο. Στάση για
σύντομη περιήγηση στο Τρέντο. Συνεχίζουμε για το γνωστό ορεινό
παραθεριστικό κέντρο Μαντόνα ντι Καμπίλιο. Θα το συναντήσουμε
σκαρφαλωμένο στις Άλπεις, στην «καρδιά» των Δολομιτών, σε
υψόμετρο 1550 μέτρα.
5η μέρα: Βερόνα - Μποργκέτο - Μάντοβα - Ροβερέτο
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τη Βερόνα, έναν από τους πιο
γοητευτικούς τουριστικούς προορισμούς της Βόρειας Ιταλίας
(UNESCO). Η πόλη έγινε γνωστή στα πέρατα του κόσμου με
την αξεπέραστη τραγωδία του Γουίλιαμ Σαίξπηρ «Ρωμαίος και
Ιουλιέτα». Σύντομη στάση στο Μποργκέτο. Τελευταίος μας σταθμός
η σαιξπηρική Μάντοβα, που είναι γνωστή για τους αρχιτεκτονικούς
θησαυρούς της (UNESCO).
6η μέρα: Ροβερέτο - Ανκόνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα. Απόπλους.
7η μέρα: Πάτρα - Αθήνα
Άφιξη το απόγευμα στην Πάτρα και άμεση αναχώρηση για την Αθήνα.

Αναχ.: 22 ∆εκ., 2 Ιαν., 17 Φεβ. & 24 Μαρ. 7 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτ έως 12 ετ.
Μονόκλινο

SMART PRICE
635
545
775

655
565
795

SMART PRICE: Για κρατήσεις έως 30 μέρες πριν την αναχώρηση και για
περιορισμένο αριθμό θέσεων
Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίου Πάτρα - Ανκόνα - Πάτρα με
Κοινοπραξία Superfast/ ΑΝΕΚ ή Minoan σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες
ΑΒ4 • Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • 4 διανυκτερεύσεις
συνολικά στο ξενοδοχείο Mercure Rovereto 4* ή παρόμοιο με ημιδιατροφή
• Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία • Ότι δεν αναφέρεται ρητά
στα περιλαμβανόμενα • Check point Ιταλίας €20 • Ποτά κατά τη διάρκεια
των γευμάτων • Τυχόν Δημοτικός φόρος πληρωτέος επί τόπου.
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ΠΡΑΓΑ

ΒΙΕΝΝΗ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
1η μέρα: Αθήνα - Νις
Aναχώρηση στις 06:00 από ΑΘΗΝΑ, στάση στην περιοχή
της Λαμίας και της Λάρισας και συνεχίζουμε το ταξίδι
μας για το συνοριακό σταθμό των Ευζώνων. Έλεγχος
ταξιδιωτικών εγγράφων και η διαδρομή μας για την
Σερβία και την περιοχή Νις όπου θα έχουμε δείπνο και
διανυκτέρευση.
2η μέρα: Νις - Βιέννη
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της
Αυστρίας, την όμορφη ΒΙΕΝΝΗ. Με ενδιάμεσες στάσεις
θα καταλήξουμε αργά το βράδυ για διανυκτέρευση.
3η μέρα: Βιέννη
Πρωινό και η πόλη του Στραους μας προκαλεί να
τη γνωρίσουμε. Ξεκινάμε με τα κτίρια της Δακτυλίου
Λεωφόρου για να δούμε την κρατική όπερα, τα μουσεία
φυσικης ιστορίας και της Τέχνης, τους αυτοκρατορικούς
και λαϊκούς κήπους, το παλάτι Χοφμπουργκ, το
κοινοβούλιο το δημαρχείο,το χρηματιστήριο καθώς και το
Πανεπιστήμιο. Ακολουθεί η πλατεία Σβαρτσενμπεργκ με
το ομώνυμο άγαλμα, ο γοτθικού ρυθμού καθεδρικος Ναός
του Αγιου Στεφάνου, ο Ελληνορθόδοξος Μητροπολιτικός
Ναός και η Griechen Casse, η πάροδος των Ελλήνων,
για να καταλήξουμε στο σπουδαιότερο παλάτι της
Βιεννης το Σενμπρουν, εσωτερική επίσκεψη των σαράντα
σπουδαιότερων διαμερισμάτων. Ακολουθεί χρόνος
ελεύθερος για περιπάτους, δείπνο και διανυκτέρευση.

Αναχ.: 23 ∆εκ., 2,20 Ιαν. & 17 Φεβρ., 7 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτ έως 12 ετών
Μονόκλινο

475
425
640

Περιλαμβάνονται: • Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή, (6) διαν/σεις, σε
ξενοδοχεία 4* ( ΝΙΣ 3* - 4*) • Ημιδιατροφή εκτός της 2ΗΣ
ΗΜΕΡΑΣ (6 πρωινά, και 5 δείπνα) • Ξεναγήσεις σύμφωνα
με το πρόγραμμα • Αρχηγό - συνοδό • Ασφαλιστική κάλυψη
αστικής ευθύνης • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε Μουσεία,
αρχαιολογικούς χώρους. Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα
η δείπνα. Ότι αναφέρεται ως προτεινόμενο η προαιρετικό και
ότι ρητά δεν αναφέρεται στις παροχές του προγράμματος.
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4η μέρα: Βιέννη - Σάλτσμπουργκ
Πρωινό και μια πολύ όμορφη διαδρομή μας οδηγεί
στο Σάλτσμπουργκ την πρωτεύουσα του ομώνυμου
ομοσπονδιακού κρατιδίου, γενέτειρα του Μότσαρτ, μια
πόλη με ξεχωριστή ομορφιά και ιστορία και σημαντικά
αξιοθέατα, όπως το «σπίτι - μουσείο του Μότσαρτ», το
παλάτι Μιραμπελ, την εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου
κ.α. Χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στην “ιδιαίτερα
χαρούμενη και λαμπερή ατμόσφαιρα” της πόλης
και επιστροφή το βράδυ στη Βιέννη για δείπνο και
διανυκτέρευση.
5η μέρα: Βιέννη - Δάση Μαγιερλινγκ - Μπάτεν Βουδαπέστη
Μετά το πρωινό μια πολύ όμορφη εκδρομή ξεκινά στα
Βιεννέζικα δάση, το Μαγιερλινγκ, το κυνηγετικό περίπτερο
γνωστό από το τραγικό ειδύλλιο της Μαρίας Βετσερα με
τον πρίγκιπα Ροδόλφο και την κοσμική λουτρόπολη του
Μπάτεν. Παραμονή - επίσκεψη και συνεχίζουμε για την
πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, την όμορφη Βουδαπέστη.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και για περιπάτους
γνωριμίας με την πόλη και τα αξιοθέατα, διανυκτέρευση.
6η μέρα: Βουδαπέστη - Βελιγράδι - Νις
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σερβίας
το Βελιγράδι, όπου Θα έχουμε σύντομη στάση για μια
μικρή γνωριμία με την πόλη. Η διαδρομή μας συνεχίζεται
για την πόλη του ΝΙς, για δείπνο και διανυκτέρευση.
7η μέρα: Νις - Αθήνα
Μετά το πρωινό, φθάνουμε στο συνοριακό σταθμό των
Ευζώνων και μετά το σχετικό έλεγχο, συνεχίζουμε για
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα
με το ενημερωτικό σας.

ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΑΓΑ
1η μέρα: Αθήνα - Νις
Aναχώρηση στις 06:00 από Αθήνα φτάνουμε στο συνοριακό σταθμό των
Ευζώνων. Άφιξη στην περιοχή Νις όπου θα έχουμε δείπνο και διανυκτέρευση.
2η μέρα: Νις - Βουδαπέστη
Πρωινό και αναχώρηση για Βουδαπέστη. Προσπερνώντας την πρωτεύουσα
το Βελιγράδι και το Νοβισαντ,άφιξη αργά το απόγευμα στη Βουδαπέστη στο
ξενοδοχείο, δείπνο.
3η μέρα: Βουδαπέστη
Πρωινό και ξενάγησή μας ξεκινά από τη Βούδα και το λόφο του Γκελερτ και
συνεχίζεται με τους Πύργους των Ψαράδων την θαυμαστή εκκλησία του
ΜΑΤΙΑ, θα διασχίζουμε μια από τις πιο αριστοτεχνικές γέφυρες του Δούναβη,
την γέφυρα των Αλυσίδων, θα βρεθούμε στην Πέστη στην Πλατεία Ηρώων,
τον Καθεδρικό Ναο του Αγ.Στεφάνου. Γεύμα και ελεύθερος χρόνος.
4η μέρα: Βουδαπέστη - Πράγα
Μετά το πρωινό και αναχώρηση για Πράγα. Άφιξη στη ‘’Χρυσή πόλη’’ και
πρώτη γνωριμία με την πόλη και τα αξιοθέατα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
δείπνο.
5η μέρα: Πράγα - Καρλοβι Βάρυ
Πρωινό και αρχίζουμε αμέσως την ξενάγηση της πόλης, από την Καστρουπολη
με το Ναό του Αγίου Βίτο, επίσης θα δούμε το Ναο του Αγίου Γεώργιου τη
γέφυρα του Καρόλου και το δημαρχείο με το Αστρονομικό Ρολόι και τέλος τη
γέφυρα του ΤΣΕΧ. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε το γραφικό καταπράσινο
θέρετρο του Καρλοβι Βάρυ. Επιστροφή στην Πράγα, δείπνο.
6η μέρα: Πράγα
Πρωινό και ήμερα ελεύθερη ή προαιρετικά εκδρομή στη Δρέσδη, τη
«Φλωρεντία των Γερμανών ». Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στην Πράγα
για δείπνο.
7η μέρα: Πράγα - Βιέννη
Πρωινό και αναχώρηση για Βιέννη. Νωρίς το μεσημέρι φθάνουμε στην
πόλη του Στραους και θα έχουμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε στο παλάτι
το Σενμπρουν, ενώ στην πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε τα κτίρια της
Δακτυλίου Λεωφόρου, την κρατική όπερα, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας,
τους Αυτοκρατορικούς και Λαϊκούς Κήπους, το Παλάτι Χοφμπουργκ, το
Κοινοβούλιο, το Δημαρχείου, το Δημαρχείο, το Χρηματιστήριο καθώς και το
Πανεπιστήμιο. Ακολουθεί η Πλατεια Σβαρτσενμπεργκ με το ομώνυμο άγαλμα
και ο γοτθικού ρυθμού Καθεδρικος Ναος του Αγ.Στεφανου. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, δείπνο.

Ομαδικά Ταξίδια στην Ευρώπη

ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ

∆ΡΕΣ∆Η - ΒΙΕΝΝΗ
8η μέρα: Βιέννη - Νις
Mετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε μέσω της γνωστής διαδρομής με
ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη στην περιοχή της Νις. Άφιξη, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
9η μέρα: Νις - Aθήνα
Πρωινό και αφήνουμε τη ΣερβίαΑ με προορισμό τον συνοριακό σταθμό των
Ευζώνων. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχίζουμε το ταξίδι μας για
την ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν
με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το
ενημερωτικό σας.
∆ΡΕΣ∆Η

Αναχ.: 22 ∆εκ., 20 Ιαν. & 17 Φεβρ., 9 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

22/12, 20/1, 17/1

29/12

∆ίκλινο

495

565

3ο άτ. έως 12 ετ.

445

495

Μονόκλινο

710

850

Περιλαμβάνονται: • Εκδρομές περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν •
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* ( 3* - 4* στη ΣΕΡΒΙΑ) • Ημιδιατροφή (8 πρωινά,
1 γεύμα και 7 δείπνα) • Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • Αρχηγό - συνοδό •
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης • Φ.Π.Α..
Δεν Περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε Μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους. Ποτά στα
προσφερόμενα γεύματα η δείπνα. Ότι αναφέρεται ως προτεινόμενο η προαιρετικό και
ότι ρητά δεν αναφέρεται στις παροχές του προγράμματος.

ΠΑΡΑ∆ΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ - ΒΙΕΝΝΗ - ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι
1η μέρα: Αθήνα - Νις
Aναχώρηση στις 06:00 π.μ. από ΑΘΗΝΑ, στάση στην
περιοχή της Λαμίας και της Λάρισας φθάνουμε στο
συνοριακό σταθμό των Ευζώνων. Έλεγχος ταξιδιωτικών
εγγράφων και συνεχίζουμε το ταξίδι μας για την Σερβία και
την περιοχή Νις, για δείπνο και διανυκτέρευση.
2η μέρα: Νις - Βουδαπέστη
Πρωινό και αναχώρηση για Βουδαπέστη. Η διαδρομή
μας έξω από την πρωτεύουσα της Σερβίας το Βελιγράδι,
με ενδιάμεση στάση, μας οδηγεί το απόγευμα στη
Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, χρόνος
ελεύθερος, διανυκτέρευση.
3η μέρα: Βουδαπέστη
Πρωινό και ξενάγησή μας ξεκινά από τη Βούδα και το λόφο
του Γκελερτ και συνεχίζεται με τους Πύργους των Ψαράδων,
την θαυμαστή εκκλησία του Ματια, όπου στέφονταν οι
βασιλιάδες για να απολαύσουμε την εξαιρετική θέα που
προσφέρει η πόλη με τις πολλές και επιβλητικές γέφυρες
και το ολόδροσο νησάκι της Μαργαρίτας στη μέση του
Δούναβη. Λίγο αργότερα διασχίζοντας μια από τις πιο
αριστοτεχνικές γέφυρες του Δούναβη, την γέφυρα των
Αλυσίδων, θα βρεθούμε στην Πέστη και την Πλατεία
Ηρώων, στολισμένη με υπέροχα αγάλματα και τελειώνουμε
με τον Καθεδρικό Ναο του Αγ.Στεφανου. Γεύμα για το βράδυ
προτείνουμε προαιρετικά, διασκέδαση σε παραδοσιακή
ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Βουδαπέστη - Παραδουνάβια Χωρια
Πρωινό και αναχώρηση για την καμπή του Δούναβη. Πρώτος
σταθμός το χωριό των καλλιτεχνών ο Αγ. Ανδρεας, με τα
γραφικά σοκάκια και τα όμορφα τουριστικά καταστήματα,
για να ακολουθήσει το Βισσεγκραντ, με το άλλοτε λαμπρό
και φημισμένο Βασιλικό ανάκτορο, που σώζονται μόνο
λίγα ερείπια, ενώ η αναγεννησιακού ρυθμού, επίσημη
αυλή υποδοχής αναστηλώθηκε με βάση τα παλαιά σχέδια.
Αμέσως μετά θα έχουμε χρόνο για περιπάτους και γεύμα
προαιρετικά, στην πρώτη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το
Εστεργκομ. Επιστροφή στη Βουδαπέστη, προαιρετικά Μινι
Κρουαζιερα με τουριστικό καραβάκι στο Δούναβη, δείπνο,
διανυκτέρευση.
5η μέρα: Βουδαπέστη - Βιέννη
Πρωινό και αναχώρηση για ημερήσια εκδρομή στην
πρωτεύουσα της Αυστρίας τη Βιέννη. Θα φθάσουμε στην
πόλη η πόλη του Στραους, ξεκινάμε με τα κτίρια της Δακτυλίου

Λεωφόρου για να δούμε την κρατική όπερα τα μουσεία
φυσικης ιστορίας και της Τέχνης, τους αυτοκρατορικούς και
λαϊκούς κήπους, το παλάτι Χοφμπουργκ, το κοινοβούλιο το
δημαρχείο, το χρηματιστήριο καθώς και το Πανεπιστήμιο.
Ακολουθεί η πλατεία Σβαρτσενμπεργκ με το ομώνυμο
άγαλμα, ο γοτθικού ρυθμού καθεδρικος Ναός του Αγιου
Στεφάνου, ο Ελληνορθόδοξος Μητροπολιτικός Ναός
και η Griechen Casse, η πάροδος των Ελλήνων, για
να καταλήξουμε στο σπουδαιότερο παλάτι της Βιεννης
το Σενμπρουν, εσωτερική επίσκεψη των σαράντα
σπουδαιότερων διαμερισμάτων. Επιστροφή το βράδυ στη
Βουδαπέστη για δείπνο, και διανυκτέρευση.
6η μέρα: Βουδαπέστη - Βελιγράδι - Νις
Mετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε μέσω της γνωστής
διαδρομής, με στάση - επίσκεψη στο Βελιγράδι, για την
περιοχή της Νις. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
δείπνο, διανυκτέρευση.
7η μέρα: Νις - Αθήνα
Μετά το πρωινό αφήνουμε τη Σερβία με προορισμό τον
συνοριακό σταθμό των Ευζωνων. Έλεγχος ταξιδιωτικών
εγγράφων και συνεχίζουμε το ταξίδι μας για την Αθήνα με
ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 23 ∆εκ., 2,20 Ιαν. & 17 Φεβρ., 7 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτ έως 12 ετών
Μονόκλινο

385
345
540

Περιλαμβάνονται: • Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελή
κλιματιζόμενα πούλμαν • Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία
4* ( ΝΙΣ 3*) • Ημιδιατροφή (6 πρωινά / 1 γεύμα & 5 δείπνα) •
Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • Αρχηγό - συνοδό •
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε Μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους. Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα η
δείπνα. Ότι αναφέρεται ως προτεινόμενο η προαιρετικό και
ότι ρητά δεν αναφέρεται στις παροχές του προγράμματος.
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ΓΙΟΡΤΕΣ ΕΝ ΠΛΩ…

8 ηµέρες Πανόραµα Αδριατικής & Ιονίου

7 ηµέρες Χριστούγεννα στον Ποταµό Ρήνο

7 ηµέρες Χριστούγεννα στον Ποταµό ∆ούναβη

µε το Costa Luminosa της Costa Cruises

µε το Amadeus Princess της Luftner Cruises

µε τα Amadeus Silver II & Elegant της Luftner Cruises

Αναχ.: 19/12 & 26/12

ΗΜΕΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ
1η
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
2η
ΚΑΤΑΚΟΛΟ
3η ΚΟΤΟΡ, Μαυροβούνιο
4η
ΣΠΛΙΤ, Κροατία
5η
ΒΕΝΕΤΙΑ, Ιταλία
6η
ΜΠΑΡΙ, Ιταλία
ΕΝ ΠΛΩ
7η
8η
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΑΦΙΞΗ
09.00
14.00
08.00
09.00
14.00
08.00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
17.00
15.00
20.00
17.00
17.00
20.00
-

Εσωτερική καµπίνα από 749€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 899€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 140€ κατ’ άτοµο

Αναχ.: 22/12

ΗΜΕΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ
ΚΟΛΟΝΙΑ, Γερµανία
1η
ΚΟΜΠΛΕΝΤΖ,
2η
Γερµανία
ΣΠΕΓΙΕΡ, Γερµανία
3η
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ,
4η
Γαλλία
ΜΕΪΝΤΖ, Γερµανία
5η
ΚΟΛΟΝΙΑ, Γερµανία
6η
ΚΟΛΟΝΙΑ, Γερµανία
7η

ΑΦΙΞΗ
-

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
22.00

08.00

12.00

06.00

01.30

12.30

22.00

12.00
08.00
αποβίβαση

22.00
διαν/ση
-

Εξωτερική καµπίνα από 888€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη περιλαµβάνονται

Αναχ.: 22/12

ΗΜΕΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ
ΠΑΣΣΑΟΥ, Γερµανία
1η
ΠΑΣΣΑΟΥ, Γερµανία
2η
ΛΙΝΤΖ, Αυστρία
ΜΕΛΚ & ΕΜΜΕΡΣΝΤΟΡΦ, Αυστρία
3η
ΝΤΑΡΝΣΤΕΪΝ, Αυστρία
ΒΙΕΝΝΗ, Αυστρία
4η
5η ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ, Σλοβακία
ΓΚΡΕΪΝ, Αυστρία
6η
ΛΙΝΤΖ, Αυστρία
ΠΑΣΣΑΟΥ, Γερµανία
7η

ΑΦΙΞΗ
17.30
06.00
15.00
08.00
08.00
08.00
15.00
08.00

Εξωτερική καµπίνα από 846€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη περιλαµβάνονται

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
επιβίβαση
10.30
20.00
13.00
03.00
03.00
12.00
10.30
22.00
-

12 ηµέρες Πρωτοχρονιά στα Κανάρια Νησιά
µε το Norwegian Spirit της Norwegian Cruise Line
Αναχ.: 23/12

ΗΜΕΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ
1η ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, Ισπανία
2η
ΕΝ ΠΛΩ
3η ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ, Μαρόκο
4η
ΕΝ ΠΛΩ
5η ΑΡΕΣΙΦΕ, Λανζαρότε
ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ,
6η
Γκραν Κανάρια
7η ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ, Τενερίφη
8η ΦΟΥΝΤΣΑΛ, Μαδέιρα
9η
ΕΝ ΠΛΩ
10η
ΜΑΛΑΓΑ, Ισπανία
11η ΑΛΙΚΑΝΤΕ, Ισπανία
12η ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, Ισπανία

ΑΦΙΞΗ
08.00
08.00
08.00
08.00
08.00
07.00
08.00
05.00

Εσωτερική καµπίνα από 1499€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 1629€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη περιλαµβάνονται
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
18.00
18.00
18.00
18.00
16.00
16.00
17.00
15.00
-

8 ηµέρες Πρωτοχρονιά στον Ποταµό Ρήνο
µε το Amadeus Princess της Luftner Cruises
Αναχ.: 28/12

ΗΜΕΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ
1η
ΚΟΛΟΝΙΑ, Γερµανία
ΡΟΥΝΤΕΣΧΑΪΜ, Γερµανία
2η
ΜΕΪΝΤΖ, Γερµανία
3η ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ, Γαλλία
4η
ΒΑΣΙΛΕΙΑ, Ελβετία
5η
ΒΑΣΙΛΕΙΑ, Ελβετία
ΣΠΕΓΙΕΡ, Γερµανία
6η ΜΑΝΧΑΪΜ, Γερµανία
OΜΠΕΡΒΕΣΕΛ, Γερµανία
7η
ΚΟΜΠΛΕΝΤΖ, Γερµανία
8η
ΚΟΛΟΝΙΑ, Γερµανία

ΑΦΙΞΗ
08.00
15.00
12.00
08.00
02.00
14.00
07.00
14.00
03.00

Εξωτερική καµπίνα από 1275€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη περιλαµβάνονται

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
17.00
12.30
18.00
18.00
09.00
12.00
23.30
11.30
22.00
-

7 ηµέρες Πρωτοχρονιά στον Ποταµό ∆ούναβη
µε το Amadeus Royal της Luftner Cruises
Αναχ.: 29/12

ΗΜΕΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ
1η
ΠΑΣΣΑΟΥ, Γερµανία
2η
ΒΙΕΝΝΗ, Αυστρία
3η ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ, Ουγγαρία
4η ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ, Ουγγαρία
5η ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ, Σλοβακία
ΕΜΜΕΡΣΝΤΟΡΦ,
6η ΜΕΛΚ & Αυστρία
7η
ΠΑΣΣΑΟΥ, Γερµανία

ΑΦΙΞΗ
13.00
12.00
08.00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
18.00
19.00
13.00
18.00

12.00

17.30

09.30

-

Εξωτερική καµπίνα από 1038€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη περιλαµβάνονται

8 ηµέρες Ντουµπάι & Ην. Αραβ. Εµιράτα

7 ηµέρες Χριστουγεννιάτικες αγορές στο ∆ούναβη

4 ηµέρες Μπαχάµες

µε το Costa Mediterranea της Costa Cruises

µε τα Amadeus Silver II & Princess της Luftner Cruises

µε το Enchantment of the seas της Royal Caribbean

ΗΜΕΡΑ
1η
2η

ΗΜΕΡΑ
1η
2η
3η
4η

Αναχ.: 5,10,11/12

Αναχ.: κάθε Παρασκευή από 22/12 έως 2/3
ΗΜΕΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ
ΑΦΙΞΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
1η ΝΤΟΥΜΠΑΪ, Ην. Αρ. Εµιράτα
επιβίβαση
12.00
2η ΝΤΟΥΜΠΑΪ, Ην. Αρ. Εµιράτα
3η
ΜΟΥΣΚΑΤ, Οµάν
08.30
4η
ΜΟΥΣΚΑΤ, Οµάν
01.00
09.00
18.00
5η ΝΗΣΙ ΓΙΑΣ, Ην. Αρ. Εµιράτα
ΑΜΠΟΥ
ΝΤΑΜΠΙ,
09.00
22.00
6η
Ην. Αρ. Εµιράτα
08.00
διαν/ση
7η ΝΤΟΥΜΠΑΪ, Ην. Αρ. Εµιράτα
8η ΝΤΟΥΜΠΑΪ, Ην. Αρ. Εµιράτα αποβίβαση

Εσωτερική καµπίνα από 359€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 479€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 140€ κατ’ άτοµο

3η
4η
5η
6η
7η

ΛΙΜΑΝΙ
ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΒΙΕΝΝΗ, Αυστρία
επιβίβαση
ΒΙΕΝΝΗ, Αυστρία
22.00
ΜΕΛΚ/ΕΜΜΕΡΣΝΤΟΡΦ,
08.30
14.00
Αυστρία
ΠΑΣΣΑΟΥ, Γερµανία
08.30
16.00
ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ,
09.00
21.00
Γερµανία
13.00
13.30
ΡΟΘ, Γερµανία
ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ, Γερµανία
17.00
ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ, Γερµανία αποβίβαση
-

Αναχ.: κάθε Παρασκευή από 3/11 έως 30/3
ΛΙΜΑΝΙ
ΜΑΪΑΜΙ, Φλόριντα
ΚΟΚΟΚΕΪ, Μπαχάµες
ΝΑΣΣΑΟΥ, Μπαχάµες
ΜΑΪΑΜΙ, Φλόριντα

ΑΦΙΞΗ
08.00
08.00
07.00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
16.00
17.00
17.00
-

Εσωτερική καµπίνα από 228€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 278€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 85€ κατ’ άτοµο

Εξωτερική καµπίνα από 846€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη περιλαµβάνονται

15 ηµέρες Γιορτές στο Ντουµπάι & Ινδία
µε το Celebrity Constellation της Celebrity
Αναχ.: 19/12

ΗΜΕΡΑ

ΛΙΜΑΝΙ
ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ,
1η
Ην. Αραβ. Εµιράτα
ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ,
2η
Ην. Αραβ. Εµιράτα
3η
ΜΟΥΣΚΑΤ, Οµάν
4η - 6η
ΕΝ ΠΛΩ
7η
ΚΟΤΣΙΝ, Ινδία
8η
ΕΝ ΠΛΩ
9η
ΓΚΟΑ, Ινδία
10η
ΜΟΥΜΠΑΪ, Ινδία
11η-12η
ΕΝ ΠΛΩ
13η ΝΤΟΥΜΠΑΪ, Ην. Αραβ. Εµιράτα
14η ΝΤΟΥΜΠΑΪ, Ην. Αραβ. Εµιράτα
ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ,
15η
Ην. Αραβ. Εµιράτα

ΑΦΙΞΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

8 ηµέρες Γιορτές στη Μεξικανική Ριβιέρα

12 ηµέρες Νότιος Ειρηνικός & Φίτζι

-

επιβίβαση

µε το Ruby Princess της Princess Cruises

µε το Explorer of the Seas της Royal Caribbean

-

13.00

12.00
08.30
07.00
10.30
11.00
-

23.59
23.00
18.00
19.00
22.00

05.00

-

Εσωτερική καµπίνα από 1109€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 1629€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 145€ κατ’ άτοµο

Αναχ.: 23/12 & 30/12

ΗΜΕΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ
1η ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ, Καλιφόρνια
2η
ΕΝ ΠΛΩ
3η
ΕΝ ΠΛΩ
ΠΟΥΕΡΤΟ ΒΑΓΙΑΡΤΑ,
4η
Μεξικό
5η
ΜΑΖΑΤΛΑΝ, Μεξικό
ΚΑΜΠΟ ΣΑΝ ΛΟΥΚΑΣ,
6η
Μεξικό
7η
ΕΝ ΠΛΩ
8η ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ, Καλιφόρνια

ΑΦΙΞΗ
-

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
16.00
-

10.00

20.00

07.00
07.00
07.00

17.00
14.00
-

Εσωτερική καµπίνα από 720€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 750€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 95€ κατ’ άτοµο

Αναχ.: 24/12

ΗΜΕΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ
1η
ΣΥ∆ΝΕΪ, Αυστραλία
2η - 3η
ΕΝ ΠΛΩ
ΝΟΥΜΕΑ,
4η
Νέα Καληδονία
ΛΙΦΟΥ,
5η
Νησιά Λόγιαλτι
6η
ΕΝ ΠΛΩ
7η
ΣΟΥΒΑ, Φίτζι
8η
ΛΑΟΥΤΟΚΑ, Φίτζι
9η-11η
ΕΝ ΠΛΩ
12η ΣΥ∆ΝΕΪ, Αυστραλία

ΑΦΙΞΗ
-

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
18.30
-

08.00

17.00

08.00

17.00

08.00
07.00
06.30

17.00
16.00
-

Εσωτερική καµπίνα από 2480€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 2660€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 150€ κατ’ άτοµο

Στις τιµές περιλαµβάνονται: Όλα τα γεύµατα και η ψυχαγωγία στο πλοίο
∆εν περιλαµβάνονται: αεροπορικά εισιτήρια, κατανάλωση ποτών, φιλοδωρήµατα και προαιρετικές εκδροµές
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ΓΙΟΡΤΕΣ ΕΝ ΠΛΩ…

8 ηµέρες ∆υτική Μεσόγειος

13 ηµέρες Κανάρια Νησιά

µε το MSC Meraviglia της MSC Cruises

µε το MSC Orchestra της MSC Cruises

Αναχ.: κάθε Κυριακή από 19/11 έως 25/3
ΗΜΕΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ
1η
ΓΕΝΟΒΑ, Ιταλία
2η ΤΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ, Ρώµη
3η
ΠΑΛΕΡΜΟ, Σικελία
4η
ΒΑΛΕΤΑ, Μάλτα
5η
ΕΝ ΠΛΩ
6η ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, Ισπανία
7η
ΜΑΣΣΑΛΙΑ, Γαλλία
8η
ΓΕΝΟΒΑ, Ιταλία

ΑΦΙΞΗ
08.00
10.00
10.00
09.00
08.00
08.00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
18.00
18.00
17.00
18.00
18.00
17.00
-

Εσωτερική καµπίνα από 269€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 419€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 130€ κατ’ άτοµο

8 ηµέρες Υπέροχη Μεσόγειος

Αναχ.: 25/11 28/12 30/1 22/2 27/3

ΗΜΕΡΑ
1η
2η
3η
4η
5η
6η
7η
8η
9η
10η
11η
12η
13η

ΛΙΜΑΝΙ
ΓΕΝΟΒΑ, Ιταλία
ΜΑΣΣΑΛΙΑ, Γαλλία
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, Ισπανία
ΕΝ ΠΛΩ
ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ, Μαρόκο
ΕΝ ΠΛΩ
ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ, Τενερίφη
ΦΟΥΝΤΣΑΛ, Μαδέιρα
ΕΝ ΠΛΩ
ΜΑΛΑΓΑ, Ισπανία
ΕΝ ΠΛΩ
ΤΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ, Ρώµη
ΓΕΝΟΒΑ, Ιταλία

ΑΦΙΞΗ
08.00
09.00
07.00
09.00
08.00
08.00
09.00
09.00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
17.00
18.00
18.00
22.00
16.00
18.00
14.00
19.00
-

Εσωτερική καµπίνα από 589€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 799€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 160€ κατ’ άτοµο

10 ηµέρες Αυστραλία & Τασµανία
µε το Norwegian Spirit της Norwegian Cruise Line
Αναχ.: 14/12 & 10/2

ΗΜΕΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ
1η
ΣΥ∆ΝΕΪ, Αυστραλία
2η
ΕΝΤΕΝ, Αυστραλία
3η
ΜΠΕΡΝΙ, Τασµανία
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ,
4η
Αυστραλία
5η
ΕΝ ΠΛΩ
ΝΗΣΟΣ ΚΑΓΚΟΥΡΟ,
6η
Αυστραλία
Α∆ΕΛΑΪ∆Α,
7η
Αυστραλία
8η-9η
ΕΝ ΠΛΩ
10η ΣΥ∆ΝΕΪ, Αυστραλία

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
18.45
16.00
17.00

ΗΜΕΡΑ
1η
2η
3η

07.00

20.00

4η

-

-

5η

08.00

20.00

6η

07.00

19.00

7η

06.00

-

Εσωτερική καµπίνα από 1549€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 1598€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη περιλαµβάνονται
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8η

ΗΜΕΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ
1η
ΣΑΒΟΝΑ, Ιταλία
2η
ΜΑΣΣΑΛΙΑ, Γαλλία
3η ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, Ισπανία
ΜΑΓΙΟΡΚΑ,
4η
Βαλεαρίδες Νήσοι
5η
ΕΝ ΠΛΩ
6η
ΠΑΛΕΡΜΟ, Σικελία
7η ΤΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ, Ρώµη
8η
ΣΑΒΟΝΑ, Ιταλία

ΑΦΙΞΗ
08.00
09.00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
17.00
17.00
19.00

09.00

17.00

08.00
09.00
08.00

16.00
19.00
-

*∆υνατότητα επιβίβασης / αποβίβασης στη Βαρκελώνη & στη Ρώµη
Εσωτερική καµπίνα από 209€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 379€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 140€ κατ’ άτοµο

8 ηµέρες Γιορτές στην Kούβα

8 ηµέρες Νότιος Καραϊβική

µε το MSC Opera της MSC Cruises

µε το Adventure of the seas της Royal Caribbean

Αναχ.: κάθε Σάββατο από 2/12 έως 17/3

ΑΦΙΞΗ
08.00
09.00

µε το Costa Diadema της Costa Cruises

Αναχ.: κάθε Σάββατο από 25/11 έως 31/3

ΛΙΜΑΝΙ
ΑΒΑΝΑ, Κούβα
ΑΒΑΝΑ, Κούβα
ΑΒΑΝΑ, Κούβα
ΙΣΛΑ ΝΤΕ ΛΑ
ΧΟΥΒΕΝΤΟΥ∆, Κούβα
ΕΝ ΠΛΩ
ΜΟΝΤΕΓΚΟ ΜΠΕΪ,
Τζαµάικα
ΤΖΟΡΤΖΤΑΟΥΝ,
Νήσοι Κέυµαν
ΑΒΑΝΑ, Κούβα

ΑΦΙΞΗ
-

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
επιβίβαση
13.00

08.00

18.00

-

-

08.00

19.00

08.00

14.00

15.00

-

Εσωτερική καµπίνα από 419€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 529€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 130€ κατ’ άτοµο

Αναχ.: 4,18/11 2,16,30/12 13,27/1 10,24/2 10,24/3

ΗΜΕΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ
1η ΣΑΝ ΧΟΥΑΝ, Πουέρτο Ρίκο
ΦΙΛΙΠΣΜΠΟΥΡΓΚ,
2η
Σεντ Τόµας
3η
ΜΠΑΣΤΕΡ, Σεντ Κιτς
4η ΣΕΝΤ ΤΖΟΝ, Αντίγκουα
5η ΚΑΣΤΡΙΣ, Σάντα Λουτσία
ΜΠΡΙΤΖΤΑΟΥΝ,
6η
Μπαρµπέιντος
7η
ΕΝ ΠΛΩ
8η ΣΑΝ ΧΟΥΑΝ, Πουέρτο Ρίκο

ΑΦΙΞΗ
-

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
20.30

08.00

17.00

08.00
08.00
09.00

17.00
17.00
18.00

08.00

17.00

06.00

-

Εσωτερική καµπίνα από 445€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 525€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 65€ κατ’ άτοµο

5 ηµέρες Μπαχάµες

8 ηµέρες Ανατολική Καραϊβική

8 ηµέρες Χαβάη

µε το Νorwegian Sky της Norwegian Cruise Line

µε το Norwegian Escape της Norwegian Cruise Line

µε το Pride of America της Norwegian Cruise Line

ΗΜΕΡΑ
1η

ΗΜΕΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ
1η ΧΟΝΟΛΟΥΛΟΥ, Οάχου
2η
ΚΑΧΟΥΛΟΥΪ, Μάουι
3η
ΚΑΧΟΥΛΟΥΪ, Μάουι
4η
ΧΙΛΟ, Χαβάη
5η
ΚΟΝΑ, Χαβάη
6η ΝΑΓΟΥΪΛΙΓΟΥΪΛΙ, Καουάι
7η ΝΑΓΟΥΪΛΙΓΟΥΪΛΙ, Καουάι
8η ΧΟΝΟΛΟΥΛΟΥ, Οάχου

Αναχ.: κάθε ∆ευτέρα από 13/11 έως 26/3

2η
3η
4η
5η

ΛΙΜΑΝΙ
ΜΑΪΑΜΙ, Ηπα
ΓΚΡΑΝ ΜΠΑΧΑΜΑ,
Μπαχάµες
ΝΑΣΣΑΟΥ, Μπαχάµες
ΓΚΡΕΪΤ ΣΤΙΡΑΠ ΚΕΪ,
Μπαχάµες
ΜΑΪΑΜΙ, Ηπα

Αναχ.: κάθε Σάββατο έως 31/3

ΑΦΙΞΗ
-

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
17.00

08.00

17.00

ΗΜΕΡΑ
1η
2η-3η

08.00

18.00

4η

08.00

17.00

5η

07.00

-

6η
7η
8η

Εσωτερική καµπίνα από 739€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 779€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη περιλαµβάνονται

ΛΙΜΑΝΙ
ΜΑΪΑΜΙ, Ηπα
ΕΝ ΠΛΩ
ΣΕΝΤ ΤΟΜΑΣ,
Παρθένοι Νήσοι
ΡΟΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ,
Τορτόλα
ΕΝ ΠΛΩ
ΝΑΣΣΑΟΥ, Μπαχάµες
ΜΑΪΑΜΙ, ΗΠΑ

ΑΦΙΞΗ
-

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
16.00
-

08.00

18.00

07.00

15.00

12.00
08.00

19.00
-

Εσωτερική καµπίνα από 1039€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 1149€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη περιλαµβάνονται

Αναχ.: κάθε Σάββατο έως 30/12
ΑΦΙΞΗ
08.00
08.00
07.00
10.00
07.00

Εσωτερική καµπίνα από 1819€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 1979€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη περιλαµβάνονται

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
19.00
18.00
18.00
17.30
14.00
-

15 ηµέρες Ανταρκτική
µε το Celebrity Infinity της Celebrity Cruises

12 ηµέρες Νοτιοανατολική Ασία

Αναχ.: 21/1 & 18/2

8 ηµέρες ∆υτική Καραϊβική
µε το Regal Princess της Princess Cruises

Αναχ.: 5,19/11 3/12 14,28/1 25/2 11,25/3
ΗΜΕΡΑ
1η
2η
3η
4η
5η
6η
7η
8η

ΛΙΜΑΝΙ
ΦΟΡΤ ΛΟΤΕΡΝΤΕΪΛ,
Φλόριντα
ΠΡΙΝΣΕΣ ΚΕΪΣ,
Μπαχάµες
ΕΝ ΠΛΩ
ΦΑΛΜΟΥΘ, Τζαµάικα
ΓΚΡΑΝ ΚΕΫΜΑΝ,
Νήσοι Κέυµαν
ΚΟΖΟΥΜΕΛ, Μεξικό
ΕΝ ΠΛΩ
ΦΟΡΤ ΛΟΤΕΡΝΤΕΪΛ,
Φλόριντα

ΑΦΙΞΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

-

16.00

09.00

17.00

08.00

17.00

07.00

16.00

10.00
-

22.00
-

06.00

-

Εσωτερική καµπίνα από 605€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 635€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 115€ κατ’ άτοµο

ΗΜΕΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ
1η ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ, Αργεντινή
2η-4η
ΕΝ ΠΛΩ
5η ΟΥΣΟΥΑΪΑ, Αργεντινή
6η
ΚΕΪΠ ΧΟΡΝ, Χιλή
∆ΙΩΡΥΓΑ ΣΟΛΑΡΤ
7η ΠΑΡΑΝΤΑΪΣ ΜΠΕΪ, Ανταρκτική
ΣΤΕΝΟ ΓΚΕΡΛΑΣ, Ανταρκτική
8η ΝΗΣΟΣ ΕΛΕΦΑΝΤ, Ανταρκτική
9η
ΕΝ ΠΛΩ
ΠΟΡΤ ΣΤΑΝΛΕΪ, Νησιά
10η
Φόκλαντ
11η
ΕΝ ΠΛΩ
ΠΟΥΕΡΤΟ ΜΑΝΤΡΥΝ,
12η
Αργεντινή
13η
ΕΝ ΠΛΩ
14η ΜΟΝΤΕΒΙ∆ΕΟ, Ουρουγουάη
15η ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ, Αργεντινή

ΑΦΙΞΗ
09.00
06.00
11.00
14.00
17.00
14.00
-

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
17.00
21.00
08.00
13.00
16.00
19.00
18.00
-

08.00

17.00

-

-

07.00

16.30

09.00
05.00

16.30
-

Εσωτερική καµπίνα από 2459€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 3199€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 340€ κατ’ άτοµο

µε το Sapphire Princess της Princess Cruises
Αναχ.: 19/12

ΗΜΕΡΑ
1η
2η
3η
4η
5η
6η
7η
8η
9η
10η
11η
12η

ΛΙΜΑΝΙ
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
ΕΝ ΠΛΩ
ΚΟΤΑ ΚΙΝΑΜΠΑΛΟΥ,
Μαλαισία
ΕΝ ΠΛΩ
ΝΑ ΤΡΑΝΓΚ, Βιετνάµ
ΧΟ ΤΣΙ ΜΙΝΧ ΣΙΤΙ,
Βιετνάµ
ΕΝ ΠΛΩ
ΣΙΧΑΝΟΥΚΒΙΛ,
Καµπότζη
ΜΠΑΓΚΟΝΓΚ, Ταϊλάνδη
ΚΟ ΣΑΜΟΥΪ, Ταϊλάνδη
ΕΝ ΠΛΩ
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

ΑΦΙΞΗ
-

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
16.00
-

12.00

20.00

07.00

16.00

07.00

18.00

-

-

07.00
07.00
08.00
07.00

16.00
19.00
17.00
-

Εσωτερική καµπίνα από 1605€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 1735€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 140€ κατ’ άτοµο

Στις τιµές περιλαµβάνονται: Όλα τα γεύµατα και η ψυχαγωγία στο πλοίο
∆εν περιλαµβάνονται: αεροπορικά εισιτήρια, κατανάλωση ποτών, φιλοδωρήµατα και προαιρετικές εκδροµές
107

ΑΓΓΛΙΑ

6 ΜΕΡΕΣ από 449€

… ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
1η μέρα: Αθήνα - Λονδίνο - ξενάγηση πόλης και επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο
2η μέρα: Λονδίνο (προαιρετική ημερήσια εκδρομή Οξφόρδη & Στράτφορντ Απόν Έιβον)
3η μέρα: Λονδίνο (προαιρετική ημερήσια εκδρομή στο Γιορκ & Σκάρμπορο)
4η μέρα: Λονδίνο (προαιρετική ημερήσια εκδρομή Κάστρο Λίντς - Κατέρμπουρι)
5η μέρα: Λονδίνο (προαιρετική ημερήσια εκδρομή στο Κέμπριτζ)
6η μέρα: Λονδίνο - Γουίντσορ - Αθήνα

Αναχ.: 8,22 Φεβρουαρίου,
1,8,15 Μαρτίου 2018 - 6 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο

449

3ο άτ έως 12 ετών

399

Μονόκλινο

679

Φόροι αεροδροµίου
& επίναυλοι καυσίµων € 175
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη € 70
και από άλλες πόλεις € 140
µε την AEGEAN.
(αναλόγως µε τη διαθεσιµότητα)

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

ΒΕΝΕΤΙΑΣ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ με την AEGEAN AIRLINES
• Πέντε διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο CORUS HYDE PARK 4* • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά •
Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις ως άνω πρόγραμμα • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου
μας • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων , είσοδοι σε μουσεία, μνημεία
& λοιπά αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, καθώς & ό,τι αναφέρεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο

1η μέρα: Αθήνα - Βενετία - ξενάγηση πόλης
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με την ALITALIA για τη
Βενετία. Άφιξη και θα αναχωρήσουμε με το λεωφορείο μας για το
Tronchetto. Από εκεί θα πάρουμε το βαπορέττο για την πλατεία
του Αγ. Μάρκου, απ’όπου θα ξεκινήσει η ξενάγηση της πόλης.
Θα γνωρίσουμε την πόλη με τα 118 νησάκια, τα 160 κανάλια και
τις 400 γέφυρες, την πατρίδα του Καζανόβα και του ταξιδευτή
Μάρκο Πόλο, η ίδρυση της οποίας χρονολογείται στον 5ο αιώνα.
Η γέφυρα των Στεναγμών, ο Πύργος του Ρολογιού, η βασιλική
του Αγίου Μάρκου και η πλατεία με το παλάτι των Δόγηδων, θα
σας ενθουσιάσουν. Ολόκληρη η πόλη είναι ένα έργο τέχνης και
τα κτίρια της σε βενετσιάνικο - γοτθικό ρυθμό θα σας αφήσουν
άφωνους. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο NH LAGUNA 4* (www.nhhotels.com).

πιο φημισμένου καρναβαλιού παγκοσμίως. Αρχικά με το πούλμαν
και στη συνέχεια με το παραδοσιακό βαπορέτο, θα φτάσουμε
στη «Γαληνοτάτη», που μας περιμένει μασκαρεμένη. Η μέρα είναι
αφιερωμένη στο GRAND FINALE του καρναβαλιού. Θα βρεθούμε
στη καρδιά της πόλης, όπου πλήθος διαφορετικών εκδηλώσεων
μας περιμένουν. Χαρείτε στη φαντασμαγορικά στολισμένη
κεντρική πλατεία, την εύθυμη ατμόσφαιρα και τους υπέροχα και
πολύ προσεγμένα μεταμφιεσμένους που κινούνται στα γραφικά
στενά. Νωρίς το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την
πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.

2η μέρα: Βενετία - ελεύθερη μέρα
Πρωινό και ελεύθερη μέρα στη διάθεση σας ώστε να περιπλανηθείτε
με τις γόνδολες στα κανάλια της πόλης, να απολαύσετε τον καφέ
σας στο πασίγνωστο καφέ Φλοριάν αλλά και να δείτε από κοντά
τις περίφημες βενετσιάνικες μάσκες.

Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί
κάτι. Στο τετραήμερο πρόγραμμα την 4η μέρα και επειδή η
πτήση είναι μεσημέρι υπάρχει λίγος ελεύθερος χρόνος ώστε να
παρακολουθήσετε κάποιες δραστηριότητες της τελευταίας μέρας
του Καρναβαλιού. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

3η μέρα: …εκδρομή στη Βερόνα & shopping therapy στο Μιλάνο!
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βερόνα την πόλη του
Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Εκεί θα δούμε την Ρωμαϊκή αρένα,
την δεύτερη σε μέγεθος μετά το Κολοσσαίο, την πλατεία Έρμπε
μία από τις κεντρικότερες πλατείες του ιστορικού κέντρου της
Βερόνας, με τα υπέροχα κτίρια και αγάλματα. Θα δούμε επίσης το
«σπίτι της Ιουλιέττας» (αν υποθέσουμε ότι πράγματι υπήρξε) και
το μπαλκόνι στο οποίο έβγαινε για να δει τον Ρωμαίο. Μπορείτε
επίσης να επισκεφτείτε το περίφημο μουσείο Castelvecchio το
οποίο περιλαμβάνει εκτός των άλλων και μία εξαίσια συλλογή
μεσαιωνικών πινάκων και πανοπλιών. Επόμενος σταθμός το
όμορφο μεσαιωνικό Σιρμιόνε όπου και θα περπατήσουμε στο
εσωτερικό του μέρος. Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε το
καπουτσίνο σας και επιστροφή στη Βενετία.
4η μέρα: Καρναβάλι Βενετίας & Grand Finale πυροτεχνήματα!
Μπουφέ πρόγευμα και θα αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα του
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5η μέρα: Βενετία - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος μέχρι την αναχώρηση για
το αεροδρόμιο και την πτήση της επιστροφής Ρωμαϊκή.

Αναχ.: 10 Φεβρουαρίου 4,5 ηµέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτ έως 12 ετών
Μονόκλινο

4 µέρες

5 µέρες

495
445
615

545
495
695

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων 185 € περίπου
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια αθηνα - ΒΕνΕτα - αθηνα με την
ALITALIA • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις ως πρόγραμμα • Διαμονή στο
ξενοδοχείο NH LAGUNA 4* στο Μέστρε ή παρόμοιο • Εισιτήριο για το βαπορέτο
για την 1η και 4η μέρα • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Αρχηγός Συνοδός του
γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως
75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων, check
point 20 ευρώ κατ άτομο, φόροι πόλεων, αχθοφορικά, είσοδοι σε μουσεία,
μνημεία & λοιπά αξιοθέατα φιλοδωρήματα και ότι δεν αναφέρεται στα πιο πάνω
προσφερόμενα ή προτείνεται ως προαιρετικό.

ΑΠΟΚΡΙΕΣ & 25 Η ΜΑΡΤΙΟΥ

Μεταμφιεστείτε και επιλέξτε
το δικό σας ταξίδι!
Από την Νίκαια, την Βενετία, την Ρώμη
και την Κύπρο το μόνο σίγουρο είναι ότι
θα διασκεδάσετε με την καρδιά σας.

λΟνΔίνΟ
Αναχ.: 15,16/2 & 22,23/3, 4,5 μέρες

από € 399

ζυρίΧη
Αναχ.: 16/2 & 23/3, 4 μέρες

από € 499

ΧαΪΔΕλΒΕργη
Αναχ.: 16/2 & 23/3, 4 μέρες

από € 399

ΠαρίΣί - DISNEYLAND
Αναχ.: 16/2 & 23/3, 4 μέρες

από € 499

ρώΜη - ΒατίκανΟ
Αναχ.: 15,16/2 & 22,23/3, 4,5 μέρες

από € 399

αΜΣτΕρνταΜ
Αναχ.: 15/2 & 22/3, 5 μέρες

από € 495

BENELUX - κατώ ΧώρΕΣ
Αναχ.: 15/2 & 22/3, 5 μέρες

από € 595

κώνΣταντίνΟυΠΟλη
Αναχ.: 15,16/2 & 22,23/3, 4,5 μέρες

από € 395

BIENNH
Αναχ.: 16/2 & 23/3, 4 μέρες

από € 435

Πραγα
Αναχ.: 15,16/2 & 22,23/3, 4,5 μέρες

από € 495

ΒαρκΕλώνη
Αναχ.: 15,16/2 & 22,23/3, 4,5 μέρες

από € 595

ΜαΔρίτη
Αναχ.: 15,16/2 & 22,23/3, 4,5 μέρες

από € 595

ανΔαλΟυΣία - κΟΣτα ντΕλ ΣΟλ
Αναχ.: 6,13/2 & 24/3, 7,8 μέρες

από € 695

γυρΟΣ ίΣΠανίαΣ
Αναχ.: 10/2, 13/3, 8,10 μέρες

από € 695

ΜαΔρίτη - ανΔαλΟυΣία
Αναχ.: 15/2 & 22/3, 8 μέρες

από € 775

ΠανΟραΜα ΠΟρτΟγαλίαΣ
Αναχ.: 15/2 & 22/3, 8 μέρες

από € 695

κυΠρΟΣ
Αναχ.: 15,16/2 & 22,23/3, 4,5 μέρες

από € 395

ΜΑ∆ΡΙΤΗ
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ΤΑΞΙ∆ΙΑ ΜΕ
ΣΚΟΠΟ!
Aντί να περιμένετε την άνοιξη για
να αντικαταστήσει τον βαρετό
χειμώνα, κάντε ένα εξωτικό ταξίδι
και συμμετάσχετε και εσείς σε έναν
από τους εορτασμούς της εκάστοτε
χώρας. Έτσι το ταξίδι σας πέραν του
χαρακτήρα της απόδρασης, θα έχει
και ένα βαθύτερο νόημα!

ΙΝ∆ΙΑ - ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΧΟΛΙ
Όλα ξεκινούν από τη νίκη του καλού ενάντια στο κακό και τη καταστροφή
του δαίµονα Holika , κάτι που επιτεύχθηκε µε τη βοήθεια του θεού Βισνού.
Το Φεστιβάλ των Χρωµάτων καθιερώθηκε από το Λόρδο Κρίσνα που ως
µετενσάρκωση του Βισνού, του άρεσε να κάνει φάρσες στα κορίτσια του
χωριού, βυθίζοντάς τα σε νερό µε χρώµατα.
‘Eξω από το ξενοδοχείο σας, θα σας περιµένουν βαφές σε σκόνη για να
ακολουθήσετε το τελετουρικό και να βραχείτε επίσης από ψεκαστήρες νερού!
Ινδία (∆ελχί - Άγκρα - Τζαϊπούρ & Βαρανάσι - Καζουράχο για τις 11 µέρες)
28/1, 8 µέρες σε 5* ξενοδοχεία, µε ηµιδιατροφή
από € 660
28/1, 11 µέρες σε 5* ξενοδοχεία, µε ηµιδιατροφή
από € 1280

ΚΙΝΑ - ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΑΝΑΡΙΩΝ
Η γιορτή που ενώνει όλη την οικογένεια, γιορτάζεται τη πρώτη νύχτα
πανσέληνου στο κινεζικό ηµερολόγιο και σηµατοδωτεί την επιστροφή της
άνοιξης.
Μαντέψτε και εσείς τα αινίγµατα που κρέµονται στα φανάρια, δοκιµάστε
τα γεµιστά γλυκά ρυζοµακάρονα, παρακολουθείστε παραστάσεις
ανθρώπων µασκαρεµένους ως λιοντάρια ή ξυλοπόδαρους να σέρνουν τον
παραδοσιακό δράκο και δείτε το φεστιβάλ στην αποκορύφωή του, µε τα
αναµµένα φανάρια να πετούν στον ουρανό!
Κίνα (Σαγκάη - Σιτάνγκ - Χάντσοου - Σιάν - Πεκίνο)
23/2, 10 µέρες σε 4 & 5* ξενοδοχεία, µε ηµιδιατροφή
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από € 1245

ΡΩΣΙΑ - ΜΑΣΛΕΝΙΤΣΑ
∆εν υπάρχει πιο χαρούµενη και διασκεδαστική γιορτή στην Ρωσία, όπως
η περίοδος του Καρναβαλιού (Μάσλενιτσα). Ο λαός πιστεύει ότι εάν
δεν ξεπροβοδίζεις µε όλη σου τη κάρδια τη Μάσλενιτσα, µετά θα είσαι
δυστυχισµένος και θλιµµένος για ολόκληρο το χρόνο. Η περίοδος θέλει
µπλίνι (ή αλλιώς κρέπα) µε χαβιάρι ή άλλα συνοδευτικά και φυσικά βότκα.
Αδράξτε την ευκαιρία µε τον καλύτερο τρόπο.....συµµετέχοντας στα
εορταστικά δρώµενα της πόλης και γνωρίζοντας τα όµορφα αξιοθέατά της!
Ρωσία (Μόσχα-Αγία Πετρούπολη)
16/2, 7µέρες σε 4* ξενοδοχεία µε ηµιδιατροφή,

από € 780

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ - ΓΟΥΑΪΤΑΝΓΚΙ
Η ηµέρα Γουαϊτάνγκι, µαρτυρά την υπογραφή του ιδρυτικού εγγράφου της Νέας
Ζηλανδίας, από εκπρόσωπους του Βρετανικού στέµατος και 40 αρχηγών φιλών
Μαορί, δίνοντας το δικαίωµα του Βρετανού πολίτη σε όλο το λαό των Μαορί.
Οι εορτασµοί πραγµατοποιούνται κυρίως στο Γουέλιγκτον και Ώκλαντ, µε
παραδοσιακή µουσική, φαγητό, χορούς χάκα και διαγωνισµούς κανό στο νερό.
Νέα Ζηλανδία (Σιγκαπούρη - Σίδνεϊ - Κουινστάουν - Γουέλιγκτον - Ώκλαντ)
30/1, 11µέρες σε 4* ξενοδοχεία,
από € 2.130

ΒΙΕΤΝΑΜ - ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΕΤ
(ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ)
Να µία ευκαιρία για τους Βιετναµέζους να υποδεχτούν µε σεβασµό
και ανάµνηση στους προγόνους τους τη νέα χρονιά µε όλα τα
µέλη της οικογένειας. Όλοι θα πρέπει να καθαρίσουν τα σπίτια
τους, να περιποιηθούν το σώµα τους και την εµφάνισή τους, να
πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, να ντυθούν σε αποχρώσεις
του κόκκινου και κίτρινου, να στολίσουν παντού λουλούδια
και φρούτα να γιορτάσουν βλέποντας τους χορευτές δράκους
και να προσφέρουν εξαιρετικής ποιότητας και έµπνευσης
φαγητά.Οι εορτασµοί γίνονται µε µουσικά δρόµενα, επιδείξεις,
διαγωνισµούς και πολύ και καλό φαγητό.
Πανόραµα Βιετνάµ (Σαϊγκόν - Χόι Αν - Χουέ - Ανόι)
6/2, 12µέρες σε 4* ξενοδοχεία µε ηµιδιατροφή από € 1.190
Βιετνάµ / Καµπότζη (Σαϊγκόν - Χόι Αν - Χουέ - Ανόι - Σιεµ Ριπ)
6/2, 12µέρες σε 4* ξενοδοχεία µε ηµιδιατροφή
από € 1550
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ΤΑΞΙ∆ΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ!

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ - ΝΑΒΑΜ ΠΟΓΙΑ
Κάθε πανσέληνος είναι και µία θρησκευτική βουδιστική αργία για τη
χώρα. Η συγκεκριµένη όµως σηµατοδοτεί το κήρυγµα των θεµελιωδών
δεοντολογικών αρχών για τους µοναχούς του Βουδισµού. Τα αφιερώµατα
προς τους ναούς οι εορτασµοί µε παραδοσιακούς χορούς και πολλές φορές
οι βραδινές παρελάσεις µε βαµµένους ελέφαντες... είναι µερικά από τα
χαρακτηριστικά των εορτασµών.
Σρι Λάνκα
(Νταµπούλα - Σιγκιρίγια - Πολοναρούα - Κάντυ - Νουβάρα Ελίγια - Γυάλα - Γουελιγκάµα - Κολόµπο)

7/2, 9 µέρες σε 4* ξενοδοχεία µε ηµιδιατροφή

ΜΠΑΛΙ - ΝΙΕΠΑΪ
Σε αντίθεση µε τον υπόλοιπο κόσµο το Νέο Έτος είναι µία ηµέρα αφιερωµένη
στην απόλυτη σιωπή. Έτσι υπάρχει στάση εργασιών, ακόµα και πτήσεων. Τα
ξενοδοχεία καλύπτουν ακόµα και τα παράθυρά τους και κυριαρχεί το απόλυτο
σκοτάδι σε σπίτια, εστιατόρια και χώρους εργασίας. Τη πρώτη και δεύτερη ηµέρα
του εορτασµού πραγµατοπιούνται παρελάσεις ανδρών µε τις µυθικές στολές,
ενώ τη τρίτη ηµέρα ακολουθεί απόλυτη σιωπή για να προστατευτεί το νησί από
τα κακά πνεύµατα και να τα κάνουν να πιστέψουν ότι το νησί περιβάλεται από
µία ατµόσφαιρα πλήρους ηρεµίας και ειρήνης. Τη τέταρη ηµέρα ακολουθεί ο
διαλογισµός και η γιόγκα και έτσι ολοκληρώνεται το τελετουργικό.
Μπαλί - Σιγκαπούρη ( Νούσα Ντούα - Ούµπουντ - Σιγκαπούρη)
13/3, 8 & 12 µέρες (µε Σιγκαπούρη),
σε 5* ξενοδοχεία στο Μπαλί και 4* Σιγκαπούρη από € 1300 (Τελική τιµή)
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από € 1480

ΤΑΪΛΑΝ∆Η
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΡΟΥ ΣΟΝΓΚΡΑΝ
3 ηµέρες γεµάτες διασκέδαση και µε προταγονιστή το νερό είναι και τυπικά ο
εορτασµός του Νέου Ταϊλανδέζικου έτους. Με τον τρόπο αυτό οι ντόπιοι γιορτάζουν
και την αρχή της καλοκαιρινής περιόδου. Οργανωθείτε σωστά µε αδιάβροχα λεπτά
ρούχα, αδιάβροχες φωτογραφικές µηχανές και αποθηκεύοντας χρήµατα και κινητά
σε ειδικές σακούλες, ξεχηθείτε και εσείς στους δρόµους και πέξτε µε το νερό και τα
χρώµατα. Η αίσθηση των εορτασµών είναι µοναδική!
Ταϊλάνδη (Μπανγκόκ - Πουκέτ - Σιγκαπούρη)
12/4, 13 µέρες σε 4* ξενοδοχεία

από € 1450 (Τελική τιµή)

ΜΕΞΙΚΟ
ΤΟ ΦΙ∆Ι ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΣ
Με κάποιο τρόπο, οι αρχαίοι Μάγοι του Γιουκατάν ανέπτυξαν µια καταπληκτική
κατανόηση της αστρονοµίας και της επιστήµης και έτσι κατάφεραν να κατασκευάσουν
µία πυραµίδα σύµβολο (ένα από τα 7 νέα θαύµατα της ανθρωπότητας) Τσίτσεν
Ιτζά. Στην ισηµερία του Μαρτίου στις 15.45, ζωντανεύει η θεότητα Κουκουλκάν
που έχει τη µορφή φιδιού και αρχίζει να κατεβαίνει τη πυραµίδα. Το φαινόµενο των
σκιών διαρκεί µόλις 4 λεπτά, αλλά η αίσθηση είναι µοναδική!
Μεξικό (Κανκούν - Εσκαρέτ - Μέριδα - πόλη του Μεξικό - Πουέρτο Βαγιάρτα)
18/3, 11ήµερο, σε 3 & 4* ξενοδοχεία
από € 1690

ΙΡΑΝ - ΝΟΟΥΡΟΥΖ
Μία γιορτή της αναγέννησης της φύσης προς τιµή της άνοιξης και το νέου έτους,
θα τη συναντήσετε σε αυτή τη χώρα και διαρκεί µία εβδοµάδα. Αφορά το
Περσικό Νέο έτος και εορτάζεται εδώ και 3.500 χρόνια. Κατά τον εβδοµαδιαίο
αυτό εορτασµό, ενώνονται οι οικογένειες και ξεκινούν επισκευάζοντας και
καθαρίζοντας τα παλαιά έπιπλα των σπιτών τους. Συνεχίζουν µε το πήδηµα της
φωτιάς, για να πάρουν όµορφο κόκκινο χρώµα και να κάψουν την ασθενική
τους χροιά…και προετοιµάζεται το µεγάλο γεύµα µε επτά βασικά στοιχεία…
όπως λούπινα για αναγέννηση, γλυκιά πουτίγκα για αφθονία και γονιµότητα,
ξίδι για σοφία και υποµονή, σκόρδο για υγεία, αποξηραµένα φρούτα για
αγάπη, µήλα για οµορφιά και µαύρα αποξηραµένα σουµάκ για να πάρουν τις
όµορφες αποχρώσεις της αυγής.
Περσία (Τεχεράνη - Σιράζ - Γιάζντ - Ναΐν - Ισφαχάν - Κασάν - Ματιναµπάντ)
17/3, 9µέρες σε 4* ξενοδοχεία µε ηµιδιατροφή
από € 930
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙ∆Ι
Βάσει του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 339/1996, κατ’ εφαρµογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ
Παρακαλούµε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συµµετοχής, πριν
εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωµένα ταξίδια µας. Η συµµετοχή σε οποιοδήποτε οργανωµένο
ταξίδι του τουριστικού Οργανισµού µας, προϋποθέτει την προσεκτική µελέτη του προγράµµατος
του συγκεκριµένου ταξιδιού και σηµαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον ταξιδιώτη/
εκδροµέα των Γενικών Όρων Συµµετοχής, σύµφωνα µε το Π.∆. 339/1996. Στους Γενικούς Όρους
Συµµετοχής αναφέρονται γενικές πληροφορίες, καθώς και τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των
δύο συµβαλλόµενων µερών στο οργανωµένο ταξίδι, ενώ όσον αφορά στις ειδικές πληροφορίες
(προορισµούς, τιµές, ηµέρες και ώρες αναχώρησης και επιστροφής, µέσα µεταφοράς, καταλύµατα,
επισκέψεις κλπ.), που αφορούν στο κάθε οργανωµένο ταξίδι χωριστά, θα πρέπει να συµβουλεύεστε
το ισχύον πρόγραµµα και το σχετικό τιµοκατάλογο.
1. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Η Εταιρεία µας, µε την επωνυµία “ΜΑΝΕΣΣΗΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Τ.Ξ.Ε” και το
διακριτικό τίτλο “Manessis Travel”, µε έδρα την Αθήνα, οδός Φιλελλήνων αρ. 4, αριθµό MH.T.E
0206E60000440600, που στο εξής θα καλείται “Τουριστικός Οργανισµός”, είναι µέλος του Συνδέσµου
των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (Αριθµός µέλους του ΗΑΤΤΑ 0342) και είναι
διοργανωτής ταξιδιών, είτε µόνη είτε σε κοινοπρακτική συνεργασία µε άλλα τουριστικά γραφεία, ή
λειτουργεί ως µεσάζων µεταξύ άλλων τουριστικών γραφείων καθώς και των µεταφορικών µέσων, µε
τελικό σκοπό την πώληση των οργανωµένων αυτών ταξιδιών στον ταξιδιώτη/εκδροµέα.
2. ΓΕΝΙΚΑ
Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συµµετοχής
έχουν ελεγχθεί από το γραφείο µας, για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, έχουν γενικό
χαρακτήρα και ισχύουν ως έχουν, αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στο πρόγραµµα του κάθε
ταξιδιού. Τα προγράµµατα, συµπεριλαµβανοµένου του ισχύοντος κάθε φορά τιµοκαταλόγου, ισχύουν
για την περίοδο που αναγράφεται σε αυτά. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραµµάτων των
ταξιδιών µπορεί να αλλάξουν, λόγω των συχνών και έκτακτων αλλαγών των συνθηκών παγκοσµίως,
και ιδιαίτερα στις µεταφορές και τις διεθνείς σχέσεις. Στην περίπτωση αυτή, θα ειδοποιηθείτε
άµεσα µε τον πλέον πρόσφορο τρόπο.
3. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ
Οι εγγραφές γίνονται µε επίσκεψη στα γραφεία µας ή στα γραφεία των συνεργατών µας, µε
αλληλογραφία (ταχυδροµική ή ηλεκτρονική), fax, τηλέφωνο και µέσω της ιστοσελίδας µας στο
διαδίκτυο, µε την προϋπόθεση (προκειµένου να δεσµευτούν θέσεις στο συγκεκριµένο ταξίδι): 1ον
της πληρωµής της προβλεπόµενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του ποσού, µετρητοίς,
µέσω πιστωτικής/χρεωστικής ή προπληρωµένης κάρτας ή µε έµβασµα προς το τουριστικό γραφείο,
εντός 48 ωρών, και 2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συµµόρφωσης µε τους παρόντες
Γενικούς Όρους. Για την έγκυρη εγγραφή, θα πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη πληρωµής
της προκαταβολής το συγκεκριµένο ταξίδι, µε τις ηµεροµηνίες αναχώρησης και επιστροφής και
τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία του. Το δικαίωµα συµµετοχής στο ταξίδι, εξασφαλίζεται µε την
εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των σχετικών επιβαρύνσεων 10 πλήρεις ηµέρες πριν την
αναχώρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική Σύµβαση. Τυχόν µη εξόφληση του συνόλου
της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόµενο χρόνο, δίνει το δικαίωµα στον Τουριστικό Οργανισµό µας
να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχοµένως, να απαιτήσει ακυρωτικά τέλη, σύµφωνα µε τους όρους
ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Ο συµβαλλόµενος, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια
ή την οµάδα του, έχει την υποχρέωση να ενηµερώσει όλους τους εκπροσωπούµενους από αυτόν
συνταξιδιώτες του για τις λεπτοµέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συµµετέχοντες µέσω τρίτου
έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις µε τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό
γραφείο θέτει στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, όποτε του ζητηθεί. Στις οργανωµένες
αεροπορικές εκδροµές, ο συνοδός σας θα βρίσκεται στο αεροδρόµιο άφιξης και οι υπηρεσίες
αρχίζουν και τελειώνουν µε την άφιξη και την αναχώρηση από/προς το αεροδρόµιο προορισµού της
εκδροµής αντίστοιχα. Ο Οργανισµός διατηρεί το δικαίωµα αντικατάστασης του αρχηγου/συνοδου
κατά την διάρκεια της εκδροµής/ταξιδιού λόγω έκτακτων περιστάσεων. Σε ορισµένες περιπτώσεις η
συνοδεία πραγµατοποιείται µε τοπικούς αντιπροσώπους. Ο Τουριστικός Οργανισµός µας, δεν φέρει
καµία ευθύνη για τις µέρες και ώρες λειτουργίας των αγορών, µουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
4. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ.
Η αξία-τιµή των ταξιδιών αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα τιµοκατάλογο µας. Οι τιµές των
ταξιδιών υπολογίζονται κατά την ηµέρα που εκδίδεται ο τιµοκατάλογος, µε βάση τα κοστολόγια
των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, τους ισχύοντες ναύλους / επίναυλους, φόρους και άλλα έξοδα, την
ισοτιµία ξένων νοµισµάτων σε σχέση µε το € (Ευρώ), καθώς και κάθε άλλο παράγοντα κόστους. Ο
Τουριστικός Οργανισµός µας, αφού εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωµα
αναπροσαρµογής των τιµών, όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν. Ειδικότερα, η τιµή
του ταξιδιού µπορεί να αλλάξει µέχρι 20 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία της αντίστοιχης αναχώρησης,
λόγω απρόβλεπτων αυξήσεων ναύλων, συναλλάγµατος, καυσίµων, περιορισµένου αριθµού
συµµετεχόντων, κτλ. Σε περίπτωση αύξησης της τιµής σε σηµαντικό βαθµό (δηλαδή πάνω από 10%
της αξίας του ταξιδιού) για τους παραπάνω λόγους, ο ταξιδιώτης µπορεί να ακυρώσει τη συµµετοχή
του και να του επιστραφεί το ακριβές ποσό που έχει καταβάλει. Επίσης, το τουριστικό γραφείο έχει το
δικαίωµα, για ορισµένη χρονική περίοδο ή για περιορισµένο αριθµό θέσεων, να προπωλήσει θέσεις
σε ευνοϊκότερες τιµές, µε ειδικούς όρους ακυρωτικών τελών. Οι παιδικές χρεώσεις ποικίλλουν κατά
περίπτωση από προσφορά δωρεάν διαµονής, χωρίς φαγητό, στα ξενοδοχεία και τα πλοία, µέχρι µια
µικρή έκπτωση (για ηλικίες 2-12 ετών, συνήθως, και µόνο όταν πληρώνουν δύο ενήλικες στο ίδιο
δωµάτιο /καµπίνα). Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται, ο δηµοτικός φόρος (όπου υπάρχει), ο οποίος
ισχύει µόνο για τους επισκέπτες (τουρίστες) και πληρώνεται επί τόπου στα ξενοδοχεία.
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Ο Τουριστικός Οργανισµός µας, έχει την υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους ταξιδιώτες. Όµως, έχοντας εξαντλήσει κάθε
δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασµένες ενέργειες και παραλείψεις
τρίτων προσώπων και των συνεργατών τους, καθώς και για έκτακτες καταστάσεις, όπως ακυρώσεις,
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καθυστερήσεις ή αλλαγές δροµολογίων των διαφόρων µεταφορικών µέσων (αεροπλάνων, πλοίων,
λεωφορείων, τρένων κλπ.) είτε σε περίπτωση αποκλεισµού (“εµπάργκο”) περιοχών εξ αιτίας
τροµοκρατικών ενεργειών, απεργιών και άλλων αιτίων ανωτέρας βίας. Ο Τουριστικός Οργανισµός,
δεν µπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει οποιεσδήποτε καθυστερήσεις ναυλωµένων πτήσεων
(charters) ή και δροµολογηµένων αεροπλάνων ή πλοίων για τεχνικούς ή µετεωρολογικούς ή άλλους
λόγους (και κατά συνέπεια οι ταξιδιώτες δεν θα πρέπει να προγραµµατίζουν σηµαντικές προσωπικές
δραστηριότητες ή να συνδυάζουν άλλες µετακινήσεις, τις ηµέρες των αναχωρήσεων/αφίξεων).
Τονίζεται ότι, ο Τουριστικός Οργανισµός δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει περιστάσεις
που είναι ξένες προς τη σφαίρα επιρροής του και µπορεί να οδηγήσουν στη µαταίωση του ταξιδιού
ή σε ζηµίες που οφείλονται σε µη εκτέλεση ή πληµµελή εκτέλεση των συµφωνηµένων υπηρεσιών
του ταξιδιού. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων περιπτώσεων είναι: απεργίες, ατυχήµατα,
ασθένειες, επιδηµίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψοµέτρου, κλίµατος, λόγω
γευµάτων που δεν περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών
υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυµατισµοί ή κακουχίες λόγω πολέµου, πραξικοπηµάτων,
τροµοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισµών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδηµιών,
τοξικών µολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας. Στις παραπάνω
περιπτώσεις, ο Τουριστικός Οργανισµός µας δεν φέρει καµία ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν
ζηµίας που προκλήθηκε από αυτές, όµως θα εξαντλήσει κάθε προσπάθεια για να συµπαρασταθεί
και να φροντίσει τους ταξιδιώτες µε κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί γι’ αυτόν ευθύνη ή
υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως
στις περιπτώσεις της ανωτέρας βίας, από τους ίδιους τους ταξιδιώτες. Εύλογα παράπονα κατά
τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αµέσως και επί τόπου στο συνοδό (ή, ελλείψει
αυτού, στον Οργανισµό µας), και στον παρέχοντα τη συγκεκριµένη υπηρεσία, εγγράφως. Αν το
πρόβληµα που επισηµάνθηκε δεν κατέστη δυνατό να λυθεί επί τόπου, µετά την επιστροφή σας από
το ταξίδι, θα πρέπει να υποβάλετε εγγράφως στο γραφείο µας οποιοδήποτε σχετικό παράπονο µέσα
σε προθεσµία 7 εργάσιµων ηµερών, µαζί µε οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία
διαθέτετε για τη αιτιολόγησή του. Μετά την παρέλευση 7ηµέρου, ο Τουριστικός Οργανισµός µας
δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση. Εάν προκύψουν ζηµιές λόγω της µη
εκτέλεσης ή της πληµµελούς εκτέλεσης παροχών του οργανωµένου ταξιδιού, η αποζηµίωση στον
πελάτη περιορίζεται σε ότι ορίζουν οι διεθνείς συµβάσεις που δεσµεύουν την χώρα και διέπουν τις
εν λόγω παροχές. Ειδικότερα: H αποζηµίωση που θεµελιώνεται από την µη εκτέλεση ή πληµµελή
εκτέλεση των παροχών του οργανωµένου ταξιδιού, περιορίζεται µέχρι το διπλάσιο της αξίας στην
κατ΄ άτοµο τιµή του ταξιδιού. Για να είναι δυνατή η πραγµατοποίηση ενός οργανωµένου ταξιδιού,
απαιτείται ο ελάχιστος αριθµός των 20 (είκοσι) συµµετεχόντων (µη συµπεριλαµβανοµένων παιδιών
κάτω των 12 ετών). Για τα µακρινά ταξίδια, ο ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων περιορίζεται στα
15 (δεκαπέντε) άτοµα ή στον αριθµό που καθορίζεται από το πρόγραµµα της εκδροµής. Εφόσον ο
αριθµός αυτός δε συµπληρωθεί, το γραφείο µας διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει το συγκεκριµένο
ταξίδι, οφείλει δε να ενηµερώσει τους πελάτες που είχαν δηλώσει συµµετοχή σε αυτό, και να
τούς επιστρέψει τα χρήµατα που είχαν καταβάλει, χωρίς καµία άλλη υποχρέωση. Παροχές που δεν
αναφέρονται στις περιγραφές των προγραµµάτων των οργανωµένων ταξιδιών ή που αναφέρονται
ως προαιρετικές, είτε δεν προσφέρονται καθόλου από τον Τουριστικό Οργανισµό µας είτε
διατίθενται µε επιπλέον χρέωση πέραν των αναγραφόµενων τιµών, εφόσον τελικά καταστεί δυνατή
η υλοποίησή τους. Ο Οργανισµός µας δεν φέρει καµία ευθύνη για τις προαιρετικές εκδηλώσεις, οι
οποίες πραγµατοποιούνται από τους τοπικούς φορείς.
Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, ο Οργανισµός µας θα εκδώσει τα προβλεπόµενα εκ του
νόµου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραλαµβάνονται από τα γραφεία µας τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες των οικονοµικών υπηρεσιών (από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή 10:00-17:00).
6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΩΝ
Επειδή στο οργανωµένο ταξίδι συµµετέχουν συνήθως και άλλα άτοµα, είναι απαραίτητη η ανάλογη
κοινωνική συµπεριφορά και η απόλυτη συµµόρφωση των ταξιδιωτών προς το πρόγραµµα του
ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή τους στους τόπους
συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράµµατος (πτήσεις, µεταφορές, ξεναγήσεις,
εκδροµές, γεύµατα κλπ.). Αν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσµα
την απώλεια πτήσης, εκδροµής, µετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να
επανασυνδεθεί µε την οµάδα µε δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωµα επιστροφής χρηµάτων
για την υπηρεσία που έχασε ή και για το σύνολο του ταξιδιού, αν δεν καταφέρει την επανασύνδεση.
Ο Τουριστικός Οργανισµός µας, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράµει,
χωρίς να έχει ή αναλαµβάνει ουδεµία υποχρέωση. Στα αεροδρόµια και τα λιµάνια θα πρέπει να
βρίσκεστε δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν την αναχώρησή σας. Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο
ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώνετε επί τόπου τις επόµενες πτήσεις σας µε την αεροπορική εταιρεία
και να βεβαιώνεστε ποια ώρα και από ποιο αεροδρόµιο και σταθµό (terminal) αναχωρεί η πτήση
σας. Σε περίπτωση που ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του µε δική του απόφαση και αποχωριστεί
από την οµάδα, δεν δικαιούται καµία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζηµίωση και η ευθύνη και τα έξοδα
οποιασδήποτε µετακίνησής του εκτός οµάδας βαρύνουν τον ίδιο. Κατά τον ίδιο τρόπο, το γραφείο
µας δεν φέρει καµία ευθύνη για υπηρεσίες του οργανωµένου ταξιδιού οι οποίες δεν παρασχέθηκαν
στον ταξιδιώτη από δική του αµέλεια ή ευθύνη, λόγω ασθένειάς του ή αιφνίδιου ατυχήµατός του. Σε
περίπτωση που ο πελάτης κωλύεται να συµµετάσχει στο οργανωµένο ταξίδι στο οποίο έχει κρατήσει
θέση, µπορεί να εκχωρήσει την κράτησή του σε άλλο άτοµο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις
συµµετοχής στο συγκεκριµένο ταξίδι, το αργότερο 5 εργάσιµες ηµέρες πριν από την αναχώρηση,
ενώ για τις θαλάσσιες µεταφορές η αντίστοιχη προθεσµία είναι 10 εργάσιµες ηµέρες πριν από την
αναχώρηση. Ο αντικαταστάτης (εκδοχέας) και ο αρχικός συµµετέχων (εκχωρών) ευθύνονται το ίδιο
έναντι του Ταξιδιωτικού Οργανισµού µας, να καταβάλλουν σε αυτόν το τυχόν οφειλόµενο υπόλοιπο
του ποσού, καθώς και τα ενδεχόµενα πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής. ∆ιευκρινίζεται ότι η
όποια τυχόν αλλαγή θα πρέπει να είναι ακριβώς εντός του ιδίου πλαισίου και θα είναι αποδεκτή
εφ όσον όλοι οι προσφέροντες υπηρεσίες στο οργανωµένο ταξίδι (εµπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία
κλπ) αποδέχονται τις αλλαγές. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των αεροµεταφορέων, πρέπει να
επισηµανθεί ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή των προσωπικών στοιχείων του επιβάτη, αλλά µόνο η
ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας θέσης, εφόσον αυτό κατά περίπτωση είναι
δυνατόν και µε το ανάλογο κόστος. Ο Τουριστικός Οργανισµός µας δεν φέρει καµία ευθύνη σε
περίπτωση που αυτό δεν σταθεί δυνατό, η δε συνεπαγόµενη υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης
θα γίνεται σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους στο παρόν ή από τους προµηθευτές υπηρεσιών

όρους ακύρωσης.
7. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ/ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν στη κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και των
καταλυµάτων που αναφέρονται στα προγράµµατα των οργανωµένων ή πωλουµένων ταξιδιών µας,
είναι σύµφωνες µε την ισχύουσα νοµοθεσία του κάθε κράτους για την τουριστική κατάταξη των
ξενοδοχείων και καταλυµάτων, η οποία ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Τα δωµάτια των
περισσότερων ξενοδοχείων φιλοξενούν δύο κρεβάτια ή ένα ηµίδιπλο. Τα τρίκλινα δωµάτια είναι,
στην ουσία, δίκλινα µε επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον κρεβάτι
µπορεί να είναι µικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόµενο. Τα δωµάτια παραδίδονται
από το ξενοδοχείο συνήθως µεταξύ 14:00-15:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 12:00
της ηµέρας αναχώρησης. Σε περίπτωση που επιθυµείτε να µπείτε νωρίτερα στο δωµάτιο ή να
αναχωρήσετε αργότερα, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση. Αν, λόγω απρόβλεπτων
δυσχερειών, o διοργανωτής του ταξιδίου αναγκαστεί να αλλάξει ξενοδοχείο µε άλλο ίδιας ή
ανώτερης κατηγορίας, ο Ταξιδιωτικός Οργανισµός δεν υποχρεούται άλλης αποζηµίωσης προς
τους ταξιδιώτες. Σε περίπτωση καθυστερηµένης άφιξης στο ξενοδοχείο, µετά την ηµέρα ή την ώρα
της προγραµµατισµένης άφιξης του ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός δεν έχει ενηµερώσει εγκαίρως
σχετικά το ξενοδοχείο, αυτό έχει δικαίωµα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωµάτιο
για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν τού ζητηθεί. Στην περίπτωση υπεράριθµων κρατήσεων ο
Οργανισµός µας θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει το δωµάτιο µε άλλο δωµάτιο ξενοδοχείου ίδιας
κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό µε δωµάτιο ξενοδοχείου χαµηλότερης κατηγορίας και
θα επιστρέψει στον πελάτη τη διαφορά που προέκυψε, χωρίς ο Οργανισµός µας να φέρει ουδεµία
περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση. Στα ταξίδια µε πούλµαν στις εκδροµές της Ελλάδας οι θέσεις
δίνονται µε σειρά εγγραφής και δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ στις εκδροµές
του εξωτερικού αλλάζουν καθηµερινά. Το κάπνισµα στο πούλµαν απαγορεύεται. Η φράση <µέσω
της πόλης>, <θα δούµε>, <θα θαυµάσουµε>, στις εκδροµές, δηλώνουν την ένδειξη κατεύθυνσης
δροµολογίου και τη θέα από το πούλµαν του αξιοθέατου σηµείου - κτηρίου αντιστοίχως. Η χρονική
διάρκεια µιας ολοήµερης επίσκεψης/εκδροµής δεν υπερβαίνει τις εννέα (9) συνολικά ώρες,
υπολογιζόµενης πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Η χρονική
διάρκεια επίσκεψης/εκδροµής µισής µέρας, δε θα υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες, υπολογιζόµενη
πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Οι αεροπορικές εταιρείες, για
τους δικούς τους λόγους, ορισµένες φορές, ναυλώνουν για δικές τους πτήσεις αεροπλάνα άλλης
αεροπορικής εταιρείας. Η περίπτωση αυτή δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης του ταξιδιού από τον
πελάτη ή διεκδίκηση τυχόν αποζηµίωσης. Συνιστούµε να µην αφήνετε εκτεθειµένα και να επιτηρείτε
συνεχώς όλα τα προσωπικά σας είδη (π.χ κινητά τηλέφωνα, µηχανές κλπ) σε οποιονδήποτε χώρο
είτε βρίσκεστε σε ξενοδοχείο, πλοίο, αεροπλάνο κλπ. Ειδικότερα στα ξενοδοχεία, είναι διεθνής
πρακτική να µην αναλαµβάνουν ευθύνη για χρήµατα ή τιµαλφή που αφήνει κανείς στο δωµάτιο. Για
τέτοιες περιπτώσεις συχνά υπάρχουν µικρά χρηµατοκιβώτια.
8. ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ,ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ (VISA) & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ
Για όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό απαιτείται διαβατήριο το οποίο να έχει εκδοθεί µετά το έτος 2006. Το
διαβατήριο θα πρέπει να ισχύει για όσο χρόνο µετά την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία επιστροφής
καθορίζεται από τις χώρες προορισµού. Οι χώρες της ζώνης Schengen δέχονται και τις νέου τύπου
νέες, µε λατινικούς χαρακτήρες, αστυνοµικές ταυτότητες. Ο Τουριστικός Οργανισµός µας, παρέχει
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσον αφορά στα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται
για κάθε ταξίδι και προορισµό και την έκδοσή ή/και θεώρησή τους, αλλά (ακόµη και αν παράσχει
κάποια βοήθεια στη σχετική διαδικασία) επουδενί ευθύνεται για τυχόν µη έκδοση ή µη θεώρηση
αυτών από τις αρµόδιες αρχές, στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο ταξιδιώτης, όπως επίσης δεν
ευθύνεται σε περίπτωση που η ισχύς της visa είναι µικρότερη από τη διάρκεια του ταξιδιού (ήτοι
δεν συµπίπτουν οι ηµεροµηνίες) ή σε περίπτωση που ζευγάρι ταξιδιωτών έχουν διαφορετική
υπηκοότητα µεταξύ τους, εκτός Schengen. Ειδικά οι υπήκοοι άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων
διαβατηρίων, πρέπει να ενηµερώνουν σχετικά το τουριστικό γραφείο και να απευθύνονται οι ίδιοι
στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειµένου
να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες που θα
διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επανείσοδό τους στην Ελλάδα ή στη χώρα
που ξεκίνησαν. Τυχόν µη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών σας
εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συµµετοχής σας στο ταξίδι χωρίς χρέωση ακυρωτικών
τελών. Κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την ισχύ και εγκυρότητα, την εξασφάλιση και τη φύλαξη
των ταξιδιωτικών εγγράφων του που απαιτούνται για το ταξίδι του. Ο ταξιδιώτης έχει την ευθύνη της
φύλαξης των εισιτηρίων και εν γένει όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων καθ’ όλη τη διάρκεια του
ταξιδιού. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όσον αφορά στα ταξιδιωτικά έγγραφα των ανηλίκων καθώς
πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν διαβατήριο. Στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία οι ανήλικοι
δεν συνοδεύονται από τους γονείς τους, θα πρέπει να έχει παραδοθεί στους συνοδούς επικυρωµένη
εξουσιοδότηση των γονέων. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να συµµορφώνεται προς τις εθνικές διατάξεις
και κανονισµούς καθώς και τις υποδείξεις των εθνικών αρχών. Ο Οργανισµός µας δεν φέρει
καµία ευθύνη σε περίπτωση κατά την οποία ο ταξιδιώτης αντιµετωπίσει ποινική δίωξη, κληθεί να
παρασταθεί ενώπιον αρχής, συλληφθεί από τις τοπικές αρχές κτλ. Ο Οργανισµός µας παρέχει όλες
τις πληροφορίες για τυχόν απαραίτητους εµβολιασµούς ή άλλες φαρµακευτικές προφυλάξεις για
τις περιοχές τροπικών ή άλλων επιδηµιών. Λόγω της εµπιστευτικότητας των ιατρικών προσωπικών
δεδοµένων, την ευθύνη ν’ απευθυνθεί σχετικά στις αρµόδιες υγειονοµικές αρχές έχει ο ίδιος ο
ταξιδιώτης. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να ενηµερωθεί εγκαίρως από τα κατά τόπους υγειονοµικά
γραφεία για τους υγειονοµικούς κανονισµούς έκαστης χώρας, καθώς και για τα εµβόλια ή τα
φάρµακα τα οποία πρέπει ενδεχοµένως να προµηθευτεί. Οι πελάτες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα
υγείας θα πρέπει λαµβάνουν τη σύµφωνη γνώµη του γιατρού τους για να ταξιδέψουν. Ο Οργανισµός
µας δεν φέρει απολύτως καµία ευθύνη για αρρώστια, τραυµατισµό, απώλεια ζωής, ατύχηµα ή άλλο
έκτακτο περιστατικό υγείας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση επέλευσης ενός ανάλογου
συµβάντος ο Οργανισµός κατά το µέτρο του δυνατού θα προσπαθήσει να συµπαρασταθεί στον
παθόντα, δεν υπέχει όµως υποχρέωση κάλυψης κανενός απολύτως σχετικού εξόδου και αλλαγής
του προγράµµατος του ταξιδιού, το οποίο θα συνεχιστεί οµαλά.
9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Ο Οργανισµός µας έχει συνάψει ασφαλιστήριο συµβόλαιο Αστικής Επαγγελµατικής Ευθύνης για κάθε
εκδροµή που διοργανώνει, το οποίο καλύπτει τις περιπτώσεις τυχόν ευθυνών έναντι των πελατών
του, που προκύπτουν από τη µη εκτέλεση ή την πληµµελή εκτέλεση του οργανωµένου ταξιδιού.

Επίσης, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο καλύπτει την περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης. Επίσης
είναι σε ισχύ υπέρ των ταξιδιωτών ασφαλιστήριο συµβόλαιο που καλύπτει ταξιδιωτική ασφάλιση
ατυχηµάτων, ιατροφαρµακευτικές /νοσοκοµειακές δαπάνες από ατύχηµα, απώλεια και καθυστέρηση
αποσκευής, έξοδα επίσπευσης ταξιδιού, καθώς και τον επαναπατρισµό των ταξιδιωτών συνεπεία
τραυµατισµού ή ασθένειας και άλλες καλύψεις, για άτοµα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος
της ηλικίας. Αντιθέτως, για τα άτοµα άνω των 75 ετών υπάρχει συγκεκριµένο πλαίσιο καλύψεων
ταξιδιωτικής ασφάλισης, που περιορίζεται στις περιπτώσεις: έξοδα επαναπατρισµού µόνον από
ατύχηµα ή θάνατο, απώλεια αποσκευών, προσωπική Αστική Ευθύνη ταξιδιώτη, έξοδα Α’ ανάγκης λόγω
καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω των 4 ωρών, έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωση αν
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προκύψει σοβαρό πρόβληµα υγείας σε µέλη της οικογένειάς του στην
Ελλάδα, επιστροφή προκαταβολής (ακυρωτικές δαπάνες) σε περίπτωση αδυναµίας συµµετοχής στην
εκδροµή λόγω θανάτου ή σοβαρού συµβάντος σε Β’ Βαθµού συγγένεια. Η εξαίρεση θα υφίσταται για
οποιοδήποτε συµβάν αφορά τον ίδιο, θάνατος από ατύχηµα, µόνιµη ολική ανικανότητα από ατύχηµα,
µόνιµη µερική ανικανότητα από ατύχηµα % επί του ασφαλισµένου κεφαλαίου ανά άτοµο. Ο αριθµός
των ασφαλιστηρίων συµβολαίων και τα στοιχεία του ασφαλιστή είναι στη διάθεσή του ταξιδιώτη, στο
λογιστήριο του Οργανισµού µας. Επίσης, για την περίπτωση ασθένειάς σας στη διάρκεια ταξιδιού σας
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σάς συνιστούµε να έρθετε σε επαφή µε τον Ασφαλιστικό σας Φορέα
για την έκδοση της “Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας”. ∆ιευκρινίζεται ότι η ταξιδιωτική
ασφάλιση είναι προαιρετική και ότι τα προγράµµατα που προσφέρει ο Οργανισµός µας προς τους
πελάτες είναι πρόσθετα των υποχρεώσεων του. Ο Οργανισµός συνιστά λοιπόν ανεπιφύλακτα µια
πρόσθετη ατοµική ιδιωτική ασφάλιση στους ταξιδιώτες µε τις καλύψεις και τα ποσά που επιθυµούν,
για ασφάλιση ζωής, ατυχηµάτων, αποσκευών κλπ, δεδοµένου ότι οι διεθνείς συµβάσεις περιορίζουν
τις ευθύνες των µεταφορέων, την οποία µπορούν να αγοράσουν και από τα γραφεία µας µε κόστος
ειδικά διαµορφωµένο για αυτούς.
10. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
Οι αποσκευές µεταφέρονται µε ευθύνη των κατόχων τους, ανεξάρτητα της ύπαρξης ή όχι συνοδείας
εκπροσώπων του Οργανισµού µας. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν οι αντίστοιχες
διεθνείς συνθήκες για κάθε µεταφορικό µέσον και για τα ξενοδοχεία, και η ευθύνη, στην περίπτωση
αυτή, περιορίζεται στα προβλεπόµενα από τις συνθήκες αυτές. Στα αεροπορικά ταξίδια, επιτρέπεται
µόνο 1 αποσκευή ανά επιβάτη, µε µέγιστο βάρος τα 20 κιλά. Σε περίπτωση που προκύψουν επιπλέον
έξοδα, λόγω µεγαλύτερου βάρους αποσκευών από το επιτρεπόµενο, αυτά βαρύνουν αποκλειστικά
και µόνο τον ταξιδιώτη και πληρώνονται επί τόπου στο αεροδρόµιο. Σηµειώνεται επίσης, ότι οι
αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν στην καµπίνα των επιβατών µόνο µία χειραποσκευή µικρών
διαστάσεων (περίπου 50x40x25). Ο ταξιδιώτης είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται προς τις
υποδείξεις, τους κανονισµούς και την εν γένει πολιτική της αεροπορικής εταιρίας στο θέµα των
υπέρβαρων αποσκευών για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η εκάστοτε αεροπορική εταιρία
και ως εκ τουτου ο Οργανισµός δεν φέρει απολύτως καµία ευθύνη επί αυτού. Σε περίπτωση δε
φθοράς ή απώλειας, ισχύει ο Κανονισµός της IATA. •
11. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ακυρώσεις συµµετοχής από την πλευρά του ταξιδιώτη γίνονται µόνο εγγράφως προς το γραφείο
µας και, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία της κράτησης (και εφόσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση
της κράτησής του σε άλλο άτοµο µε τις προϋπόθεσης που αναφέρονται στο άρθρο 6 των Γενικών
όρων συµµετοχής), υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά τέλη κατ’ άτοµο, ανάλογα µε τη χρονική
στιγµή κατά την οποία γίνεται η ακύρωση, ενώ είναι ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη καταβληθεί
τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι: Για ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό, εκτός των
“µακρινών” ταξιδιών και ταξιδιών στη Ρωσική Οµοσπονδία. • Έως και 30 ηµέρες πριν από την
αναχώρηση: 50 € για ταξίδια στην Ελλάδα και 80 € για ταξίδια στο εξωτερικό, κατ΄ άτοµο, για
διαχειριστικά έξοδα. • 29 έως 14 ηµέρες πριν από την αναχώρηση: 50 € για ταξίδια στην Ελλάδα
και το 40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού για ταξίδια στο εξωτερικό. • 13 έως 07 ηµέρες πριν
την αναχώρηση : 75% της συνολικής αξίας του ταξιδιού. • 06 ηµέρες πριν την αναχώρηση µέχρι
και την αναχώρηση (non show - µη εµφάνιση): 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού. • Για τις
κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύµφωνα µε τους όρους των συµβάσεων της
κάθε εταιρείας που ισχύουν για κάθε εκδροµή - κρουαζιέρα. • Για τα ατοµικά / µεµονωµένα ταξίδια
ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύµφωνα µε τους όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών
εταιριών καθώς και την πολιτική για θέµατα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου. • Σε περιπτώσεις
µη επιστρέψιµων ναύλων, τα ακυρωτικά φθάνουν ακόµη και το 100%, όπως καθορίζεται από την
αεροπορική ή ακτοπλοϊκή εταιρεία και αναφέρεται στο πρόγραµµα της εκδροµής ή την προσφορά.
• Για τα χαρακτηριζόµενα από τα σχετικά προγράµµατα του Γραφείου µας ως “µακρινά” ταξίδια
καθώς και για ταξίδια στη Ρωσική Οµοσπονδία, τα ακυρωτικά τέλη έχουν ως εξής: • Έως 2 µήνες
πριν από την αναχώρηση, το σύνολο της προκαταβολής (40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού) για
διαχειριστικά έξοδα. • Έως 30 ηµέρες πριν από την αναχώρηση, το 50% της συνολικής αξίας του
ταξιδιού. • 30 ηµέρες πριν από την αναχώρηση µέχρι και την αναχώρηση (non show - µη εµφάνιση)
το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού. Τα παραπάνω ισχύουν ακόµη και στην περίπτωση κατά την
οποία ο πελάτης δεν συµµετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις του προγράµµατος ή/και χρησιµοποιεί δικό
του µεταφορικό µέσο. Για αναχωρήσεις σε εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων αθλητικών
ή καλλιτεχνικών γεγονότων, κρουαζιέρες ή ταξίδια που πραγµατοποιούνται µε ειδικά ναυλωµένες
πτήσεις ή πλοία, οι παραπάνω αναφερόµενες χρονικές περίοδοι ακύρωσης πιθανόν να είναι
µεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα, όπως αναφέρεται ρητά στο πρόγραµµα
της συγκεκριµένης εκδροµής. Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από το χρόνο της εγγραφής ή από
το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι. Στην περίπτωση που ένα
από τα δύο άτοµα που έχουν επιλέξει να διαµείνουν ή διαµένουν σε δίκλινο δωµάτιο ακυρώσει τη
συµµετοχή του, θα καταβάλει τα ανάλογα ακυρωτικά τέλη. Εφ’ όσον τα παραπάνω ακυρωτικά τέλη
δεν ισούνται µε το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, το άτοµο που θα ταξιδέψει τελικά, θα
πληρώσει και τη διαφορά του δωµατίου του, καθώς θα διαµείνει αναγκαστικά σε µονόκλινο.
12. ΡΥΘΜΙΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Ο Τουριστικός Οργανισµός και ο ταξιδιώτης δεσµεύονται να επιλύσουν µε καλή πίστη κάθε διαφορά
που µπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύµβασης του οργανωµένου ταξιδιού. Σε περίπτωση
αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών, τα µέρη δεσµεύονται να απευθυνθούν στην Επιτροπή Φιλικής
Επίλυσης ∆ιαφορών του Συνδέσµου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων και να
ζητήσουν τη µεσολάβησή της. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρµόδια είναι
τα ∆ικαστήρια της Αθήνας.
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