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Μια νέα ταξιδιωτική περίοδος ανοίγει την αυλαία της. Γεμάτη φως, ήλιο και ανοιξιάτικα αρώματα. 

Και οι άνθρωποι της Manessis βρίσκονται δίπλα σας παντού - στα 4 γραφεία μας, στα μέσα μεταφοράς 
και στους προορισμούς μας ανά την υφήλιο - για να κάνουν όλα τα όνειρά σας πραγματικότητα. 

Η ανακάλυψη θέλει προσδοκία, η περιπλάνηση θέλει μοίρασμα και το ωραίο ταξίδι θέλει 
τους δικούς σας ανθρώπους.

Εμείς είμαστε εδώ, για να σας κρατήσουμε από το χέρι και να μοιραστούμε μαζί σας νέες εικόνες 
και πρωτάκουστους ήχους.

Η εμπειρία μας δίνει τη δυναμική και την έμπνευση για νέες ταξιδιωτικές ιστορίες και πρωτόγνωρα 
ταξιδιωτικά μοτίβα. 

Κάθε ταξίδι μια πρόκληση, κάθε ταξιδιωτική παρέα ένα μοίρασμα εικόνων...

Ένα κορίτσι με πορτοκαλί γαλότσες να περπατάει στους ορυζώνες του Βιετνάμ, μια βόλτα με 
ελέφαντες στην Ταϊλάνδη, οι γλάροι του Τάμεση, ο ιστορικός Route 66 στις ΗΠΑ, οι Μασάι της 
Τανζανίας, τα ηφαίστεια της Χαβάης, μια παρτίδα σκάκι στα ιαματικά λουτρά της Βουδαπέστης….
Οι σειρήνες των καιρών μας οδηγούν συνεχώς στη δημιουργία νέων προορισμών. 

Για εμάς το ταξίδι είναι μια έκρηξη συναισθημάτων και ένα κέντρισμα στις πέντε αισθήσεις, για να 
δώσουμε στον ταξιδιώτη μας μια ολοκληρωμένη, πρωτόγνωρη εμπειρία.

Για εμάς δεν υπάρχουν δύσκολοι προορισμοί, αλλά πραγματικά ταξίδια πρόκλησης και 
ανακάλυψης… ταξιδεύουμε όχι για να ξεφύγουμε από τη ζωή, αλλά για να μη μας διαφύγει η ζωή.

Η ομάδα Manessis και οι εμπειρότατοι αρχηγοί είμαστε παντού, για να απογειώσουμε τα όνειρά 
σας και να σας μυήσουμε στα μυστικά του καλού ταξιδιού. Το νέο μας εύχρηστο και λειτουργικό 
site είναι ήδη στη διάθεσή σας για να "πλοηγηθείτε" και να καταστρώσετε σχέδια αποδράσεων 
πάσης φύσεως - Ομαδικά και Ατομικά ταξίδια σε όλες τις ηπείρους, Κρουαζιέρες, Honeymoons 
κλπ. με πληθώρα επιλογών       

Όπως και η Miriam Beard λέει: "το ταξίδι είναι κάτι παραπάνω από το να βλέπεις τοπία, είναι μια 
αλλαγή που συνεχίζεται, βαθιά και μόνιμα, στις ιδέες της ζωής".

Έτσι εξηγείται γιατί η Manessis έχει πιστούς συν-ταξιδιώτες!

Editorial
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ΤΑΞΙΔΕΨΑΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ...
ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ  ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΜΑΣ;

Ταξιδέψατε μαζί μας μέχρι την "άκρη" της γης. Γνωρίσατε μαζί μας δρόμους της ιστορίας και των 
πολιτισμών. Εικόνες από άρτια οργανωμένα ταξίδια μας στον κόσμο, που τα συνοδεύουν οι ιδιαίτερα 
καταρτισμένοι, εξυπηρετικοί και πάντα χαμογελαστοί αρχηγοί μας! Ταξίδια προσεγμένα σε κάθε τους 
λεπτομέρεια, που σας μάγεψαν και σας άφησαν συναρπαστικές αναμνήσεις! Κι εδώ σας παραθέτουμε 
μερικές από τις ταξιδιωτικές εμπειρίες που αποκτήσατε μαζί μας....

01 - Ανόι 03 - Κάπρι

02 - Ινδία 04 - Χόλυγουντ
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06 - Χοι Αν

05 - Άγιος Ανδρέας - Αμάλφι 07 - Σάλτσμπουργκ
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G R A S S E 
L’Usine Historique, 20 bd Fragonard

La Fabrique des Fleurs, 17 route de Cannes
Le Musée Provençal du Costume et du bijou, 2 rue Jean Ossola

Le Musée Jean-Honoré Fragonard, 14 rue Jean Ossola 

E Z E -V I L L A G E
L’Usine Laboratoire, 158 avenue de Verdun 

PA R I S
Le Musée du Parfum, 9 rue Scribe

Le Théâtre-musée des Capucines, 39 bd des Capucines
Le nouveau Musée du Parfum, 3-5 Square de l’Opéra Louis Jouvet

tourisme@fragonard.com · T. +33 (0)4 93 36 44 66
W W W. F R A G O N A R D. C O M

V I S I T E  G U I D É E  G R AT U I T E
F R E E  G U I D E D  T O U R

CÉLÈBRE LA 

FRAGONARD LOVES VERBENA

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΜΑΚΡΙΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Σελ 10  Μπαλί - Σιγκαπούρη
Σελ 11  Μπαλί - Λομπόκ - Σιγκαπούρη
Σελ 12  Ταϊλάνδη (Μπανγκόκ-Πουκέτ)-
 Σιγκαπούρη
Σελ 13  Ταϊλάνδη - Χρυσό Tρίγωνο
Σελ 14  Πανόραμα Βιετνάμ
Σελ 15  Βιετνάμ - Καμπότζη
Σελ 16  Ινδία - Χρυσό Τρίγωνο
Σελ 17  Ινδία - Μυστικά του Γάγγη
Σελ 18  Ινδία - Μικρό Ρατζαστάν
Σελ 19  Ινδία - Τροπική συμφωνία
Σελ 20  Κίνα - Υδάτινες πολιτείες
Σελ 21  Ιαπωνία - Ανθισμένες κερασιές
Σελ 22   Scoot   
Σελ 23  Σρι Λάνκα (Μαλδίβες)
Σελ 24  Πανόραμα Ουζμπεκιστάν
Σελ 25 Περσία 
Σελ 26-27  Ντουμπάι - Άμπου Ντάμπι
Σελ 28  Σουλτανάτο του Ομάν
Σελ 29  Γύρος Ιορδανίας
Σελ 29  Αυτοκρατορικό Μαρόκο
Σελ 30  Αίγυπτος - Κρουαζιέρα Νείλου
Σελ 31  Νότια Αφρική - Ζιμπάμπουε 
 Μποτσουάνα
Σελ 32  Σαφάρι στην Τανζανία & Ζανζιβάρη
Σελ 33  Ναμίμπια - Εθνικά πάρκα
Σελ 34  Γουατεμάλα - Μεξικό - Ριβιέρα Μάγια
Σελ 35  Μεξικό
Σελ 36  Αμαζόνιος - Νότιο Περού
Σελ 37  Αργεντινή - Βραζιλία
Σελ 38    Κούβα
Σελ 39  Κούβα - Αμερική
Σελ 40-43  Honeymoons

ΑΜΕΡΙΚΗ
Σελ 46-47  Εθνικά Πάρκα Ηνωμένων πολιτειών
Σελ 48-51  Νέα Υόρκη
Σελ 52-53  Σικάγο - Ν. Ορλεάνη - Βοστώνη
 Ν. Υόρκη
Σελ 54-55  Νέα Υόρκη - Δυτικές ΗΠΑ
 Σαν Φρανσίσκο
Σελ 56  Ανατολικές ΗΠΑ - Καναδάς
Σελ 57  Ανατολικές ακτές ΗΠΑ
Σελ 58  Νέα Υόρκη - Ουάσινγκτον
 Φιλαδέλφεια
Σελ 59  Νέα Υόρκη - Βοστώνη 
Σελ 60  Δυτικές ΗΠΑ 
Σελ 61  Νέα Υόρκη - Ορλάντο - Μαϊάμι
Σελ 62  Ανατολικός Καναδάς
Σελ 63  Βραχώδη όρη - Καναδάς
Σελ 64  Road trips Αμερικής
Σελ 65  Υπόλοιπες εκδρομές ΗΠΑ - Καναδά
Σελ 66-67  Ατομικά road trips Αμερικής

ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ
Σελ 70  Καππαδοκία & Πόντος
Σελ 70  Καππαδοκία

Σελ 71  Κωνσταντινούπολη - Πριγκηπόνησα
Σελ 72  Κύπρος
Σελ 73  Γύρος Σικελίας
Σελ 74  Λίμνες Β. Ιταλίας - Ελβετία
Σελ 75  Βενετία
Σελ 75  Βενετία - Μιλάνο
Σελ 76  Ρώμη - Φλωρεντία
Σελ 76  Ρώμη
Σελ 77  Κοστιέρα Αμαλφιτάνα
 & bella Νάπολη
Σελ 78  Σκωτία - Χάιλαντς
Σελ 79  Γύρος Ιρλανδίας
Σελ 80  Γαλλική Ριβιέρα - Μονακό - Μιλάνο
Σελ 81  Λονδίνο
Σελ 82  Μαγικός κόσμος Disneyland
Σελ 82  Παρίσι - Disneyland 
Σελ 83  Ντουμπρόβνικ - Σπλιτ - Κότορ 
Σελ 83  Πανόραμα Δαλματικών ακτών
Σελ 84 Μόναχο - Σάλτσμπουργκ
Σελ 84  Οινικά μονοπάτια της Αλσατίας
Σελ 85 Μέλανας δρυμός - Αλσατία
Σελ 85  Ρομαντική Αλσατία - Χαϊδελβέργη
Σελ 86  Άμστερνταμ
Σελ 86  Benelux - Κάτω χώρες
Σελ 87  Βερολίνο
Σελ 87  Πανόραμα Ελβετίας
Σελ 88  Άγιοι Τόποι
Σελ 88  Μάλτα
Σελ 89  Πολωνία
Σελ 90 Αρμενία
Σελ 91 Ρωσία 
Σελ 92  Πράγα - Κάρλοβυ Βάρυ
Σελ 92  Πράγα - Βιέννη - Βουδαπέστη
Σελ 93  Βουδαπέστη
Σελ 93  Βιέννη - Δάση Μάγιερλινγκ 
Σελ 94  Βουκουρέστι
Σελ 94  Μεγάλος γύρος Ρουμανίας
Σελ 95  Βελιγράδι - Νόβισαντ
Σελ 95 Βελιγράδι Euroleague basketball
Σελ 96  Golden Age
Σελ 97  Κόστα Ντοράδα - Καταλανική Ριβιέρα
Σελ 98  Λισσαβώνα
Σελ 98  Πανόραμα Πορτογαλίας
Σελ 99  Μαδρίτη - Ανδαλουσία
Σελ 99  Ανδαλουσία - Κόστα ντελ σολ
Σελ 100  Βαρκελώνη
Σελ 100  Μαδρίτη - Τολέδο
Σελ 101  Ισπανία για όλους
Σελ 101  Γύρος Ισπανίας

ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Σελ 102  Σερβία - Βελιγράδι
Σελ 102  Μεγάλος γύρος Ρουμανίας
Σελ 103 Βουλγαρία
Σελ 103 Οχρίδα - κρουαζιέρα στη λίμνη
Σελ 104  Ιταλικό Πανόραμα
Σελ 105  Κοστιέρα Αμαλφιτάνα 
 & Bella Νάπολη
Σελ 106 Βιέννη - Σάλτσμπουργκ

Σελ 106 Βουδαπέστη - Πράγα - Βιέννη
Σελ 107  Βουδαπέστη - Βιέννη - Βελιγράδι

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ
Σελ 108 -111

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ 
ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ
Σελ 114-115  Ισλανδία
Σελ 116-117  Σκανδιναβικές πρωτεύουσες 
 & Νορβηγικά Φιόρδ
Σελ 118-119  Γύρος Ιρλανδίας
Σελ 120-121  Σκωτία - Highlands
Σελ 122  Αγγλικές λίμνες 
Σελ 123  Λονδίνο
Σελ 124-125  Κοσμοπολίτικη Κυανή Ακτή
Σελ 126-127  Κάστρα Λίγηρα - Νορμανδία - Παρίσι
Σελ 128-129  Πανόραμα Πορτογαλίας
Σελ 130  Μέλανας Δρυμός - Αλσατία
Σελ 131  Παρίσι - Λονδίνο
Σελ 132-133  Πανόραμα Ελβετίας
Σελ 134  Βαλτικές χώρες
Σελ 135  Πολωνία
Σελ 136  Octoberfest
Σελ 137  Πανόραμα Δαλματικών ακτών
Σελ 138  Άμστερνταμ
Σελ 138  Benelux - Κάτω χώρες
Σελ 139 Βερόνα - Βενετία
Σελ 139  Ρώμη
Σελ 140  Ελλάδα του Σαλέντο
Σελ 141 Γύρος Σικελίας
Σελ 142  Λίμνες Β. Ιταλίας - Ελβετία
Σελ 143  Γύρος Ιταλίας
Σελ 144  Φλωρεντία - Ρώμη - Cinque terre
Σελ 145  Κοστιέρα Αμαλφιτάνα 
 & bella Νάπολη
Σελ 146-147  Ρωσία
Σελ 148-149  Υπερσιβηρικός
Σελ 150  Καμτσάτκα
Σελ 150 Ιρκούτσκ - Λίμνη Βαϊκάλη
Σελ 151  Μόσχα
Σελ 151  Αγία Πετρούπολη
Σελ 152  Υπόλοιπες εκδρομές Ευρώπης

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ
Σελ 153  Κοστιέρα Αμαλφιτάνα 
 & bella Νάπολη
Σελ 154  Τοσκάνη - Φλωρεντία
Σελ 155  Ιταλικό πανόραμα
Σελ 156  Βουδαπέστη –Πράγα-Βιέννη
Σελ 157  Πανόραμα Ρουμανίας
Σελ 158  Benelux - Κάτω χώρες
Σελ 159  Παρίσι-Αλσατία-Ελβετία
Σελ 160  Πολωνία
Σελ 161  Ρομαντική Γερμανία

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σελ 162-163

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€

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΜΑΚΡΙΝΑΜΑΚΡΙΝΑ
Οι παλιότεροι πολιτισμοί της γης δίνουν ραντεβου εδώ! 

Το ταξίδι  στην πολύχρωμη, πολύβουη και  μαγευτική 
Ινδία είναι  μια εμπειρία ζωής!

Οι παλιότεροι πολιτισμοί της γης δίνουν ραντεβου εδώ! 
Το ταξίδι  στην πολύχρωμη, πολύβουη και  μαγευτική 

Ινδία είναι  μια εμπειρία ζωής!
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ΜΠΑΛΙ  - ΣΙΓΚΑΠΟΎΡΗ
1η μέρα: Αθήνα - Μπαλί 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού για Μπαλί.
2η μέρα: Μπαλί
Φθάνοντας στο Μπαλί θα λάβετε από τον τοπικό ξεναγό σας 
τις πρώτες πληροφορίες για το εξωτικό αυτό νησί, κατά τη 
διάρκεια της μετάβασής σας στην παραλιακή περιοχή Νούσα 
Ντούα. Τακτοποίηση στα δωμάτιά σας και χρόνος ελεύθερος 
για ξεκούραση και απόλαυση των παροχών της μονάδας σας.
3η μέρα: "Η ομορφιά του Κινταμάνι"
Η σημερινή μας εκδρομή, ξεκινάει με τους παραδοσιακούς 
χορούς Μπαρόνγκ, που μας λένε ιστορίες από το αρχαίο έπος 
Ραμαγιάνα. Απολαύστε την ομορφιά και την επιδεξιότητα 
αυτού του χορού στην πρώτη σας στάση και μάθετε για την 
αιώνια σύγκρουση του καλού με το κακό. Ακολουθεί επίσκεψη 
σε παραδοσιακό οικισμό, για να δείτε από κοντά την τέχνη της 
ξυλογλυπτικής και πιθανόν να αγοράσετε κάποιο ξυλόγλυπτο 
στην πηγή του. Επόμενος σταθμός μας η περιοχή Κινταμάνι 
με τη μαγευτική λίμνη Μπατούρ και το ενεργό ηφαίστειο (1730 
μέτρα). Στάση για γεύμα (προαιρετικά) με θέα το ηφαίστειο και 
τη λίμνη. Τελευταία μας επίσκεψη θα είναι στο Tampaksiring, 
για να προμηθευτείτε και εσείς το αγίασμά του - η κατά τους 
ντόπιους "πηγή νεότητας".
4η μέρα: Μπατουκάρου - Ορυζώνες - Λίμνη Μπερατάν / 
Ούλουν Ντάνου (Προαιρετική εκδρομή)
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 2.270 
μέτρων. Στη συνέχεια θα εντυπωσιαστείτε από την έκταση 
των ορυζώνων Jatiluwih. Ο εξωτικός χαρακτήρας, το λάξευμα 
του οροπεδίου και η τεράστια έκταση των ορυζώνων αυτών, 

κόβουν πραγματικά την ανάσα! Τέλος, το σύμπλεγμα των 
τεσσάρων ναών Πούρα Ούλου Ντάνου, κατασκευασμένο 
προς τιμήν της θεάς του νερού Ντάνου, φέρει τις τρεις ιερές 
αποχρώσεις λατρείας: κόκκινο για τον δημιουργό Βράχμα, 
μαύρο για τον ισορροπιστή του σύμπαντος Βισνού και 
λευκό για τον καταστροφέα Σίβα. Το σύμπλεγμα των ναών 
αυτών στη λίμνη Μπερατάν (τη δεύτερη μεγαλύτερη του 
νησιού και πηγή ύδρευσης των ορυζώνων), θεωρείται από 
τους λαμπρότερους και γραφικότερους του νησιού, αφού 
η αντανάκλασή τους στα ήρεμα νερά της λίμνης τους κάνει 
εντυπωσιακούς και μαζί με τα γύρω βουνά δημιουργούν ένα 
υπέροχο φωτογραφικό σκηνικό!
5η μέρα: Ελεύθερη μέρα στη Νούσα Ντούα
Ημέρα στη διάθεση σας - δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από 
ένα μασάζ και χαλάρωση στο μαγευτικό τοπίο της περιοχής!
6η μέρα: Νούσα Ντούα - Μεταφορά στην Ούμπουντ
Πρωινό και μεταφορά στην Ούμπουντ. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο σας και ελεύθερος χρόνος.
7η, 8η μέρα: Ούμπουντ... ο παράδεισος (ελεύθερες ημέρες)
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 ποταμό Αγιούνγκ και χαλαρώστε με 
ένα μασάζ σε ένα από τα πολυάριθμα spa της περιοχής.
9η μέρα: Μπαλί - Σιγκαπούρη
Πρωινό και λίγος χρόνος ελεύθερος μέχρι την απογευματινή 
σας μεταφορά στο αεροδρόμιο του Ντενπασάρ για την πτήση 
προς Σιγκαπούρη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
10η,11η μέρα: Σιγκαπούρη (Αγγλόφωνη ξενάγηση)
Πρωινό και επίσκεψη στα σημαντικά αξιοθέατα της πόλης: 
το Fountain of Wealth - ένα από τα μεγαλύτερα σιντριβάνια 

στον κόσμο - τους κήπους ορχιδέας, τους κήπους Άβαταρ, τον 
μυθικό θαλάσσιο λέοντα, την κινέζικη και την ινδική συνοικία, 
το κέντρο διασκέδασης Κλαρκ Κη κ.ά. Για τον ελεύθερο 
χρόνο, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το νησί Σεντόσα 
- μεσημεριανή ώρα για να δείτε το διάσημο σόου - και να 
επιδοθείτε σε νυχτερινό σαφάρι. Μεταφορά στο αεροδρόμιο 
και πτήση για την Αθήνα. 
Check Out θα γίνει την 11η μέρα το μεσημέρι, βραδινή 
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.
12η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Σημειώσεις: 
• Η συγκεκριμένη αναχώρηση είναι οργανωμένη (όχι ομαδική), 
με κοινές υπηρεσίες εδάφους, χωρίς συνοδό από Αθήνα. 
Στο αεροδρόμιο του Μπαλί θα σας περιμένει άνθρωπος του 
γραφείου μας για να σας εξυπηρετήσει στις μεταφορές και 
την ξενάγησή σας, αλλά και για να σας συμβουλέψει σε κάθε 
σας απορία. 
• Έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε διαφορετικά 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 την παροχή internet, 
μέχρι 7 ημέρες πριν την αναχώρησή σας, μέσω του γραφείου 
μας. 
• Τα δωμάτια σε κάθε προτεινόμενο ξενοδοχείο είναι τα 
οικονομικότερα. Μπορείτε να ζητήσετε αναβάθμιση με 
επιβάρυνση (εφ’ όσον υπάρχει διαθεσιμότητα) ακόμα και 
κατά την άφιξή σας στο ξενοδοχείο, πληρώνοντας τη διαφορά.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις της Scoot 
(θυγατρική της Singapore & Tiger) με το νέο αεροσκάφος Dreamliner της 
Boeing και με αποσκευή 20 κιλών (χωρίς φαγητό) • Διαμονή στη Nusa Dua 
στο ξενοδοχείο Inaya Putri Bali 5* ή παρόμοιο, με πρωινό • Διαμονή στο 
Ubud στο ξενοδοχείο Visesa Ubud Resort 5* ή αντίστοιχο, με πρωινό • 
Διαμονή στη Σιγκαπούρη στο ξενοδοχείο Boss 4* ή αντίστοιχο, με πρωινό • 
Μεταφορές, εκδρομές, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα (1 ελληνόφωνη 
εκδρομή στο Μπαλί & 1 αγγλόφωνη ξενάγηση στη Σιγκαπούρη) • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά, γεύματα εντός 
του αεροσκάφους.

12 μέρες - Τιμές κατ’ άτομο
Τελικές τιμές με φόρους

Μπαλί (χωρίς 
Σιγκαπούρη)

5-14/4

24/4 & 8/5 &
22/5 & 12/6 & 
25/9 & 6/10 & 

23/10 & 13/11 & 
27/11 & 4/12

26/6 & 10/7 & 
24/7 & 31/7 &
7/8 & 14/8 &
21/8 & 11/9

Δίκλινο 1299 1550 1475

Επιβάρυνση μονόκλινου + 460 + 660 + 650

Στην περίπτωση επιλογής ξενοδοχείου 4* τύπου Grand Whiz Nusa 
Dua + Ubud Santi Mantala hotel - 150 - 190 - 190

Στην περίπτωση αναβαθμισμένου ξενοδοχείου 5*, τύπου Inaya Putri 
Bali Nusa Dua + Royal Pita Maha Ubud + Fairmont Singapore + 400 + 400

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΜΑΛΑΙΣΙΑ

ΜΠΑΛΙ

ΣΟΥΜΑΤΡΑ

ΙΑΒΑ

ΛΟΜΠΟΚ

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

Ουμπούντ

Νούσα Ντούα

Λίμνη
Μπατούρ

Κινταμάνι
ορυζώνες
Jatiluwih

ΜΠΑΛΙ
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1η μέρα: Αθήνα - Μπαλί 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού για Μπαλί.
2η μέρα: Μπαλί (Ούμπουντ)
Φθάνοντας στο Μπαλί θα λάβετε από τον τοπικό ξεναγό σας 
τις πρώτες πληροφορίες για το εξωτικό αυτό νησί, κατά τη 
διάρκεια της μετάβασής σας στο "ποιητικό" τμήμα του νησιού, 
το Ούμπουντ.
3η μέρα: "Η ομορφιά του Κινταμάνι" (Διαμονή στο Ούμπουντ)
Η σημερινή μας εκδρομή, ξεκινάει με τους παραδοσιακούς 
χορούς Μπαρόνγκ, που μας λένε ιστορίες από το αρχαίο έπος 
Ραμαγιάνα. Απολαύστε την ομορφιά και την επιδεξιότητα αυτού 
του χορού στην πρώτη σας στάση και μάθετε για την αιώνια 
σύγκρουση του καλού με το κακό. Ακολουθεί επίσκεψη σε 
παραδοσιακό οικισμό, για να δείτε από κοντά την τέχνη της 
ξυλογλυπτικής και πιθανόν να αγοράσετε κάποιο ξυλόγλυπτο 
στην πηγή του. Επόμενος σταθμός μας η περιοχή Κινταμάνι 
με τη μαγευτική λίμνη Μπατούρ και το ενεργό ηφαίστειο (1730 
μέτρα). Στάση για γεύμα (προαιρετικά) με θέα το ηφαίστειο και 
τη λίμνη. Τελευταία μας επίσκεψη θα είναι στο Tampaksiring, 
για να προμηθευτείτε και εσείς το αγίασμά του - η κατά τους 
ντόπιους "πηγή νεότητας".
4η μέρα: Ούμπουντ - Ελεύθερη μέρα
Προαιρετική εκδρομή: Μπατουκάρου - Ορυζώνες - Λίμνη 
Μπερατάν / Ούλουν Ντάνου 
Ξεκουραστείτε στο μαγευτικό τοπίο της περιοχής ή 
δραστηριοποιηθείτε με τον καλύτερο τρόπο στο 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 ποταμό Αγιούνγκ και 
χαλαρώστε με ένα μασάζ σε ένα από τα πολυάριθμα spa 
της περιοχής. 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 2.270 
μέτρων. Στη συνέχεια θα εντυπωσιαστείτε από την έκταση 
των ορυζώνων Jatiluwih. Ο εξωτικός χαρακτήρας, το λάξευμα 
του οροπεδίου και η τεράστια έκταση των ορυζώνων αυτών, 
κόβουν πραγματικά την ανάσα! Τέλος, το σύμπλεγμα των 
τεσσάρων ναών Πούρα Ούλου Ντάνου, κατασκευασμένο 
προς τιμήν της θεάς του νερού Ντάνου, φέρει τις τρεις ιερές 
αποχρώσεις λατρείας: κόκκινο για τον δημιουργό Βράχμα, 
μαύρο για τον ισορροπιστή του σύμπαντος Βισνού και λευκό 
για τον καταστροφέα Σίβα. Το σύμπλεγμα των ναών αυτών στη 
λίμνη Μπερατάν (τη δεύτερη μεγαλύτερη του νησιού και πηγή 
ύδρευσης των ορυζώνων), θεωρείται από τους λαμπρότερους 
και γραφικότερους του νησιού, αφού η αντανάκλασή τους στα 
ήρεμα νερά της λίμνης τους κάνει εντυπωσιακούς και μαζί με τα 
γύρω βουνά δημιουργούν ένα υπέροχο φωτογραφικό σκηνικό!
5η-8η μέρα: Μπαλί - Λομπόκ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και σύντομη πτήση για το εξωτικό 
Λομπόκ. Παραλίες με κρυστάλλινα νερά, πυκνή βλάστηση, αλλά 
και ιστορία που αποτυπώνεται σε ανάκτορα και επιβλητικούς 
ναούς, συνθέτουν το σκηνικό των ονειρεμένων διακοπών 
σας. Ακόμα και η γύρω περιοχή με τα διάσημα νησάκια Γκίλι, 
προσφέρονται για εξορμήσεις και θαλάσσιες δραστηριότητες. 
Εδώ θα έχετε τη δυνατότητα να χαρείτε και απολαύσετε 
πραγματικά τα καταγάλανα νερά, τους κοραλλιογενείς υφάλους 
και τις εξωτικές παραλίες, έχοντας 4 διανυκτερεύσεις στην 
περιοχή 
9η μέρα: Λομπόκ - Μπαλί - Σιγκαπούρη
Πρωινό και λίγος ελεύθερος χρόνος μέχρι την μεταφορά σας στο 
αεροδρόμιο και την πτήση με ενδιάμεσο σταθμό το Ντενπασάρ, 
προς Σιγκαπούρη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

10η,11η μέρα: Σιγκαπούρη (Αγγλόφωνη ξενάγηση)
Πρωινό και επίσκεψη στα σημαντικά αξιοθέατα της πόλης: το 
Fountain of Wealth - ένα από τα μεγαλύτερα σιντριβάνια στον 
κόσμο - τους κήπους ορχιδέας, τους κήπους Άβαταρ, τον μυθικό 
θαλάσσιο λέοντα, την κινέζικη και την ινδική συνοικία, το κέντρο 
διασκέδασης Κλαρκ Κη κ.ά. Για τον ελεύθερο χρόνο, σας 
προτείνουμε να επισκεφθείτε το νησί Σεντόσα - μεσημεριανή ώρα 
για να δείτε το διάσημο σόου - και να επιδοθείτε σε νυχτερινό 
σαφάρι. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα. 
12η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
Σημειώσεις: 
• Η συγκεκριμένη αναχώρηση είναι οργανωμένη (όχι ομαδική), 
με κοινές υπηρεσίες εδάφους, χωρίς συνοδό από Αθήνα. 
Στο αεροδρόμιο του Μπαλί θα σας περιμένει άνθρωπος του 
γραφείου μας για να σας εξυπηρετήσει στις μεταφορές και την 
ξενάγησή σας, αλλά και για να σας συμβουλέψει σε κάθε σας 
απορία. 
• Έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε διαφορετικά 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 την παροχή internet, μέχρι 7 
ημέρες πριν την αναχώρησή σας, μέσω του γραφείου μας. 
• Τα δωμάτια σε κάθε προτεινόμενο ξενοδοχείο είναι τα 
οικονομικότερα. Μπορείτε να ζητήσετε αναβάθμιση με 
επιβάρυνση (εφ’ όσον υπάρχει διαθεσιμότητα) ακόμα και κατά 
την άφιξή σας στο ξενοδοχείο, πληρώνοντας τη διαφορά.
• Η αναχώρηση που αφορά τις ημέρες του Πάσχα είναι διάρκειας 
10 Ημερών, με 4 Διαν/σεις στη Νούσα Ντούα, 3 Διαν/σεις στο 
Ούμπουντ.

ΜΠΑΛΙ - ΛΟΜΠΟΚ - ΣΙΓΚΑΠΟΎΡΗ

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις της Scoot (θυγατρική της Singapore 
& Tiger) με το νέο αεροσκάφος Dreamliner της Boeing και με αποσκευή 20 κιλών (χωρίς 
φαγητό) • Διαμονή στo Ubud στο ξενοδοχείο Visesa Ubud Resort 5* ή αντίστοιχο, με πρωινό 
• Διαμονή στo Λομπόκ στο ξενοδοχείο Sheraton Senggigi Beach 5* ή αντίστοιχο, με πρωινό 
• Διαμονή στη Σιγκαπούρη στο ξενοδοχείο Boss 4* ή αντίστοιχο, με πρωινό • Μεταφορές, 
εκδρομές, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα (1 ελληνόφωνη εκδρομή στο Μπαλί & 1 
αγγλόφωνη ξενάγηση στη Σιγκαπούρη) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Φόροι αεροδρομίων, 
επίναυλος καυσίμων.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά, γεύματα εντός του αεροσκάφους.

12 μέρες - Τιμές κατ’ άτομο
Τελικές τιμές με φόρους

24/4 & 8/5 &
22/5 & 12/6 & 
25/9 & 6/10 & 

23/10 & 13/11 & 
27/11 & 4/12

26/6 & 10/7 & 
24/7 & 31/7 &
7/8 & 14/8 &
21/8 & 11/9

Δίκλινο (τύπου Sheraton Senggigi Lombok 5* ή αντίστοιχο 4*sup) 1630 1570

Επιβάρυνση μονόκλινου + 660 + 660

Στη περίπτωση επιλογής αναβαθμισμένου ξενοδοχείου 5* τύπου 
Royal Pita Maha Ubud + Fairmont Singapore + 400 + 400

INAYA PUTRI BALI HOTEL

ΜΑΛΑΙΣΙΑ

ΜΠΑΛΙ

ΣΟΥΜΑΤΡΑ

ΙΑΒΑ ΛΟΜΠΟΚ

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

Ουμπούντ

Νούσα Ντούα

Λίμνη
Μπατούρ

Κινταμάνι
ορυζώνες
Jatiluwih

ΜΠΑΛΙ

ΣΙΓΚΑΠΟΎΡΗ
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1η μέρα: Αθήνα - Μπανγκόκ 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού για Μπανγκόκ.

2η μέρα: Μπανγκόκ (Ξενάγηση)
Άφιξη στη Μπανγκόκ, μεταφορά στο ξενοδοχείο και ξενάγηση 
της πόλης, με έμφαση στα ανάκτορα και το σύμπλεγμα των 
ναών τους, με τον σμαραγδένιο και ξαπλωτό Βούδα των 45 
μέτρων. Χρόνος για να φωτογραφηθείτε με φόντο τους ναούς, οι 
λεπτομέρειες των οποίων αγγίζουν την τελειότητα. 

3η - 4η μέρα: Μπανγκόκ, Ελεύθερες μέρες 
(Προαιρετικές εκδρομές Αγιούταγια, Πλωτή αγορά Damnoen 
Saduak & Γέφυρα του ποταμού Κβάι)
Ελεύθερες μέρες στη Μπανγκόκ για περιηγήσεις και ψώνια. 
Προαιρετικά, μπορείτε να επισκεφθείτε το ιστορικό πάρκο 
της ιστορικής παλιάς πόλης Αγιούταγια, βλέποντας τα θερινά 
ανάκτορα και τις τρεις Βουδιστικές στούπες. Ο συνδυασμός 
της βλάστησης, των νερών και των μνημείων θα σας 
εντυπωσιάσουν. Επίσης σας προτείνουμε μία ολοήμερη 
εκδρομή στην 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. Μπορείτε επίσης να 
επισκεφθείτε το συμμαχικό νεκροταφείο και μουσείο του Β’ 
παγκοσμίου πολέμου, μέχρι να φθάσετε στη διασημότερη 
γέφυρα του κόσμου, αυτήν του ποταμού Κβάι, κάνοντας μία 
στάση στα απομεινάρια μίας ιστορικής γέφυρας. Ένα τοπίο 
γεμάτο παραδοσιακές βάρκες να κάνουν βόλτα τους τουρίστες, 
παράκτια εστιατόρια και μικρομάγαζα με ημιπολύτιμους λίθους 
συνθέτουν την καλύτερη εικόνα για να κλείσετε την ημέρα σας. 

5η-8η μέρα: Μπανγκόκ - Πούκετ (Εκδρομή στα νησιά Πι Πι)
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Πούκετ. Χρόνος 
ελεύθερος στο "Μαργαριτάρι του Νότου", όπου θα έχετε την 
ευκαιρία να κάνετε μία μοναδική εκδρομή στα παραδεισένια 
νησιά Πι Πι Λε & Πι Πι Ντον (γνωστά από την ταινία "Παραλία"). 
Περιλαμβάνονται στάσεις για γεύμα και κολύμπι στα 

σημαντικότερα σημεία των νησιών. 

9η-11η μέρα: Πούκετ - Σιγκαπούρη (Αγγλόφωνη ξενάγηση)
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Σιγκαπούρη. Ξενάγηση 
στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης: το Fountain of Wealth 
- ένα από τα μεγαλύτερα σιντριβάνια στον κόσμο - τους κήπους 
ορχιδέας, τους κήπους Άβαταρ, τον μυθικό θαλάσσιο λέοντα, 
την κινέζικη και την ινδική συνοικία, το κέντρο διασκέδασης 
Κλαρκ Κη κ.ά. Για τον ελεύθερο χρόνο, σας προτείνουμε να 
επισκεφθείτε το νησί Σεντόσα - μεσημεριανή ώρα για να δείτε το 
διάσημο σόου - και να επιδοθείτε σε νυχτερινό σαφάρι. 
Check Out θα γίνει την 11η μέρα το μεσημέρι, βραδινή 
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.

12η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Σημειώσεις 
• Το πρόγραμμα έχει συγκεκριμένες ημερομηνίες και δεν 
επιδέχεται αλλαγή στις διεθνείς πτήσεις του, παρά μόνο 
εσωτερικά στην Ταϊλάνδη. 
• Οι συγκεκριμένες αναχωρήσεις είναι οργανωμένες (όχι 
ομαδικές), με κοινές υπηρεσίες εδάφους, χωρίς συνοδό από 
Αθήνα. 
• Για την περίπτωση ελληνόφωνου συνοδού, απαιτούνται 
ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων και επιβάρυνση 180 € κατ’ 
άτομο.
• Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής ξενοδοχείων και σε άλλες 
περιοχές και προσθήκης εκδρομών.
• Σε 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 την παροχή internet, μέχρι 7 ημέρες 
πριν την αναχώρησή σας, μέσω του γραφείου μας. 
• Τα δωμάτια σε κάθε προτεινόμενο ξενοδοχείο είναι τα 
οικονομικότερα. Μπορείτε να ζητήσετε αναβάθμιση με 
επιβάρυνση (εφ’ όσον υπάρχει διαθεσιμότητα) ακόμα και κατά 
την άφιξή σας στο ξενοδοχείο, πληρώνοντας τη διαφορά.

ΤΑΪΛΑΝΔΗ
ΔΏΡΟ: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΎΡΗ!!!

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις 
της Scoot (θυγατρική της Singapore & Tiger) με το νέο 
αεροσκάφος Dreamliner της Boeing και με αποσκευή 20 
κιλών (χωρίς φαγητό) • Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων • Διαμονή σε 4* • Πρωινό καθημερινά • Εκδρομές, 
όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα (1 ελληνόφωνη στη 
Μπανγκόκ και από μία αγγλόφωνη σε Πούκετ & Σιγκαπούρη) 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, 
γεύματα εντός του αεροσκάφους

3 Διαν/σεις Μπανγκόκ: Windsor Suites & Convention 4* 
4 Διαν/σεις Πούκετ: Ramada Deevana Patong Hotel 4*
2 Διαν/σεις Σιγκαπούρη: Boss Hotel 4*

Προτεινόμενα ξενοδοχεία 4* ή αντίστοιχα:

ΜΠΑΝΓΚΟΚ - ΠΟΥΚΕΤ - ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
ΜΠΑΝΓΚΟΚ - ΑΓΙΟΥΤΑΓΙΑ - ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΒΑΙ - ΠΟΥΚΕΤ - ΝΗΣΙΑ ΠΙ ΠΙ - ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

ΤΑΪΛΑΝΔΗ

Μπανγκόκ

Νησιά
Πι Πι

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

Πουκέτ

12 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

Τελικές τιμές
με φόρους

5-14/4

24/4 & 8/5 &22/5 
& 12/6 & 7/8 & 
25/9 & 6/10 & 

23/10 & 13/11 & 
27/11 & 4/12

26/6 & 10/7
& 31/7 & 

14/8 & 4/9

Δίκλινο 1290 1490 1440

Επιβάρυνση Μονόκλινου + 410 + 520 + 480

Η αναχώρηση της 5/4 είναι 10ήμερη, με 2 διαν. Μπανγκόκ, 
4 διαν. στο Πουκέτ και 1 στη Σιγκαπούρη, ενώ όλες οι άλλες 
αναχωρήσεις είναι 12ήμερες με 3 διαν. Μπανγκόκ, 4 διαν. 
στο Πουκέτ και 2 διαν. στη Σιγκαπούρη.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΜΠΑΝΓΚΟΚ
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1η μέρα: Αθήνα - Μπανγκόκ 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για 
Μπανγκόκ.
2η μέρα: Μπανγκόκ (Ξενάγηση)
Άφιξη στη Μπανγκόκ, μεταφορά στο ξενοδοχείο και ξενάγηση της 
πόλης, με έμφαση στα ανάκτορα και το σύμπλεγμα των ναών τους, 
με τον σμαραγδένιο και ξαπλωτό Βούδα των 45 μέτρων. Χρόνος για 
να φωτογραφηθείτε με φόντο τους ναούς, οι λεπτομέρειες των οποίων 
αγγίζουν την τελειότητα.
3η μέρα: Μπανγκόκ, Ελεύθερη μέρα (Προαιρετικές εκδρομές 
Αγιούταγια, Πλωτή αγορά Damnoen Saduak, Γέφυρα ποταμού Κβάι)
Ελεύθερη μέρα στη Μπανγκόκ για περιηγήσεις και ψώνια. 
Προαιρετικά, μπορείτε να επισκεφθείτε το ιστορικό πάρκο της παλιάς 
πόλης Αγιούταγια, βλέποντας τα θερινά ανάκτορα και τις τρεις 
Βουδιστικές στούπες. Ο συνδυασμός της βλάστησης, των νερών 
και των μνημείων θα σας εντυπωσιάσουν. Επίσης σας προτείνουμε 
μία ολοήμερη εκδρομή στην 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. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε το 
συμμαχικό νεκροταφείο και μουσείο του Β΄ παγκοσμίου πολέμου, 
μέχρι να φθάσετε στη διασημότερη γέφυρα του κόσμου, αυτήν του 
ποταμού Κβάι. 
4η μέρα: Μπανγκόκ - Τσιάνγκ Ράι (ξενάγηση)
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Τσιάνγκ Ράι, τη 
βορειότερη επαρχία της Ταϊλάνδης, γνωστή και ως η πύλη προς 
το Χρυσό Τρίγωνο, καθώς βρίσκεται κοντά στα σύνορα των τριών 
χωρών - της Ταϊλάνδης, του Λάος και της Βιρμανίας. Επίσκεψη 
στους βοτανικούς κήπους της περιοχής και στο πριγκηπικό σαλέ 
για να απολαύσετε τη θέα προς τις τρεις χώρες, καθώς και προς 
το σημείο της ένωσης των ποταμών Ρουάκ και Μεκόνγκ. Στάση σε 
τοπικό εστιατόριο για γεύμα και συνεχίζουμε για το Mae Sai, τη 
βορειότερη πόλη της Ταϊλάνδης, στα σύνορα με τη Βιρμανία, όπου 
θα έχετε την ευκαιρία να αγοράσετε είδη λαϊκής τέχνης. Μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Τσιάνγκ Ράι - Τσιάνγκ Μάι
Πρωινή επίσκεψη των χωριών της φυλής Karen για να γνωρίσετε από 
κοντά τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής τους. Ακολουθεί μεταφορά 

στο "Ρόδο του Βορρά", το Τσιάνγκ Μάι, μέσα από τροπική ζούγκλα. 
Κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας θα επισκεφθούμε τον κάτασπρο 
ναό Wat Rong Khun, που συμβολίζει την αγνότητα του βουδισμού. 
Στάση για γεύμα και επίσκεψη σε εργοστάσιο κατασκευής ομπρέλας, 
ξυλογλυπτικής, μεταξιού και ύφανσης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
του Τσιάνγκ Μάι. Το βράδυ μην παραλείψετε να επισκεφθείτε την 
υπαίθρια αγορά της πόλης με τους εκατοντάδες μικροπωλητές.
6η Μέρα: Τσιάνγκ Μάι - Φάρμα Ελεφάντων, Ράφτινγκ, Χοροί Καν Τόκε
Σήμερα το πρωί θα επισκεφθούμε μια φάρμα ελεφάντων για να 
βοηθήσουμε στο πρωινό τους μπάνιο και να τους ιππεύσουμε στη 
συνέχεια για μία βόλτα στη ζούγκλα. Θα ακολουθήσει βόλτα με 
βοϊδάμαξες και ράφτινγκ σε σχεδία μπαμπού. Στάση για μεσημεριανό 
σε αγρόκτημα με ορχιδέες. Απογευματινή μετάβαση στον ναό Prathat 
Doi με την όμορφη θέα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και 
δείπνο με συνοδεία παραδοσιακών χορών Καν Τόκε.
7η-8η μέρα: Τσιάνγκ Μάι - Πούκετ (Εκδρομή στα νησιά Πι Πι)
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Πούκετ. Χρόνος ελεύθερος 
στο "Μαργαριτάρι του Νότου", όπου θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε 
μία μοναδική εκδρομή στα παραδεισένια νησιά Πι Πι Λε και Πι Πι 
Ντον - γνωστά από την ταινία "Παραλία". Περιλαμβάνονται στάσεις 
για γεύμα και κολύμπι στα σημαντικότερα σημεία των νησιών. 
9η-11η μέρα: Πούκετ - Σιγκαπούρη (Αγγλόφωνη ξενάγηση)
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Σιγκαπούρη. Ξενάγηση 
στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης: το Fountain of Wealth - ένα 
από τα μεγαλύτερα σιντριβάνια στον κόσμο - τους κήπους ορχιδέας, 
τους κήπους Άβαταρ, τον μυθικό θαλάσσιο λέοντα, την κινέζικη και 
την ινδική συνοικία, το κέντρο διασκέδασης Κλαρκ Κη κ.ά. Για τον 
ελεύθερο χρόνο, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το νησί Σεντόσα 
- μεσημεριανή ώρα για να δείτε το διάσημο σόου - και να επιδοθείτε 
σε νυχτερινό σαφάρι. 
Check Out θα γίνει την 11η μέρα το μεσημέρι, βραδινή μεταφορά 
στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.
12η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
Σημειώσεις: 
• Το πρόγραμμα έχει συγκεκριμένες ημερομηνίες και δεν επιδέχεται 
αλλαγή στις διεθνείς πτήσεις του, παρά μόνο εσωτερικά στην 
Ταϊλάνδη. 
• Οι συγκεκριμένες αναχωρήσεις είναι οργανωμένες (όχι ομαδικές), 

με κοινές υπηρεσίες εδάφους, χωρίς συνοδό από Αθήνα. 
• Για την περίπτωση ελληνόφωνου συνοδού, απαιτούνται 
ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων και επιβάρυνση 180 € κατ’ άτομο. 
• Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής ξενοδοχείων και σε άλλες 
περιοχές και προσθήκης εκδρομών.
• Σε περίπτωση που επιλέξετε να έχετε δύο γεύματα (ζεστό και 
κρύο μενού) στη μεγάλη πτήση, υπάρχει επιβάρυνση 40 € ανά 
διαδρομή. 
• Μπορείτε να προαγοράσετε τη θέση σας εντός του 
αεροσκάφους, ακόμα και την παροχή internet, μέχρι 7 ημέρες 
πριν την αναχώρησή σας, μέσω του γραφείου μας. 
• Τα δωμάτια σε κάθε προτεινόμενο ξενοδοχείο είναι τα 
οικονομικότερα. Μπορείτε να ζητήσετε αναβάθμιση με 
επιβάρυνση (εφ’ όσον υπάρχει διαθεσιμότητα) ακόμα και κατά 
την άφιξή σας στο ξενοδοχείο, πληρώνοντας τη διαφορά.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις της Scoot (θυγατρική 
της Singapore & Tiger) με το νέο αεροσκάφος Dreamliner της Boeing και με 
αποσκευή 20 κιλών (χωρίς φαγητό) • Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 
• Διαμονή σε 4* • Πρωινό καθημερινά και 3 γεύματα συνολικά • Εκδρομές, όπως 
περιγράφονται στο πρόγραμμα (1 ελληνόφωνη στη Μπανγκόκ, 2 αγγλόφωνες 
με γεύμα στο Τσιάνγκ Ράι, 1 αγγλόφωνη με γεύμα στο Τσιάνγκ Μάι και από 1 
αγγλόφωνη σε Πούκετ & Σιγκαπούρη) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, γεύματα εντός του 
αεροσκάφους.

2 Διαν/σεις Μπανγκόκ: Windsor Suites & Convention 4* 
1 Διαν/ση Τσιάνγκ Ράι - Wiang Inn Hotel 4*
2 Διαν/σεις Τσιάνγκ Μάι - Duangtawan 4*
2 Διαν/σεις Πούκετ: Ramada Deevana Patong Hotel 4*
2 Διαν/σεις Σιγκαπούρη: Boss Hotel 4*

Προτεινόμενα ξενοδοχεία 4* ή αντίστοιχα

ΤΑΪΛΑΝΔΗ
…ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΟΥ ΟΠΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΙΑΣΗΜΗ "ΠΑΡΑΛΙΑ"

ΜΠΑΝΓΚΟΚ - ΤΣΙΑΝΓΚ ΡΑΙ - ΤΣΙΑΝΓΚ ΜΑΙ - ΠΟΥΚΕΤ - ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

ΔΏΡΟ: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΎΡΗ!!!

Τσιάνγκ Μάι

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

Τσιάνγκ 
Ράι

Νησιά
Πι Πι

Μπανγκόκ

Πουκέτ

ΤΑΪΛΑΝΔΗ

12 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

Τελικές τιμές
με φόρους

24/4 & 8/5 & 22/5 & 
12/6 & 7/8 & 25/9 & 

6/10 & 23/10 & 13/11 
& 27/11 & 4/12

26/6 & 10/7 & 
31/7 & 14/8

& 4/9

Δίκλινο 1690 1640

Επιβάρυνση Μονόκλινου + 600 + 600

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΤΣΙΑΝΓΚ ΜΑΙ
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1η-2η μέρα: Αθήνα - Χο Τσι Μιν (Σαϊγκόν), Ξενάγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού 
για Χο Τσι Μιν (Σαϊγκόν). Άφιξη την επόμενη μέρα και ξενάγηση 
στο κέντρο της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε 
την Παναγία των Παρισίων, το κεντρικό ταχυδρομείο του Άιφελ, 
την Γαλλική Όπερα, τον μεγάλο πεζόδρομο και την γεμάτη από 
μικρομάγαζα διάσημη τοπική αγορά Μπεν Ταν. Στάση για γεύμα 
και μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
3η μέρα: Χο Τσι Μιν - Εκδρομή στο Δέλτα του Μεκόνγκ - Χο Τσι Μιν
Πρωινή δίωρη διαδρομή για τη νότια επαρχία Μπεν Τρε (Ben Tre), 
που βρίσκεται στο Δέλτα του ποταμού Μεκόνγκ. Φθάνοντας, θα 
κάνουμε μία βαρκάδα σε παραπόταμο του Μεκόνγκ. Απολαύστε 
τη διαδρομή στο καταπράσινο κανάλι και δείτε πώς ψαρεύουν οι 
ντόπιοι με παραδοσιακό τρόπο. Θα επισκεφθούμε ένα εργαστήριο 
επεξεργασίας καρύδας και κατασκευής τούβλων, θα γευθούμε 
τοπικά εδέσματα σε τοπικό εστιατόριο και θα συνεχίσουμε τη 
βαρκάδα μας μέσα από ένα πυκνό φοινικόδασος. Επιστροφή στο 
Χο Τσι Μιν, όπου μπορείτε παρακολουθήστε (προαιρετικά) μια 
συγκλονιστική παράσταση "Α Ο" στο μέγαρο της όπερας, από τον 
χορογράφο του Cirque de Soleil.
4η μέρα: Χο Τσι Μιν - Τούνελ Κου Τσι - Χο Τσι Μιν - Ντα Νανγκ 
Χόι Αν 
Πρωινή αναχώρηση για Κου Τσι, όπου θα επισκεφθούμε τα 
περίφημα δαιδαλώδη υπόγεια τούνελ, τα οποία κατά τη διάρκεια 
του πολέμου του Βιετνάμ, αποτελούσαν κρησφύγετο των Βιετκόνγκ. 
Μετά το γεύμα θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο και θα επιβιβαστούμε 
στην πτήση για Ντανάνγκ. Άφιξη και οδική μετάβαση στο Χόι Αν. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
5η & 6η μέρα: Χόι Αν (Ελεύθερες ημέρες)
Ελεύθερες μέρες για να απολαύσετε τη θάλασσα και να 
χαλαρώσετε στις εξωτικές παραλίες. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα 
για μια οργανωμένη προαιρετική εκδρομή με ποδήλατα στους 
ορυζώνες της περιοχής.
7η μέρα: Χόι Αν (Περιήγηση) 
Κατά τη σημερινή μας περιήγηση στο Χόι Αν, θα δούμε το ιστορικό 
κινεζικό και ιαπωνικό κέντρο με την 400 ετών κλειστή ιαπωνική 
γέφυρα, τον κινεζικό ναό της θεάς της θάλασσας και την τοπική 
αγορά τροφίμων. 
8η μέρα: Χόι Αν - Χουέ (Απαγορευμένη πόλη, Αυτοκρατορικός 
τάφος) - Ανόι
Η πρωινή μας διαδρομή κατά μήκος της τροπικής ακτογραμμής 
Ντανάνγκ και του ορεινού δρόμου μέσα από τα σύννεφα, θα 
μας χαρίσουν πολλές μοναδικές εικόνες. Φθάνοντας στην 

αυτοκρατορική Χουέ θα επισκεφθούμε την αρχαία οχυρωμένη 
ακρόπολη και το πρώην ανάκτορο, που θυμίζει την απαγορευμένη 
πόλη του Πεκίνου. Το τεράστιο αυτό συγκρότημα θα έχουμε τη 
δυνατότητα να το χαρούμε μετακινούμενοι με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. 
Θα συνεχίσουμε την επίσκεψή μας στον τάφο του 2ου και πιο 
αγαπητού αυτοκράτορα Minh Mang. Χρόνος ελεύθερος μέχρι τη 
μετάβασή μας στο αεροδρόμιο για την πτήση μας στο Ανόι. Άφιξη 
και μεταφορά στο ξενοδοχείο.
9η μέρα: Ανόι - Κρουαζιέρα στον κόλπο Χα Λονγ (Διανυκτέρευση 
εντός του πλοίου)
Πρωινή αναχώρηση για το θεαματικότερο φυσικό μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς, τον περίφημο κόλπο του Χάλονγκ. 
Καταπράσινοι ασβεστολιθικοί βράχοι και εντυπωσιακά σπήλαια 
συμπληρώνουν μοναδικά το τοπίο, προσφέροντας συναρπαστικές 
εικόνες. Επιβίβαση σε παραδοσιακό ξύλινο ιστιοφόρο και 
γνωριμία με το πλήρωμα. Ακολουθεί γεύμα και στάση σε ένα 
παραθαλάσσιο χωριό, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ένα 
σχολείο, καθώς και καλλιέργεια μαργαριταριών - και όλα αυτά με 
παραδοσιακές βάρκες (σαμπάνς). Το απογευματινό μας κοκτέιλ 
θα το απολαύσουμε στα χρώματα του δειλινού σε ξαπλώστρες. 
Ακολουθεί δείπνο και βραδινό ψάρεμα. 
10η μέρα: Κρουαζιέρα στον κόλπο Χα Λονγ - Ανόι (Ξενάγηση, 
παράσταση με Μαριονέτες στο Νερό)
Μετά τη γυμναστική Τάι Τσί στα χρώματα της ανατολής, θα 
επισκεφθούμε ένα εντυπωσιακό σπήλαιο του Χα Λονγκ με 
καταπληκτική θέα στον κόλπο (σαν φωταγωγημένο αμφιθέατρο σε 
διάφορες αποχρώσεις). Γεύμα στο πλοίο και επιστροφή στο λιμάνι, 
απ΄ όπου θα αναχωρήσουμε για το Ανόι. Άφιξη και ξενάγηση στο 
συγκρότημα του "θείου Χο" (Χο Τσι Μιν) με το προεδρικό μέγαρο 
και τις κατοικίες. Ακολουθεί επίσκεψη στον εντυπωσιακό Ναό της 
Λογοτεχνίας και στο πρώτο πανεπιστήμιο του Βιετνάμ αφιερωμένο 
στον Κομφούκιο. Συνεχίζουμε με το μεγαλύτερο Εθνολογικό 
Μουσείο της Ινδοκίνας και θα χαλαρώσουμε παρακολουθώντας 
μια εντυπωσιακή παράσταση με μαριονέτες στο νερό. Δείπνο σε 
τοπικό εστιατόριο στην Γαλλική συνοικία. 
Σημείωση: Εάν ο χρόνος δεν επαρκέσει, το υπόλοιπο μέρος της 
ξενάγησης θα γίνει το πρωί της επόμενης ημέρας.
11η μέρα: Ανόι - Βόλτα με ποδηλατάμαξες - Πτήση για Αθήνα
Σήμερα το πρωί θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μία βόλτα με 
τα περίφημα Cyclo (ποδηλατάμαξες) στα κεντρικά σημεία της 
πόλης. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο για ψώνια στην παλαιά 
αγορά. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής μέσω 
ενδιάμεσου σταθμού. 

12η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Στην περίπτωση πτήσης με την Scoot, θα έχετε την ευκαιρία να 
γνωρίσετε τη Σιγκαπούρη στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ 
των πτήσεων Ανόι-Σιγκαπούρη / Σιγκαπούρη-Αθήνα. Ρωτήστε τον 
συνοδό σας για το κόστος της οργανωμένης επίσκεψης με 7ωρη 
χρήση λεωφορείου και πλήρη ξενάγηση της πόλης.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού • Διαμονή σε επιλεγμένα 4* ξενοδοχεία • Ημιδιατροφή 
(πρωινό και ένα γεύμα), πλήρης διατροφή στην κρουαζιέρα & 
μόνο πρωινό την 5η και 6η ημέρα • Παράσταση σε θέατρο 
με μαριονέτες στο νερό στο Ανόι • Μεταφορές, εκδρομές και 
εσωτερικές πτήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα 
• Μεταφορές με ηλεκτρικό αμαξίδιο στα ανάκτορα της Χουέ 
• 2ήμερη κρουαζιέρα στον κόλπο Χα Λονγκ • Έμπειρος 
Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, ιατροφαρ-
μακευτική ασφάλεια: € 750 • Τοπικοί φόροι, φιλοδωρήματα, 
κόστος έκδοσης βίζας: € 95 κατ’ άτομο (πληρώνονται τοπικά).

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΙΕΤΝΑΜ

12 μέρες - Τιμές κατ’ άτομο
5/4, 26/6, 

31/7, 14/8, 
8/9

22/5, 12/6, 10/7, 
18/9, 9/10, 23/10, 

13/11, 27/11 
Δίκλινο σε 4* ξενοδοχεία 999 1160
Δίκλινο σε 4* & 5* ξενοδοχεία + 80 + 80
Δίκλινο σε 5* ξενοδοχεία + 320 + 320
Επιβάρυνση Μονόκλινου + 450 + 450
Ατομικό 2 άτομα, χωρίς συνοδό 4* + 140 + 140
Ατομικό 3-6 άτομα, χωρίς συνοδό 4* + 50 + 50

ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΠΙ ΣΕ ΕΞΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ!

ΒΙΕΤΝΑΜ

ΛΑΟΣ

ΚΑΜΠΟΤΖΗ

Χο Τσι Μιν

Χόι Αν

Δέλτα Μεκόνγκ

Ντα Νάνγκ

Χουέ

κόλπος
Χαλόνγκ

Ανόι

Το μόνο πρόγραμμα που περιλαμβάνει 2ήμερη κρουαζιέρα - εμπειρία 
ζωής στο Χα Λονγκ Μπέι με κρουαζιερόπλοιο.

Σημειώσεις: 
Οι αναχωρήσεις 5/4 & 8/9, είναι 13ήμερες με μία επιπλέον νύχτα στο Ανόι 
4* Ξενοδοχεία : Millenium Saigon + Belle Maison Hadana Resort Hoi An 
+ La Casa Hotel Hanoi + Victory Cruise (Superior Cabin) ή αντίστοιχα
4+5* Ξενοδοχεία: Novotel Saigon 4*Sup + Belle Maison Hadana Resort 
Hoi An 4*+ Hilton Hanoi 5*+ Victory Cruise4*(Deluxe Cabin) ή αντίστοιχα
5* Ξενοδοχεία: Pullman Saigon+ Palm Garden resort+ Hilton Hanoi+ 
Victory Star Cruise(Deluxe Cabin) ή αντίστοιχα.
Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει αν αυτό κριθεί αναγκαίο, για 
την καλύτερη έκβασή του.

Το μόνο πρόγραμμα που περιλαμβάνει 2ήμερη 
κρουαζιέρα-εμπειρία ζωής στο Χα Λονγκ Μπέι

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΧΟΙ ΑΝ
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1η-2η μέρα: Αθήνα - Χο Τσι Μιν (Σαϊγκόν), Ξενάγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για Χο 
Τσι Μιν (Σαϊγκόν). Άφιξη την επόμενη μέρα και ξενάγηση στην πόλη, κατά 
τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την Παναγία των Παρισίων, το κεντρικό 
ταχυδρομείο του Άιφελ, την Γαλλική Όπερα, τον μεγάλο πεζόδρομο και 
την γεμάτη από μικρομάγαζα διάσημη τοπική αγορά Μπεν Ταν. Στάση για 
γεύμα και μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
3η μέρα: Χο Τσι Μιν - Εκδρομή στο Δέλτα του Μεκόνγκ - Χο Τσι Μιν
Πρωινή δίωρη διαδρομή για την επαρχία Μπεν Τρε, στο Δέλτα του 
Μεκόνγκ, όπου θα κάνουμε βαρκάδα σε παραπόταμό του. Απολαύστε 
τη διαδρομή στο καταπράσινο κανάλι και δείτε τον παραδοσιακό τρόπο 
ψαρέματος των ντόπιων. Θα επισκεφθούμε εργαστήριο επεξεργασίας 
καρύδας και κατασκευής τούβλων, θα γευθούμε τοπικά εδέσματα 
και θα συνεχίσουμε τη βαρκάδα μας μέσα από πυκνό φοινικόδασος. 
Επιστροφή στην πόλη, όπου μπορείτε παρακολουθήστε (προαιρετικά) 
μια συγκλονιστική παράσταση "Α Ο" στο μέγαρο της όπερας, από τον 
χορογράφο του Cirque de Soleil.
4η μέρα: Χο Τσι Μιν - Τούνελ Κου Τσι - Χο Τσι Μιν - Σιέμ Ριπ (Καμπότζη)
Πρωινή αναχώρηση για Κου Τσι, όπου θα επισκεφθούμε τα περίφημα 
δαιδαλώδη υπόγεια τούνελ, που κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, 
αποτελούσαν κρησφύγετο των Βιετκόνγκ. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για Σιέμ Ριπ (Καμπότζη). 
5η μέρα: Σιέμ Ριπ (Ναοί Άνγκορ Βατ, Άνγκορ Τομ, Τα Προμ) 
Νωρίς το πρωί θα επισκεφθούμε τον πιο διάσημο ναό, τον μεγαλειώδη 
Άνγκορ Βατ ("Η πόλη των ναών"). Ακολουθεί η οχυρωμένη πόλη Άνγκορ 
Τομ ("Η μεγάλη πόλη"), πρωτεύουσα του αρχαίου κράτους των Χμερ κατά 
τον 12ο αιώνα. Θα συνεχίσουμε με το αίθριο των ελεφάντων μπροστά 
από τα ερείπια του βασιλικού ανακτόρου και θα επισκεφθούμε το αρχαίο 
βουδιστικό μοναστήρι Τα Προμ, σχεδόν ανέπαφο μέσα στη ζούγκλα που 
το έχει κυριολεκτικά καταβροχθίσει. Προαιρετική απογευματινή βόλτα με 
ελέφαντες στον λόφο Phnom Bakheng, για να δείτε το δειλινό να χαρίζει 
μοναδικές αποχρώσεις στον καταπληκτικό Άνγκορ Βατ. 
6η μέρα: Σιέμ Ριπ (πλωτά χωριά, βαρκάδα στο πλημμυρισμένο δάσος) - 
Ντα Νανγκ - Χόι Αν (Βιετνάμ)
Στα πλωτά ψαροχώρια της τεράστιας λίμνης Τόνλε Σαπ θα θαυμάσουμε 
τη διαφορετικότητα του τοπίου με τα τριώροφα πασσαλόπηκτα σπίτια των 
ψαράδων. Κι ένα μοναδικό Δώρο από εμάς: βαρκάδα στο πλημμυρισμένο 
δάσος. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Χόι Αν. 
7η μέρα: Χόι Αν (Περιήγηση) 
Κατά την περιήγησή μας στο Χόι Αν, θα δούμε το ιστορικό κινεζικό και 
ιαπωνικό κέντρο με την 400 ετών κλειστή ιαπωνική γέφυρα, τον κινεζικό 
ναό της θεάς της θάλασσας και την τοπική αγορά τροφίμων. 
8η μέρα: Χόι Αν (Χουέ, Απαγορευμένη πόλη, Αυτοκρατορικός τάφος) - Ανόι
Η διαδρομή μας κατά μήκος της τροπικής ακτογραμμής Ντανάνγκ και 

του ορεινού δρόμου μέσα από τα σύννεφα, θα μας χαρίσουν μοναδικές 
εικόνες. Φθάνοντας στην αυτοκρατορική Χουέ θα επισκεφθούμε την 
αρχαία οχυρωμένη ακρόπολη και το πρώην ανάκτορο, που θυμίζει την 
απαγορευμένη πόλη του Πεκίνου. Το τεράστιο αυτό συγκρότημα θα το 
χαρούμε μετακινούμενοι με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Θα συνεχίσουμε την 
επίσκεψή μας στον τάφο του 2ου και πιο αγαπητού αυτοκράτορα Minh 
Mang. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Ανόι. 
9η μέρα: Ανόι - Κρουαζιέρα στον κόλπο Χα Λονγ (Διανυκτέρευση εντός 
του πλοίου)
Πρωινή αναχώρηση για το θεαματικότερο φυσικό μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς, τον περίφημο κόλπο του Χα Λονγκ. Καταπράσινοι 
ασβεστολιθικοί βράχοι και εντυπωσιακά σπήλαια συμπληρώνουν 
μοναδικά το τοπίο, προσφέροντας συναρπαστικές εικόνες. Επιβίβαση σε 
παραδοσιακό ξύλινο ιστιοφόρο και γνωριμία με το πλήρωμα. Ακολουθεί 
γεύμα και στάση σε παραθαλάσσιο χωριό, όπου θα δούμε ένα σχολείο, 
καθώς και καλλιέργεια μαργαριταριών - και όλα αυτά με παραδοσιακές 
βάρκες (σαμπάνς). Το απογευματινό μας κοκτέιλ θα το απολαύσουμε 
στα χρώματα του δειλινού σε ξαπλώστρες. Ακολουθεί δείπνο και βραδινό 
ψάρεμα.
10η μέρα: Κρουαζιέρα στον κόλπο Χα Λονγ - Ανόι (ξενάγηση, παράσταση 
με Μαριονέτες στο Νερό)
Μετά την πρωινή γυμναστική Τάι Τσί στα χρώματα της ανατολής, θα 
επισκεφθούμε ένα εντυπωσιακό σπήλαιο του Χα Λονγκ με καταπληκτική 
θέα στον κόλπο (σαν φωταγωγημένο αμφιθέατρο σε διάφορες 
αποχρώσεις). Γεύμα στο πλοίο και επιστροφή στο λιμάνι, απ΄ όπου 
θα αναχωρήσουμε για το Ανόι. Άφιξη και ξενάγηση στο συγκρότημα 
του "θείου Χο" (Χο Τσι Μιν) με το προεδρικό μέγαρο και τις κατοικίες. 
Ακολουθεί επίσκεψη στον εντυπωσιακό Ναό της Λογοτεχνίας και το πρώτο 
πανεπιστήμιο του Βιετνάμ, αφιερωμένο στον Κομφούκιο. Συνεχίζουμε με 
το μεγαλύτερο Εθνολογικό Μουσείο της Ινδοκίνας και θα χαλαρώσουμε 
παρακολουθώντας μια εντυπωσιακή παράσταση με μαριονέτες στο νερό. 
Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο στην Γαλλική συνοικία. 
Σημείωση: Εάν ο χρόνος δεν επαρκέσει, το υπόλοιπο μέρος της ξενάγησης 
θα γίνει το πρωί της επόμενης ημέρας. 
11η μέρα: Ανόι - Βόλτα με ποδηλατάμαξες - Πτήση για Αθήνα
Το πρωί θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μία βόλτα με τα περίφημα 
Cyclo (ποδηλατάμαξες) στα κεντρικά σημεία της πόλης. Υπόλοιπο ημέρας 
ελεύθερο για ψώνια. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής 
μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 
12η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
Σημείωση: Σε περίπτωση πτήσης με Scoot, θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε 
τη Σιγκαπούρη στο διάστημα μεταξύ των πτήσεων Ανόι-Σιγκαπούρη, 
Σιγκαπούρη-Αθήνα. Ρωτήστε τον συνοδό σας για το κόστος της οργανωμένης 
επίσκεψης με 7ωρη χρήση λεωφορείου και πλήρη ξενάγηση της πόλης. 

Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα με τις 
ίδιες ακριβώς υπηρεσίες!

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ ΛΑΟΣ
Υπάρχει δυνατότητα 3ήμερης επέκτασης στο Λάος (Λουάνγκ 

Πραμπάνγκ), με 2 διανυκτερεύσεις, μεταφορές, εκδρομές, διαμονή σε 4* 
ξενοδοχείο και ημιδιατροφή. Μέση τιμή (ατομικό) 750€.

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

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια μέσω ενδιάμεσου σταθμού 
•Διαμονή σε επιλεγμένα 4* ξενοδοχεία •Ημιδιατροφή (πρωινό, ένα γεύμα), 
πλήρης διατροφή στην κρουαζιέρα •Παράσταση σε θέατρο με μαριονέτες 
στο νερό στο Ανόι • Μεταφορές, εκδρομές και εσωτερικές πτήσεις βάση 
προγράμματος •Μεταφορές με ηλεκτρικό αμαξίδιο στα ανάκτορα της Χουέ 
•2ήμερη κρουαζιέρα στον κόλπο Χα Λονγκ •Έμπειρος αρχηγός-συνοδός 
•Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, ιατροφα-ρμακευτική 
ασφάλεια: € 750 •Τοπικοί φόροι, κόστος έκδοσης βίζας: € 150 
(πληρώνονται τοπικά)

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

12 μέρες - Τιμές κατ’ άτομο
5/4, 26/6, 

31/7, 14/8, 
8/9

22/5, 12/6, 
10/7, 18/9, 

9/10, 23/10, 
13/11, 27/11 

Δίκλινο σε 4* ξενοδοχεία € 1430 € 1580
Δίκλινο σε 4* & 5* ξενοδοχεία + € 85 + € 85
Δίκλινο σε 5* ξενοδοχεία + € 370 + € 370
Επιβάρυνση Μονόκλινου 4* + € 460 + € 460
Ατομικό 2 άτομα, χωρίς συνοδό 4* + € 150 + € 150
Ατομικό 3-6 άτομα, χωρίς συνοδό 4* + € 70 + € 70

ΒΙΕΤΝΑΜ

ΛΑΟΣ

ΚΑΜΠΟΤΖΗ

Χο Τσι Μιν

Χόι Αν

Δέλτα Μεκόνγκ

Ντα Νάνγκ

Χουέ

κόλπος
Χαλόνγκ

Ανόι

Σιέμ Ριπ

Λουά Πραπάνγκ

Σημειώσεις: 
Οι αναχωρήσεις 5/4 & 8/9, είναι 13ήμερες με μία επιπλέον νύχτα στο Ανόι 
4* Ξενοδοχεία : Millenium Saigon + + Saem Siem Reap + Belle Maison 
Hadana Resort Hoi An + La Casa Hotel Hanoi + Victory Cruise (Superior 
Cabin) ή αντίστοιχα
4+5* Ξενοδοχεία: Novotel Saigon 4*Sup + Saem Siem Reap + Belle 
Maison Hadana Resort Hoi An 4*+ Hilton Hanoi 5*+ Victory Cruise4* 
(Deluxe Cabin) ή αντίστοιχα
5* Ξενοδοχεία: Pullman Saigon+ Borei Angkor Resort & Spa Siem Reap+ 
Palm Garden resort+ Hilton Hanoi+ Victory Star Cruise (Deluxe Cabin) ή 
αντίστοιχα.
Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει αν αυτό κριθεί αναγκαίο, για 
την καλύτερη έκβασή του

Το μόνο πρόγραμμα που περιλαμβάνει 2ήμερη 
κρουαζιέρα-εμπειρία ζωής στο Χα Λονγκ Μπέι

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΝΑΟΣ ΜΠΑΓΙΟΝ
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ΙΝΔΙΑ - ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΓΩΝΟ

1η μέρα: Αθήνα - Δελχί 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού για την πρωτεύουσα της Ινδίας, το Δελχί.
2η μέρα: Δελχί, Ξενάγηση 
Άφιξη στο Δελχί και συνάντηση με τον τοπικό μας αντιπρόσωπο. 
Ένας συνδυασμός επισκέψεων ανάμεσα στο Νέο και το Παλαιό 
Δελχί ο σημερινός, για να γνωρίσουμε τις καλοσχεδιασμένες 
λεωφόρους του Νέου, αλλά και τη γοητεία των περασμένων 
χρόνων του Παλαιού, με τα μαρμάρινα παλάτια, τα τζαμιά και 
τα παζάρια, που έρχονται σαν μια σειρά εικόνων από ιστορίες 
μαχαραγιάδων. Περνώντας έξω από το Κόκκινο Φρούριο, θα 
δούμε το Μεγάλο Τζαμί (Τζαμά Μαστζίντ), θα επισκεφθούμε 
το απέριττο μνημείο αποτέφρωσης του Γκάντι (Ρατζ Γκατ), το 
ιστορικό παζάρι Chandni Chowk, το εντυπωσιακό μαυσωλείο του 
Μογγόλου αυτοκράτορα Χουμαγιούν, τον ναό Λάξμι Ναραγιάν, 
στον ναό του λωτού των Μπαχάι, καθώς και το παλαιότερο 
ισλαμικό μνημείο της Ινδίας, τον μιναρέ Κουτούμπ (Qutub Minar). 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Δελχί - Αξαρντάμ - Ματούρα - Άγκρα (204 χλμ./2-3 ώρες)
Ακολουθώντας την πορεία μας για την Άγκρα σήμερα, θα 
κάνουμε μία στάση στη "νέα κατοικία του θεού" Αξαρντάμ. Ένας 
εντυπωσιακός ινδουιστικός τόπος αιώνιας αφοσίωσης και μία 
πνευματική πανεπιστημιούπολη αφιερωμένη στην αρμονία 
και τη μάθηση. Συνεχίζουμε για την γενέτειρα του Κρίσνα, τη 
Ματούρα, όπου θα επισκεφθούμε τον ομώνυμο. Έχοντας πλέον 
μυηθεί στην επικρατέστερη θρησκεία της χώρας, τον ινδουισμό, 
αναχωρούμε για την Άγκρα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Άγκρα, Ξενάγηση 
Κατά την πρωινή μας ξενάγηση θα επισκεφθούμε το πιο διάσημο 
μνημείο όχι μόνο της πόλης, αλλά και ολόκληρης της χώρας, το 
περίφημο Ταζ Μαχάλ, καθώς και το Κόκκινο Φρούριο της Άγκρα, 
γεμάτο από παιχνιδιάρες μαϊμούδες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Προαιρετικά μπορείτε να παρακολουθήσετε το Mohebet-e-Taj, 
μία παράσταση με θέμα τον αιώνιο έρωτα και την κατασκευή 

του μοναδικού μνημείου του Ταζ Μαχάλ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Άγκρα - Φατεχπούρ Σικρί - Αμπανέρι - Τζαϊπούρ (238 
χλμ./3-4 ώρες)
Αναχώρηση για την "Ροζ Πόλη", την Tζαϊπούρ. Κατά τη 
διάρκεια της σημερινής μας διαδρομής θα επισκεφθούμε 
αρχικά τη Φατεχπούρ Σικρί ("Πόλη της Νίκης"), μια πόλη που 
εγκαταλείφθηκε 14 χρόνια μετά την ίδρυσή της το 1569 από 
τον αυτοκράτορα Άκμπαρ. Ακολουθεί στάση στο μικρό χωριό 
Αμπανέρι για να δούμε τον ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ταμιευτήρα 
νερού (baori) με τα βαθμιαία μειούμενα σκαλοπάτια του. 
Συνεχίζουμε για την Tζαϊπούρ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
6η μέρα: Τζαϊπούρ, Ανάβαση στο φρούριο της Αμπέρ 
με ελέφαντες, Ξενάγηση πόλης, τελετή Αάρτι, βόλτα με 
ποδηλατάμαξες
Η μέρα μας σήμερα θα ξεκινήσει με επίσκεψη στο φρούριο 
της Αμπέρ, που μέχρι το 1728 αποτελούσε το διοικητήριο της 
επαρχίας. Βρίσκεται στον ομώνυμο λόφο και η προσέγγισή του 
γίνεται στην πλάτη ελεφάντων. Η ξενάγησή μας θα συνεχιστεί 
στην ίδια την Τζαϊπούρ, όπου θα επισκεφθούμε το ανάκτορο 
και το αστεροσκοπείο Jandar Mandar και θα θαυμάσουμε την 
πρόσοψη του Χαβά Μαχάλ - ένα ασυνήθιστης αρχιτεκτονικής 
παλάτι με πολυάριθμα παραθυράκια, που κτίστηκε το 1799 
προκειμένου οι γυναίκες της βασιλικής οικογένειας να μπορούν 
να παρακολουθούν την καθημερινή ζωή, χωρίς να γίνονται 
αντιληπτές. Η μέρα θα κλείσει με μία γραφική βόλτα με 
ποδηλατάμαξες στην τοπική αγορά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Προαιρετικά μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διάσημη τελετή 
Αάρτι στον ναό Birla. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Τζαϊπούρ - Δελχί (258 χλμ./4-5 ώρες)
Αναχώρηση για το Δελχί. Φθάνοντας θα έχουμε την ευκαιρία 
να κάνουμε μία μικρή βόλτα στο κέντρο της πόλης περιμετρικά 
του Προεδρικού Μεγάρου και πιθανόν να υπάρχει χρόνος για 
επίσκεψη στην παραδοσιακή αγορά Τζαν Πατ. Προαιρετικά 
παρακολουθήστε την υπέρλαμπρη παράσταση "Kingdom of 

Ένα συναρπαστικό ταξίδι σε μία αχανή χώρα, γεμάτη 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!

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια (πτήσεις μέσω 
άλλης πόλης) με Turkish ή Qatar ή Emirates • Διαμονή σε 5* 
ξενοδοχεία • Ημιδιατροφή κάθε μέρα • Μεταφορές & εκδρομές 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα • Τοπικοί έμπειροι ξεναγοί 
• Έμπειρος συνοδός από Ελλάδα • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, ατομική 
ιατροφαρμακευτική ασφάλιση, είσοδοι: € 680 •Βίζα εισόδου 
στην Ινδία: € 55 περίπου - εκδίδεται ηλεκτρονικά από το 
γραφείο μας και απαιτούνται 5 εργάσιμες ημέρες •Τοπικοί 
φόροι, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά (καταβάλλονται μόνο στην 
Ινδία): € 70

Σημειώσεις: 
Οι αναχωρήσεις εκτελούνται με ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων 
Επιβάρυνση για συμμετοχή 2 ατόμων χωρίς συνοδό: € 120 ανά επιβάτη
Επιβάρυνση για συμμετοχή 3-6 ατόμων χωρίς συνοδό: € 80 ανά επιβάτη
Επιβάρυνση για συμμετοχή 7-10 ατόμων χωρίς συνοδό: € 60 ανά επιβάτη
Επιβάρυνση για συμμετοχή 10 ατόμων με συνοδό: + € 50 ανά επιβάτη
Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ 
Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει αν αυτό κριθεί αναγκαίο, για 
την καλύτερη έκβασή του 
Οι αναχωρήσεις μετά την 1/10 έχουν επιβάρυνση € 80

2 Διαν/σεις Δελχί: The Suryaa 5*
2 Διαν/σεις Άγκρα: Crystal Sarovar Premier 5*
2 Διαν/σεις Τζαιπούρ: Holiday Inn 5*

Προτεινόμενα ξενοδοχεία 5* ή αντίστοιχα:

8 μέρες 
Τιμές κατ’ άτομο

30/3, 6/4, 28/4, 12/5, 26/5, 89/6, 23/6, 
7/7, 21/7, 11/8, 25/8, 8/9, 22/9,
6/10, 27/10, 910/11, 24/11, 8/12

Δίκλινο σε 5* ξενοδοχεία 599

Επιβάρυνση Μονόκλινου + 220

Το μοναδικό 8ήμερο πρόγραμμα με επισκέψεις σε Ματούρα και Αξαρντάμ

Dreams" στο ομώνυμο θέατρο και χαλαρώστε στα παρακείμενα 
καταστήματα με διάκοσμο από όλες τις περιοχές της Ινδίας. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
8η μέρα: Δελχί - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο νωρίς το πρωί και πτήση για την 
Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη αυθημερόν.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Δελχί

Τζαϊπούρ

ΆγκραΦρούριο Άμπερ

Φατεχπούρ Σικρί

ΙΝΔΙΑ

Αμπανέρι

ΤΑΖ ΜΑΧΑΛ
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ΙΝΔΙΑ - ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΑΓΓΗ - (ΚΑΖΟΥΡΑΧΟ)

7η μέρα: Τζαϊπούρ - Βαρανάσι - Σαρνάθ - Βαρανάσι/Τελετή 
Αάρτι
Πρωινή πτήση για Βαρανάσι. Το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε 
για την βουδιστική πόλη Σαρνάθ, με πρώτη μας επίσκεψη στον 
ναό με τις αγιογραφίες που απεικονίζουν τη ζωή του Βούδα 
μέχρι την ανώτερη φώτισή του και την πρώτη του ομιλία πριν 
2.500 χρόνια. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε τα ερείπια της 
πρώτης μονής στο Άλσος των Ελαφιών. Εκεί θα μάθουμε για 
την πρώτη ομιλία του Βούδα και την μεγάλη πνευματική του 
ανακάλυψη, αλλά και τις αναφορές του στις τέσσερις αλήθειες 
γύρω από την οδύνη και την ευγενή οκταπλή ατραπό, που 
οδηγεί στην απελευθέρωση και την εξάλειψη της δυστυχίας και 
του πόνου. Θα μάθουμε επίσης για το ιερό σύμβολο της χώρας, 
τη στήλη του Ασόκα με τα τέσσερα λιοντάρια και τον ιερό 
τροχό της. Επιστρέφοντας στο Βαρανάσι, θα κάνουμε βόλτα με 
ποδηλατάμαξες στους δρόμους παλιάς πόλης μέχρι τις σκάλες 
(γκατ), που οδηγούν εκεί που λαμβάνουν χώρα οι ιερές τελετές 
προς τον θεό Σίβα και τη θεά Γκάνγκα (Γάγγης). Η ώρα κοντεύει 
πλέον 7 το απόγευμα και οι καμπάνες κρατάνε το έθιμο, 
που θέλει τους νέους ιερείς να ακολουθούν το τελετουργικό 
με την καθοδήγηση του μεγάλου ιερέα. Έτσι, τα κοχύλια, τα 
θυμιατά, οι φλόγες και τα λουλούδια παίρνουν τη θέση τους 
και αποτελούν μέρος της τελετής Αάρτι προς τιμήν του μεγάλου 
θεού Σίβα. Κάθε λεπτό της 45λεπτης τελετής καθιστά τη βραδιά 
ξεχωριστή και σίγουρα θα σας γεμίσει με πνευματικές σκέψεις, 
μυστήριο και αγαλλίαση. Όλος ο κόσμος (προσκυνητές και 
τουρίστες) πάλλονται, τραγουδούν ή χτυπούν παλαμάκια, για 
να συμμετάσχουν στο τελετουργικό, μέχρι την αποκορύφωσή 
του. Μετά το τέλος της τελετής μεταφορά στο ξενοδοχείο για 
δείπνο. Διανυκτέρευση.

8η μέρα: Βαρανάσι, Ποταμός Γάγγης - Δελχί
Νωρίς το πρωί θα μυηθείτε στα μυστικά της μητέρας Γκάνγκα, 
που αιώνες τώρα τρέφει και καθαρίζει τα παιδιά της τόσο από 
πνευματική όσο και από …φυσική άποψη. Η πρωινή ομίχλη 

βοηθάει το όλο σκηνικό να σας μεταφέρει αιώνες πίσω, σε 
ένα άλλο τοπίο, διαφορετικό από την βραδινή μας επίσκεψη. 
Η βόλτα με τη βάρκα την ώρα που σημαίνουν οι καμπάνες για 
το κάλεσμα, θα μας μυήσει στα ιδιαίτερα μυστικά του ιερού 
ποταμού, δείχνοντας πώς από τα κρεματόρια επιστρέφονται 
τα πέντε βασικά στοιχεία που αποτελούν τον άνθρωπο, πίσω 
στη φύση. Εδώ η νεκρώσιμη τελετή έχει άλλο χαρακτήρα και 
το ιερό ποτάμι σίγουρα βοηθά ακόμα και στην εξάλειψη των 
οσμών. Ο κόσμος ξαφνικά συγκεντρώνεται και τα πολύχρωμα 
ρούχα τους βάφουν στην κυριολεξία το σκούρο χρώμα του 
ποταμού. Η ώρα του εξαγνισμού είναι ιερή και ιδιαίτερη. Εσείς, 
θεατές σε αυτό το σκηνικό, θα εντυπωσιαστείτε σίγουρα με 
το εθιμοτυπικό, που θέλει το βάπτισμα στον ιερό ποταμό για 
καθαγιασμό, άφεση αμαρτιών και θεραπεία. Τελειώνοντας τη 
βόλτα με τη βάρκα, θα έχετε τη δυνατότητα να γνωρίσετε τους 
αγίους βαμμένους με στάχτες και τον κόσμο να συγκεντρώνεται 
κοντά τους, προσφέροντάς τους ρύζι, προσμένοντας λύσεις 
και συμβουλές στα προβλήματά του. Επιστρέφουμε στο 
ξενοδοχείο για το πρωινό μας και υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο, 
μέχρι την απογευματινή μας μεταφορά στο αεροδρόμιο και την 
πτήση μας για Δελχί. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 

9η μέρα: Δελχί - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο νωρίς το πρωί και πτήση για την 
Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη αυθημερόν.

Μία επίσκεψη στην παλαιότερη πόλη του κόσμου, στις όχθες του ιερού ποταμού Γάγγη, αποτελεί μία μοναδική εμπειρία! Εκεί όλα βοηθούν το 
ταξίδι στον χρόνο και μάλιστα αιώνες πριν. Από τη μυσταγωγία των ιερών τελετών μέχρι τα πρώτα μέρη διδασκαλίας του Βούδα στην πόλη 

Σαρνάθ, όλα θα σας κάνουν να δείτε διαφορετικά το "ατημέλητο" Βαρανάσι.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια (πτήσεις μέσω άλλης 
πόλης) με Turkish ή Qatar ή Emirates • Διαμονή σε 5* ξενοδοχεία • 
Ημιδιατροφή κάθε μέρα • Μεταφορές & εκδρομές όπως αναφέρονται 
στο πρόγραμμα • Τοπικοί έμπειροι ξεναγοί • Έμπειρος συνοδός 
από Ελλάδα • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, ατομική 
ιατροφαρμακευτική ασφάλιση, είσοδοι: € 680 • Βίζα εισόδου στην 
Ινδία: € 55 περίπου - εκδίδεται ηλεκτρονικά από το γραφείο μας και 
απαιτούνται 5 εργάσιμες ημέρες • Τοπικοί φόροι, φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά (καταβάλλονται μόνο στην Ινδία): € 70

Σημειώσεις:
Οι αναχωρήσεις εκτελούνται με ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων.
Επιβάρυνση για συμμετοχή 2 ατόμων χωρίς συνοδό: € 150 ανά επιβάτη
Επιβάρυνση για συμμετοχή 3-6 ατόμων χωρίς συνοδό: € 100 ανά επιβάτη
Επιβάρυνση για συμμετοχή 7-10 ατόμων χωρίς συνοδό: € 80 ανά επιβάτη
Επιβάρυνση για συμμετοχή 10 ατόμων με συνοδό: + € 70 ανά επιβάτη
Επιβάρυνση για μία επιπλέον νύχτα στο Καζουράχο σε 5* ξενοδοχείο + κόστος 
πτήσης: + € 290 ανά επιβάτη στη περίπτωση ελάχιστης συμμετοχής 15 ατόμων. 
Επιβάρυνση για 2 άτομα χωρίς συνοδό: + € 80 επιπλέον των 290. Η πτήση 
πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο.
Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει αν αυτό κριθεί αναγκαίο, για την 
καλύτερη έκβασή του.
Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ.

2 Διαν/σεις Δελχί: The Suryaa 5*
2 Διαν/σεις Άγκρα: Crystal Sarovar Premier 5*
2 Διαν/σεις Τζαιπούρ: Holiday Inn 5*
1 Διαν/ση Βαρανάσι: Ramada Varanasi 5*

Προτεινόμενα ξενοδοχεία 5* ή αντίστοιχα:

9,10 μέρες 
Τιμές κατ’ άτομο

30/3, 6/4, 28/4, 12/5, 26/5, 89/6, 23/6, 
7/7, 21/7, 11/8, 25/8, 8/9, 22/9,
6/10, 27/10, 910/11, 24/11, 8/12

Δίκλινο σε 5* ξενοδοχεία 890

Επιβάρυνση Μονόκλινου + 260

1η-6η μέρα: Όπως περιγράφονται αναλυτικά στο 8ήμερο πρόγραμμα "Ινδία - Χρυσό Τρίγωνο"

Στο ίδιο πρόγραμμα, την 8η μέρα, μπορείτε να 
επεκτείνετε τη διαμονή σας για να γνωρίσετε 

και το Καζουράχο, γνωστό από τους ερωτικούς 
Ινδουιστικούς και Τζαϊνιστικούς ναούς του.Οι μέρες του 

προγράμματος, περιγράφονται στην σελίδα 19 στην 
εκδρομή ΙΝΔΙΑ - Η Τροπική συμφωνία.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΙΝΔΙΑ

Βαρανάσι

Καζουράχο

Δελχί

Φρούριο Άμπερ

ΤζανσίΤζαϊπούρ

Άγκρα
Φατεχπούρ Σικρί

Αμπανέρι

ΒΑΡΑΝΑΣΙ
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7η μέρα: Τζαϊπούρ - Ρανακπούρ - Ουνταϊπούρ / "Η Βενετία της 
Ανατολής" (400 χλμ./5-6 ώρες) 
Πρωινή αναχώρηση για την ρομαντική Ουνταϊπούρ, με τις 
αποχρώσεις της ώχρας και του μωβ των κορυφογραμμών που 
την περιβάλουν, τα μαγευτικά παλάτια, τους μυστηριώδεις 
ναούς, τα πολύχρωμα καλντερίμια, τις ατέλειωτες βαρκάδες 
στη λίμνη Πιτσόλα και τα ατελείωτα παζάρια στις αγορές της. 
Στη διαδρομή μας θα επισκεφθούμε τον μαρμάρινο Τζαϊνιστικό 
ναό της Ρανακπούρ - "ένα ποίημα σε πέτρα". Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο της Ουνταϊπούρ. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

8η μέρα: Ουνταϊπούρ, Ξενάγηση και βαρκάδα στη λίμνη Πιτσόλα
Η σημερινή μας ξενάγηση αρχίζει από το παλάτι της πόλης ή 
αλλιώς το "αρχιτεκτονικό θαύμα του Ρατζαστάν", κτισμένο από 
γρανίτη και μάρμαρο με ένα μείγμα μεσαιωνικής-ευρωπαϊκής 
και κινεζικής αρχιτεκτονικής, πάνω στην ήσυχη λίμνη Πιτσόλα. 
Πριν την επίσκεψή μας, θα σας προσφέρουμε καφέ ή τσάι στους 
κήπους του ανακτόρου, για να απολαύσετε με τον καλύτερο τρόπο 
την επιβλητική είσοδο. Στη συνέχεια θα δούμε τις πολυάριθμες 
αίθουσές του, τον διάκοσμο με τα παγώνια, το χρυσό σύμβολο 
της δυναστείας του ήλιου, την ιδιαίτερη κρεβατοκάμαρα του 
μαχαραγιά και την αίθουσα με τα ασημένια κειμήλια. Θα 
συνεχίσουμε με επίσκεψη του κοντινού ναού Τσαγκντίς(Jagdish), 
με το πανύψηλο κωδωνοστάσιο στολισμένο με γλυπτά χορευτών, 
ελεφάντων, ιππέων και μουσικών. Ακολουθούν οι Κήποι της 
πριγκίπισσας και των 48 υπηρετριών της Saheliyon-Ki-Bari με 
τα όμορφα σιντριβάνια και σημεία ξεκούρασης. Θα περάσουμε 
από τη λίμνη Φατεχσαγκάρ και θα κλείσουμε την περιήγησή 
μας με απογευματινή βαρκάδα στα χρώματα του δειλινού, στα 
γαλήνια νερά της λίμνης Πιτσόλα, περνώντας περιμετρικά από 

την πόλη και θαυμάζοντας από κοντά τις εγκαταστάσεις του 
διάσημου κάτασπρου θερινού ανάκτορου-ξενοδοχείου Taj. Θα 
πραγματοποιηθεί στάση σε κοντινό νησί - σημείο εκδηλώσεων 
και συνεύρεσης του μαχαραγιά με το χαρέμι του, έχοντας έτσι 
μία προνομιακή θέση στη δύση και σε όλη την πόλη, που αρχίζει 
σιγά σιγά να φωταγωγείται. Χρόνος ελεύθερος για ψώνια - 
ζωγραφική πάνω σε κονίαμα από επεξεργασμένη σκόνη οστών 
καμήλας, που καθιστά εμφανή την απεικόνιση και στις δύο όψεις. 
Η τέχνη των πιστών ζωγράφων του μαχαραγιά συνεχίζεται μέχρι 
και σήμερα από τη σχολή της περιοχής. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

9η μέρα: Ουνταϊπούρ - Βαρανάσι
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Βαρανάσι, μέσω Δελχί

10η μέρα: Βαρανάσι - Ποταμός Γάγγης - Δελχί

11η μέρα: Δελχί-Αθήνα

Εκτός από τις λαμπερές λίμνες και το τοπίο που οριοθετούν τα κοντινά βουνά, η Ουνταϊπούρ διαθέτει έναν ρομαντισμό
που ενισχύεται από τα μαγευτικά παλάτια, τους ναούς, τις λίμνες, τα γραφικά σοκάκια, τους διαχρονικούς δρόμους,

τα αρχαία παζάρια, τις καλλιτεχνίες, τις ατέλειωτες βαρκάδες και τις γραφικές βόλτες με άμαξες.
Ένα ακόμα ενισχυμένο πρόγραμμα, έρχεται να προσθέσει στο κλασσικό "Χρυσό Τρίγωνο",

το κομψό τοπίο της "Βενετίας της Ανατολής" μαζί με τη μυσταγωγία της αρχαιότερης πόλης του κόσμου, το Βαρανάσι!

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια (πτήσεις μέσω 
άλλης πόλης) με Turkish ή Qatar ή Emirates • Διαμονή σε 5* 
ξενοδοχεία • Ημιδιατροφή κάθε μέρα • Μεταφορές & εκδρομές 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα • Τοπικοί έμπειροι ξεναγοί 
• Έμπειρος συνοδός από Ελλάδα • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, ατομική 
ιατροφαρμακευτική ασφάλιση, είσοδοι: € 690 • Βίζα εισόδου 
στην Ινδία: € 55 περίπου - εκδίδεται ηλεκτρονικά από το 
γραφείο μας και απαιτούνται 5 εργάσιμες ημέρες • Τοπικοί 
φόροι, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά (καταβάλλονται μόνο στην 
Ινδία): € 80

Σημειώσεις: 
Οι αναχωρήσεις εκτελούνται με ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων 
Επιβάρυνση για συμμετοχή 2 ατόμων χωρίς συνοδό: € 170 ανά επιβάτη
Επιβάρυνση για συμμετοχή 3-6 ατόμων χωρίς συνοδό: € 150 ανά επιβάτη
Επιβάρυνση για συμμετοχή 7-10 ατόμων χωρίς συνοδό: € 100 ανά επιβάτη
Επιβάρυνση για συμμετοχή 10 ατόμων με συνοδό: + € 80 ανά επιβάτη
Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ 
Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει αν αυτό κριθεί αναγκαίο, για 
την καλύτερη έκβασή του 
Οι αναχωρήσεις μετά την 1/10 έχουν επιβάρυνση € 130

2 Διαν/σεις Δελχί: The Suryaa 5*
2 Διαν/σεις Άγκρα: Crystal Sarovar Premier 5*
2 Διαν/σεις Τζαιπούρ: Holiday Inn 5*
2 Διαν/σεις Ουνταϊπούρ: Ramada Udaipur 5*
1 Διαν/ση Βαρανάσι: Ramada Varanasi 5*

Προτεινόμενα ξενοδοχεία 5* ή αντίστοιχα:

11 μέρες 
Τιμές κατ’ άτομο

30/3, 6/4, 28/4, 12/5, 26/5, 89/6, 23/6, 
7/7, 21/7, 11/8, 25/8, 8/9, 22/9,
6/10, 27/10, 910/11, 24/11, 8/12

Δίκλινο σε 5* ξενοδοχεία 1050

Επιβάρυνση Μονόκλινου + 360

ΙΝΔΙΑ - ΜΙΚΡΟ ΡΑΤΖΑΣΤΑΝ 
Ταξίδι  στη γη των Μαχαραγιάδων

ΔΕΛΧΙ - ΑΓΚΡΑ - ΤΖΑΙΠΟΥΡ - ΡΑΝΑΚΠΟΥΡ - ΟΥΝΤΑΙΠΟΥΡ - ΒΑΡΑΝΑΣΙ

1η-6η μέρα: Όπως περιγράφονται αναλυτικά στο 8ήμερο πρόγραμμα "Ινδία - Χρυσό Τρίγωνο"

Οι ανωτέρω ημέρες 9η-11η περιγράφονται αναλυτικά στις 
μέρες 7η-9η του προγράμματός μας "Τα μυστικά του Γάγγη"

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΙΝΔΙΑ

Βαρανάσι

Ουνταϊπούρ
Ρακανπούρ

Δελχί

Τζαϊπούρ

Άγκρα
Φρούριο Άμπερ

Φατεχπούρ Σικρί
Αμπανέρι
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11η μέρα: Δελχί - Κοτσί - Μαράρι 
Πρωινή πτήση για το κομβικό Κοτσί και μεταφορά στο 
παραλιακό Μαράρι για διαμονή σε ένα θέρετρο της περιοχής. 
Ώρα για ξεκούραση στις ανέσεις της μονάδας σας. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση

12η μέρα: Μαράρι - Αλεπέι - Μαράρι
Πρωινή μεταφορά μέχρι το κανάλι του Αλεπέι για επιβίβαση σε 
house boat και κρουαζιέρα στο ειδιλιακό τοπίο που χαρίζουν 
τα αμέτρητα τροπικά νησάκια της περιοχής. Γεύμα εντός του 

σκάφους. Απογευματινή μεταφορά στο ξενοδοχείο σας. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση 

13η μέρα: Κοτσί - Αθήνα
Μεταφορά στο διεθνές αεροδρόμιο του Κοτσί με το διάκοσμο 
από ψεύτικους ελέφαντες. Επιβίβαση και πτήση επιστροφής 
μέσω άλλης πόλης. Άφιξη την ίδια ημέρα στην Αθήνα.

Δυνατότητα επέκτασης της διαμονής σας
στην εξωτική Κεράλα.

8η μέρα: Βαρανάσι - Καζουράχο
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Καζουράχο. Μεταφορά 
στο ξενοδοχείο. Προαιρετικά μπορείτε να παρακολουθήσετε 
ένα σώου περιμετρικά των ναών ή μία φολκλορική παράσταση. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση

9η μέρα: Καζουράχο - Τζανσί - Δελχί
Πρωινή ξενάγηση στον άνω των 1.000 ετών αρχαιολογικό 
χώρο, με τους ναούς που απεικονίζουν θεούς και θεές, 
πολεμιστές, μουσικούς και ζώα. Από μακριά όλα φαίνονται 
φυσιολογικά, από κοντά όμως διακρίνονται έντονες ερωτικές 
στιγμές με "τρίγωνα", όργια και κτηνοβασίες. Αρρενωποί 
άνδρες και αιθέριες καλλονές παίρνουν στάσεις δίπλα από 
τους θεούς! Ένα θέαμα σίγουρα μοναδικό. Πολλοί βιάστηκαν 
να ερμηνεύσουν όλα αυτά ως καλό οιωνό για τη νέα ζωή ή ότι η 

σεξουαλική πράξη είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής. Ακόμα 
θεωρούνταν για πολλούς τόπος μάθησης καλών τεχνών…. 
η πραγματική ερμηνεία ενός απλού ιερέα θα σας μάθει ότι 
για τους πιστούς κάθε πονηρή σκέψη ή ερωτική φαντασίωση 
πρέπει να μείνει έξω από τον ναό και όχι να διεγείρει πονηρά 
το μυαλό την ώρα που θα πρέπει να εισέλθουν και να 
προσευχηθούν πραγματικά με όλο τους το σώμα και το πνεύμα! 
Ακολουθεί μεταφορά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Τζανσί 
και απογευματινή αναχώρηση με το τραίνο για Δελχί. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
 
10η μέρα: Δελχί - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο νωρίς το πρωί και πτήση για την 
Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη αυθημερόν.

Η πιο ήσυχη και εξωτική περιοχή της Ινδίας είναι σίγουρα η Κεράλα. Το νησιωτικό δίκτυο, τα φοινικόδεντρα, οι χαλαροί ρυθμοί, οι ορυζώνες 
τσαγιού στο Μουνάρ, η καθαριότητα και τοπική κουζίνα χωρίς τα έντονα στοιχεία του κάρυ κάνουν τον προορισμό πρώτο σε προτίμηση
στους απανταχού γαμήλιους ταξιδιώτες ή τους αιώνια ερωτευμένους. Οι διαδρομές με τα ποταμόσπιτα στο Αλεπέι χαρίζουν μοναδικές 

αναμνήσεις και η κατάληξη ενός ταξιδιού σε χαλαρωτικούς τόνους είναι ό,τι καλύτερο θα επιθυμούσατε !

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια (πτήσεις μέσω 
άλλης πόλης) με Turkish ή Qatar ή Emirates • Διαμονή σε 5* 
ξενοδοχεία • Ημιδιατροφή κάθε μέρα • Μεταφορές & εκδρομές 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα • Βόλτα με House Boat στη 
Κεράλα • Τοπικοί έμπειροι ξεναγοί • Έμπειρος συνοδός από 
Ελλάδα • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, ατομική 
ιατροφαρμακευτική ασφάλιση, είσοδοι: € 720 • Βίζα εισόδου 
στην Ινδία: € 55 περίπου - εκδίδεται ηλεκτρονικά από το 
γραφείο μας και απαιτούνται 5 εργάσιμες ημέρες • Τοπικοί 
φόροι, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά (καταβάλλονται μόνο στην 
Ινδία): € 80

Σημειώσεις: 
Οι αναχωρήσεις εκτελούνται με ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων 
Επιβάρυνση για συμμετοχή 2 ατόμων χωρίς συνοδό: € 200 ανά επιβάτη
Επιβάρυνση για συμμετοχή 3-6 ατόμων χωρίς συνοδό: € 180 ανά επιβάτη
Επιβάρυνση για συμμετοχή 7-10 ατόμων χωρίς συνοδό: € 150 ανά επιβάτη
Επιβάρυνση για συμμετοχή 10 ατόμων με συνοδό: + € 100 ανά επιβάτη
Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει αν αυτό κριθεί αναγκαίο, για 
την καλύτερη έκβασή του
Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ 
Οι αναχωρήσεις μετά την 1/10 έχουν επιβάρυνση € 350

2 Διαν/σεις Δελχί: The Suryaa 5*
2 Διαν/σεις Άγκρα: Crystal Sarovar Premier 5*
2 Διαν/σεις Τζαιπούρ: Holiday Inn 5*
2 Διαν/σεις Ουνταϊπούρ: Ramada Udaipur 5*
1 Διαν/ση Βαρανάσι: Ramada Varanasi 5*
2 Διαν/σεις Μαράρι(Κεράλα): Marari Beach Rresort 5*

Προτεινόμενα ξενοδοχεία 5* ή αντίστοιχα:

13 μέρες 
Τιμές κατ’ άτομο

30/3, 6/4, 28/4, 12/5, 26/5, 89/6, 23/6, 
7/7, 21/7, 11/8, 25/8, 8/9, 22/9,
6/10, 27/10, 910/11, 24/11, 8/12

Δίκλινο σε 5* ξενοδοχεία 1360

Επιβάρυνση Μονόκλινου + 480

ΙΝΔΙΑ - Η ΤΡΟΠΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΔΕΛΧΙ - ΑΓΚΡΑ - ΤΖΑΙΠΟΥΡ - ΟΥΝΤΑΙΠΟΥΡ - ΒΑΡΑΝΑΣΙ - ΚΕΡΑΛΑ

1η-10η μέρα: Όπως περιγράφονται αναλυτικά στο 11ήμερο πρόγραμμα "Μικρό Ρατζαστάν"

Μετά το Βαρανάσι, μπορείτε να επεκτείνετε τη διαμονή σας για να γνωρίσετε το Καζουράχο, 
γνωστό από τους ερωτικούς Ινδουιστικούς και Τζαϊνιστικούς ναούς του

1 Διαν/ση Βαρανάσι: Ramada Varanasi 5*
Προτεινόμενα ξενοδοχεία 5* ή αντίστοιχα:

Σημειώσεις: • Επιβάρυνση για μία επιπλέον νύχτα στο 
Καζουράχο σε 5* ξενοδοχείο + κόστος πτήσης = € +290 ανά 
επιβάτη στη περίπτωση ελάχιστης συμμετοχής 15 ατόμων. 
Επιβάρυνση για 2 άτομα χωρίς συνοδό = + € 80 επιπλέον των 
290. Η πτήση πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΙΝΔΙΑ

Κεράλα/Κοτσί

Ουνταϊπούρ
Ρακανπούρ

Δελχί

Τζαϊπούρ

Άγκρα
Φρούριο Άμπερ

Φατεχπούρ Σικρί
Αμπανέρι

Κεράλα/Κοτσί

ΚΕΡΑΛΑ

ΚΕΡΑΛΑ
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1η-2η μέρα: Αθήνα - Σαγκάη 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού 
για Σαγκάη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο την επόμενη μέρα και 
παρακολούθηση παράστασης με τα καλύτερα ακροβατικά σόου 
στον κόσμο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Σαγκάη (Περιήγηση Πόλης)
Κατά τη διάρκεια της σημερινής περιήγησής μας στην πόλη θα 
επισκεφθούμε τους περίτεχνους Κήπους του Γιού Γιουάν και τον 
ναό του Βούδα από νεφρίτη, θα κάνουμε μία στάση στην ιστορική 
περιοχή Σιν Τιαντ Ντι και θα δούμε τον ύψους 420 μέτρων πύργο 
Τζιν Μάο (δηλαδή Πύργος της Ευημερίας, με σχεδιαστική βάση τον 
ευοίωνο αριθμό οκτώ 8). Θα συνεχίσουμε με την προβλήτα Μπαντ, 
γνωστή για τη δυτικού τύπου αρχιτεκτονική της, θα περάσουμε 
από τη γεμάτη πολυκαταστήματα λεωφόρο Ναντζίνγκ και τέλος θα 
γνωρίσουμε το SOHO της Σαγκάης, την περιοχή Τιανζιφάνγκ, που 
έχει μεταμορφωθεί από μία βιομηχανική παραμελημένη περιοχή 
σε σημείο διασκέδασης και καινοτόμων τάσεων διακόσμησης και 
αρχιτεκτονικής. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
4η μέρα: Σαγκάη - Υδάτινες πόλεις - Σιτάνγκ - φυτείες τσαγιού-
Χανγκτσόου 
Αναχώρηση από τη Σαγκάη με πρώτη στάση την αρχαία υδάτινη 
πόλη Σιτάνγκ, που μοιάζει σαν να βγαίνει από όνειρο. Εκεί, θα 
περπατήσουμε στον μακρύ σκεπαστό διάδρομο του κεντρικού 
καναλιού και θα θαυμάσουμε τα παμπάλαια σπιτάκια και τα στενά 
δρομάκια. Ακολουθεί επίσκεψη του βουδιστικού ναού Λινγκ Γιν 
(αναπαύσεως της ψυχής) κοντά στο Χανγκτσόου, περνώντας από 
τις φυτείες τσαγιού. Συνεχίζουμε για το Χανγκτσόου. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Χανγκτσόου - Κρουαζιέρα στην λίμνη Σιχού - Σιάν 
Η σημερινή μέρα ξεκινάει με βαρκάδα στην ειδυλλιακή λίμνη Σιχού 
(Δυτική λίμνη) με τις κατάφυτες όχθες, τα πέτρινα γεφύρια και τα 
περίπτερα-παγόδες. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο 
απ΄ όπου θα πετάξουμε 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 παρακολουθήσουμε το φημισμένο θέαμα μουσικής και χορού της 
δυναστείας των Τανγκ (Tang Dynasty Show).
6η μέρα: Σιάν (Πήλινος Στρατός, Περιήγηση πόλης) - Πεκίνο 
Πρωινή ξενάγηση στον διάσημο Πήλινο Στρατό - το μεγαλύτερο 
ταφικό κτέρισμα της ανθρωπότητας, που αποτελείται από 8.099 
πήλινα αγάλματα στρατιωτών και αλόγων, στις φυσικές τους 
διαστάσεις. Ακολουθεί η περιήγησή μας στην πόλη για να δούμε 

τον Πύργο της Καμπάνας και την Παγόδα της Μεγάλης Χήνας με θέα 
τα καλοδιατηρημένα τείχη της δυναστείας των Μινγκ. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και πτήση για Πεκίνο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Πεκίνο (Σινικό Τείχος, Ιερός Δρόμος, Αυτοκρατορική 
Νεκρόπολη, Ολυμπιακές εγκαταστάσεις) 
Πρωινή εκδρομή στο θρυλικό Σινικό Τείχος. Με μήκος 8.850 
χιλιομέτρων (και κατά μια πιο σύγχρονη μέτρηση, το συνολικό του 
μήκος με όλες τις διακλαδώσεις φθάνει τα 21.196 χιλιόμετρα), το 
Σινικό Τείχος αποτελεί το μεγαλύτερο σε διαστάσεις ανθρώπινο 
οικοδόμημα. Ακολουθεί επίσκεψη στην Αυτοκρατορική Νεκρόπολη 
και τον Ιερό Δρόμο με τα μυθικά ζώα-φύλακες των τάφων. Στη 
συνέχεια θα γίνει μία ολιγόχρονη επίσκεψη σε εργαστήριο 
μαργαριταριών και κατά την επιστροφή, θα σταματήσουμε για να 
φωτογραφήσουμε τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις και ειδικότερα 
την περίφημη "Φωλιά του Πουλιού" - το Ολυμπιακό Στάδιο, όπου 
φιλοξενήθηκαν τα αγωνίσματα του στίβου καθώς και οι τελετές των 
Ολυμπιακών Αγώνων το 2008. Δείπνο με τη νοστιμότατη πάπια του 
Πεκίνου. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Πεκίνο, Πλατεία Τιέν Αν Μεν, Απαγορευμένη Πόλη, 
Χουτόνγκ
Με αφετηρία την ιστορική πλατεία Τιεν Αν Μεν, εκεί όπου βρίσκεται 
το Μαυσωλείο του Μάο, θα περάσουμε στην Απαγορευμένη Πόλη, 
στην οποία ζούσαν για 500 περίπου χρόνια οι αυτοκράτορες 
της δυναστείας των Μινγκ και των Τσινγκ. Το συγκρότημα της 
Απαγορευμένης Πόλης καλύπτει μια έκταση 720.000 τετραγωνικών 
μέτρων και περιλαμβάνει περισσότερα από 980 κτίρια - παλάτια, 
παγόδες, ιδιωτικά δώματα του αυτοκράτορα και των παλλακίδων, 
μαρμάρινους διάδρομους, τοξοειδείς γέφυρες. Αφού ξεναγηθούμε 
στα κυριότερα δωμάτια (όπως την αίθουσα του θρόνου και 
τα δωμάτια των παλλακίδων), θα συνεχίσουμε στα περίφημα 
Χουτόνγκ, τις παλιές γειτονιές γύρω από την Απαγορευμένη 
Πόλη με τα παραδοσιακά μονώροφα σπίτια τους, στα οποία θα 
περιηγηθούμε με παραδοσιακές άμαξες - Δώρο του Γραφείου μας. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Πεκίνο (Θερινά Ανάκτορα, Ναός του Ουρανού) - Πτήση για 
Αθήνα 
Τα θερινά ανάκτορα της φιλόδοξης αυτοκράτειρας Τζου Χσι (Σι 
Ξι) με τις περίτεχνες γέφυρες και τη γραφική λίμνη, απέχουν μόλις 
12 χιλιόμετρα από το Πεκίνο. Εκεί θα θαυμάσουμε τον σκεπαστό 
διάδρομο των 700 μέτρων, όμορφα ζωγραφισμένο με μυθολογικές 
παραστάσεις και στο τέλος του να δεσπόζει το περίφημο "Μαρμάρινο 
Καράβι". Τελευταία μας στάση, ο Ναός του Ουρανού, σύμβολο της 

Δυναστείας των Μινγκ και το μοναδικό κυκλικό κτίσμα όλης της 
Κίνας. Συνεχίζουμε με επίσκεψη του ναού Λάμα ή της Αρμονίας, 
που είναι ο μεγαλύτερος ναός Θιβετιανού Βουδισμού στο Πεκίνο. 
Ακολουθεί μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής μέσω 
ενδιάμεσου σταθμού. 
10η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΣΑΓΚΑΗ - ΣΙΤΑΝΓΚ - ΧΑΝΓΚΤΣΟΟΥ - ΛΙΜΝΗ ΣΙΧΟΥ - ΣΙΑΝ - ΠΗΛΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ - ΠΕΚΙΝΟ - ΣΙΝΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΙΕΝ ΑΝ ΜΕΝ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΠΟΛΗ - ΧΟΥΤΟΝΓΚ - ΘΕΡΙΝΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ - ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ

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

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια μέσω ενδιάμεσου σταθμού 
• Ξενοδοχεία 5* και 4* στο 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.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, Βίζα Εισόδου στην Κίνα, 
Ατομική ασφαλιστική κάλυψη: 750 € • Τοπικοί φόροι: 85€ κατ' άτομο, 
πληρωτέοι στην Κίνα • Δείπνο την ημέρα επιστροφής.

12 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

23/2, 9,23/3, 6,27/4, 18,25/5, 
1,15,29/6, 13,27/7, 3,17,31/8, 7,21/9, 

12,26/10, 9,23/11, 7/12
Δίκλινο 1099

Επιβάρυνση Μονόκλινου + 550

Σημειώσεις: 
Οι αναχωρήσεις εκτελούνται με ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων 
Επιβάρυνση για συμμετοχή 10-12 ατόμων με συνοδό: + € 95 ανά επιβάτη
Επιβάρυνση για συμμετοχή 7-9ατόμων με συνοδό: + € 280 ανά επιβάτη
Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει αν αυτό κριθεί αναγκαίο, για 
την καλύτερη έκβασή του 
Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ, έγχρωμη φωτογραφία με σκούρο 
ένδυμα σε λευκό φόντο
Η ροή του προγράμματος μπορεί ν' αλλάξει για την καλύτερη έκβαση του
Επιβάρυνση για ατομικό αγγλόφωνο 3ήμερο πακέτο προέκτασης στο 
Χονγκ Κονγκ = + € 650. Περιλαμβάνει αεροπορικό εισιτήριο για Σαγκάη, 
2 νύχτες στο Harbour Plaza North Point Hotel 4* με πρωινό, ολοήμερο 
αγγλόφωνη ξενάγηση

2 Διαν/σεις Σαγκάη: Northern Hotel 5* 
1 Διαν/ση Χανγκτσόου: Zhejiang International Hotel 5*
1 Διαν/ση Σιάν: Grand Noble Hotel 5*
3 Διαν/σεις Πεκίνο - Sunworld Hotel 4*

Προτεινόμενα ξενοδοχεία 4* ή αντίστοιχα

ΔΏΡΟ: ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΑΜΑΞΕΣ ΣΤΑ ΧΟΎΤΟΝΓΚ, 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΔΡΟΜΟ, ΣΟΟΎ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΏΝ ΣΤΗ ΣΑΓΚΑΗ, 

ΘΕΑΜΑ ΜΟΎΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΎ ΤΗΣ ΔΎΝΑΣΤΕΙΑΣ ΤΏΝ ΤΑΝΓΚ

ΚΙΝΑ

Σανγκάη

Χανγκτσόου

Σιάν

Πεκίνο

Σιτάνγκ

ΣΙΑΝ
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1η μέρα: Αθήνα - Οσάκα
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για 
την Οσάκα
2η μέρα: Οσάκα 
Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
3η μέρα: Οσάκα - Νάρα - Κόγια (2 ώρες από Οσάκα)
Πρωινή ξενάγηση του κάστρου της Οσάκα και αναχώρηση για Νάρα. 
Άφιξη και επίσκεψη του ναού Todaiji και του πάρκου των ελαφιών της 
Νάρα. Συνεχίζουμε για το όρος Κόγια (ένα θρησκευτικό κέντρο που 
ιδρύθηκε το 816 από τον βουδιστή μοναχό Kobo Daishi). Τακτοποίηση 
σε παραδοσιακούς γιαπωνέζικους δίκλινους κοιτώνες. 
Σημείωση: Υπάρχει δυνατότητα να παραλάβετε την κύρια αποσκευή 
σας στο Κιότο, για να μπορέσετε να είστε άνετοι στο διήμερο 
πρόγραμμα που ακολουθεί (όρος Κόγια, Χιροσίμα). 
4η μέρα: Κόγια, πρωινή προσευχή - Χιροσίμα
Το πρωί θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το 
τελετουργικό της προσευχής των μοναχών. Ακολουθεί παραδοσιακό 
γιαπωνέζικο πρωινό και αφού γεμίσουν τα πνευμόνια μας με τον 
καθαρότερο αέρα της χώρας, θα μεταβούμε με τραίνο στην ιστορική 
πόλη Χιροσίμα (γνωστή από την έκρηξη της πρώτης ατομικής βόμβας 
το 1945). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.
5η μέρα: Χιροσίμα - Μιγιατζίμα - Κιότο 
Πρωινή επίσκεψη στο γραφικό νησί Μιγιατζίμα με την περίφημη πλωτή 
πύλη (χαρακτηριστικό πολυ-φωτογραφημένο σημείο της χώρας). 
Συνεχίζουμε με το πάρκο της Ειρήνης και το αντίστοιχο μουσείο. 
Περνώντας από τον Θόλο της ατομικής βόμβας, θα υπάρχει χρόνος 
ελεύθερος και στη συνέχεια θα μεταβούμε στον σιδηροδρομικό σταθμό 
και θα επιβιβαστούμε στο τραίνο για το Κιότο. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.
6η μέρα: Κιότο, Ξενάγηση, Τελετή τσαγιού 
Πρωινή επίσκεψη στον ναό Ρυουαντζί (Ryōan-ji) και στο περίφημο 
Χρυσό Περίπτερο Κινκάκουτζι (Kinkakuji). Χρόνος ελεύθερος για 
φωτογραφίες και συνεχίζουμε με επίσκεψη στο κάστρο Νίτζο (Nijo) 
και τους κήπους του. Η ημέρα μας θα κλείσει με βόλτα στη γραφική 
συνοικία Gion, όπου θα παρακολουθήσουμε την παραδοσιακή τελετή 
τσαγιού. Ακολουθεί (προαιρετικά) ένα μοναδικό δείπνο, βλέποντας 

ντόπιους να περνούν από την περιοχή φορώντας τις παραδοσιακές 
τους ενδυμασίες. 
7η μέρα: Κιότο - Λίμνη Άσι (όρος Φούτζι) - Χακόνε 
Αναχώρηση με τραίνο-βολίδα για τους πρόποδες του ιερού όρους 
Φούτζι (3 ώρες). Άφιξη και βόλτα με "πειρατικό" πλοίο στην όμορφη 
λίμνη Άσι, με θέα το Φούτζι. Μετά το τέλος της κρουαζιέρας, θα 
μεταβούμε στη Χακόνε (περιοχή γνωστή για τις φυσικές ιαματικές της 
πηγές). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για να 
απολαύσετε το μπάνιο σας στις ιαματικές πηγές της μονάδας σας. 
8η μέρα: Χακόνε - Τόκιο 
Μεταφορά με τραίνο στο Τόκιο. Άφιξη και επίσκεψη στους ναούς 
Ασάκουσα και Σενσότζι. Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε στον γνωστό 
δρόμο με τα ηλεκτρονικά Νακαμίσε και τα εμπορικά της Σιντζούκου. 
Τέλος, θα επισκεφθούμε το μητροπολιτικό παρατηρητήριο για να 
θαυμάσουμε τη θέα της πόλης από ψηλά! Μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για να επισκεφθείτε τη συνοικία 
Χαραζούκου που εντυπωσιάζει με τη νεανική κολεξιόν της, τους 
εμπορικούς δρόμους της περιοχής Ginza και τους υπέροχους κήπους 
του βασιλικού ανακτόρου. 
9η μέρα Τόκιο - Νίκκο (κατά μήκος του ρομαντικού δρόμου της 
Ιαπωνίας) - Τόκιο
Πρωινή αναχώρηση για το Νίκκο, όπου θα επισκεφθούμε τον ναό 
Τοσόγκου με τα περίτεχνα διακοσμημένα κτίσματα. Χρόνος ελεύθερος 
για γεύμα (προαιρετικό) και θα συνεχίσουμε για να θαυμάσουμε 
τους εντυπωσιακούς καταρράκτες Κέγκον και τη λίμνη Τσουζέντζικο 
(Chuzenjiko) με το τελεφερίκ. Επιστροφή στο Τόκιο και υπόλοιπο της 
ημέρας ελεύθερο.
10η μέρα: Τόκυο - Αθήνα 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού. 
11η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Σημειώσεις:  • Απαραίτητη προκράτηση 30 ημερών πριν την αναχώρηση 
Η ροή του προγράμματος μπορεί ν' αλλάξει για την καλύτερη έκβαση 
του και να εκτελεστεί και με αντίστροφη φορά. •  Υποχρεωτική ελάχιστη 
συμμετοχή 30 ατόμων • Σε περίπτωση μικρότερης συμμετοχής η 

ΙΑΠΩΝΙΑ 
Στην καρδιά της εποχής των Ανθισμένων Κερασιών

ΟΣΑΚΑ - ΝΑΡΑ - ΟΡΟΣ ΚΟΓΙΑ ΜΕ ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ - ΧΙΡΟΣΙΜΑ - ΜΙΓΙΑΤΖΙΜΑ - ΚΙΟΤΟ - ΛΙΜΝΗ ΑΣΙ/ΟΡΟΣ ΦΟΥΤΖΙ - ΧΑΚΟΝΕ - ΤΟΚΙΟ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με ενδιάμεσο σταθμό • 
Πάσο μεταφοράς τραίνων • Ξενοδοχεία 4*, εκτός του όρος Κόγια που 
η διανυκτέρευση γίνεται σε κοιτώνες (1 Διαν/ση στην Οσάκα, 1 Διαν/
ση στο όρος Κόγια, 1 Διαν/ση στη Χιροσίμα, 2 Διαν/σεις στο Κιότο, 2 
Διαν/σεις στο Τόκυο) • 6 πρωινά και 2 γεύματα (1 στη Χακόνε & 1 στο 
όρος Κόγια) • Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως αναγράφονται • 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Συνοδός από Αθήνα.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων: 
€ 890/άτομο • Τοπικοί φόροι: € 80/άτομο (καταβάλλονται τοπικά).

11 μέρες
τιμές κατ’ άτομο σε δίκλινο

2/4 
(ανθισμένες 

κερασιές)

24/5, 7/6, 28/6, 
12/7, 26/7, 9/8, 
23/8, 6/9, 11/10, 

8/11, 6/12
Σε δίκλινο 2.695 2250
Επιβάρυνση μονόκλινου + 780 + 750
Επιβάρυνση για συμμετοχή 20 ατόμων + 180 + 150
Επιβάρυνση για συμμετοχή 15 ατόμων + 230 + 190
Στη περίπτωση ατομικού (χωρίς γεύματα & συνοδό), με αγγλόφωνες ξεναγήσεις
2-3 άτομα + + € 2.800
4-5 άτομα  + € 880
6-7 άτομα  + € 440
8-9 άτομα  + € 250

Στην περίπτωση προεπιλεγμένων αγγλόφωνων αναχωρήσεων, μαζί με 
άλλους πελάτες: 7νυχτο / Τόκιο (3)-όρος Φούτζι-Χακόνε & Κιότο(3), με πλήρη 

διατροφή σε 3*+ ξενοδοχεία+

Τιμή κατ άτομο

10/3, 7/4, 5/5, 
19/5, 9/6, 7/7, 

21/7, 18/8, 8/9, 
29/9, 13/10, 
10/11, 1/12

Σε δίκλινο 2300
Επιβάρυνση μονόκλινου + + 510

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΑΠΟ € 2.250

Απολαύστε τη μοναδική εμπειρία της πρωινής προσευχής στο ιερό όρος Κόγια, με διαμονή εντός της μονής. Χαλαρώστε στις ιαματικές πηγές 
της μονάδας σας στη Χακόνε. Δείτε το φαινόμενο των ανθισμένων κερασιών στην καρδιά της εποχής τους, στο Κιότο. Εξασφαλισμένη από εμάς

η μεταφορά των αποσκευών σας στα δύσκολα σημεία του προγράμματος (συνολικά δύο φορές)

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΕΛΛΟΝΤΟΣ

Οσάκα

Κιότο
Τόκιο

Χακόνε

Νίκκο

Νάρα

Όρος Φούτζι

Χιροσίμα

Μιγιατζίμα

ΙΑΠΩΝΙΑ

εκδρομή πραγματοποιείται με επιβάρυνση • Απαραίτητο διαβατήριο 
με 6μηνη ισχύ
 • Τα γεύματα έχουν υπολογιστεί να δίνονται σε εστιατόρια κατά τη 
διάρκεια των εκδρομών (και δείπνο στο όρος Κόγια) 

ΚΙΟΤΟΚΙΟΤΟ
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΣΙΓΚΑΠΟΎΡΗ

ΠΟΎΚΈΤ / ΜΠΑΝΓΚΟΚ

ΒΙΈΤΝΑΜ

ΦΙΛΙΠΠΙΝΈΣ (ΜΠΟΡΑΚΑΙ)

ΜΠΑΛΙ

ΤΑΪΠΈΪ

ΚΟΎΑΛΑ ΛΟΎΜΠΟΎΡ
ΛΑΓΚΑΟΥΙ

ΚΙΝΑ 
(ΧΑΝΤΖΟΟΥ / ΣΟΥΤΣΟΟΥ / ΣΑΓΚΑΗ)

ΛΟΜΠΟΚ

ΣΙΔΝΈΪ / ΜΈΛΒΟΎΡΝΗ

ΜΑΚΑΟ / ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

ΜΑΛΒΙΔΈΣ

750€

650€

620€

870€

940€

810€

710€

890€

935€

750€

890€

1380€

 οι τιμές είναι κατά προσέγγιση στον οικονομικότερο ναύλο και  έχουν υπολογιστεί για 4 νύχτες σε ξενοδοχεία 4* με πρωινό, μεταφορές και αεροπορικά εισιτήρια με τη Scoot (με χρήση αποσκευής , χωρίς γεύματα)

ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΦΟΡΟΥΣ

ΑΘΗΝΑ: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 4, ΣΥΝΤΑΓΜΑ    Τηλ. 210 3290100 info@manessistravel.gr
ΚΗΦΙΣΙΑ: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 263      Τηλ. 210 8010150  kifisia@manessistravel.gr
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 39 Τηλ. 210 6008802 agiaparaskevi@manessistravel.gr 
ΓΛΥΦΑΔΑ: ΛΑΟΔΙΚΗΣ 33-35 & Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 12 στο SOLETO Τηλ. 210 8945775 glyfada@manessistravel.gr ΜΗΤ.Ε 0206Ε60000249700NEO

www.manessistravel.gr
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1η μέρα: Αθήνα - Κολόμπο 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για 
την πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα, το Κολόμπο. 
2η μέρα: Κολόμπο - Νταμπούλα/Σιγκιρίγια (175 χλμ)
Πρωινή άφιξη στο Κολόμπο και περιήγηση της πόλης που σφύζει 
από ζωή. Περνάμε από τον ιστορικό ιππόδρομο, που σήμερα 
φιλοξενεί καταστήματα με προϊόντα τσαγιού, ρούχων και τροφίμων. 
Θα δούμε το ρολόι των 100 ετών, θα κάνουμε βόλτα στην πλωτή 
αγορά του Πετάχ και θα φθάσουμε στην πλατεία της Ανεξαρτησίας 
με τα επώνυμα καταστήματα, τα μεγάλα εστιατόρια και μπαρ 
(παραδοσιακό στέκι για ντόπιους και τουρίστες). Στη συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε για την Νταμπούλα και θα επισκεφθούμε τις σπηλιές 
της, που αποτελούν μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unes-
co. Πρόκειται για ένα μοναδικό σύμπλεγμα 5 σπηλαίων με έκταση 
μεγαλύτερη από 2.000 τετραγωνικά μέτρα, καλυμμένα με υπέροχες 
τοιχογραφίες, στις οποίες απεικονίζονται στιγμές από τη ζωή του 
Βούδα. Τα σπήλαια φιλοξενούν επίσης περί τα 150 αγάλματα του 
Βούδα διαφόρων μεγεθών και στάσεων, από τα οποία ξεχωρίζει 
μια κολοσσιαία μορφή του, μήκους 14 μέτρων. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο της Νταμπούλα ή της Σιγκιρίγια. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Νταμπούλα - Σιγκιρίγια - Πολοναρούα - Νταμπούλα/
Σιγκιρίγια
Πρωινή αναχώρηση για τη Σιγκιρίγια. Φθάνοντας θα ανεβούμε στον 
περίφημο βράχο της Σιγκιρίγια, που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς της Unesco. Πρόκειται για ένα εκπληκτικό πέτρινο 
φρούριο ύψους 250 μέτρων, που κτίστηκε το 477 μ.Χ. και είναι 
γνωστό σαν "φρούριο-λιοντάρι". Στην κορυφή του βράχου βρίσκονται 
τα θεμέλια ενός τεράστιου παλατιού με κήπους και βασιλική 
πισίνα. Το σημαντικότερο όμως αξιοθέατο του βράχου αυτού είναι 
οι εντυπωσιακές νωπογραφίες με τις γυμνόστηθες κοπέλες, τις 
"Παρθένες της Σιγκιρίγια", ζωγραφισμένες με γήινες χρωστικές 
πάνω σε ασβεστοκονίαμα. Ακολουθεί η μεσαιωνική πρωτεύουσα 
Πολοναρούα, η οποία περιλαμβάνεται στα μνημεία παγκόσμιας 
κληρονομιάς της Unesco. Εδώ θα θαυμάσουμε τα ερείπια του 
παλατιού, την Αίθουσα Ακροάσεων, το βασιλικό λουτρό, το Gal Vi-
haraya με τα 4 υπέροχα αγάλματα του Βούδα σε όρθια, καθιστή και 
ξαπλωμένη στάση, τον ναό που φυλάσσονταν το ιερό λείψανο του 
δοντιού του Βούδα (πριν μεταφερθεί στην Κάντυ) και τα ερείπια του 
μοναστηριού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Νταμπούλα - Κάντυ - Φυτείες τσαγιού - Νουβάρα Ελίγια 
Πρωινή αναχώρηση για την πανέμορφη Κάντυ, παλαιά πρωτεύουσα 

των βασιλέων της Κεϋλάνης, γεμάτη από θρύλους και παραδόσεις. 
Μετά από μία μικρή βόλτα με το αυτοκίνητο περιμετρικά της λίμνης, 
θα επισκεφθούμε το παζάρι με τις πολυάριθμες χειροποίητες 
κατασκευές, καθώς και τον ναό στον οποίο φυλάσσεται το ιερό 
κειμήλιο του δοντιού του Βούδα. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε 
για την Νουβάρα Ελίγια, με ενδιάμεση στάση σε βιομηχανία 
συλλογής και παραγωγής τσαγιού, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 
μάθουμε τη διαδικασία και τον τρόπο παρασκευής του παγκοσμίως 
διάσημου τσαγιού Κεϋλάνης. Θα καταλήξουμε στην "Μικρή Αγγλία", 
τη Νουβάρα Ελίγια, μια περιοχή που περιβάλλεται από κοιλάδες 
με φυτείες τσαγιού, όπου θα επισκεφθούμε το πάρκο Βικτώρια, τη 
λίμνη Γκρέγκορυ και την τοπική αγορά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 
5η μέρα: Νουβάρα Ελίγια - Θεαματική διαδρομή με τραίνο 
Έλλα - Γυάλα 
Σήμερα το πρωί θα μεταβούμε στον σιδηροδρομικό σταθμό και θα 
ακολουθήσουμε μια υπέροχη διαδρομή μέχρι την Έλλα, απ΄ όπου θα 
μεταβούμε οδικώς στο Εθνικό Πάρκο Γυάλα. Τακτοποίηση σε σκηνές 
και χρόνος ελεύθερος.
6η μέρα: Σαφάρι στο πάρκο Γυάλα - Γουελιγκάμα
Στα νοτιοανατολικά του νησιού, ένα θαυμάσιο προστατευόμενο 
πάρκο, μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε σαφάρι με τζιπ και να 
γνωρίσουμε την άγρια ομορφιά των ζώων του και κυρίως των 
ελεφάντων. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την παραλιακή ζώνη του 
νησιού, προς την Γουελιγκάμα (γνωστή για τους ψαράδες της, που 
ψαρεύουν πάνω σε πασσάλους). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 
7η μέρα: Γουελιγκάμα
Ημέρα ξεκούρασης στις ακτές της Σρι Λάνκα. 
8η μέρα: Γουελιγκάμα - Κολόμπο 
Πρωινή αναχώρηση για το Κολόμπο. Στην περίπτωση που δεν 
επιλέξετε την επέκταση στις Μαλδίβες, θα υπάρξει ξενάγηση της 
πρωτεύουσας Κολόμπο Μεταφορά στο ξενοδοχείο για δείπνο και 
διανυκτέρευση. Όσοι ακολουθήσουν το πρόγραμμα διακοπών στις 
Μαλδίβες, θα έχουν πρωινή πτήση για Μάλε. 
9η μέρα: Κολόμπο - Αθήνα 
Πρωινό εντός ξενοδοχείου. Check out στις 12.00 το μεσημέρι και 
χρόνος ελεύθερος για ψώνια. Αργά το βράδυ θα γίνει μεταφορά σας 
στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω άλλης πόλης.

9 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

6/4, 21/4, 5/5, 16/6, 30/6, 14/7, 
28/7, 11/8, 25/8, 5/9, 22/9, 

6/10, 20/10, 10/11, 1/12
Δίκλινο σε 5* ξενοδοχεία 1150

Επιβάρυνση Μονόκλινου + 550

ΣΑΦΑΡΙ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ - ΘΕΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕ ΤΡΑΙΝΟ ΣΕ ΟΡΥΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ ΤΣΑΓΙΟΥ,
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΣΤΙΣ ΜΑΛΔΙΒΕΣ

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ (ΜΑΛΔΙΒΕΣ)

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης 
• Μεταφορές, εκδρομές, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα 
• Ξενοδοχεία 4*, 5* • Ημιδιατροφή • Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
• Συνοδός (στην περίπτωση συμμετοχής άνω των 15 ατόμων).
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, ατομική 
ιατροφαρμακευτική ασφάλιση, είσοδοι: € 690 •Τοπικοί φόροι, 
φιλοδωρήματα, αχθοφορικά (καταβάλλονται μόνο στην Σρι 
Λάνκα): € 65

Σημειώσεις: 
Οι αναχωρήσεις εκτελούνται με ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων 
Επιβάρυνση για συμμετοχή 2 ατόμων χωρίς συνοδό: € 80 ανά επιβάτη
Επιβάρυνση για συμμετοχή 3-6 ατόμων χωρίς συνοδό: € 65 ανά επιβάτη
Επιβάρυνση για συμμετοχή 7-10 ατόμων χωρίς συνοδό: € 40 ανά επιβάτη
Επιβάρυνση για συμμετοχή 10 ατόμων με συνοδό: + € 50 ανά επιβάτη
Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει αν αυτό κριθεί αναγκαίο, για 
την καλύτερη έκβασή του 
Μέση επιβάρρυνση 100€ για το διάστημα 1 Ιουλίου - 30 Αυγούστου
Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ

2 Διανυκτερεύσεις Νταμπούλα: Cinnamon 5*
1 Διανυκτέρευση Νουβάρα Ελίγια: The Grand Kandyan 5*
1 Διανυκτέρευση: Cinnamon Wild-Yala 4*+ σε Jungle Chalet
2 Διανυκτερεύσεις Γουελιγκάμα: Marriot Resort & Spa 5*
1 Διανυκτέρευση Κολόμπο: Cinnamon Lakeside 5*

Προτεινόμενα ξενοδοχεία 4* ή αντίστοιχα

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΑΛΔΙΒΕΣ
Μπορείτε να ακολουθήσετε ένα πρόγραμμα διακοπών στις 
Μαλδίβες 3 Διανυκτερεύσεων, επιλέγοντας το ξενοδοχείο, 
την κατηγορία γεύματος και τον τύπο δωματίου. Ενδεικτικό 
κόστος 865€ για τρεις νύχτες στο Sun Island με ημιδιατροφή.

Γυάλα

Γουελ
ιγκάμα

Νταμπούλα Πολοναρούα

Νουβάρα
Ελίγια

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ

Κάντι

Σιγκιρίγια

Κολόμπο

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΝΟΎΒΑΡΑ ΕΛΙΓΙΑ
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ΣΑΜΑΡΚΑΝΔΗ

1η μέρα: Αθήνα - Τασκένδη 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού 
για Τασκένδη. Βραδινή άφιξη στην Τασκένδη, μεταφορά στο 
ξενοδοχείο και διανυκτέρευση (δεν περιλαμβάνεται δείπνο).
2η μέρα: Τασκένδη (Ξενάγηση)
Σήμερα το πρωί θα περιηγηθούμε στην περιοχή γύρω από την 
πλατεία Ανεξαρτησίας, καθώς και στο παλιό τμήμα της πόλης, 
όπου θα δούμε το θρησκευτικό συγκρότημα του Khasti Imam, το 
μαυσωλείο του Kaffal Shashi, τον μεντρεσέ Barak Khan, το τζαμί 
Μούι Μουμπάρακ - χώρος φύλαξης του Κορανίου του χαλίφη 
Οσμάν με τα χρυσά μαλλιά του προφήτη Μωάμεθ, το 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: Τασκένδη - Χίβα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Χίβα, "το έβδομο θαύμα 
του κόσμου", την πιο καλοδιατηρημένη μεσαιωνική πόλη της 
κεντρικής Ασίας. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας θα θαυμάσετε 
το φρούριο με τα αρχιτεκτονικά αριστουργήματα, τα πλακόστρωτα 
σοκάκια, τους μιναρέδες και τα δαντελωτά μωσαϊκά των αρχαίων 
τειχών. Στην παλιά πόλη θα επισκεφθούμε το συγκρότημα του 
Παχλεβί Μαχμούντ, το παλάτι του Νουράλα Μπέη, το φρούριο 
Κούνια Αργκ, το τζαμί Μέτσετ, τον μιναρέ και τον μεντρεσέ του 
Ισλάμ Χότζα. Θα ακολουθήσει τοπικό φολκλορικό σόου και δείπνο 
στο μεσαιωνικό Allakullikhan Madrasah. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Χίβα - Mπουχάρα (450 χλμ)
Πρωινή αναχώρηση για τη θρυλική Μπουχάρα. Διασχίζοντας την 
απόκοσμη έρημο Κιζίλ Κουμ και το εξωτικό τοπίο με τις καμήλες και 
τις παραδοσιακές γιούρτες των νομάδων στις όχθες του ποταμού 
Aμού Ντάρια (Ώξος), θα φθάσουμε στο "ανατολίτικο θαύμα", 
όπως την αποκαλούν, μία γοητευτική πόλη με πλινθόκτιστα 

τζαμιά, περίτεχνα διακοσμημένες ιερατικές σχολές, ψηλόλιγνους 
μιναρέδες, οχυρωματικά τείχη, παλάτια, τυρκουάζ τρούλους και 
γραφικές σκεπαστές αγορές με όλα τα χρώματα, τα αρώματα και 
τα προϊόντα της Ανατολής. Δείπνο θα δοθεί κατά τη διάρκεια των 
μαθημάτων βαφής κεραμικών αναμνηστικών πιάτων στο Gijduvan. 
Μεταφορά στη Μπουχάρα. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Mπουχάρα (Ξενάγηση)
Στη σημερινή μας ολοήμερη ξενάγηση, θα δούμε την "Ακρόπολη 
της Κιβωτού" (Ark Citadel), τα ανάκτορα των Eμίρηδων, το τζαμί 
Μαγκόκι Ατάρι και τους μεντρεσέδες Κουκελντάς και Ναντίρ 
Ντεβάν Mπέγκι. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Χαγάκα Ντιβάν 
Μπέγκι, που είναι από τα ωραιότερα πανδοχεία πάνω στον Δρόμο 
του Μεταξιού, το θερινό Παλάτι του Σιτόρα Χότζα, το τζαμί Μπολό 
Χάουζ και το Μαυσωλείο των Σαμανιδών. Ακολουθεί επίσκεψη σε 
φάμπρικα κατασκευής κεραμικών, δοκιμή τοπικών γλυκισμάτων 
και παραδοσιακού τσαγιού. Θα έχετε επίσης την ευκαιρία να 
χαλαρώσετε σε ένα χαμάμ με παράδοση 300ετών. Δείπνο θα δοθεί 
παράλληλα με ένα σόου-επίδειξη από ασιατικές φορεσιές και 
χορούς σε μεσαιωνικό μεντρεσέ. Στη περίπτωση κακού καιρού το 
δείπνο θα δοθεί στο εργαστήριο Suzane.
6η μέρα: Μπουχάρα - Νουράτα - Λίμνη Αϊνταρκούλ (διαμονή σε 
γιούρτες)
Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το αρχαίο 
φρούριο του Μεγάλου Αλέξανδρου στη Νουράτα. Στη συνέχεια 
θα αναχωρήσουμε για τη λίμνη Αϊνταρκούλ, όπου θα έχετε την 
ευκαιρία να διανυκτερεύσετε σε γιούρτες ακριβώς δίπλα από 
τη λίμνη, με όλες τις ανέσεις της σημερινής εποχής. Εκεί, θα 
μπορέσετε να κάνετε βόλτα με καμήλες και να απολαύσετε την 
εμπειρία με παραδοσιακό δείπνο περιμετρικά της εστίας.
7η μέρα: Αϊνταρκούλ - Μαθήματα μαγειρικής, Οινογευσία - 
Σαμαρκάνδη
Μετά το πρωινό στις γιούρτες, ακολουθεί στάση σε παραδοσιακό 

σπίτι, για να πάρετε μαθήματα τοπικής μαγειρικής και να γευθείτε το 
τοπικό πιλάφι (πλοφ). Άφιξη στη θρυλική Σαμαρκάνδη, τη δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη της χώρας και πρωτεύουσα του Ταμερλάνου, 
κάνοντας μία πρώτη γνωριμία της πόλης. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και δείπνο σε τοπικό εστιατόριο. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Σαμαρκάνδη (Περιήγηση, Ελ Μερός)
Κατά τη σημερινή μας ξενάγηση θα επισκεφθούμε το μαυσωλείο 
Γκουρ Εμίρ, όπου βρίσκεται ο τάφος του Ταμερλάνου και την 
κεντρική πλατεία Ρεγκιστάν, όπου βρίσκονται οι τρεις πιο 
σημαντικοί μεντρεσέδες της πόλης: Μεντρέσα-αστεροσκοπείο 
Ουλουγκπέκ, Μεντρέσα Σερ Ντορ και το μεγαλύτερο τζαμί-
Μεντρέσα Τίλα Κόρι. Συνεχίζουμε με την νεκρόπολη Σαχ-ι-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. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Σαμαρκάνδη - Τασκένδη
Πρωινή επίσκεψη σε εργαστήριο κατασκευής υφασμάτων από 
φύλλα και φλοιό δέντρων. Ακολουθεί επίσκεψη σε βιοτεχνία 
κατασκευής μεταξένιων χαλιών. Η διαδρομή προς την Τασκένδη 
θα γίνει με την νέα υπερταχεία. Άφιξη στην Τασκένδη, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και δείπνο σε τοπικό εστιατόριο. Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Τασκένδη - Αθήνα
Πρωινή μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού για την Αθήνα. Άφιξη αυθημερόν.
Σημείωση: 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.

ΤΑΣΚΕΝΔΗ - ΧΙΒΑ - ΜΠΟΥΧΑΡΑ - ΝΟΥΡΑΤΑ - ΛΙΜΝΗ ΑΙΝΤΑΡΚΟΥΛ - ΣΑΜΑΡΚΑΝΔΗ

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση μέσω άλλης πόλης • Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*, 3*+ (1 Διαν/ση 
σε γιούρτες με σύγχρονες ανέσεις) • Ημιδιατροφή • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, όπως αναγράφονται 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 € 650 • 
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, τοπικοί φόροι (πληρώνονται μόνο τοπικά στο συνοδό σας): € 80.

10 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

1,4/4, 5,19/5, 7,21/7, 11,25/8, 
8,22/9, 20/10, 10/11, 1/12

Δίκλινο 1150
Μονόκλινο + 310

Αποκλειστικά: Φολκλορικό δείπνο στον μεντρεσέ Allakullikhan με παραδοσιακά τραγούδια, μουσική και χορό • Δείπνο με σόου 
επίδειξης ασιατικών ενδυμασιών και χορούς σε μεσαιωνικό μεντρεσέ  • Μαθήματα μαγειρικής και ζωγραφικής • Επίσκεψη στο 

αναγνωρισμένο μουσείο παραδοσιακών ενδυμασιών • Διαμονή σε γιούρτες με σύγχρονες ανέσεις

Χίβα

Λίμνη
Αϊνταρκούλ

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ

Τασκένδη

Νουρότα

Μπουχάρα Σαρμακάνδη

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
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1η μέρα: Αθήνα - Σιράζ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Σιράζ, την "Πόλη των 
Ρόδων και των Αηδονιών". Άφιξη τα ξημερώματα και μεταφορά 
στο ξενοδοχείο για ξεκούραση.

2η μέρα: Σιράζ (Ξενάγηση) 
Η ξενάγησή μας ξεκινάει σήμερα από το Τζαμί Vakil, ένα 
συγκρότημα 8.660 τετραγωνικών μέτρων. Ακολουθούν 
επισκέψεις στους κήπους Ναρεζεστάν ("Κήπος των 
Πορτοκαλιών"), στο τέμενος Nasir al-Mulk, στον κήπο Εράμ 
(μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco), στο μαυσωλείο 
του ποιητή Χαφέζ και στην Ακρόπολη του Καρίμ Χαν. Τέλος, θα 
περάσετε από την πύλη του Κορανίου για να ευλογηθείτε και 
εσείς, όπως και όλοι οι ταξιδιώτες που μπαίνουν ή βγαίνουν 
από την πόλη.

3η μέρα: Σιράζ - Περσέπολη - Πασαργάδες - Γιάζντ
Αναχώρηση για την πόλη των Μεγάλων Βασιλέων, την 
ένδοξη Περσέπολη, την "πλουσιότατη των υπό τον ήλιο 
πόλεων", τον πιο επιβλητικό ιστορικό χώρο του Ιράν και από 
τους σπουδαιότερους του κόσμου. Ξενάγηση στα ερείπια 
του ανάκτορου της δυναστείας των Αχαιμενιδών, που 
καταστράφηκε το 331 π.Χ. από τον Μέγα Αλέξανδρο. Στη 
συνέχεια αναχωρούμε για τις Πασαργάδες, πρωτεύουσα του 
Κύρου του Μεγάλου. Επίσκεψη στον χώρο για να δούμε τον 
τάφο του Κύρου, που έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς από την Unesco και συνεχίζουμε για την ιερή 
πόλη των Ζωροαστρών, τη Γιάζντ. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Γιαζντ - Ισφαχάν 
Πρωινή περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας 
θα δούμε τον Πύργο της Σιωπής, το τέμενος της φωτιάς και 
το τέμενος Τζαμέ με τους ψηλότερους μιναρέδες της Περσίας. 
Χρόνος για βόλτα στο τοπικό κλειστό παζάρι με τα κεντήματα 
και τα λαμπερά χρυσαφικά. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για 
το Ισφαχάν, το καλλιτεχνικό θησαυροφυλάκιο του Ιράν. Άφιξη 
στο "γαλάζιο αγριολούλουδο της ερήμου" και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο 5*. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Ισφαχάν 
Ως η ωραιότερη πόλη του Ιράν, το Ισφαχάν είναι γνωστό για 
τον πολεοδομικό του σχεδιασμό, τους πανέμορφους κήπους 
του, τα ανάκτορα, τα εκατοντάδες τζαμιά, τα δημόσια λουτρά, 
τις βιβλιοθήκες, τους μεντρεσέδες και τα καραβάν σεράι. Κατά 
τη διάρκεια της σημερινής ξενάγησής μας θα δούμε μεταξύ 
άλλων το αιθέριο τζαμί του σεΐχη Λoτφoλάχ, το Παλάτι των 
40 κιόνων με την εξαίσια διακόσμηση, τις περίφημες γέφυρες 
της πόλης με την χαρακτηριστική αρχιτεκτονική τους, 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-ι-
Ιμάμ (πλατεία του Ιμάμη) στο κέντρο της παλιάς πόλης, στις 
τέσσερις πλευρές της οποίας δεσπόζουν το επιβλητικό τέμενος 
του Ιμάμη, ένα αριστούργημα ισλαμικής αρχιτεκτονικής και 
τέχνης, το θαυμαστό ανάκτορο Αλί Καπού από το μπαλκόνι 
του οποίου θα απολαύσουμε μια υπέροχη θέα, το τζαμί και η 
σκεπαστή αγορά - το καλύτερο και το ωραιότερο παζάρι του 
Ιράν, στο οποίο θα έχετε χρόνο για ψώνια. Το βράδυ θα κάνετε 
μία περιήγηση στην Γέφυρα με τις 33 Καμάρες (Σιόσεπολ), για 
να τη θαυμάσετε φωταγωγημένη. 

6η μέρα: Ισφαχάν - Κασάν - Τεχεράνη
Κατά την εξαιρετική σημερινή μας διαδρομή μέσα στα φαράγγια 
του όρους Κάρκας και αφού δούμε το κοκκινωπό περίγραμμα 
του χωριού Αμπιανέ να ξεπετάγεται μπροστά μας, θα 
σταματήσουμε στο Κασάν για να επισκεφθούμε το περίτεχνο 
παζάρι και το αρχοντικό Μουτζρεντί του 19ου αιώνα. Θα δούμε 
επίσης τους κήπους Φιν ή Κήπους του Βασιλιά και τα αρχαία 
λουτρά. Συνεχίζουμε για διανυκτέρευση στην Τεχεράνη.

7η μέρα: Τεχεράνη (Ξενάγηση) 
Το πρωί θα ξεκινήσει η ξενάγηση πόλης με επισκέψεις σε 
τρία από τα κορυφαία στο είδος τους μουσεία του κόσμου: το 
Αρχαιολογικό Μουσείο, με εκθέματα ιρανικής τέχνης από την 
προϊστορία έως την ισλαμική εποχή και με ιδιαίτερη έμφαση 
στην λαμπρή εποχή των Αχαιμενιδών, το Μουσείο Χαλιών, 
που φιλοξενεί μερικά από τα κορυφαία δημιουργήματα των 
τελευταίων 500 χρόνων και το Θησαυροφυλάκιο με έργα τέχνης 

ΤΕΧΕΡΑΝΗ - ΣΙΡΑΖ - ΠΑΣΑΡΓΑΔΕΣ - ΠΕΡΣΕΠΟΛΗ - ΓΙΑΖΝΤ - ΙΣΦΑΧΑΝ - ΚΑΣΑΝ 

ΠΕΡΣΙΑ, ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής 
θέσης • Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* και 5* • Ημιδιατροφή 
καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις, όπως 
αναγράφονται 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, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά 
(καταβάλλονται μόνο τοπικά): 80 €

8 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

5,29/4, 13,27/5, 3,10/6, 15,29/7, 
12,26/8, 2,9/9, 21/10, 11/11, 

2/12

Σε δίκλινο 4* 999
Σε δίκλινο 5* 1130
Επιβάρυνση μονόκλινου 4* + 450
Επιβάρυνση μονόκλινου 5* + 510

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 Ντιούν Νουρ 
- "η Θάλασσα του Φωτός". Ακολουθεί πανοραμική ξενάγηση 
της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την πρώην 
πρεσβεία των ΗΠΑ, την παλιά Βουλή και την μεγαλόπρεπη 
πύλη του Εθνικού Κήπου. Διανυκτέρευση.

8η μέρα: Τεχεράνη - Αθήνα
Πρωινή επίσκεψη στον Πύργο Αζαντί, ένα κατάλευκο μνημείο 
ύψους 45 μέτρων, καθώς και στο μουσείο σύγχρονης τέχνης 
του Ιράν, μέχρι την αναχώρησή μας για το αεροδρόμιο. Πτήση 
για την Αθήνα και άφιξη αυθημερόν.

Σημείωση: Το πρόγραμμα έχει κοστολογηθεί για ελάχιστη 
συμμετοχή 30 ατόμων. Εφόσον υπάρχει η διαθεσιμότητα, η 
διαμονή στο Ισφαχάν πραγματοποιείται στο ανάκτορο-θρύλο 
ABBASI, διαφορετικά διαμένουμε σε άλλο 5* ξενοδοχείο της 
περιοχής.

ΙΣΦΑΧΑΝ

ΠΕΡΣΙΑ

Σιράζ

Κασάν

Τεχεράνη

Ισφαχάν

Γιάζντ

Περσέπολη Πασαργάδες
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1η μέρα: Αθήνα - Ντουμπάι 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ντουμπάι. 
Άφιξη και ενημέρωση από τον συνοδό μας για την όμορφη 
αυτή πόλη και τις συνήθειες των κατοίκων της. Μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
 
2η μέρα: Ντουμπάι (ξενάγηση)
Πρωινή ξενάγηση στο κοσμοπολίτικο Ντουμπάι. 
Διασχίζοντας τη διάσημη λεωφόρο Ζαΐντ με τους 250 
ουρανοξύστες, θα θαυμάσουμε τον ύψους 804 μέτρων 
Μπουρτζ Χαλίφα ή Μπουρτζ Ντουμπάι (το ψηλότερο 
κτίριο στον κόσμο), καθώς και την Ντουμπάι Φρέιμ, την 
ψηλότερη κορνίζα στον κόσμο, την οποία συνθέτουν 
δύο πύργοι ύψους 150 μέτρων που συνδέονται με μια 
γυάλινη γέφυρα στην κορυφή τους. Η κορνίζα αυτή 
είναι διακοσμημένη με ένα χρυσό μοτίβο, προς τιμήν της 
EXPO 2020 που θα διοργανωθεί εκεί. Με κατεύθυνση 
την περιοχή Μπαστακία, φθάνουμε στο Λαογραφικό 
Μουσείο της πόλης, το οποίο και επισκεπτόμαστε. Στη 
συνέχεια κατευθυνόμαστε στο κανάλι Ντουμπάι Κρικ, 
το οποίο διασχίζουμε με παραδοσιακές βάρκες για να 
περάσουμε απέναντι, στην περιοχή Μπουρ Ντουμπάι και 
να επισκεφθούμε τις περίφημες αγορές των μπαχαρικών 
και του χρυσού. Μετά τη στάση για γεύμα θα μεταβούμε 
στην παραλιακή περιοχή της Τζουμέιρα, όπου θα 
έχουμε την ευκαιρία να φωτογραφήσουμε το διάσημο 
ξενοδοχείο Μπουρζ αλ Αράμπ (Burj al Arab). Επιστροφή 

στο ξενοδοχείο και απογευματινή βόλτα με τον αρχηγό 
στο επιβλητικό Dubai Mall με το ενυδρείο του και τα 
σιντριβάνια με τα νερά που χορεύουν. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Ντουμπάι (Σαφάρι στην έρημο με 4x4, Βεδουίνικη 
βραδιά)
Πρωινό μπουφέ και μισή ημέρα ελεύθερη για να χαρείτε 
τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου. Το ίδιο απόγευμα 
μια όμορφη διαδρομή θα μας οδηγήσει έξω από την 
πολύβουη πόλη, με κατεύθυνση τα σύνορα με το Ομάν, 
όπου το τοπίο αρχίζει να παίρνει ένα καστανό χρώμα από 
τους αμμόλοφους της ερήμου. Συγκέντρωση με όλα τα 
άλλα τζιπ για αναμνηστική φωτογραφία πριν το ξεκίνημα 
μιας διαφορετικής δραστηριότητας, που θα σας κάνει να 
νιώσετε σαν να κάνετε σέρφινγκ σε κύματα. Ακολουθεί 
στάση σε εκτροφείο καμήλων και ενώ ο ήλιος έχει ήδη 
αρχίσει να δύει και να παίζει με τα χρώματα της άμμου, 
μας δίνεται η ευκαιρία για υπέροχες φωτογραφίες με 
φόντο την έρημο. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε σε 
βεδουίνικες τέντες, όπου θα γευθούμε αραβικά εδέσματα 
και θα παρακολουθήσουμε παραδοσιακούς χορούς. Έξω 
από τις τέντες θα μπορέσουμε επίσης να κάνουμε βόλτα με 
καμήλες, καθώς και σέρφινγκ με ιστιοσανίδα στην άμμο. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
 
4η μέρα: Ντουμπάι, Ολοήμερη εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα των Αραβικών 

Εμιράτων, το Άμπου Ντάμπι. Η πρώτη στάση της 
διαδρομής μας θα είναι στο εντυπωσιακό μουσείο του 
Λούβρου, που εγκαινιάστηκε το 2017. Στη συνέχεια θα 
κατευθυνθούμε στην τοπική αγορά χουρμάδων, όπου θα 
έχουμε χρόνο να δούμε και να δοκιμάσουμε τις περίπου 
126 ποικιλίες που παράγονται στην περιοχή. Μπαίνουμε 
πλέον στο κέντρο της πόλης και η πρώτη μας στάση θα 
είναι στην κοσμοπολίτικη παραλία Μπλου Γουότερς. 
Έπειτα κατευθυνόμαστε προς το Emirates Palace (ένα 
ξενοδοχείο-παλάτι με αραβική αρχιτεκτονική) και το White 
Palace (τη νέα κατοικία της βασιλικής οικογενείας), τα 
οποία θα θαυμάσουμε από την Μαρίνα του Άμπου 
Ντάμπι. Στάση για φαγητό και ακολουθεί επίσκεψη 
του Μεγάλου Λευκού Τζαμιού, κατασκευασμένου από 
μάρμαρο και χρυσό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας 
στο Ντουμπάι αργά το απόγευμα. Υπόλοιπο της ημέρας 
ελεύθερο.

5η μέρα: Ντουμπάι (Ημέρα ελεύθερη, βόλτα στο σουκ 
Μαντινάτ Τζουμέιρα)
Ημέρα για χαλάρωση στη θάλασσα ή για επισκέψεις 
πολυκαταστημάτων και του υπέροχου ξενοδοχειακού 
Αραβικού συγκροτήματος Μαντινάτ. Σας προτείνουμε 
να επισκεφθείτε το Wafi Μall - θαυμαστό για το 
παραδοσιακό του χρώμα, αφού χωρίζεται σε τμήματα 

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΣΑΦΑΡΙ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΜΕ 4X4, ΒΕΔΟΥΙΝΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ

Ένας νέος, ραγδαία αναπτυσσόμενος προορισμός, με μεγάλες επιρροές από την δυτική αρχιτεκτονική των 
ουρανοξυστών και της παράδοσης που του χαρίζει η αραβική ταυτότητά του. Το Ντουμπάι θα το βρείτε κάπου 

ανάμεσα στην αναζήτηση του νέου και του πρωτοποριακού, της πληθώρας των αγορών, των μοναδικών υπηρεσιών 
των υπερπολυτελών ξενοδοχείων, της αγαλλίασης της θάλασσας και της περιπέτειας με σαφάρι στην έρημο!

ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ
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Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με Emirates • Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο • Διαμονή σε 5* ξενοδοχείο (Marriott 
Marquis) • Ξενάγηση μισής ημέρας στο Ντουμπάι με γεύμα • Ολοήμερη εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι με γεύμα • Σαφάρι στην έρημο με 4x4 
και μπάρμπεκιου • Τοπικός ελληνόφωνος συνοδός που θα είναι μαζί σας όλες τις ημέρες & ώρες δραστηριοτήτων και μεταφορών
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, ατομική ιατρο-φαρμακευτική ασφάλιση, ασφάλεια αστικής ευθύνης: € 355

Το ξενοδοχείο JW Marriott Marquis Hotel βρίσκεται σε μία 
προνομιακή τοποθεσία, πολύ κοντά στο Dubai Mall και το 
Mall of the Emirates, δίπλα στον σταθμό Business Bay του 
Μετρό και ακριβώς δίπλα από τη νέα επέκταση του Dubai 
Water Canal. Επιπλέον, η απόσταση με τα πόδια από το 
Burj Khalifa είναι μόλις 28΄ 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 θα βρείτε ακόμα 
εξωτερική πισίνα και δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους 
χώρους.

Σχετικά με το JW Marriott Marquis Hotel 5*

Τιμές κατ’ άτομο Αναχωρήσεις
5/4, 6/4 & 10/4

Εarly booking τιμή για κρατήσεις
έως και 28 Φεβρουαρίου

 Δίκλινο
799

 Δίκλινο 880
 Επιβάρυνση μονόκλινου + 430

Τιμές κατ’ άτομο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

4 μέρες 5 μέρες 6 μέρες 8 μέρες

Περιλαμβάνει:
Αεροπορικά, 
μεταφορές, 

διανυκτερεύσεις

Περιλαμβάνει:
Ξενάγηση πόλης, 

επίσκεψη στη Μαντινάτ 
Τζουμέιρα, σαφάρι με 

τζιπ 4Χ4 & χορό κοιλιάς 
και συνολικά 2 γεύματα

Περιλαμβάνει:
Ξενάγηση πόλης, 

επίσκεψη στη Μαντινάτ 
Τζουμέιρα, σαφάρι με 

τζιπ 4Χ4 & χορό κοιλιάς, 
εκδρομή στο Άμπου 

Ντάμπι & νησί Yas και 
συνολικά 3 γεύματα

Περιλαμβάνει:
Ξενάγηση πόλης, 

επίσκεψη στη Μαντινάτ 
Τζουμέιρα, σαφάρι με 

τζιπ 4Χ4 & χορό κοιλιάς, 
εκδρομή στο Άμπου 

Ντάμπι & νησί Yas και 
συνολικά 3 γεύματα

Δίκλινο Επιβάρυνση
μονόκλινου Δίκλινο Επιβάρυνση

μονόκλινου Δίκλινο Επιβάρυνση
μονόκλινου Δίκλινο Επιβάρυνση

μονόκλινουΑναχωρήσεις

Κάθε Τρίτη -Τετάρτη 
& Πέμπτη εκτός 

Πάσχα και 26/2-2/3 
και μέχρι τέλος 

Μαΐου

3* IBIS DEIRA/ CITY MAX 380 + 145 580 +180 710 +230 850 +425

4* NOVOTEL ή παρόμοιο 390 + 195 - - - - - -

4* NOVOTEL DEIRA - - 640 +240 785 +310 960 +435

5* STEIGENBERGER / 
THE WESTIN HABTOUR - - 750 +335 890 +430 1120 +599

5* DELUXE FAIRMONT 
(SHEIKH ZAYED ROAD) - - 810 + 395 960 +499 1225 +699

Επιβάρυνση 30 € αν αντί της κρουαζιέρας, επιλέξετε ολοήμερη στο Άμπου Ντάμπι & YAS Island για τη Πασχαλινή περίοδο Πτήσεις με 
την Emirates απευθείας - Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων +€ 310, Φιλοδωρήματα +20 € - Δημοτικά τέλη Ξενοδοχείων: σε 4* 
περίπου € 4 και σε 5* € 5 ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση.

Φόροι αεροδρομίων, ατομική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση, ασφάλεια 
αστικής ευθύνης: € 355 - 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).

Αθήνα 18:05 Ντουμπάι 23:40
Ντουμπάι 16:20 - Αθήνα 20:25

διακοσμημένα με στοιχεία από Αίγυπτο, Μαρόκο, 
Τυνησία και άλλες αραβικές χώρες. Προτείνουμε 
επίσης το Μall of the Emirates, αντιπροσωπευτικό 
δείγμα εμπορικού κέντρου τύπου Αμερικής, γνωστό 
για τη χιονοδρομική του πίστα - το Ski Dubai είναι το 
πρώτο χιονοδρομικό κέντρο εσωτερικού χώρου στη 
Μέση Ανατολή. Για το απόγευμα σας προτείνουμε 
βόλτα με τον αρχηγό σας στο σουκ Μαντινάτ 
Τζουμέιρα (Madinat Jumeirah) για να απολαύσετε 
την όμορφη θέα στα κανάλια του ξενοδοχειακού 

συγκροτήματος, να φωτογραφήσετε το Μπουρζ αλ 
Αράμπ και να χαλαρώσετε πίνοντας το ποτό σας σε 
ένα από τα πολυάριθμα μαγαζάκια ή να δοκιμάσετε 
Sisha (ναργιλέ με γεύση μήλου) στον αμφιθεατρικό 
χώρο της μονάδας, καθώς επίσης και να περπατήσετε 
στην Ντουμπάι Μαρίνα. 
 
6η μέρα: Ντουμπάι - Αθήνα 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. 
Άφιξη αυθημερόν.

ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ ΣΤΟ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ!
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1η μέρα: Αθήνα - Ντουμπάι 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ντουμπάι. Άφιξη 
το βράδυ και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: Ντουμπάι - Χερσόνησος Μουσαντάμ - Στενά του 
Ορμούζ - Κασάμπ 
Πρωινή αναχώρηση για Ομάν. Διέλευση συνόρων και άφιξη 
στην Χερσόνησο Musandam και τη σπουδαιότερη πόλη της, το 
Khasab, που ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ και τη ναυσιπλοΐα 
στον Περσικό Κόλπο. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε το 
φρούριο της πόλης, χτισμένο από τους Πορτογάλους τον 17ο 
αιώνα. 
 
3η μέρα: Κασάμπ - Βόλτα με τοπικό σκάφος (dhow)
Σήμερα θα έχουμε τη μοναδική εμπειρία να γνωρίσουμε 
την περίφημη "Αραβική Σκανδιναβία", μια περιοχή που 
έχει χαρακτηριστεί έτσι, γιατί έχει στενόμακρους κόλπους 
σαν φιορδ, που εισχωρούν βαθειά μέσα στην έρημο. Θα 
επιβιβαστούμε σε τοπικό σκάφος (dhow) για μια θαλασσινή 
βόλτα στα δαντελωτά παράλια του Ομάν, με τα γαλαζοπράσινα 
νερά και τους πλούσιους ψαρότοπους. Αν οι συνθήκες το 
επιτρέψουν, θα κάνουμε και μια ή βουτιά στα κρυστάλλινα 
τροπικά νερά. Επιστροφή στο Khasab το απόγευμα και χρόνος 
ελεύθερος. 

4η μέρα: Κασάμπ - Μασκάτ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα 
Μασκάτ. Άφιξη και χρόνος ελεύθερος. 

5η μέρα: Μασκάτ - Αζάιμπα
Πρωινή αναχώρηση για την Αζάιμπα, όπου θα επισκεφθούμε 
το μεγαλοπρεπές Μεγάλο Τέμενος. Συνεχίζουμε για την 
καρδιά ενός κόσμου που δεν έχει αλλάξει εδώ και γενεές: θα 
επισκεφθούμε την παλιά πόλη με την παραδοσιακή αγορά, 
όπου πωλούνται φρέσκα ψάρια και λαχανικά από ντόπια 
κτήματα, θα θαυμάσουμε το παλάτι του σουλτάνου και το 
οχυρό Αλ Μιρανί. Επιστροφή στο Μασκάτ. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: Μασκάτ - Οχυρό Nακάλ - Κοιλάδα Wadi Bani - χωριό 
Bilad Sayt - Τζέμπελ Σαμ 
Πρωινή αναχώρηση με αυτοκίνητα 4x4 για την περιοχή της 
δυτικής οροσειράς Hajjar. Θα σταματήσουμε στο οχυρό 
Nakhal, που είναι κτισμένο σε μια βραχώδη πλαγιά και θα 
συνεχίσουμε για την ενδοχώρα της περιοχής στο όρος Τζεμπέλ 
Σαμ και την κοιλάδα Wadi Bani, μια από τις πιο εντυπωσιακές 

κοιλάδες της χώρας. Στη διαδρομή αυτή θα θαυμάσουμε την 
εκπληκτική τοπογραφία του Ομάν, που το κάνει να ξεχωρίζει 
από τις άλλες αραβικές χώρες. Το μεσημέρι θα κατευθυνθούμε 
στο χωριό Bilad Sayt και από εκεί θα συνεχίσουμε για το όρος 
Τζέμπελ Σαμ μέσω του Sharf el Alamain, που είναι ονομαστό 
για την εκπληκτική του θέα. Διανυκτέρευση σε κατασκήνωση 
στο Τζέμπελ Σαμ. 

7η μέρα: Τζέμπελ Σαμ - φαράγγι Wadi Ghul - χωριό Misfat al 
Abrein - Jabreen - Bala - Νίζα
Ξεκινάμε σήμερα τη διαδρομή μας προς τα βουνά του Hajjar, 
για να φτάσουμε στην ψηλότερη κορυφή του Ομάν, στα 3.000 
μέτρα. Θα συνεχίσουμε την πορεία μας περνώντας από 
την αρχαία πρωτεύουσα Νίζα. Εκεί θα συναντήσουμε τους 
"Suwaiwi" (τους ανθρώπους του βουνού), οι οποίοι πουλάνε 
χειροποίητα χαλιά. Συνεχίζουμε για το φαράγγι Wadi Ghul και 
το γραφικό χωριό Misfat al Abrein, όπου θα μας κάνει εντύπωση 
η απλότητα και η ευγένεια των κατοίκων. Επόμενοι σταθμοί μας 
το Jabreen με το ομώνυμο οχυρό, τα μυστικά τούνελ και τους 
αξιοθαύμαστους πύργους και η Bala, σημερινό μνημείο της 
UNESCO. Άφιξη το απόγευμα στη Νίζα. 

8η μέρα: Νίζα - οχυρό Αλ Γιαρούμπα - έρημος της Wahiba 
Σήμερα θα επισκεφθούμε το οχυρό της δυναστείας των Αλ 
Γιαρούμπα, που χρειάστηκε 12 χρόνια για να κατασκευαστεί 
και είναι γνωστό για τον ύψους 40 μέτρων πύργο του. Στη 
συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο κέντρο της πόλης, όπου θα 
χαθούμε μέσα στο πλήθος και θα ανακαλύψουμε διάφορα 
χειροποίητα αντικείμενα, όπως σκεύη φτιαγμένα από ασήμι. 
Συνεχίζουμε ανατολικά, για την έρημο της Wahiba. Άφιξη στην 
κατασκήνωσή μας, καταμεσής στην έρημο. 

9η μέρα: Έρημος της Wahiba - Bilad Bani bu Ali - Ras al Had 
Σήμερα θα γνωρίσουμε τον τρόπο ζωής των βεδουίνων και 
θα δοκιμάσουμε τον περίφημο αραβικό καφέ. Συνεχίζουμε 
προς τον ποταμό Bani Khalid, όπου θα μπορέσουμε να 
κολυμπήσουμε στα πεντακάθαρα νερά του. Επόμενος σταθμός 
μας, η πόλη Bilad Bani bu Ali γεμάτη από οχυρά αρχαιοτάτων 
χρόνων, όπου θα επισκεφθούμε το τέμενος Al Hamoda του 
11ου αι. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς το ακρωτήριο Ras 
al Had, όπου θα επισκεφθούμε ένα επιστημονικό κέντρο, για να 
δούμε από κοντά τις χελώνες του Ινδικού Ωκεανού. 

10η μέρα: Ras al Had - Sur - Μασκάτ
Αναχώρηση για το Sur, παλιό λιμάνι στον Ινδικό και πατρίδα 

του θρυλικού Σεβάχ του Θαλασσινού. Από εδώ ακολουθούμε 
τον παραλιακό δρόμο που οδηγεί στο Wadi Sab και την 
"Παραλία των Πτερυγίων", με την κατάλευκη άμμο, όπου εάν 
έχουμε χρόνο, θα απολαύσουμε μια βουτιά στα νερά του 
Ινδικού. Επιστροφή στο Μασκάτ και χρόνος ελεύθερος για τις 
τελευταίες αγορές. 

11η μέρα: Μασκάτ - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα/Θεσσαλονίκη, 
μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη το απόγευμα.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής 
θέσης • Ξενοδοχεία 4* & κατασκήνωση στην έρημο • 
Ημιδιατροφή (εκτός 1ης & 11ης ημέρας) • Οδικές μεταφορές 
βάση προγράμματος • Είσοδοι μουσείων, μνημείων & 
εθνικών πάρκων • Επίσημοι τοπικοί αγγλόφωνοι ξεναγοί • 
Αρχηγός από την Ελλάδα • Ασφάλεια • Έντυπα ιστορικού 
υλικού • Φ.Π.A. 
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων • Βίζα • 
Φόροι τουριστικών χώρων & πάρκων • Φιλοδωρήματα 
οδηγών, ξεναγών αχθοφόρων • Ποτά (αλκοολούχα & μη) & 
προσωπικά έξοδα

Τιμές κατ’ άτομο 4 Απριλίου, 11 μέρες
Δίκλινο 2590

Μονόκλινο 3190

 ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΟΜΑΝ

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων: € 380 
Σημειώσεις:
Προκαταβολή: 1.000 € 
Ελάχιστη συμμετοχή: 14 - 22 άτομα 
Σε περίπτωση που οι συμμετοχές είναι από 10 έως 13 άτομα,
η τιμή διαφοροποιείται κατά +190 €/άτομο

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΟΜΑΝ

Ντουμπάι

Κασάμπ

ΗΝ. ΑΡΑΒΙΚΑ
ΕΜΙΡΑΤΑ

Τζέμπελ Σαμ

Μπάχλα

Νίζα

Μασκάτ

Σουρ

Bilad Bani
bu Ali
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Αναχ.: 6,13,27 Απριλίου, 6,7 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο 6 Απρλίου
7 μέρες

13,27 Απρλίου
6 μέρες

Δίκλινο 745 715
Μονόκλινο 1035 975

Φόροι αεροδρομίου 
& επίναυλοι καυσίμων € 380
Ζητήστε μας τις παιδικές τιμές

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, Γέρασα 
Κάστρο Αζλούν
Πρωινή ξενάγηση στην Ακρόπολη, στο Ρωμαϊκό 
θέατρο, στο πολυσύχναστο κέντρο της πόλης, 
το τζαμί του βασιλιά Abdullah (εξωτερική 
επίσκεψη), τα παζάρια και τα μαγαζιά τέχνης. 
Ελεύθερος χρόνος να περπατήσουμε στην πόλη 
και να επισκεφτούμε το παζάρι. Αναχώρηση 
για την Γέρασα, την πιο καλά διατηρημένη 
Ελληνορωμαϊκή πόλη της Δεκάπολη, όπου 
θα ξεναγηθούμε στον αρχαιολογικό. Τέλος 
θα αναχωρήσουμε για το κάστρο Αζλούν. 
Επιστροφή στο Αμμάν. Δείπνο.
3η μέρα: Αμμάν - Μάταμπα, Νέμπο, 
Βηθανία - Πέτρα
Πρωινή αναχώρηση 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 - Άκαμπα
Πρωινή 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, 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 γενιές ολόκληρες φιλοξενεί φυλές Βεδουίνων 
και θα θαυμάσουμε σπάνιες και πανάρχαιες 
βραχογραφίες. Αναχώρηση για την Άκαμπα. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: Άκαμπα - Νεκρα θάλασσα
Περιήγηση στην Άκαμπα. 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 
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.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης • Διαμονή σε ξενοδοχεία 5* 
/ 5* Lux • Ημιδιατροφή καθημερινά • Μεταφορές από /προς τα αεροδρόμια εξωτερικού • 
Περιηγήσεις /εκδρομές ως αναφέρονται ανωτέρω • 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).

ΓΥΡΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ
1η μέρα: Αθήνα - Καζαμπλάνκα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για 
Καζαμπλάνκα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 
Άφιξη και επίσκεψη στην Κεντρική αγορά, 
την Πλατεία Μωχάμεντ Ε΄, την πλατεία των 
Ηνωμένων Εθνών, την παραλιακή λεωφόρο 
Κορνίς, το τζαμί του Χασάν Β΄(εξωτερικά) και 
την πλούσια συνοικία Άνφα. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο.
2η μέρα: Καζαμπλάνκα - Ραμπάτ - Μεκνές - Φεζ
Πρωινή αναχώρηση για το Ραμπάτ. Θα 
επισκεφθούμε το παλάτι του Βασιλιά Χασάν 
Β’, το Μαυσωλείο του Μωχάμεντ Ε΄, τον Πύργο 
του Χασάν και την κάσμπα Ουιντάια. Περνάμε 
από την περιοχή Σουίσυ με τις πρεσβείες και 
συνεχίζουμε για 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.
3η μέρα: Φεζ
Με την σημερινή ξενάγηση στην πρώτη 
μουσουλμανική Μεντίνα του αραβικού κόσμου 
με τα 9.202 σοκάκια, θα γνωρίσουμε την 
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. Χρόνος ελεύθερος. Δείπνο.
4η μέρα: Φεζ - Μαρακές
Πρωινή αναχώρηση για το Μαρακές, με 
ενδιάμεσες στάσεις στο Ιφράν και στο 
Μπενί Μελλάλ. Άφιξη στο εξωτικό Μαρακές. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
5η μέρα: Φεζ - Μαρακές - Ξενάγηση
Κατά την διάρκεια της 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.
6η - 7ημέρα: Μαρακές - Ελεύθερες μέρες
Μέρες ελεύθερες στο Μαρακές. Σας 
προτείνουμε μια εκδρομή στην Εσσαουίρα, 
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.
8ημέρα: Μαρακές - Καζαμπλάνκα - Αθήνα
Νωρίς το πρωί μεταφορά στο αεροδρόμιο της 
Καζαμπλάνκα για την πτήση της επιστροφής 
μέσω ενδιάμεσου σταθμού.

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

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή με Alitalia • Διαμονήσε ξενοδοχείο 5* • 
ημιδιατροφή καθημερινά • Μεταφορές από/προς τα αεροδρόμια εξωτερικού • Ξεναγήσεις/εκδρομές όπως 
αναφέρονται ανωτέρω • Δώρο φολκλορική βραδυά με ποτό • 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.

ΜΑΡΟΚΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ

Αναχ.: 5,7,14,28 Απριλίου, 8 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 790
Μονόκλινο 1040

Φόροι αεροδρομίου 
& επίναυλοι καυσίμων € 365

ΔΏΡΟ: ΦΟΛΚΛΟΡΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΠΟΤΟ

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΠΕΤΡΑ
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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 
εργαστήρια Παπύρου 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 Αγνώστου 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 Καΐρου έχουν 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 στα 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 στον ναό του Θεού Κροκοδείλου, Σόμπεκ. 
Ο ναός είναι μοναδικός, γιατί στην πραγματικότητα 
αποτελεί σύμπλεγμα δύο ναών. Συνεχίζουμε την πλεύση 
μας με προορισμό το Έτφου. Άφιξη και ξενάγηση στον 
πιο καλοδιατηρημένο ναό της Αιγύπτου, τον 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 τον ναό του 
Καρνάκ. Γεύμα και δείπνο στο πλοίο.

7η μέρα: Λούξορ - Κάιρο-Αθήνα
Πρωινό, μεταφορά στο αεροδρόμιο του Λούξορ και πτήση 
επιστροφής για Αθήνα μέσω Καΐρου.

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

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 • Ταξιδιωτικά έντυπα / χάρτες • 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων • Βίζα 
Αιγύπτου • Ποτά, Φιλοδωρήματα(πληρωτέα εκεί) • Οτιδήποτε 
προαιρετικά προτείνεται ή συνιστάται.

ΚΑΪΡΟ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
Αναχ.: Κάθε Τρίτη & Παρασκευή & 5,6,7,9,27 Απρ., 7 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο MARRIOT 5* LUX
4 μέρες

MARRIOT 5* LUX
7 μέρες

Δίκλινο 870 920

Μονόκλινο 1065 1175

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 195

ΚΑΪΡΟ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Αναχ.: Κάθε Τρίτη & Παρασκευή & 5,6,9,27 Απρ., 4,5 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο
HOTEL 4/5* HOTEL 5* LUX

4 μέρες 5 μέρες 4 μέρες 5 μέρες
Δίκλινο 510 550 560 620

Μονόκλινο 590 675 710 820
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 155

ΑΙΓΥΠΤΟΣ & ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΝΕΙΛΟΥ
ΚΑΙΡΟ -  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ -  ΑΣΟΥΑΝ -  ΛΟΥΞΟΡ

ΤΑΖ ΜΑΧΑΛ

ΜΟΎΣΕΙΟ ΚΑΙΡΟΎ

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
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1η μέρα: Αθήνα - Κέιπ Τάουν 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για 
Κέιπ Τάουν.
2η μέρα: Κέιπ Τάουν (Ξενάγηση) 
Στο σημείο όπου σμίγει ο Ατλαντικός με τον Ινδικό ωκεανό, θα βρείτε 
τη "Μητέρα Πόλη" και μία από τις ομορφότερες πόλεις του κόσμου, 
το Κέιπ Τάουν. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια θα 
ακολουθήσει μία πρώτη περιήγηση στην πιο κοσμοπολίτικη πόλη της 
χώρας. Στον ελεύθερο χρόνο σας, μην παραλείψετε να περπατήσετε 
στην κοσμική προκυμαία Victoria & Albert Waterfront, μία περιοχή 
που σφύζει από ζωή, με εκλεκτά εστιατόρια, καφέ και μπαράκια με 
ζωντανή αφρικανική και τζαζ μουσική.
3η μέρα: Κέιπ Τάουν (Ολοήμερη εκδρομή στο Ακρωτήριο Καλής 
Ελπίδας)
Πρωινή αναχώρηση για την χερσόνησο Κέιπ και με πρώτη στάση 
στον κόλπο Χάουτ, όπου θα επιβιβαστούμε σε πλοιάριο για να δούμε 
από κοντά τις φώκιες στο νησάκι Σιλ. Στη συνέχεια, ακολουθώντας 
την ορεινή διαδρομή με την μοναδική θέα στον ωκεανό, θα φθάσουμε 
στο περίφημο Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας και με τη βοήθεια του 
τελεφερίκ, θα δούμε το σημείο ένωσης των ωκεανών (Ατλαντικού και 
Ινδικού), αλλά και τον διασημότερο φάρο του κόσμου. Στη συνέχεια, 
στην παραλία Μπάουλντερ, θα δούμε και θα μάθουμε για τον τρόπο 
ζωής των πιγκουίνων. Στάση με γεύμα θαλασσινών και επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Κέιπ Τάουν (Τραπεζοειδές Όρος, Βοτανικοί κήποι 
Kirstenbosch)
Ξεκινάμε σήμερα την γνωριμία της πόλης με ανάβαση στο όρος 
Τέιμπλ (Table Mountain) με την επίπεδη κορυφή. Η μεταφορά θα γίνει 
με το υπερσύγχρονο τελεφερίκ και έτσι θα θαυμάσουμε την επιβλητική 
θέα του αστικού ιστού της πόλης από ύψος των 1.088 μέτρων. Εκεί 
θα έχουμε στάση για γεύμα και στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον 
ομορφότερο βοτανικό κήπο της ηπείρου και τον πρώτο κήπο που 
ανακηρύχθηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την Unesco. 
Εκεί, πέραν του όμορφου τοπίου, θα θαυμάσουμε τα 7.000 είδη φυτών 
και θα περπατήσουμε πάνω στην ξύλινη γέφυρα. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Προαιρετικά, μπορείτε να επισκεφθείτε το νησί Robben 
(κάτι σαν το Αλκατράζ της Αφρικής), φυλακή πολιτικών κρατουμένων 
- εδώ ο Νέλσον Μαντέλα πέρασε τα 18 από τα 27 χρόνια της ποινής 
φυλάκισης που του είχε επιβληθεί από το καθεστώς του απαρτχάιντ.

5η μέρα: Κέιπ Τάουν - Καταρράκτες Βικτώρια (Ζιμπάμπουε)
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω Γιοχάνεσμπουργκ για 
τους μεγαλύτερους καταρράκτες του κόσμου. Άφιξη και μεταφορά 
στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε μία 
δίωρη κρουαζιέρα στον ποταμό Ζαμβέζη και να δείτε ελέφαντες 
και ιπποπόταμους να κάνουν μπάνιο στα χρώματα του δειλινού. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Καταρράκτες Βικτώρια (Ολοήμερη εκδρομή στον ποταμό & 
Εθνικό Πάρκο Τσόμπε/Μποτσουάνα)
Σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε μία κρουαζιέρα στον ποταμό 
Τσόμπε της Μποτσουάνας και να θαυμάσετε την άγρια ζωή της 
περιοχής. Στάση για φαγητό και νωρίς το απόγευμα θα ακολουθήσει 
σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο Τσόμπε, που συγκεντρώνει πολλά άγρια 
ζώα και τον μεγαλύτερο πληθυσμό ελεφάντων. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Καταρράκτες Βικτώρια
Περιήγηση στο "υδάτινο μονοπάτι των αγγέλων", εκεί που 550.000 
κυβικά νερού πέφτουν κάθε λεπτό με πίεση σε φαράγγια με τροπική 
βλάστηση και κάνουν όλους να προσκυνούν σε ένα μοναδικό 
φαινόμενο. Ο συνδυασμός του έντονου θορύβου από την πτώση του 
νερού, το σύννεφο του ατμού μετά την 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 χρόνος ελεύθερος για κάποια προαιρετική 
δραστηριότητα στους καταρράκτες - από κολύμπι μέχρι και πτήση με 
ελικόπτερο!
8η μέρα: Καταρράκτες Βικτώρια - Γιοχάνεσμπουργκ - Σαν Σίτι
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Γιοχάνεσμπουργκ, απ΄ όπου 
θα αναχωρήσουμε για τον δημοφιλέστερο προορισμό ξεκούρασης των 
Νοτιοαφρικανών - έναν παράδεισο με ξενοδοχειακά συγκροτήματα, 
όπως το Παλάτι της Χαμένης Πόλης. Άφιξη και χρόνος ελεύθερος για 
να κάνετε (προαιρετικά) μία επίσκεψη στη φάρμα των κροκοδείλων, 
στο καταφύγιο των ελεφάντων, για να διασκεδάσετε με παιχνίδια στις 
πισίνες του πάρκου, στο καζίνο και τέλος, να απολαύσετε το δείπνο 
σας σε ένα από τα πολυάριθμα εστιατόρια.
9η μέρα: Σαν Σίτι
Ημέρα ελεύθερη για χαλάρωση στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου 
σας, ίσως και για ένα ακόμα κοντινό σαφάρι. 

ΚΕΙΠ ΤΑΟΥΝ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ - ΣΑΦΑΡΙ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΟΜΠΕ - ΣΑΝ ΣΙΤΙ - ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΠΡΕΤΟΡΙΑ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια • Διαμονή σε ξενοδοχεία 
4* & 5* με πρωινό (3 Διαν/σεις στο Κέιπ Τάουν/ 3 Διαν/σεις στους 
Καταρράκτες Βικτώρια/2 Διαν/σεις στο Σαν Σίτι) • 6 δείπνα και 1 γεύμα 
• Μεταφορές εκδρομές, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα • Συνοδός 
από Αθήνα • Τοπικοί ξεναγοί • Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, 
εμπλουτισμένη ταξιδιωτική ασφάλεια, είσοδοι: € 780 • Τοπικοί φόροι, 
φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, βίζα: € 140 κατ’ άτομο (καταβάλλονται μόνο 
τοπικά στον συνοδό σας)

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ
ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ - ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ

ΝΟΤΙΟΣ
ΑΦΡΙΚΗ

Λεσότο

Σουαζιλάνδη

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ

Κέιπ Τάουν

Σαν
Σίτι

Γιοχάνεσμπουργκ

Καταρράκτες
Βικτωρίας

Σοβέτο

Ακρωτήρι της
Καλής Ελπίδας

Πάρκο
Τσόμπε

11 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

Ομαδικό 
24/2, 10,24/3, 6,28/4, 

12,26/5, 9, 23/6, 7, 21/7, 
11, 25/8, 8, 22/9, 20/10, 

10/11, 1/12

Ατομικό 
Καθημερινά

Δίκλινο 2070 1750

Επιβάρυνση Μονόκλινου + 810 + 950 

Σημειώσεις: 
Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει αν αυτό κριθεί αναγκαίο, για 
την καλύτερη έκβασή του 
Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ 
Το παρόν πρόγραμμα έχει κοστολογηθεί για το ελάχιστο συμμετοχής 
15 ατόμων. Σε περίπτωση μικρότερης συμμετοχής, πραγματοποιείται με 
επιβάρυνση 130 € 
Μέση Θερμοκρασία 14 βαθμοί Κειπ Τάουν & 17 βαθμοί Ζιμπάμπουε. 
Πιθανότητα βροχής στο Κέιπ Τάουν 12 στις 30 ημέρες το μήνα Μάιο-
Αύγουστο & 2 στις 30 ημέρες στη Ζιμπάμπουε.

3 Διαν/σεις Κέιπ Τάουν: Fountains Hotel 4* με ημιδιατροφή
3 Διαν/σεις Καταρράκτες Βικτώρια : The Kingdom of Victoria 
Falls 4* με ημιδιατροφή
2 Διαν/σεις Σαν Σίτι: The Cascades Hotel 5* με πρωινό

Προτεινόμενα ξενοδοχεία ή αντίστοιχα:

10η μέρα: Σαν Σίτι - Πραιτόρια - Γιοχάνεσμπουργκ - Πτήση για Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για την κοσμοπολίτικη Πραιτόρια, κάνοντας 
μία πανοραμική βόλτα στο διοικητικό κέντρο της χώρας. Ακολουθεί 
μεταφορά στο αεροδρόμιο του Γιοχάνεσμπουργκ και βραδινή πτήση 
για την Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό.
11η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΒΙΚΤΏΡΙΑΣ

ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ-ΣΑΦΑΡΙ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΟΜΠΕ/ΜΠΟΤΣΟΎΑΝΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ!
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1η μέρα: Αθήνα - Νταρ Ελ Σαλάμ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού για Νταρ Ελ Σαλάμ

2η μέρα: Νταρ Ελ Σαλάμ - Εθνικό Πάρκο Μικούμι
Μεταφορά στο Εθνικό Πάρκο Μικούμι, μέσω της μεγαλύτερης 
πόλης της χώρας, της Μορογκόρο, που βρίσκεται στα νότια 
υψίπεδα της Τανζανίας. Τακτοποίηση στο Mikumi safari 
lodge και δείπνο.
 
3η μέρα: Σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο Μικούμι
Μετά το πρωινό, ξεκινάμε το ολοήμερο σαφάρι μας για να 
παρατηρήσετε τον τρόπο ζωής και την καθημερινότητα των 
άγριων ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον. Γεύμα θα δοθεί 
σε πακέτο κατά τη διάρκεια του σαφάρι και δείπνο στο 
ξενοδοχείο με την επιστροφή σας.

4η μέρα: Εθνικό Πάρκο Μικούμι - Ζανζιβάρη
Μετά το πρωινό, θα μεταβούμε στο λιμάνι και θα 
επιβιβαστούμε στο πλοίο με προορισμό το διάσημο νησί της 
Ζανζιβάρης. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Αφεθείτε 
στις ανέσεις της μονάδας σας και ξεκουραστείτε.

5η μέρα: Ζανζιβάρη (Ημέρα ελεύθερη)

6η μέρα: Ζανζιβάρη (Ξενάγηση στην Πέτρινη Πόλη)
Η σημερινή μας αγγλόφωνη περιήγηση θα σας δείξει 
την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του νησιού, 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 καλούν τους επισκέπτες 
να χαθούν μέσα σε αυτή τη συναρπαστική και μοναδική 
τοποθεσία (μνημείο παγκόσμια κληρονομιάς). Μάθετε 
συναρπαστικές ιστορίες για την Πριγκίπισσα Σαλμέ, τον 
Μπουλσάρα και τον Βι Κιντού και ακολουθήστε τα βήματα του 
παρελθόντος. Θα επισκεφθούμε 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 και 
βιοτεχνίες.

7η-8η μέρα: Ζανζιβάρη (Ημέρες ελεύθερες)
Στις ελεύθερες ημέρες μπορείτε να κάνετε μία κρουαζιέρα-
σαφάρι στο αρχιπέλαγος, να επισκεφθείτε το νησί-πρώην 
φυλακή, να περπατήσετε στο εθνικό πάρκο Jozani Chwaka 
Bay για να δείτε τις μαϊμούδες του ή να ακολουθήσετε μία 
οργανωμένη εκδρομή για ψάρεμα και παρακολούθηση 
δελφινιών.

9η μέρα: Ζανζιβάρη - Πτήση για Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.
 
10η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Σημειώσεις: Το παραπάνω πρόγραμμα είναι οργανωμένο 
ατομικό, με αγγλόφωνες υπηρεσίες εδάφους και έχει 
υπολογιστεί με τους χαμηλότερους ναύλους αεροπορικών 
εταιρειών.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια (με ενδιάμεσο 
σταθμό) • Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο • 2 
Διανυκτερεύσεις σε lodge με πλήρη διατροφή και εμφιαλωμένα 
νερά • Σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο Μικούμι με οδηγό τζιπ 
• Εισιτήρια εισόδου στο πάρκο • Εισιτήρια ταχύπλοου 5 
Διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή σε 4* ξενοδοχείο • Αγγλόφωνη 
ξενάγηση της πέτρινης πόλης
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, 
ιατροφαρμακευτική ασφάλεια: € 380 

10 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

Καθημερινά εκτός εορτών 
15/2-1/12

Δίκλινο 1990

Επιβάρυνση Μονόκλινου + 990

ΣΑΦΑΡΙ ΣΤΗΝ
ΤΑΝΖΑΝΙΑ & ΖΑΝΖΙΒΑΡΗ

Το μήλο της έριδος για πολλές εθνότητες θα το βρείτε εκεί, στον Ινδικό, έτοιμο για να σας χαλαρώσει με την τροπική του βλάστηση, να σας ταξιδέψει
σε εξωτικούς κόσμους με τα γαλαζοπράσινα νερά και τους πλούσιους υφάλους του, να σας διηγηθεί ιστορίες στην Πέτρινη Πόλη του και να σας μυήσει

στα μυστικά των μπαχαρικών και των γεύσεών του. Και δεν φτάνουν μόνο αυτά… Τα εθνικά πάρκα της Τανζανίας είναι ακριβώς απέναντι και προσφέρονται για 
ένα μοναδικό οργανωμένο σαφάρι. Συνδυάστε το ταξίδι σας, κάνοντας τα μπάνια σας στο όμορφο νησί της Ζανζιβάρης, προσθέτοντας και λίγη περιπέτεια με ένα 

οργανωμένο σαφάρι.

Πρότασή μας, ένα 10ήμερο πρόγραμμα 5 διανυκτερεύσεων στη Ζανζιβάρη με ημιδιατροφή και 2 διανυκτερεύσεων σε 
Εθνικό Πάρκο της Τανζανίας με σαφάρι και πλήρη διατροφή

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΤΑΝΖΑΝΙΑ Ζανζιβάρη

Πάρκο
Μικούμι

Νταρ Ελ Σαλάμ
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1η μέρα: Αθήνα - Βίντχουκ/Windhoek
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού 
για το Βίντχουκ, την πρωτεύουσα της Ναμίμπια (πρώην Νοτιοδυτική 
Αφρική), που υπήρξε στο παρελθόν γερμανική αποικία. 
2η μέρα: Βίντχουκ
Άφιξη στο Βίντχουκ και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Υπόλοιπος 
χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση ή βόλτα για μια πρώτη γνωριμία 
με την αλλόκοτη αυτή πόλη, μίγμα αφρικάνικης και γερμανικής 
αρχιτεκτονικής. 
3η μέρα: Βίντχουκ - Okahandja - Okonjima - Ετόσα 
Πρωινή αναχώρηση για την Okahandja, όπου θα επισκεφθούμε 
την τοπική αγορά με ξυλόγλυπτα. Συνεχίζουμε για την Okonjima 
και το ίδρυμα Africat, όπου θα ενημερωθούμε για το πρόγραμμα 
προστασίας για τις απειλούμενες μεγάλες γάτες της Αφρικής 
(λιοντάρια, γατόπαρδους, λεοπαρδάλεις). Αργά το απόγευμα θα 
φτάσουμε στο νότιο τμήμα του Εθνικού Πάρκου Etosha, από τα 
μεγαλύτερα και πλουσιότερα σε άγρια ζωή πάρκα στην Αφρική, με 
περισσότερα από 140 είδη θηλαστικών και 340 είδη πτηνών. 
4η μέρα: Εθνικό Πάρκο Ετόσα
Ολοήμερο φωτογραφικό σαφάρι σε ένα από τα σημαντικότερα 
σημεία παρουσίας άγριων ζώων στον πλανήτη. Θα μπούμε στον 
θαυμαστό κόσμο της άγριας Αφρικής, θα συναντήσουμε ελέφαντες, 
λιοντάρια, λεοπαρδάλεις, γατόπαρδους, ζέβρες και πολλά άλλα ζώα, 
που βλέπουμε μόνο σε ντοκιμαντέρ - ακόμα και τους σπανιότατους 
λευκούς και μαύρους ρινόκερους. 
5η μέρα: Ετόσα - Kaokoland
Πρωινή αναχώρηση για το Kaokoland στη βόρεια Ναμίμπια. Θα 
διασχίσουμε τις απέραντες Αφρικανικές σαβάνες και πιθανόν να 
συναντήσουμε τους σπανιότατους ελέφαντες της ερήμου και άλλα 
άγρια ζώα στο θεαματικό αφρικάνικο τοπίο. Αφού περάσουμε από 
το Palmwag, θα φτάσουμε στο Kaokoland. 
6η μέρα: Kaokoland, Φυλή Χίμπα
Πρωινή εξόρμηση στην απομακρυσμένη βόρεια Ναμίμπια, στα 
σύνορα με την Αγκόλα, για να δούμε τα χωριά της φυλής των Χίμπα, 
που ζουν απομονωμένοι, σε πρωτόγονες συνθήκες, στις εσχατιές της 
χώρας. Οι Χίμπα είναι από τους λίγους πλέον λαούς της Αφρικής, 
που έχουν κρατήσει τον παλιό τρόπο ζωής. Θα μάθουμε πώς 
φτιάχνουν τις καλύβες τους, αλλά και τον τρόπο διαβίωσής τους σ’ 
αυτήν την απομονωμένη περιοχή. 
7η μέρα: Kaokoland - Damaraland
Πρωινή αναχώρηση για το Damaraland, έχοντας πολλές πιθανότητες 

να συναντήσουμε αρκετά θηλαστικά και οπληφόρα, που τρέφονται με 
τη χαμηλή βλάστηση της περιοχής. 
8η μέρα: Damaraland - Βραχογραφίες, "Καμμένο Βουνό" - Ακτή των 
Σκελετών - Σβάκοπμουντ
Σήμερα θα γνωρίσουμε το πιο αφιλόξενο και ταυτόχρονα πανέμορφο 
τοπίο, την περίφημη Ακτή των Σκελετών: αμμώδεις θίνες, ψηλά 
φαράγγια, αποικίες με φώκιες και άλλα θαλάσσια θηλαστικά. 
Πολυάριθμα ναυάγια που έχουν προσαράξει στις ακτές, στοιχειώνουν 
την παράκτια έρημο. Στη διαδρομή μας θα επισκεφθούμε λόφους 
με πολλές βραχογραφίες - μυστηριώδη κατάλοιπα παλαιότερων 
κοινωνιών - καθώς και το λεγόμενο "Καμένο Βουνό", όπου έχουν 
βρεθεί δείγματα προϊστορικής ανθρώπινης εγκατάστασης. Άφιξη στο 
ιστορικό Σβάκοπμουντ, στην ακτή του Ατλαντικού. 
9η μέρα: Σβάκοπμουντ - Κόλπος Γουάλβις - Σβάκοπμουντ
Ολοήμερη εκδρομή στον Κόλπο Walvis, ένα από τα πλουσιότερα 
σε θαλάσσια πανίδα μέρη του πλανήτη μας. Επιβίβαση σε σκάφος 
για την κρουαζιέρα μας, όπου θα δούμε τις φώκιες του Ακρωτηρίου, 
σπάνια δελφίνια και ίσως ακόμη και φάλαινες. Στη διάρκεια της 
κρουαζιέρας θα δοκιμάσουμε θαλασσινά και το πασίγνωστο 
νοτιοαφρικάνικο κρασί. 
10η μέρα: Σβάκοπμουντ - Έρημος Ναμίμπ - Σοσσουσβλέι
Πρωινή αναχώρηση για την Έρημο Ναμίμπ, την αρχαιότερη έρημο 
του κόσμου, μέσα από τα σκοτεινά φαράγγια του Kuiseb και τα 
σεληνιακά τοπία της Νοτιοδυτικής Αφρικής. Στη διαδρομή μας 
θα δούμε τα εκπληκτικά ενδημικά φυτά Welwitschia, που έχουν 
προσαρμοστεί στο σκληρό και άνυδρο περιβάλλον της ερήμου. Η 
ημέρα μας θα κλείσει με τον καλύτερο και θεαματικότερο τρόπο: θα 
απολαύσουμε το ηλιοβασίλεμα πάνω από την έρημο Ναμίμπ και 
τους εντυπωσιακούς κατακόκκινους αμμόλοφους, που έχουν κάνει τη 
Ναμίμπια διάσημη σε όλον τον κόσμο. Άφιξη στο Σοσσουσβλέι, στα 
όρια τους Εθνικού Πάρκου Naukluft. 
11η μέρα: Σοσσουσβλέι - Φαράγγι Σεσριέμ - Dead Vlei - Σοσσουσβλέι
Σήμερα μας περιμένει ένα από τα πιο εντυπωσιακά μέρη της 
Αφρικής: μια θάλασσα από γιγαντιαίους, πορτοκαλί αμμόλοφους. 
Τα όμορφα τοπία του Σοσσουσβλέι και το προϊστορικό τοπίο με τα 
αποξηραμένα δέντρα, θα είναι το επίκεντρό μας. Θα επισκεφθούμε 
το φαράγγι Sesriem, τον πανύψηλο Αμμόλοφο με το περίεργο όνομα 
45, καθώς και το μοναδικό τοπίο των αποξηραμένων ελών και 
υγροτόπων, γνωστό σαν Dead Vlei - για πολλούς είναι συνώνυμο 
με τη χώρα. 

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης 
Ξενοδοχεία 4* και Lodge • Ημιδιατροφή (εκτός 1ης, 2ης, 13ης & 
14ης ημέρας) • Οδικές μεταφορές & ξεναγήσεις κατά το πρόγραμμα 
• Αρχηγός από Ελλάδα • Αγγλόφωνος τοπικός οδηγός-ξεναγός • 
Είσοδοι μνημείων, μουσείων και εθνικών Πάρκων • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης • Έντυπα • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων 
• Βίζα • Φόροι εθνικών Πάρκων • Φιλοδωρήματα ξεναγών/οδηγών/
αχθοφόρων • Ποτά (αλκοολούχα & μη), προσωπικά έξοδα • 
Οτιδήποτε προαιρετικό ή οτιδήποτε δεν αναφέρεται

Τιμές κατ’ άτομο 11 Μαρτίου, 3 Απριλίου, 14 μέρες
Δίκλινο 3.980
Μονόκλινο 4.720

ΝΑΜΙΜΠΙΑ
ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ, ΦΥΛΗ ΧΙΜΠΑ

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, βίζα, φόροι Εθνικών Πάρκων: 680 € 
Προκαταβολή: 1.600 € • Ελάχιστες συμμετοχές: 12 -16 άτομα 
Για συμμετοχές κάτω των 12 ατόμων (ελάχιστες 8-11)
η τιμή διαφοροποιείται κατά 190 € επιπλέον κατ’ άτομο

12η μέρα: Σοσσουσβλέι - Βίντχουκ, Ξενάγηση
Πρωινή αναχώρηση για το Βίντχουκ. Άφιξη και ξενάγηση στην 
πρωτεύουσα για να γνωρίσουμε τα σημαντικότερα μνημεία, όπως 
την εκκλησία Christus Kirche, το οχυρό Alte Feste και το Post Steet 
Mall, με τη μεγαλύτερη συλλογή μετεωριτών στον κόσμο, που έπεσαν 
στην περιοχή τον 19ο αιώνα. 
13η, 14η μέρα: Βίντχουκ - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής, μέσω ενδιάμεσων 
σταθμών. Άφιξη το απόγευμα της 14ης ημέρας. 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ: 
Οι δυσκολίες επικεντρώνονται στις μεγάλες διαδρομές στους 
χωματόδρομους του εσωτερικού. Τα ξενοδοχεία είναι πολύ καλά. Στα 
πάρκα οι διανυκτερεύσεις γίνονται σε εξαιρετικά και καθαρά lodge. 
Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε φυσικά μνημεία και σαφάρι σε 
πάρκα για παρατήρηση αγρίων ζώων. Τα αξιοθέατα δεν απαιτούν 
ιδιαίτερη πεζοπορία. Διαδρομές υπό συνθήκες περιπέτειας σε 
μερικά από τα ωραιότερα Αφρικάνικα τοπία. Η Ναμίμπια διαθέτει 
καλή ταξιδιωτική υποδομή σε σχέση με άλλες Αφρικανικές χώρες. Το 
πρόγραμμα ενδέχεται να αλλάξει κατά την εκτέλεσή του. Έξοδα από 
απρόβλεπτες αλλαγές λόγω εκτάκτων συνθηκών πάντα καλύπτονται 
από τους ταξιδιώτες.

ΝΑΜΙΜΠΙΑ

Βίντχουκ

Οκαχάντζα

Okonjima

Kaokoland

Damaraland

Σβάκοπμουντ

Κόλπος Γουάλβις

Σοσσουσβλέι

Φαράγγι Σεσριέμ

Εθνικό Πάρκο
Ετόσα

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
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1η μέρα: Αθήνα - Μαδρίτη - Πόλη της Γουατεμάλας
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση με ενδιάμεσο σταθμό για την 
Πόλη της Γουατεμάλας (Guatemala City). Υποδοχή στο αεροδρόμιο 
La Aurora και αναχώρηση για μια σύντομη περιήγηση στο ιστορικό 
κέντρο της κοσμοπολίτικης αυτής πόλης. Μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: Πόλη της Γουατεμάλας - Μίξκο Βιέχο - Ιξιμτσέ - Λίμνη 
Ατιτλάν/Παναχατσέλ
Μετά το πρόγευμα ξεκινάμε τη διαδρομή μας μέσω της μεγάλης 
εθνικής οδού με προορισμό τη λίμνη Ατιτλάν, έχοντας την ευκαιρία 
να γνωρίσουμε την προνομιούχα αυτή περιοχή της χώρας, όπου 
οι φυσικές της ομορφιές συναγωνίζονται με την κουλτούρα των 
αυτοχθόνων. Πρώτος μας σταθμός θα είναι στην περιοχή του 
Τσιμαλτενάνγκο (Chimaltenango), που βρίσκεται σε περίπου 50 
χιλιόμετρα από την Πόλη της Γουατεμάλας και συγκεκριμένα στον 
αρχαιολογικό χώρο του Μίξκο Βιέχο. Συνεχίζουμε για την Ιξιμτσέ με 
τα πιο σπουδαία φρούρια της μετακλασικής περιόδου των Μάγια. 
Συνεχίζουμε για τη λίμνη Ατιτλάν, η φυσική ομορφιά της οποίας είναι 
απαράμιλλη, καθώς περιτριγυρίζεται από 3 εντυπωσιακά ηφαίστεια, 
τα Ατιτλάν, Τολιμάν και Σαν Πέδρο. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας στο Παναχατσέλ. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: Λίμνη Ατιτλάν - Τσιτσικαστενάνγκο - Λίμνη Ατιτλάν
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για το Ινδιάνικο χωριό 
Τσιτσικαστενάνγκο, στο οποίο κάθε Πέμπτη και Κυριακή λαμβάνει 
χώρα η μεγαλύτερη υπαίθρια αγορά της Μεσοαμερικής. Θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο για να κάνουμε τις αγορές μας και να επισκεφθούμε 
την εντυπωσιακή εκκλησία του Σαν Τόμας, όπου θα δούμε τον 
καθολικισμό να ενσωματώνει τις παραδοσιακές θρησκευτικές 
τελετουργίες των Μάγια και αρχέγονα στοιχεία μαγείας. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Λίμνη Ατιτλάν - Σαν Χουάν Λα Λαγκούνα - Λίμνη Ατιτλάν
Σήμερα θα διασχίσουμε με πλοιάρια τη λίμνη και θα φθάσουμε 
μετά περίπου μισή ώρα στο Σαν Χουάν Λα Λαγκούνα, ένα από 
τα 12 πιο γραφικά χωριά των αυτοχθόνων που ζουν γύρω από 
τη λίμνη. Εδώ οι κάτοικοι έχουν διατηρήσει για πολλούς αιώνες 
τις αρχαίες τους παραδόσεις και διαβιούν σε αρμονία με τη φύση 
- είναι ένας τόπος ιδανικός για αυτούς που θέλουν να γνωρίσουν 

αυθεντικούς ανθρώπους μιας άλλης εποχής. Μια εμπειρία που θα 
σας μείνει πραγματικά αξέχαστη! Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Λίμνη Ατιτλάν - Αντίγουα, Πολιτιστικό Κέντρο "Λα Αζοτέα"
Πρωινή αναχώρηση για την παλιά πρωτεύουσα της χώρας (1543-
1776), την πιο όμορφη και γραφική της πόλη, την Αντίγουα, που έχει 
ανακηρυχθεί μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO. 
Κοσμοπολίτικη πόλη με καταπληκτική τοπική γαστρονομία. 
Φθάνοντας, θα επισκεφθούμε το Πολιτιστικό Κέντρο Λα Αζοτέα, 
το οποίο περιλαμβάνει τρία μουσεία: το μουσείο του καφέ, με 
στοιχεία για την παραγωγή και το εμπόριο του περίφημου καφέ της 
Γουατεμάλας, το μουσείο της μουσικής των Μάγια (Casa K'ojom) και 
το Rincon de Sacatepéquez, τα εκθέματα του οποίου σχετίζονται 
με παραδοσιακές φορεσιές της χώρας. Στη συνέχεια, μαζί με τον 
ξεναγό μας, θα ανακαλύψουμε διάφορες γωνιές της αποικιακής 
αυτής πόλης.

6η, 7η μέρα: Αντίγουα, Ελεύθερες μέρες 
Ελεύθερες μέρες στην Αντίγουα για να την περπατήσετε και να 
την θαυμάσετε! Επίσης μπορείτε να συμμετάσχετε προαιρετικά σε 
διάφορες εκδρομές (π.χ. στο ηφαίστειο Πακάγια).

8η μέρα: Αντίγουα - Πόλη της Γουατεμάλας - Κανκούν/Μεξικό
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Κανκούν (Μεξικό). Άφιξη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Bluebay Grand Esmeralda 5* (All 
inclusive - 5 Διανυκτερεύσεις, όλα τα φαγητά, ποτά, διασκέδαση 
κλπ.) 

9η-12η μέρα: Ριβιέρα Μάγια
Παραμονή στην Ριβιέρα Μάγια με δυνατότητες προαιρετικών 
εκδρομών στα θεματικά πάρκα Εσκαρέτ, Σελ Χα ή και ολοήμερη 
εκδρομή στη πυραμίδα Τσιτσέν Ιτζά.

13η μέρα: Κανκούν - Μαδρίτη
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Μαδρίτη 

14η μέρα: Μαδρίτη - Αθήνα 
Ανταπόκριση και πτήση για Αθήνα.

ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ - ΛΙΜΝΗ ΑΤΙΤΛΑΝ - ΤΣΙΤΣΙΚΑΣΤΕΝΑΓΚΟ - ΣΑΝ ΧΟΥΑΝ ΛΑ ΛΑΓΚΟΥΝΑ - ΑΝΤΙΓΟΥΑ ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ - ΚΑΝΚΟΥΝ - ΡΙΒΙΕΡΑ ΜΑΓΙΑ/ΜΕΞΙΚΟ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Μαδρίτη-
Γουατεμάλα, Κανκούν-Μαδρίτη- Αθήνα σε τουριστική θέση • 
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων (περιλαμβάνονται) 
• 1 Διανυκτέρευση στην Πόλης της Γουατεμάλας με πρωινό 
• 3 Διανυκτερεύσεις στην Ατιτλάν (Παναχατσέλ) με πρωινό 
• 3 Διανυκτερεύσεις στην Αντίγουα με πρωινό • Αεροπορικά 
εισιτήρια Γουατεμάλα-Κανκούν με τους φόρους • 5 
Διανυκτερεύσεις στην Ριβιέρα Μάγια, στο all inclusive ξενοδοχείο 
Bluebay Grand Esmeralada 5* • Μεταφορές με πούλμαν ή μικρά 
βαν με air condition • Οι συγκεκριμένες επισκέψεις και εκδρομές 
που αναφέρονται στο πρόγραμμα • Αδειούχοι ξεναγοί δίγλωσσοι 
(Ισπανικά/Αγγλικά).

1 Διανυκτέρευση Γουατεμάλα - Barcelo Guatemala City
3 Διανυκτερεύσεις Λίμνη Ατιτλάν - Porta Hotel Del Lago
3 Διανυκτερεύσεις Αντίγουα - Soleil La Antigua
5 Διανυκτερεύσεις Ριβιέρα Μάγια - Bluebay Grand Esmeralda 5*

1 Διανυκτέρευση Γουατεμάλα - Westin Camino Real
3 Διανυκτερεύσεις Λίμνη Ατιτλάν - Hotel Atitlan
3 Διανυκτερεύσεις Αντίγουα - Camino Real Antigua
5 Διανυκτερεύσεις Ριβιέρα Μάγια - Bluebay Grand Esmeralda 5*

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ "STANDARD"

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ "SUPERIOR"

14 μέρες - Τιμές κατ’ άτομο
σε δίκλινο

29/5, 19/6, 17,24,31/7,
7/8, 14/8, 21/8, 30/10

Σε standard ξενοδοχεία 1590
Σε superior ξενοδοχεία 1890
Προσαύξηση για τις αναχωρήσεις 31/7, 7/8, 14/8 + 150
Προσαύξηση για τις αναχωρήσεις 21/8, 30/10 + 250

Σημειώσεις:
• Η παραπάνω εκδρομή είναι με συμμετοχή σε ομαδικό αγγλόφωνο   
 γκρουπ από Ισπανία
• Υπάρχει περίπτωση υποχρεωτικής διανυκτέρευσης στη Μαδρίτη   
 (λόγω ανταπόκρισης) για τους μήνες Μάιο & Ιούνιο - το κόστος αυτό δεν 
 έχει υπολογιστεί στον τιμοκατάλογο 
• Δυνατότητα Έλληνα συνοδού για γκρουπ άνω των 15 ατόμων, με 
 επιβάρυνση 150 €/άτομο

ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ
Μ Ε Ξ Ι Κ Ο / Ρ Ι Β Ι Ε ΡΑ  Μ Α Γ Ι Α

ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ

Λίμνη
Ατιτλάν

Τσιτσικαστενάγκο

Αντίγουα

Γουατεμάλα

ΜΕΞΙΚΟ Κανκούν

ΙΣΠΑΝΙΑ
Μαδρίτη

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΑΝΤΙΓΟΎΑ

14 ΗΜΕΡΕΣ - 12 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ 
(7 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ ΓΟΎΑΤΕΜΑΛΑ + 5 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ ΡΙΒΙΕΡΑ ΜΑΓΙΑ)
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1η μέρα: Αθήνα - Κανκούν 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού για το παραθεριστικό θέρετρο Κανκούν στην χερσόνησο 
Γιουκατάν. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. 

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 τον θαλάσσιο κόσμο 
της περιοχής, κολυμπήστε με δελφίνια, φωτογραφηθείτε με 
φλαμίνγκο και πολύχρωμους παπαγάλους, μάθετε για τη ζωή 
των τροπικών πτηνών της ζούγκλας, των πεταλούδων και των 
τζάγκουαρ (Ιαγουάροι). Επιλέξτε το εστιατόριο και το είδος 
φαγητού που επιθυμείτε και ξεκουραστείτε γευματίζοντας. Τέλος, 
παρακολουθείστε μία δίωρη φαντασμαγορική παράσταση με 
περισσότερους από 300 μουσικούς και ακροβάτες να δίνουν τον 
καλύτερό τους εαυτό για να σας ταξιδέψουν στην ιστορία της 
χώρας τους.

3η μέρα: Κανκούν - Τσιτσέν Ιτζά - Μέριδα 
Πρωινή αναχώρηση για το Τσιτσέν Ιτζά, μία εξαιρετικού 
ενδιαφέροντος αρχαιολογική περιοχή, με την βαθμιδωτή πυραμίδα 
των Μάγια να αποτελεί το τέλειο δείγμα αρχιτεκτονικής κατασκευής 
και μαθηματικών. Ο χώρος συμπληρώνεται με το στάδιο 
παραδοσιακού ποδοσφαίρου, το μνημείο των στρατιωτών, το 
κυκλικό αστεροσκοπείο και τη σενότε. Γεύμα κατά τη διαδρομή. 
Συνεχίζουμε οδικώς για τη Μέριδα, όπου φθάνοντας θα κάνουμε 
μία πανοραμική ξενάγηση της γραφικής αυτής αποικιακής πόλης. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.

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. Επιστροφή στη 
Μέριδα. Γεύμα κατά τη διάρκεια της εκδρομής. 

5η μέρα: Μέριδα - Πόλη του Μεξικού/Πυραμίδες Τεοτιχουακάν 
Πρωινή πτήση για την Πόλη του Μεξικού και μεταφορά στο 

ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα μεταβούμε στον σημαντικότερο ιερό 
χώρο των προκολομβιανών πολιτισμών, το Τεοτιχουακάν, με 
τις τεράστιες πυραμίδες αφιερωμένες στον Ήλιο και τη Σελήνη, 
τη Λεωφόρο των Νεκρών που διασχίζει το κέντρο της πόλης, τα 
ανάκτορα και τον ναό του Κετσαλκοάτλ. Επιστροφή στην Πόλη του 
Μεξικού. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Πόλη του Mεξικού (Ξενάγηση)
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης θα δούμε τον 
εντυπωσιακό Καθεδρικό ναό, την πλατεία Συντάγματος, το 
Δημαρχείο, το ανάκτορο των Καλών Τεχνών, το Προεδρικό Μέγαρο 
με τις περίφημες τοιχογραφίες του Nτιέγκο Pιβέρα (συντρόφου της 
Φρίντα Κάλο), καθώς και τα ερείπια του ναού Tεοκάλι, του Μεγάλου 
Ναού των Aζτέκων στην πλατεία Zocalo, την κεντρική πλατεία 
της πόλης, που ήταν το τελετουργικό κέντρο της πρωτεύουσας 
των Αζτέκων - της Τενοτστιτλάν. Τέλος, θα επισκεφθούμε το 
άκρως ενδιαφέρον ανθρωπολογικό μουσείο, όπου φιλοξενούνται 
θησαυροί όλων των προκολομβιανών πολιτισμών της χώρας 
(κλειστό κάθε Δευτέρα). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Πόλη του Mεξικού - Πουέρτο Βαγιάρτα 
Πρωινή πτήση έναν μοναδικό τροπικό παράδεισο φωλιασμένο 
στον κόλπο Μπαντέρας: το Πουέρτο Βαγιάρτα - από τους πιο 
δελεαστικούς παραθαλάσσιους προορισμούς, που συγκεντρώνει 
κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες, για να απολαύσουν τις 
πανέμορφες αμμώδεις παραλίες με τα φοινικόδεντρα, τα γύρω 
καταπράσινα βουνά, το ευχάριστο κλίμα, τα θαλάσσια σπορ και 
την έντονη νυχτερινή ζωή. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
Χρόνος ελεύθερος. 

8η,9η μέρα: Πουέρτο Βαγιάρτα 
Ημέρες ελεύθερες για διάφορες δραστηριότητες σε ένα από τα 
κορυφαία θέρετρα του Μεξικού στον Ειρηνικό. Μην παραλείψετε 
να επισκεφθείτε την κρυμμένη μέσα στο βουνό παραλία, να κάνετε 
βόλτα με άλογα στην ακτογραμμή του Ειρηνικού, να επισκεφθείτε 
την παλιά πόλη, το Βιέχο Βαγιάρτα, με τα λιθόστρωτα δρομάκια 
και την υπαίθρια αγορά με τα χειροτεχνήματα, να εξερευνήσετε 
την Malecon, τον παραλιακό πεζόδρομο με γκαλερί τέχνης, 

κοσμηματοπωλεία, μπουτίκ, εστιατόρια και καφέ, να ψωνίσετε στις 
κομψές αγορές, να εκδράμετε με σκάφος σε κοντινά νησιά ή να 
παρακολουθήσετε το διάσημο πέρασμα των φαλαινών. Η επιλογή 
είναι δική σας! 

10η μέρα: Πουέρτο Βαγιάρτα - Πτήση επιστροφής
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα με ενδιάμεσο 
σταθμό.

11η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
 

Σημειώσεις: Η εκδρομή εκτελείται με ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων 
(αγγλόφωνα). Με Έλληνα αρχηγό από Αθήνα απαιτείται ελάχιστη 
συμμετοχή 15 ατόμων και επιβάρυνση 160 €.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική 
θέση με ενδιάμεσο σταθμό • Εσωτερικές πτήσεις • Διαμονή 
σε ξενοδοχεία 3*+ & 4* • Πρωινό καθημερινά και δύο γεύματα 
συνολικά • Μεταφορές, επισκέψεις, περιηγήσεις, εκδρομές, 
όπως περιγράφονται • Τοπικός αγγλόφωνος ξεναγός.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, 
εμπλουτισμένη ταξιδιωτική ασφάλεια: € 800

11 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

4/4 & Κάθε Κυριακή
15/4-2/12

Δίκλινο 1890

Επιβάρυνση μονοκλίνου + 620

ΜΕΞΙΚΟ ΣΟΜΠΡΕΡΟ - ΤΑΚΟΣ & ΧΡΩΜΑ 
ΚΑΝΚΟΥΝ - ΤΣΙΤΣΕΝ ΙΤΖΑ - ΜΕΡΙΔΑ - ΟΥΣΜΑΛ - ΚΑΜΠΑΧ - ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ - ΠΟΥΕΡΤΟ ΒΑΓΙΑΡΤΑ

Όταν η Μεξικάνικη Καραϊβική, συνδυάζεται με τα ιστορικά μνημεία των Μάγιας & Αζτέκων 
και τη συγκλονιστική παραλία του Ειρηνικού κρυμμένη σε ένα βουνό...

Τσίτσεν Ίτζα

Μέριδα

Κανκούν

Πόλη Μεξικού

Τεοτιχουακάν

Πουέρτο Βαγιάρτα

ΜΕΞΙΚΟ

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΠΟΎΕΡΤΟ ΒΑΓΙΑΡΤΑΤΣΙΤΣΕΝ ΙΤΖΑ
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1η μέρα: Αθήνα - Λίμα 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με ενδιάμεσο σταθμό για την 
πρωτεύουσα του Περού, τη Λίμα. 
2η μέρα: Ξενάγηση Λίμα (Π)
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Πρωινή ξενάγηση στην 
αποικιακή, αλλά και μοντέρνα πόλη της Λίμα, κατά τη διάρκεια της 
οποίας θα δούμε το Προεδρικό Μέγαρο, τον Καθεδρικό ναό και το 
μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου με τη διάσημη βιβλιοθήκη και τις 
κατακόμβες του. Συνεχίζουμε με τις αριστοκρατικές συνοικίες Σαν 
Ισίντρο και Μιραφλόρες και καταλήγουμε στο Πάρκο της Αγάπης 
δίπλα στον Ειρηνικό ωκεανό. Διανυκτέρευση
3η μέρα: Λίμα - Ίκα - Νάσκα - Χουακακίνα - Λίμα (Π/Γ)
Νωρίς το πρωί θα αναχωρήσουμε για την Ίκα (300 χλμ). Πτήση από 
Ίκα προς Πάλπα, για να δούμε τις αινιγματικές γεωγλυφικές γραμμές 
της Νάσκα. Θα θαυμάσουμε τεράστια πουλιά και ζώα, αλλά και 
γεωμετρικές γραμμές που μοιάζουν με πεδία προσγείωσης. Μετά την 
πτήση θα επισκεφθούμε τη λιμνοθάλασσα Χουακακίνα, μια πλούσια 
όαση στους αμμόλοφους. Στάση για γεύμα και επιστροφή στη Λίμα.
4η μέρα: Λίμα - Πουέρτο Μαλντονάδο (Π/Γ/Δ)
Με πτήση θα φθάσουμε σήμερα στο γραφικό Πουέρτο Μαλδονάδο, 
που βρίσκεται στη συμβολή δύο παραποτάμων του Αμαζονίου, των 
Μάντρε ντε Ντίος και Ταμποπάτα. Ακολουθεί πλεύση με κανό στον 
Μάντρε ντε Ντίος μέχρι τον καταυλισμό μας. Ποτό καλωσορίσματος 
και τακτοποίηση στα δωμάτια. Συνεχίζουμε με μία βόλτα στη φύση 
και τις φωνές των παπαγάλων Macao και των εξωτικών πουλιών του 
Αμαζονίου να μας συντροφεύουν. Πιθανόν να δείτε τον πίθηκο-αράχνη, 
τον πίθηκο-σκίουρο, τον λευκό καπουτσίνο, τον καφέ καπουτσίνο κ.ά. 
Επιστροφή για δείπνο και βραδινή βόλτα, αντικρίζοντας τα περίεργα 
φωτεινά μάτια των ζώων που φεγγοβολούν στο σκοτάδι!
5η μέρα: Πουέρτο Μαλντονάδο (Ζούγκλα Αμαζονίου) (Π/Γ/Δ)
Το πρωί θα επισκεφθούμε τη λίμνη Σάντοβαλ, εκεί που εκβάλει 
ο ποταμός Ταμποπάτα. Με ξύλινα κανό θα γλιστρήσουμε σε μια 
πανέμορφη όχθη, που φιλοξενεί τις απειλούμενες υπό εξαφάνιση 
γιγάντιες βίδρες, τις κόκκινες μαϊμούδες, τους κοκκινολαίμηδες 
παπαγάλους, τα ανακόντα, τις χελώνες με τον πλευρικό λαιμό 
και φυσικά τους αλιγάτορες. Επιστροφή στο lodge για γεύμα. Το 
απόγευμα θα περπατήσουμε στις αερογέφυρες-μονοπάτια του 
θόλου του δάσους (Canopy walkway), ακολουθώντας τη διαδρομή 
"Ανακόντα", με αφετηρία τον ύψους 29 μέτρων πύργο. Το δίκτυο των 
γεφυρών που αιωρούνται πάνω από το έδαφος συνδέει 8 πλατφόρμες 
παρατήρησης, από τις οποίες θα απολαύσουμε "αφ΄ υψηλού" το 
τροπικό δάσος.

6η μέρα: Πουέρτο Μαλντονάδο - Κούσκο, Περιήγηση πόλης (Π)
Η πολύ πρωινή πλεύση θα μας 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 ξενάγηση, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την 
πλατεία των Όπλων με τον επιβλητικό Καθεδρικό ναό, καθώς και 
τον σημαντικότερο ναό των Ίνκας στο Κούσκο, τον ναό του Ήλιου 
Κορικάντσα, πάνω στον οποίο οι Δομινικανοί έκτισαν τον ναό του 
Σάντο Ντομίνγκο. Εν συνεχεία επισκεπτόμαστε το Κένκο (λαβύρινθο), 
το Ταμποματσάι, ένα μεγαλιθικό μνημείο με τις 3 ιερές πηγές των 
Ίνκας, το κόκκινο φρούριο Πούκα Πουκάρα, καθώς και το φημισμένο 
φρούριο και θρησκευτικό χώρο Σαξαχουαμάν, διάσημο για την 
κοσμική του ενέργεια.
7η μέρα: Kούσκο - Ιερή κοιλάδα των Ίνκας - Πισάκ - Ογιανταϊτάμπο 
Κούσκο (Π/Γ)
Πρωινή αναχώρηση για την Ιερή Κοιλάδα των Ίνκας και την ινδιάνικη 
αγορά του Πισάκ, που έλκει χιλιάδες επισκέπτες και έμπορους με 
πολύχρωμες παραδοσιακές φορεσιές. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο 
και συνεχίζουμε για την πολύ ενδιαφέρουσα αρχαιολογική περιοχή 
Ογιανταϊτάμπο, όπου θα θαυμάσουμε τον ναό του Ήλιου. Επιστροφή 
στο Κούσκο αργά το απόγευμα.
8η μέρα: Kούσκο - Mάτσου Πίτσου (Π/Γ/Δ)
Το μυστηριακό οχυρό του Mάτσου Πίτσου στις Περουβιανές Άνδεις, 
είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά μνημεία στον κόσμο και πέραν 
της υπέροχης θέας που χαρίζει, η πόλη είναι γεμάτη από πύργους, 
ιερά μνημεία, ναούς, σπίτια και ανάκτορα, τα οποία προσέφεραν 
πολύτιμες πληροφορίες για τη θρησκευτική και πολιτιστική ζωή των 
Ίνκας. Διανυκτέρευση στην περιοχή.
9η μέρα: Mάτσου Πίτσου - Κούσκο (Π)
Έχοντας διανυκτερεύσει στην περιοχή Aguas Calientes, υπάρχει 
δυνατότητα να επισκεφθείτε ξανά (προαιρετικά) την αρχαιολογική 
ζώνη νωρίς το πρωί, με την ησυχία σας, πριν την άφιξη των πολλών 
επισκεπτών και groups. Επιστροφή στο Κούσκο και χρόνος ελεύθερος 
για ξεκούραση ή βόλτες.
10η μέρα: Κούσκο - Πούνο (Π/Γ)
Μετά από μια πολύωρη και εντυπωσιακή διαδρομή ατενίζοντας τις 
χιονισμένες Άνδεις, με επιλεγμένες στάσεις και επισκέψεις σε χωριά 
Ιθαγενών, όπως στην επονομαζόμενη "Καπέλα Σιστίνα των Άνδεων" 
εκκλησία του Ανταχουαγλίγιας, τον ναό του θεού Βιρακόχα στο Ράκτσι 
και το μουσείο της Πουκάρα, θα φθάσουμε στο Πούνο, στις όχθες της 
λίμνης Tιτικάκα. 

11η μέρα: Πούνο - Λίμνη Τιτικάκα - Νησιά Ούρος & Τάκιλε - Πούνο (Π/Γ)
Πρωινή αναχώρηση για τη λίμνη Tιτικάκα που βρίσκεται σε υψόμετρο 
3.814 μέτρων. Το πλοιάριο θα μας φέρει στα περίφημα "χειροποίητα" 
νησιά Oύρος (κατασκευασμένα από καλάμια), που κατοικούνται από 
την ομώνυμη φυλή, καθώς και στο απομακρυσμένο και πολύ γραφικό 
νησί Τάκιλε. Γεύμα στη διάρκεια της εκδρομής.
12η μέρα: Πούνο - Λίμα (Π)
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Λίμα. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
13η μέρα: Λίμα - Πτήση επιστροφής (Π)
 Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση με ενδιάμεσο σταθμό για την 
Αθήνα.
14η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

14 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

Ομαδικό 
15/3, 5,20/4, 17/5, 

7,21/6, 5,19/7,
9,23/8, 6/9, 18/10, 

8/11, 6/12

Ατομικό 
15/3, 5,20/4, 17/5, 

7,21/6, 5,19/7,
9,23/8, 6/9, 18/10, 

8/11, 6/12
Δίκλινο 2780 3100

Επιβάρυνση Μονόκλινου + 670 + 780

ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ - ΝΟΤΙΟ ΠΕΡΟΥ
ΛΙΜΑ - ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΣΚΑ - ΠΟΥΕΡΤΟ ΜΑΛΝΤΟΝΑΔΟ - ΖΟΥΓΚΛΑ ΑΜΑΖΟΝΙΟΥ - ΚΟΥΣΚΟ - ΜΑΤΣΟΥ ΠΙΤΣΟΥ - ΙΕΡΗ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΙΝΚΑΣ 

ΠΙΣΑΚ - ΟΓΙΑΝΤΑΙΤΑΜΠΟ - ΠΟΥΝΟ - ΛΙΜΝΗ ΤΙΤΙΚΑΚΑ/ΝΗΣΙΑ ΟΥΡΟΣ - ΝΗΣΙ ΤΑΚΙΛΕ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια διεθνών και εσωτερικών πτήσεων 
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* & Lodge • Γεύματα όπως αναγράφονται στις 
επικεφαλίδες κάθε ημέρας • Μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές, όπως 
αναγράφονται • Ημερήσια εκδρομή στη Νάσκα και πτήση πάνω από τις γραμμές 
• Τοπικοί έμπειροι ξεναγοί • Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων & Επίναυλος καυσίμων: € 800 • 
Τοπικοί φόροι, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά € 90 (πληρώνονται μόνο τοπικά).

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 150 €
Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει, για την καλύτερη έκβασή του.

3 Διαν/σεις Λίμα: Casa Andina Select 4*
2 Διαν/σεις Πουέρτο Μαλντονάδο : Inkaterra Reserva 
Amazonica Lodge
3 Διαν/σεις Κούσκο: Ecco Inn Hotel 4*
1 Διαν/ση Μάτσου Πίτσου: El Mapi Hotel 4*
2 Διαν/σεις Πούνο: Jose Antonio Hotel 4*

Προτεινόμενα ξενοδοχεία ή αντίστοιχα:

ΠΕΡΟΥ

Πουέρτο
Μαλντονάδο

Μάτσου
Πίτσου

Κούσκο

Πούνο

Λίμνη
ΤιτικάκαΝάσκα

Λίμα

Με ημερήσια εκδρομή στη Νάσκα και πτήση πάνω από τις αινιγματικές γραμμές εντός της τιμής

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΜΑΤΣΟΎ ΠΙΤΣΟΎ
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ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Μπουένος
Άιρες

Καταρράκτες
Ιγκουασού

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Ρίο Ντε Τζανέιρο

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
Μοντεβιδέο

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ - ΦΑΡΜΑ ΓΚΑΟΥΤΣΟΣ - (ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ) 

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ - ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΙΡΟ

1η μέρα: Αθήνα - Μπουένος Άιρες 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μπουένος Άιρες 
μέσω ενδιάμεσου σταθμού 
2η μέρα: Μπουένος Άιρες (Ξενάγηση) 
Άφιξη και ξενάγηση στο "Παρίσι του νότου", κατά τη διάρκεια 
της οποίας θα δούμε την όπερα Κολόν, τον οβελίσκο-σύμβολο 
της πόλης, τη διάσημη Plaza de Mayo (επίκεντρο ιστορικών 
και πολιτικών συγκεντρώσεων), τον Καθεδρικό Ναό, το 
Διοικητήριο, το Κυβερνείο κ.ά. Στα νότια, περπατώντας στα 
παλιά πέτρινα σοκάκια, θα γνωρίσουμε τη γειτονιά Σαν Τέλμο, 
γνωστή για το τανγκό, την περιοχή Λα Μπόκα, γνωστή για 
το γήπεδο ποδοσφαίρου, καθώς και το τουριστικό Καμινίτο 
με τα πολύχρωμα σπίτια και μαγαζιά. Τέλος, στα βόρεια, θα 
δούμε τις αριστοκρατικές γειτονιές της Ρικολέτα με τα κομψά 
καφέ και εστιατόρια, καθώς και το διάσημο νεκροταφείο όπου 
αναπαύεται η Εβίτα Περόν. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος για μία βόλτα στον εμπορικό δρόμο Florida, 
που είναι γεμάτος μαγαζιά, καφέ και εστιατόρια.
3η μέρα: Μπουένος Άιρες (Ελεύθερη μέρα, Προαιρετική εκδρομή 
στο Μοντεβιδέο) 
Για τη σημερινή ελεύθερη μέρα σας προτείνουμε μία ολοήμερη 
εκδρομή στο Μοντεβιδέο της γειτονικής Ουρουγουάης. Το 
μεγαλοπρεπές Παλάθιο Λεχιστλατίβο, η όμορφη Πλάθα 
Kονστιτουθιόν (πλατεία Συντάγματος), ο Καθεδρικός ναός του 
1804, το παλαιό Δημαρχείο, η τεράστια Πλάθα Iντεπεντένθια 
(πλατεία Ανεξαρτησίας), η πύλη του Kάστρου, τα παγκοσμίου 
φήμης μνημεία Nτιλτζένσια και Kαράκα είναι μερικά από τα 
αξιοθέατα που θα γνωρίσετε. Τέλος, στην Kάγιε Πιέδρας, 
στην 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 ξενοδοχείο μας στο 
Μπουένος Άιρες.
4η μέρα: Μπουένος Άιρες (Ελεύθερη μέρα, Εκδρομή σε φάρμα 
αλόγων στην ύπαιθρο, Δώρο: Tango Show) 
Οι επονομαζόμενοι Γκαούτσος είναι οι καουμπόηδες του 
νότου, από τους οποίους θα μάθετε λάσο, κυνήγι με τα άλογα, 
ιππασία, αλλά και παραδοσιακούς χορούς. Δοκιμάστε τα 
γευστικά τους κοκτέιλ και χορτάστε με τις ζουμερές τους 
μπριζόλες στο μεσημεριανό μας μπάρμπεκιου. Το φυσικό 
τοπίο και οι χαμογελαστοί άνθρωποι θα κάνουν την ημέρα σας 

αξέχαστη! Το βράδυ σας προσκαλούμε να απολαύσετε ένα 
υπέροχο θέαμα ταγκό (δώρο του γραφείου μας).
5η μέρα: Μπουένος Άιρες - Ιγκουασού (περιήγηση στους 
καταρράκτες της Βραζιλιάνικης πλευράς)
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Ιγκουασού. 
Φθάνοντας, ξεκινάμε την περιήγησή μας από το κέντρο 
επισκεπτών και στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε τις 
παραδοσιακές διαδρομές: τον Άνω Γύρο για να θαυμάσουμε 
την πανοραμική θέα των καταρρακτών και τον Κάτω Γύρο 
για να έρθουμε πιο κοντά στη ζούγκλα και τους καταρράκτες. 
Τέλος, τον εντυπωσιακό "Λαιμό του Διαβόλου" (Garganta del 
Diablo) θα τον θαυμάσουμε κάνοντας μια βόλτα στην 1000 
μέτρων πεζογέφυρα. Αφού απολαύσουμε το συναρπαστικό 
θέαμα που προσφέρουν οι γιγαντιαίοι καταρράκτες του 
ποταμού Ιγκουασού, θα αναχωρήσουμε για το ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση. 
6η μέρα: Ιγκουασού (περιήγηση στους καταρράκτες της 
Αργεντίνικης πλευράς) - Ρίο ντε Τζανέιρο
Η σημερινή μας εκδρομή ξεκινά από το κέντρο επισκεπτών του 
πάρκου, απ΄ όπου θεματικά λεωφορεία μας μεταφέρουν στην 
αρχή της πεζογέφυρας, για να κάνουμε στάσεις στα διάφορα 
παρατηρητήρια μέχρι να φτάσουμε στο Πουέρτο Κανόας 
(περιοχή με εμπορικά καταστήματα και σημεία φαγητού). 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Ρίο ντε Τζανέιρο 
("Ποταμός του Ιανουαρίου"). Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο 
μας. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Ρίο ντε Τζανέιρο (Ξενάγηση)
Η παραλιακή οδός Κοπακαμπάνα, το Σαμποδρόμιο, ο 
Καθεδρικός ναός σε σχήμα πυραμίδας με τα υπέροχα βιτρό, το 
διασημότερο στάδιο ποδοσφαίρου του κόσμου, το Μαρακανά, 
το ιστορικό κέντρο με το υδραγωγείο και τα πολυάριθμα 
καταστήματα, 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 
γνωρίσουμε σήμερα στην υπέροχη αυτή πόλη. Προτείνουμε 
βραδινή έξοδο στην περιοχή Λάπα, για να διασκεδάσετε όπως 
οι ντόπιοι με μουσική και χορούς σάλσα!
8η μέρα: Ρίο ντε Τζανέιρο (Ξενάγηση, Λόφος της Ζάχαρης, 
Κορκοβάντο/ Άγαλμα Χριστού)
Με τελεφερίκ θα ανεβούμε σήμερα σε έναν όμορφο λόφο της 
πόλης, τον Πάο ντε Ασούκαρ, απ΄ όπου θα θαυμάσουμε την 

10 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

28/5-12ήμερο 
1 Διαν/ση στο 
Μοντεβιδέο & 

2 στο Ιγκουασού

24/3, 6/4, 12/5, 
2,16/6, 7, 21/7, 
11,18/8, 1/9, 
20/10, 10/11, 

1/12
Δίκλινο 2990 (τελική τιμή με φόρους) 1990

Επιβάρυνση Μονόκλινου + 580 + 780

ΒΡΑΖΙΛΙΑ / ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ
(ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ)

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με ενδιάμεσο 
σταθμό • Εσωτερικές πτήσεις • Μεταφορές & ξεναγήσεις όπως 
αναγράφονται παραπάνω • Διαμονή σε 4* ξενοδοχεία με πρωινό • 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Δώρο: Tango Show
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος 
καυσίμων, ταξιδιωτική ενισχυμένη ασφάλεια, είσοδοι: € 880 • 
Τοπικοί φόροι: € 85 πληρώνονται στον ξεναγό

Σημειώσεις: 
Οι αναχωρήσεις εκτελούνται με ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων 
Επιβάρυνση για συμμετοχή 10 ατόμων με συνοδό: + € 130 ανά επιβάτη
Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει αν αυτό κριθεί αναγκαίο, για 
την καλύτερη έκβασή του 
Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ 
Η αναχώρηση 28/5, έχει 2 νύχτες στο Ιγκουασού, μία νύχτα στο Crystal 
Palace 4* στο Μοντεβιδέο μαζί με ξενάγηση και 3 γεύματα συνολικά κατά 
την διάρκεια εκδρομών

3 Διαν/σεις Μπουένος Άιρες : Melia Hotel 5*
1 Διαν/ση Ιγκουασού: American Portal Del Iguazu 5*
3 Διαν/σεις Ρίο ντε Τζανέιρο: Royal Rio Palace Hotel 4*

Προτεινόμενα ξενοδοχεία 4* & 5* ή αντίστοιχα:

εκπληκτική θέα της πόλης. Στη συνέχεια, μέσω του εθνικού 
πάρκου Τιζούκα θα ανεβούμε με τον οδοντωτό στον λόφο 
Κορκοβάντο, όπου βρίσκεται το άγαλμα του Χριστού-Λυτρωτή, 
το σύμβολο της πόλης και θα απολαύσουμε μια ακόμα 
πανοραμική θέα της πόλης και του μαγευτικού σκηνικού που 
την περιβάλει. Για το βράδυ σας προτείνουμε επίσκεψη στην 
περιοχή Ιπανέμα με τα πολλά καφέν μπαρ και εστιατόρια. Η 
διασκέδαση είναι σίγουρη !
9η μέρα: Ρίο ντε Τζανέιρο - Πτήση για την Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για 
την Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό.
10η ημέρα: Άφιξη στην Αθήνα

ΔΩΡΟ: TANGO SHOW

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΙΓΚΟΎΑΣΟΎ
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ΛΑΤΙΝ, ΡΟΥΜΙ, ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ & ΠΟΥΡΑ

ΚΟΥΒΑ
ΑΒΑΝΑ - ΒΙΝΙΑΛΕΣ - ΠΙΝΑΡ ΝΤΕΛ ΡΙΟ - ΓΚΟΥΑΜΑ - ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ - ΣΙΕΝΦΟΥΕΓΚΟΣ - ΤΡΙΝΙΔΑΔ - ΒΑΡΑΔΕΡΟ

ΔΎΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΜΈΡΙΝΏΝ ΑΝΑΧΏΡΗΣΈΏΝ ΓΙΑ ΜΈΜΟΝΏΜΈΝΟΎΣ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια • Διαμονή στα 
ξενοδοχεία του προγράμματος με πρωινό • Φόροι ξενοδοχείων • 
Μεταφορές & ξεναγήσεις του προγράμματος • Είσοδοι & γεύματα, 
όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα • Ελληνόφωνος ξεναγός σε όλη 
τη διάρκεια του προγράμματος, εκτός από τις ελεύθερες μέρες στο 
Βαραδέρο.
Δεν περιλαμβάνονται: • Βίζα Κούβας, φόροι αεροδρομίου και 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Όλα τα γεύματα και ποτά που δεν 
αναγράφονται στο πρόγραμμα. Προαιρετικές εκδρομές. Προσωπικά 
έξοδα. Φιλοδωρήματα για τους τοπικούς οδηγούς και ξεναγούς.

• κάθε Δευτέρα και Πέμπτη σε σπίτια & ξενοδοχεία 3* με πρωινό  
 και 1 γεύμα  από€ 995 
• κάθε Δευτέρα και Πέμπτη σε ξενοδοχεία 4*& 5* με πρωινό + 7   
 γεύματα  από € 1.315
• κάθε Δευτέρα και Πέμπτη σε ξενοδοχεία 5* (Αβάνα, Βαραδέρο) & 4*  
 (Σιενφουέγος) με πρωινό + 7 γεύματα (όχι καθημερινά) από € 1.495

• 04/04 σε ξενοδοχεία 5* (Αβάνα, Βαραδέρο) & 4* (Σιενφουέγος)  
 με πρωινό + 7 γεύματα  από € 1.495 
Μονόκλινο σε όλα: 
  (εκτός από τα σπίτια on request) + € 380
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, ασφάλεια: 
  + € 655

1η μέρα: Αθήνα - Αβάνα
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού 
για την πρωτεύουσα της Κούβας, την  Αβάνα. Άφιξη, συνάντηση με 
τον ξεναγό μας στην Κούβα και μεταφορά στο ξενοδοχείο.

2η μέρα: Αβάνα, Ξενάγηση 
Η ξενάγησή μας ξεκινάει από την Πλατεία της Επανάστασης με 
το μνημείο του Χοσέ Μαρτί και τις τεράστιες προσωπογραφίες 
του Che Guevara και του Camilo Cienfuegos. Περνώντας από το 
Πανεπιστήμιο και διασχίζοντας τη σύγχρονη συνοικία Βεδάδο 
με την πλατεία Copelia και την περίφημη παραλιακή λεωφόρο 
Malecón, θα καταλήξουμε στο Καπιτώλιο. Μπαίνοντας στην 
Παλιά Αβάνα θα δούμε μερικά από τα ωραιότερα αποικιακά 
κτίρια της Καραϊβικής. Θα ξεναγηθούμε στο μουσείο του ρούμι, 
θα επισκεφθούμε την μοναδική ελληνική ορθόδοξη εκκλησία 
της Καραϊβικής, θα δούμε την Πλατεία του Αγίου Φραγκίσκου, 
την Παλιά Πλατεία και την Πλατεία των Όπλων. Είσοδος στην 
εντυπωσιακή Μικρογραφία της Παλιάς Αβάνας και συνεχίζουμε 
προς την Πλατεία του Καθεδρικού, τον "ναΐσκο" Templete και το 
Castillo de La Fuerza Real. Τέλος, θα επισκεφθούμε το φρούριο Ελ 
Μόρο με την υπέροχη θέα στο λιμάνι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η μέρα: Αβάνα, Εκδρομή σε Βινιάλες/Πινάρ ντελ Ρίο 
Ολοήμερη εκδρομή στην δυτική επαρχία Πινάρ ντελ Ρίο, 
παγκοσμίως γνωστή για την καλλιέργεια καπνών και των 
καλύτερων πούρων του κόσμου. Επίσκεψη σε εργοστάσιο 
πούρων για να δούμε τη διαδικασία παρασκευής τους και βόλτα 
στο υπέροχο τοπίο της κοιλάδας Βινιάλες με τους πράσινους 
βελούδινους λοφίσκους, τα πανύψηλα φοινικόδεντρα, τους 
καταρράκτες και τις υπόγειες σπηλιές με ποτάμια. Επίσκεψη στην 

τεράστια Τοιχογραφία της Προϊστορίας και θα διασχίσουμε με 
μικρή βάρκα το υπόγειο ποτάμι στην Σπηλιά του Ινδιάνου. Γεύμα 
σε τοπικό εστιατόριο με ζωντανή μουσική. Κατά την επιστροφή μας 
στην Αβάνα θα σταματήσουμε στο παρατηρητήριο Λος Χασμίνες 
για να απολαύσουμε τη μαγευτική θέα της κοιλάδας Βινιάλες. 
Το βράδυ σας προτείνουμε βόλτα στην Habana Vieja και να 
απολαύστε τα αγαπημένα ποτά του Έρνεστ Χέμινγουεϊ: daiquirí 
στο Floridita, mojito στο Bodeguita.

4η μέρα: Αβάνα (Ελεύθερη μέρα)
Ελεύθερη μέρα…εμείς όμως θα "κλέψουμε" λίγο από τον χρόνο 
σας, προσφέροντάς σας μία ανεπανάληπτη βόλτα με αυτοκίνητα-
αντίκες στο καταπράσινο, εξωτικό δάσος της Αβάνας. 

5η μέρα: Αβάνα - Γκουαμά - Σάντα Κλάρα - Σιενφουέγκος
Πρωινή αναχώρηση για την χερσόνησο Ζαπάτα, όπου θα 
επισκεφθούμε τη Φάρμα Αναπαραγωγής Κροκοδείλων και θα 
απολαύσουμε μία μίνι κρουαζιέρα στο Νησί του Θησαυρού στο 
Γκουαμά, τη μεγαλύτερη φυσική λίμνη της Κούβας, στην καρδιά 
της οποίας βρίσκεται μια αναπαράσταση Ινδιάνικου χωριού. 
Συνεχίζουμε για τη Σάντα Κλάρα, πόλη που σχετίστηκε με τον 
μεγάλο επαναστάτη-σύμβολο, τον Τσε Γκεβάρα. Επίσκεψη 
στο Μαυσωλείο και το μουσείο του Τσε. Αναχώρηση για το 
Σιενφουέγκος, μια πόλη κτισμένη το 1819 από Γάλλους άποικους 
και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας. Πανοραμική 
ξενάγηση με στάση στην κεντρική πλατεία με το άγαλμα της θεάς 
Αθηνάς, όπου δεσπόζουν το θέατρο Τομάς Τερί, το Δημαρχείο και 
το κτίριο του Πανεπιστημίου. Άφιξη στο ξενοδοχείο, που βρίσκεται 
στη στενή χερσόνησο Punta Gorda και περιήγηση στο διπλανό 
Palacio del Valle, ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα 100 ετών, 

συγκέρασμα ρομαντικής, γοτθικής, ενετικής και μαυριτανικής 
τεχνοτροπίας, από την ταράτσα του οποίου η θέα της πόλης και 
του ηλιοβασιλέματος μαγεύει. Δείπνο στο ξενοδοχείο. 

6η μέρα: Σιενφουέγκος - Τρινιδάδ - Βαραδέρο
Σήμερα αναχωρούμε για το γραφικό Τρινιδάδ, την πόλη που 
ίδρυσαν οι Ισπανοί στις αρχές του 16ου αιώνα. Επίσκεψη στην 
περιστοιχισμένη από αποικιακά κτίρια κεντρική πλατεία, στα στενά 
λιθόστρωτα σοκάκια, στο μουσείο και στο παραδοσιακό καφενείο-
μπαρ La Canchánchara, όπου θα απολαύσουμε το τοπικό ποτό 
από ρούμι, μέλι και λεμόνι που έδιναν οι αποικιοκράτες στους 
σκλάβους για να πάρουν δυνάμεις και να αντέξουν τη σκληρή 
δουλειά στις φυτείες. Αναχώρηση για την μαγευτική παραλία 
του Βαραδέρο. Όλα τα γεύματα και τα ποτά στο ξενοδοχείο του 
Βαραδέρο συμπεριλαμβάνονται στην τιμή!

7η μέρα: Βαραδέρο (Ελεύθερη μέρα)
Ελεύθερη ημέρα για να απολαύσετε τη θάλασσα, να επιδοθείτε σε 
διάφορες θαλάσσιες δραστηριότητες, να κάνετε βόλτες στο τοπικό 
παζάρι ή να επισκεφθείτε το Δελφινάριο. Προαιρετική κρουαζιέρα 
με καταμαράν στο ακατοίκητο νησάκι Κάγιο Μπλάνγκο για κολύμπι 
με δελφίνια και μεσημεριανό γεύμα μπουφέ με φρέσκα ψάρια, 
αστακούς και άλλα θαλασσινά ψητά στα κάρβουνα

8η μέρα: Βαραδέρο - Αεροδρόμιο Αβάνας - Πτήση για Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος για μια τελευταία βουτιά. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο της Αβάνας και πτήση με ενδιάμεσο σταθμό για την 
Αθήνα 

9η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα.

Α Ν Α Χ Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ :

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Βαραντέρο

Τεράσας

Αβάνα

ΚΟΥΒΑ

Νέα Υόρκη
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1η μέρα: Αθήνα - Αβάνα (Όπως στο πρόγραμμα ΚΟΥΒΑ σελ. 29)
2η μέρα: Αβάνα - Επίσκεψη της πόλης της Αβάνας
Ξενάγηση στη μοντέρνα και παλιά πόλη της Αβάνας. Στην 
παλιά Αβάνα (Habana Vieja), θα επισκεφθούμε τις πλατείες του 
Καπιτωλίου, του Καθεδρικού ναού (Plaza de la Catedral), την 
Πλατεία των Όπλων (Plaza de las Armas), την πλατεία του Αγίου 
Φραγκίσκου της Ασίζης (Plaza de San Francisco de Asis), όπου 
βρίσκεται και η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου και την 
Παλιά Πλατεία (Plaza Vieja). Συνέχεια στον ναΐσκο Templete για 
να καταλήξουμε στο Μουσείο της Habana Club. Θα γευθούμε το 
γνωστό ρούμι και να μυηθούμε στην ιστορία παραγωγής του. 
Σειρά έχει το αριστοκρατικό προάστιο του Μιραμάρ, όπου πριν 
την επανάσταση ήταν τόπος κατοικίας πλούσιων επιχειρηματιών. 
Συνέχεια στην Πλατεία της Επανάστασης, γνωστή για τις 
μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις και τις ομιλίες του Φιντέλ Κάστρο. 
Αφού επισκεφθούμε πανοραμικά το προάστιο Βεδάδο, θα 
διασχίσουμε την διάσημη παραλιακή λεωφόρο Μαλεκόν για να 
καταλήξουμε στο φρούριο-κάστρο που δεσπόζει στον λόφο πάνω 
από την είσοδο του λιμανιού (Castillo del Μoro). Το απόγευμα 
θα γνωρίσουμε την ατμοσφαιρική Αβάνα των 60'ς με παλιά 
Αμερικάνικα αυτοκίνητα της δεκαετίας του ‘50 και θα απολαύσουμε 
βόλτα στην πόλη. Στη συνέχεια θα έχετε την δυνατότητα είτε να 
μείνετε στην παλιά πόλη και να επιστρέψετε μόνοι σας στο 
ξενοδοχείο ή να επιστρέψετε κατ’ ευθείαν στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Αβάνα - Εκδρομή στις Τεράσας
Αναχώρηση για την Κουβανική ύπαιθρο κατευθυνόμενοι στην 
περιοχή της οροσειράς Sierra Rosario. Θα επισκεφθούμε 
τους κήπους με τις ορχιδέες στη Σορόα και στη συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε για την περιοχή Terrazas. Η μοναδική φύση της 
περιοχής φιλοξενεί περισσότερα από 83 είδη πουλιών σε αρμονία 

με την σπάνια βλάστηση του βουνού. Θα επισκεφθούμε την παλιά 
φυτεία καφέ των Γάλλων αποίκων (1802), θα θαυμάσουμε είδη 
λαϊκής τέχνης και μπορούμε να κολυμπήσουμε στο ποτάμι με 
μικρούς καταρράκτες και φυσική πισίνα. Γεύμα και επιστροφή 
στην Αβάνα.
4η μέρα: Αβάνα - Βαραδέρο
Θα αναχωρήσουμε για το Βαραδέρο μέσω μιας ενδιαφέρουσας 
διαδρομής στη βόρεια ακτογραμμή. Θα δούμε τις παλιές αντλίες 
άντλησης πετρελαίου και την πόλη Ματάνσας, που θεωρείται 
στην Κούβα η πόλη της διανόησης. Άφιξη και τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσουμε την θάλασσα και 
την παραλία του ξενοδοχείου all inclusive.
5η μέρα: Βαραδέρο (Όπως στο πρόγραμμα ΚΟΥΒΑ σελ. 29)
6η μέρα: Βαραδέρο - Νέα Υόρκη
Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Αβάνας για την πτήση μας στην Νέα 
Υόρκη, με νωπές τις αναμνήσεις ενός μοναδικού ατμοσφαιρικού 
ταξιδιού, που αποτελεί εμπειρία ζωής. Καλωσορίσατε στο 
«Μεγάλο Μήλο». Πρώτη γνωριμία με το Μανχάταν.
7η μέρα: Νέα Υόρκη (ξενάγηση)
8η μέρα: Νέα Υόρκη (συνέχεια ξενάγησης)
9η μέρα: Νέα Υόρκη, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Chelsea Market, 
Γέφυρα του Brooklyn 
10η μέρα: Νέα Υόρκη - Woodbury Commons Outlets (προαιρετικό)
Για τις μέρες 7η έως 10η δείτε την αναλυτική περιγραφή στο 
πρόγραμμα της Νέας Υόρκης.

11η-12η μέρα: Νέα Υόρκη - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο για βόλτα και αγορές της τελευταίας στιγμής. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο, πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

ΚΟΥΒΑ 
ΑΒΑΝΑ - ΤΕΡΑΣΑΣ - ΒΑΡΑΔΕΡΟ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Περιλαμβάνονται: • 3 διαν/σεις στην Αβάνα στο ξεν/χείο Iberostar Riviera 4* με 
πρωινό •2 διαν/σεις στο Βαραδέρο στο ξεν/χείο Sol Palmeras 4* σε All inclusive • 
5 διαν/σεις στην Νέα Υορκη σε 4* ξενοδοχείο • Πρωινό καθημερινά στην Κούβα • 
2 γεύματα στην Αβάνα όπως στο πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των εκδρομών • All 
inclusive στο Βαραδέρο για 2 μέρες • Ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν • Ξενάγηση 
στο Νότιο Μανχάταν • ΔΩΡΟ Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος Ελευθερίας, 
Νησί Ellis κλπ. • ΔΩΡΟ Επίσκεψη Μουσείο Μετροπόλιταν με Ξενάγηση !!! • ΔΩΡΟ 
Επίσκεψη Μουσείο Φυσικής Ιστορίας • Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/
ξενοδοχείο στην Αμερική • Βόλτα στο ChelseaMarket και στη γέφυρα του Μπρούκλιν 
• Έμπειρος Ελληνόφωνος ξεναγός • 10% έκπτωση στα πολυκαταστήματα Macy’s • 
Ταξιδιωτικά έντυπα • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαµβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι, Βίζα Κούβας, Πρόγραμμα 
απαλλαγής από βίζα (ESTA), Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση. Φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά υποχρεωτικά, Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα

Φόροι - Επίναυλοι - ESTA - Ασφάλιση: 645€
Φιλοδωρήματα - Αχθοφορικά: 50€+$50
*Οι τιμές είναι με Έκπτωση 200€ το άτομο για EARLYBOOKING για τις 
πρώτες 10 θέσεις

ΚΟΥΒΑ 
Με διαμονή στα πολυτελή MELIA COHIBA 5* στην ΑΒΑΝΑ και 

MELIA PARADISUS VARADERO 5* Dlx στο Βαραδέρο.

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΞΕΝΑΓΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΟΥΒΑ!!!

• Ξεκούραση και χαλάρωση στο Βαραδέρο, σε ένα από τα 
 καλύτερα all inclusive ξενοδοχεία του 
• Επίσκεψη στο εκτροφείο κροκοδείλων στο εθνικό πάρκο 
 Γουαμά και περιήγηση με ταχύπλοο κανάλια της 
 λιμνοθάλασσας με στις αναπαραστάσεις των Ινδιάνικων 
 χωριών.
• Πανοραμική ξενάγηση στην πόλη της διανόησης, Ματάνσας. 
 Επίσκεψη στο Σιενφουέγος, την αποκαλούμενη και "Νέα  
 Ορλεάνη" της Κούβας
• Επίσκεψη στην πόλη-μουσείο που δεν κοιμάται ποτέ και 
 λικνίζεται στους ρυθμούς της salsa, το Τρινιδάδ.
• Επίσκεψη στο μαυσωλείο του Τσε και το θωρακισμένο τραίνο 
 στη Σάντα Κλάρα
• Ξενάγηση στη μοντέρνα και παλιά πόλη της Αβάνας, που  
 είναι πλούσια σε ιστορία και ρομαντισμό, βόλτα με vintage 
 Αμερικάνικα αυτοκίνητα του ‘50
• Εκδρομή στις Τεράσας, στην οροσειρά Σιέρα ντε Ροσάριο, 
 για να απολαύσουμε τους κήπους με τις ορχιδέες στην Σορόα, 
 τις παλιές φυτείες καφέ και τη μοναδική φύση.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΑΒΑΝΑ-
ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεσο σταθμό • Τέσσερις διανυκτερεύσεις 
στην ΑΒΑΝΑ στο ξενοδοχείο MELIA COHIBA 5* με πρωινό 
• Μία διανυκτέρευση στο ΣΙΕΝΦΟΥΕΓΟΣ στο ξενοδοχείο 
MELIA JAGUA 4* με Ημιδιατροφή • Δύο διανυκτερεύσεις στο 
Βαραδέρο στο ξενοδοχείο MELIA PARADISUS VARADERO 5* 
με all inclusive σε Junior suite • Δύο γεύματα στην Αβάνα 
• Μεταφορές, περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν • Έλληνας 
συνοδός του γραφείου μας και Κουβανός επίσημος ξεναγός • 
Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Είσοδοι όπου απαιτούνται • 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Φ.Π.Α. 
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι 
καυσίμων, βίζα Κούβας, ιατροφαρμακευτική ασφάλεια  και ό,τι 
δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

Αναχ.: 27 Ιουλίου,  3,10 Αυγούστου    10 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 1495
Μονόκλινο 1895
Φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων, βίζα Κούβας, 
ιατροφαρμακευτική ασφάλεια: € 680

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΗΠΑ

ΚΟΥΒΑ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ / ΗΠΑ - 12 ΜΕΡΕΣ
Τιμές κατ’ άτομο Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ
Αναχωρήσεις: 18 20 3,10 17

Δίκλινο 2190 2165 2165 2280
Τρίκλινο 2090 2065 2065 2180
Τετράκλινο 2040 2015 2015 2130
Παιδικό 2030 2000 2000 2120
Διαφορά Μονόκλινου 780 785 785 840

ΝΕΟ &
ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ

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

9 ημέρες από € 1360 από 20/2-20/3 & από 1/5-31/10

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με ενδιάμεσο σταθμό, 
Μεταφορές, 7 Διαν/σεις σε 5* ξενοδοχείο τύπου Grand Palladium 
Palace Resort & Spa ή παρόμοιο με υπηρεσίες All Inclusive (όλα τα 
γεύματα και τα ποτά), καθημερινή πρωινή 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 volley, snorkel, καταδύσεις κλπ.

HONEYMOONS 
B o o k  y o u r  d r e a m  h o n e y m o o n

w i t h  M a n e s s i s  T r a v e l

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!

Τα παραπάνω πακέτα έχουν υπολογιστεί με τους οικονομικότερους ναύλους & αφορούν έγκαιρες κρατήσεις
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ΛΑΓΚΑΟΎΙΜΕΞΙΚΟ / ΡΙΒΙΕΡΑ ΜΑΓΙΑ
Τυρκουάζ 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 την περιπέτεια της 
ζούγκλας Σελ Χα, κολυμπήστε σε υπόγειες λίμνες και ποτάμια ή μαζί 
με τροπικά ψάρια στη Σελ Χα, διασκεδάστε στην 5η λεωφόρο και 
επισκεφθείτε τους θρυλικούς ναούς των Μάγια στο Τουλούμ και στο 
Τσιτσέν Ιτζά.

9 μέρες από € 1290 από 15/1-30/3, 16/4-15/6 & από 20/8-30/10

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με ενδιάμεσο σταθμό, 
μεταφορές, 7 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 5* τύπου Grand Sirenis 
Riviera Maya Resort & Spa ή παρόμοιο με υπηρεσίες All Inclusive (όλα 
τα γεύματα και τα ποτά), καθημερινή πρωινή 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-volley, snorkel, καταδύσεις κλπ.

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 την 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 από 15/1-30/03, 16/4-15/6 & από 20/8-30/10

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με ενδιάμεσο σταθμό, 5 
Διανυκτερεύσεις 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.

Τα παραπάνω πακέτα έχουν υπολογιστεί με τους οικονομικότερους ναύλους & αφορούν έγκαιρες κρατήσεις Τα παραπάνω πακέτα έχουν υπολογιστεί με τους οικονομικότερους ναύλους & αφορούν έγκαιρες κρατήσεις
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MAYΡΙΚΙΟΣΣΕΫΧΕΛΛΕΣ
115 νησιά στον Ινδικό ψάχνουν την ταυτότητά τους από τις 
Αφρικανικές, Ινδικές, Αγγλικές και Γαλλικές παραδόσεις. Φιλόξενοι 
επίγειοι παράδεισοι, κάθε νησί προσφέρει οργανωμένες καταδύσεις, 
μοναδικές κρεολέζικες γεύσεις, πλούσιες αγορές (εξωτικοί πίνακες, 
παραδοσιακές κατασκευές, παρεό, λικέρ από την σπάνια καρύδα 
Κόκκο Ντελ Μαρ), βόλτες με βοϊδάμαξες, 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!

8 ημέρες από € 1040
από 15/1-30/3, 16/4-15/6 & από 20/8-30/10

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

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 καταπράσινη, 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 ή και την επέτειό τους με ή 
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 εκμεταλλευθείτε τις 
αναρίθμητες προσφορές!

8 μέρες στο "Le Mauricia 4*" από € 1150
από 15/1-30/3 & από 16/4-30/10

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με ενδιάμεσο σταθμό, μεταφορές 
από/προς το αεροδρόμιο, 5 Διαν/σεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας.

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.

Τα παραπάνω πακέτα έχουν υπολογιστεί με τους οικονομικότερους ναύλους & αφορούν έγκαιρες κρατήσειςΤα παραπάνω πακέτα έχουν υπολογιστεί με τους οικονομικότερους ναύλους & αφορούν έγκαιρες κρατήσεις
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ΜΑΔΕΡΑΜΑΛΔΙΒΕΣ
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, του πλούτου και της ποικιλίας της 
υποθαλάσσιας ζωής, γοητεύουν τους καταδύτες και τους snorkelers από 
τότε που ανακαλύφθηκαν ως 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 την 
περίοδο Φεβρουάριο έως και Οκτώβριο 2018. Από € 2230 κατ΄ άτομο 
από 15/1-30/3, 20/4-15/6 & από 20/8-30/10

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 € 1690 κατ΄ άτομο από 15/1-30/3, 20/4-15/6 & από 20/8-30/10

Περιλαμβάνονται: Τα παραπάνω πακέτα έχουν υπολογιστεί με τον 
οικονομικότερο ναύλο της Turkish και για 5 Διανυκτερεύσεις στις 
Μαλδίβες, μαζί με τις εσωτερικές μεταφορές.

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 και 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!

5 ημέρες από € 490 από 1/2-31/3
 € 650 από 1-30/4
 € 590 από 1/5-5/12

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια 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.

Τα παραπάνω πακέτα έχουν υπολογιστεί με τους οικονομικότερους ναύλους & αφορούν έγκαιρες κρατήσεις
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ΑΜΕΡΙΚΗ
Έργο τέχνης, ένας απέραντος χρωματικός καμβάς, ττο 
διασημότερο ίσως Εθνικό Πάρκο των ΗΠΑ, το Γέλοουστοουν

ΑΜΕΡΙΚΗ
Έργο τέχνης, ένας απέραντος χρωματικός καμβάς, ττο 
διασημότερο ίσως Εθνικό Πάρκο των ΗΠΑ, το Γέλοουστοουν
Έργο τέχνης, ένας απέραντος χρωματικός καμβάς, ττο 
διασημότερο ίσως Εθνικό Πάρκο των ΗΠΑ, το Γέλοουστοουν
Έργο τέχνης, ένας απέραντος χρωματικός καμβάς, ττο 
διασημότερο ίσως Εθνικό Πάρκο των ΗΠΑ, το Γέλοουστοουν



45



46

ΜΕ ΜΙΑ ΤΙΜΗ-ΕΚΠΛΗΞΗ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΎΣ ΤΏΝ ΠΑΡΚΏΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ!!! 
ΤΟ ΚΑΛΎΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΎ ΓΡΑΦΕΙΟΎ ΜΑΣ!!!

1η μέρα: Αθήνα - Ντένβερ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού 
για την πρωτεύουσα της πολιτείας Κολοράντο, το Ντένβερ, μια 
ιστορική πόλη της Δύσης, που κτίστηκε το 1858 σε υψόμετρο 1.600 
μέτρων - εξ ου και το προσωνύμιο "The Mile High City". 

2η μέρα: Ντένβερ - Πουέμπλο - Ταός
Πρωινή ξενάγηση στην πόλη και αναχώρηση για το Πουέμπλο. 
Επίσκεψη στον πιο πρώιμο οικισμό του Κολοράντο, το Φορτ 
Πουέμπλο - έναν εμπορικό σταθμό στις όχθες του ποταμού 
Αρκάνσας - και συνεχίζουμε για την γραφική μικρή Ινδιάνικη πόλη 
Ταός, που θεωρείται "η ψυχή των Νοτιοδυτικών ΗΠΑ". 

3η μέρα: Ταός - Taos Pueblo - Μέσα Βέρντε - Κορτέζ
Σήμερα το πρωί θα επισκεφθούμε το Taos Pueblo, ένα από τα 
πιο καλοδιατηρημένα pueblos (χωριά), που κατοικείται συνεχώς 
εδώ και 1.000 χρόνια και έχει ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς από την UNESCO. Πρόκειται για πολυεπίπεδα σπίτια 
σε σχήμα κύβου, φτιαγμένα από λάσπη, στα οποία ζουν 1.500 μέλη 
της ινδιάνικης φυλής Τiwa (ή Tigua). Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε 

για τον Εθνικό Δρυμό Μέσα Βέρντε (Mesa Verde), εντός του οποίου 
διατηρούνται οι πιο όμορφοι και επιβλητικοί οικισμοί των Ινδιάνων 
Ανασάζι. Τα πολυώροφα πλίνθινα σπίτια τους, τα οποία σκάλισαν 
μέσα στον βράχο για να προστατεύονται από τις μεταβαλλόμενες 
κλιματικές συνθήκες, έχουν επίσης ανακηρυχθεί από την UNESCO 
Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Συνεχίζουμε για το Κορτέζ. 

4η μέρα: Κορτέζ - Γκραν Κάνυον - Horseshoe Bend 
λίμνη Πάουελ/Πέιτζ
Πρωινή αναχώρηση για την Αριζόνα με προορισμό το νότιο χείλος 
του Γκραν Κάνυον, ένα από τα πρώτα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ 
και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Το Γκραν 
Κάνυον είναι ένα μακρύ φαράγγι που σμιλεύτηκε από τον ποταμό 
Κολοράντο και αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά 
θαύματα του πλανήτη. Έχοντας απολαύσει από διαφορετικά σημεία 
την καθηλωτική θέα στο "Μεγάλο Φαράγγι", θα συνεχίσουμε με 
επιλεγμένες φωτογραφικές στάσεις, όπως στο περίφημο Horseshoe 
Bend - έναν γιγάντιο βράχο στη βάση του οποίου σχηματίζεται μία 
στροφή του ποταμού Κολοράντο σε σχήμα πετάλου - για το Πέιτζ, 
που βρίσκεται στις όχθες της λίμνης Πάουελ. 

5η μέρα: Πέιτζ - Μπράις Κάνυον - Εθνικό Πάρκο Ζάιον - Φαράγγι 
της Αντιλόπης - Πέιτζ
Η σημερινή ημέρα μας επιφυλάσσει πολλαπλές εκπλήξεις! Αρχικά 
θα επισκεφθούμε το εντυπωσιακό φαράγγι Μπράις με τα περίφημα 
"χούντους", τους εκατοντάδες μυτερούς πέτρινους βράχους με 
υπέροχους χρωματισμούς, που δημιουργούν ένα πραγματικό 
εξώκοσμο τοπίο. Συνεχίζουμε για το Εθνικό Πάρκο Ζάιον, με τις 
απόκρημνες πλαγιές του ομώνυμου φαραγγιού των 24 χιλιομέτρων 
να φθάνουν σε ύψος 800 μέτρων. Ένα τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα 
του κόσμου μας περιμένει στη συνέχεια: το σπάνιας ομορφιάς 
"Φαράγγι της Αντιλόπης" με τους εκπληκτικούς σχηματισμούς των 
σμιλεμένων βράχων του! Επιστροφή στο Πέιτζ. 

6η μέρα: Πέιτζ - Μόνιουμεντ Βάλλεϊ - Κάνυονλαντς - Μόαμπ
Οι συναρπαστικές εικόνες της Άγριας Δύσης θα μας ακολουθήσουν 
στη σημερινή μας διαδρομή εντός της ιερής γης των Ινδιάνων 
Ναβάχο, στην πολιτεία της Γιούτα. Η εμβληματική θέα της περίφημης 
Μόνιουμεντ Βάλλεϊ με τους κοκκινόχρωμους βράχους πραγματικά 
θα μας καθηλώσει! Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Εθνικό Πάρκο 
Κάνυονλαντς και θα καταλήξουμε στην Μόαμπ.

ΝΤΕΝΒΕΡ, ΠΟΥΕΜΠΛΟ, ΤΑΟΣ, ΜΕΣΑ ΒΕΡΝΤΕ, ΚΟΡΤΕΖ, ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΥΟΝ, HORSESHOE BEND, ΠΕΙΤΖ/ΛΙΜΝΗ ΠΑΟΥΕΛ, ΦΑΡΑΓΓΙ ΜΠΡΑΙΣ, ΕΘΝΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΖΑΙΟΝ, ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΝΤΙΛΟΠΗΣ, ΜΟΝΙΟΥΜΕΝΤ ΒΑΛΕΙ, ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΡΤΣΕΣ, ΚΑΝΥΟΝΛΑΝΤΣ, ΜΟΑΜΠ, ΦΛΕΙΜΙΝΓΚ ΓΚΟΡΤΖ, ΡΟΚ 

ΣΠΡΙΝΓΚΣ, ΤΖΑΚΣΟΝ ΧΟΛ, ΓΚΡΑΝ ΤΕΤΟΝ, ΓΕΛΟΟΥΣΤΟΟΥΝ, ΣΟΛΤ ΛΕΙΚ ΣΙΤΙ, ΓΙΟΣΕΜΙΤΙ, ΚΑΡΜΕΛ, ΜΟΝΤΕΡΕΙ, ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 
(ΣΟΣΑΛΙΤΟ, MUIR WOODS, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΜΠΕΡΚΛΕΙ)

Ένα μοναδικό πρόγραμμα, με το οποίο επισκεπτόμαστε τα 12 σημαντικότερα Εθνικά Πάρκα των Δυτικών ΗΠΑ (Γκραν Κάνυον, Εθνικό Πάρκο 

Ζάιον, Μπράις Κάνυον, Φαράγγι Αντιλόπης, Μόνιουμεντ Βάλεϊ, Κάνυονλαντς, Άρτσες, Φλέιμινγκ Γκορτζ, Γκραν Τετόν, Γέλοουστοουν, Muir Woods, 

Γιοσέμιτι), ιστορικούς τόπους αυτοχθόνων-μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της Άγριας Δύσης (Ταός, Μέσα Βέρντε), πόλεις ειδικού ενδιαφέροντος 

(Σολτ Λέικ Σίτι), μαζί με την υπέροχη Καλιφόρνια (Σαν Φρανσίσκο, Μοντερέι, Καρμέλ, 17-Mile Drive, Αυτοκινητόδρομος Νο1)

ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ - ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

Ομαδικά Ταξίδια στην Αμερική
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ΜΕ ΜΙΑ ΤΙΜΗ-ΕΚΠΛΗΞΗ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΎΣ ΤΏΝ ΠΑΡΚΏΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ!!! 
ΤΟ ΚΑΛΎΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΎ ΓΡΑΦΕΙΟΎ ΜΑΣ!!!

Πάρκο
Άρτσες

Μοάμπ
Πουέμπλο

Ροκ Σπρίνγκς

Σολτ Λέικ Σίτυ

Ντένβερ

Γκραντ Κάνυον

Μόνιουμεντ
ΒάλεϊΛίμνη

Πάουελ/Πέιτζ

ΑΡΙΖΟΝΑ
ΝΕΟ ΜΕΞΙΚΟ

ΓΙΟΥΤΑ

ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ

ΜΟΝΤΑΝΑ

ΓΟΥΑΪΟΜΙΝΓΚ
ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

Μοντερέυ

Καρμέλ

Σαν
Φρανσίσκο

Πάρκο
Γιοσέμιτι

Πάρκο
Μπραϊς Κάνυον

Πάρκο
Ζάιον

Πάρκο
Γιέλοουστόουν

Πάρκο
Γκραντ Τετόν

Ταός

Κορτέζ
Φαράγκι της

Αντιλόπης

7η μέρα: Μόαμπ - Εθνικό Πάρκο Άρτσες - Φαράγγι Φλέιμινγκ Γκορτζ 
- Ροκ Σπρινγκς
Πρωινή αναχώρηση για το Εθνικό Πάρκο Άρτσες, το "Πάρκο των 
Αψίδων", με τις περισσότερες από 2.000 γιγάντιες πέτρινες αψίδες 
να διαμορφώνουν ένα εξωπραγματικό σκηνικό. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε το Εθνικό Πάρκο Φλέιμινγκ Γκορτζ ("Φλεγόμενο 
Φαράγγι") και θα φθάσουμε στην πόλη Ροκ Σπρινγκς. 

8η μέρα: Ροκ Σπρινγκς - Εθνικό Πάρκο Γκραν Τετόν - Τζάκσον Χολ
Αλλάζουμε κλίμα και ατμόσφαιρα σήμερα, καθώς θα βρεθούμε σε 
ένα πιο "αλπικό" τοπίο, στην πανέμορφη κοιλάδα Τζάκσον Χολ, 
που βρίσκεται κοντά στα σύνορα της πολιτείας Γουαϊόμινγκ με την 
πολιτεία Αϊντάχο. Εκεί θα επισκεφθούμε το Εθνικό Πάρκο Γκραν 
Τετόν, όπου κρυστάλλινες λίμνες, πανύψηλα βουνά και υπέροχη 
βλάστηση δημιουργούν ένα υπέροχο σκηνικό. 

9η μέρα: Τζάκσον Χολ - Εθνικό Πάρκο Γέλοουστοουν 
Πρωινή αναχώρηση για το παλαιότερο και πιο διάσημο Εθνικό 
Πάρκο των ΗΠΑ, το Γέλοουστοουν, που εκτείνεται σε μία περιοχή 
9.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων και περιλαμβάνει βουνά, λίμνες, 
ποτάμια, λιβάδια, φαράγγια, δάση, καταρράκτες, θερμές πηγές και 
εντυπωσιακούς θερμοπίδακες, με την Grand Prismatic Spring και τον 
Old Faithful να "κλέβουν τις παραστάσεις". 

10η μέρα: Εθνικό Πάρκο Γέλοουστοουν - Σολτ Λέικ Σίτι 
Θα ολοκληρώσουμε σήμερα την περιήγησή μας στο Εθνικό 
Πάρκο Γέλοουστοουν και θα αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα 
της πολιτείας Γιούτα, το Σολτ Λέικ Σίτι. Χτισμένη στις όχθες της 
ομώνυμης "Αλμυρής Λίμνης", η πόλη αποτελεί το σπουδαιότερο 
θρησκευτικό κέντρο των Μορμόνων. 

11η μέρα: Σολτ Λέικ Σίτι
Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας στην πόλη θα επισκεφθούμε 

την κεντρική πλατεία του τεμένους, την περίφημη Temple Square, 
όπου θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τις βασικές αρχές της 
ιδιότυπης αυτής χριστιανικής σέκτας. Θα επισκεφθούμε επίσης το 
κυβερνείο της πολιτείας, καθώς και το μνημείο των Μορμόνων. 

12η μέρα: Σολτ Λέικ Σίτι - Σαν Φρανσίσκο - Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Σαν Φρανσίσκο, 
την πανέμορφη και πιο φιλελεύθερη πόλη των ΗΠΑ, που είναι 
αμφιθεατρικά κτισμένη σε 40 λόφους. Άφιξη και άμεση αναχώρηση 
για ένα ακόμα διάσημο Εθνικό Πάρκο των ΗΠΑ, το Γιοσέμιτι. 

13η μέρα: Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι - Σαν Φρανσίσκο
Το Εθνικό πάρκο Γιοσέμιτι είναι παγκοσμίως γνωστό για τη 
φυσική ομορφιά του, τις εντυπωσιακές γρανιτένιες βουνοπλαγιές 
του, τους καταρράκτες, τα ποτάμια, τους χειμάρρους, καθώς και 
τη βιοποικιλότητά του. Το 1984 ανακηρύχθηκε από την UNESCO 
Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Ο ύψους 900 μέτρων κάθετος 
μονολιθικός σχηματισμός Ελ Καπιτάν θεωρείται μία από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις για τους αναρριχητές όλου του κόσμου. 
Επίσκεψη στο πάρκο και επιστροφή στο Σαν Φρανσίσκο. Για το 
βράδυ σας συνιστούμε να δειπνήστε σε εστιατόριο της Φίσερμανς 
Γουόρφ (Fisherman΄s Warf, προβλήτα των ψαράδων).

14η μέρα: Σαν Φρανσίσκο (Ξενάγηση, Σοσαλίτο, Muir Woods, 
Πανεπιστημιούπολη Μπέρκλεϊ)
Ολοήμερη ξενάγηση στη πόλη και στα περίχωρά της. Θα δούμε μεταξύ 
άλλων το Δημαρχείο, τη Γιούνιον Σκουέρ, την Όπερα, τη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη, την Τσάινα Τάουν, τις Δίδυμες Κορυφές, τις γειτονιές 
Άλαμο και Haight-Ashbury, το πάρκο Golden Gate κ.ά. Στη συνέχεια 
θα διασχίσουμε την εμβληματική Χρυσή Γέφυρα - σύμβολο της 
πόλης και θα σταματήσουμε στο γραφικό παραθαλάσσιο Σοσαλίτο. 
Αφού επισκεφθούμε το Εθνικό Πάρκο Muir Woods με τα περίφημα 
Redwood Trees, θα συνεχίσουμε για την πανεπιστημιούπολη του 

Μπέρκλεϊ και αφού περάσουμε την 3η κρεμαστή γέφυρα στον κόλπο 
του Σαν Φρανσίσκο, θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας. 

15η μέρα: Σαν Φρανσίσκο - Μοντερέι - Καρμέλ - Αυτοκινητόδρομο 
Νο1 - Σαν Φρανσίσκο 
Μια ολοήμερη εκδρομή στις ακτές του Ειρηνικού και στα πανέμορφα 
τοπία της Καλιφόρνιας μας περιμένει σήμερα. Διασχίζοντας τον 
περίφημο Αυτοκινητόδρομο Νο1 που προσφέρει πανοραμική θέα 
στον ωκεανό και θεωρείται από τις ωραιότερες οδικές διαδρομές του 
πλανήτη, θα φθάσουμε στην ιστορική πόλη Μοντερέι, με το διάσημο 
Ενυδρείο, και την περίφημη Canning Row, την παλιά περιοχή με τις 
κονσερβοποιίες που σήμερα είναι γεμάτη από μικρά καταστήματα με 
σουβενίρ, καφέ και εστιατόρια. Στην περιοχή Monterey Fairgrounds 
έλαβε χώρα το "Μοντερέι Ποπ Φέστιβαλ", το πρώτο μεγάλο υπαίθριο 
φεστιβάλ στην ιστορία της ροκ μουσικής (16-18/06/1967), που 
αποτέλεσε το πρότυπο για το περίφημο Φεστιβάλ του Γούντστοκ 
δύο χρόνια αργότερα (Τζίμι Χέντριξ, Τζάνις Τζόπλιν, Άνιμαλς κλπ.). 
Στη συνέχεια, μέσω της υπέροχης διαδρομής των 17 Μιλίων (17-Mile 
Drive), θα φθάσουμε στο γραφικό Καρμέλ. Χρόνος ελεύθερος και 
επιστροφή αργά το απόγευμα στο Σαν Φρανσίσκο. 

16η μέρα: Σαν Φρανσίσκο - πτήση για Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο για να περπατήσετε στην καρδιά της πόλης και 
να επιβιβαστείτε στο περίφημο Τραμ για μια μοναδικής εμπειρίας 
διαδρομή μέχρι το Φίσερμανς Γουόρφ. Επίσης, προτείνουμε 
να κάνετε μια κρουαζιέρα στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο 
φωτογραφίζοντας την πόλη, τις γέφυρες και το βραχώδες νησί 
Αλκατράζ, που φιλοξενούσε στο διάστημα 1933-1963 τις ομώνυμες 
φυλακές με τους γνωστούς γκάνγκστερ της εποχής. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 

17η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό • Διαμονή σε επιλεγμένα 
κεντρικά ξενοδοχεία 4*, στις πόλεις και σε lodges 3* sup. • Πρωινό καθημερινά • Μετακινήσεις, με κλιματιζόμενα 
πούλμαν ή Mini Van (ανάλογα με τον αριθμό συμμετεχόντων) • Είσοδοι, ξεναγήσεις και επισκέψεις στα πάρκα που 
αναγράφονται στο πρόγραμμα • Έμπειροι τοπικοί ξεναγοί στις προβλεπόμενες ξεναγήσεις • Έμπειρος αρχηγός-
συνοδός του γραφείου μας με εξειδίκευση στις Η.Π.Α. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Τοπικοί φόροι στα ξενοδοχεία
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι. Πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA) και έξοδα 
αίτησης. Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση. Φιλοδωρήματα - αχθοφορικά υποχρεωτικά, πληρωτέα με την άφιξη 
κατά την πρώτη μέρα. Αποσκεύη στις εσωτερικές πτήσεις. Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.Φόροι - Επίναυλοι - ESTA - Ασφάλιση: 690€ - Φιλοδωρήματα - Αχθοφορικά: $200

*Οι τιμές είναι με Έκπτωση 350€ το άτομο για EARLYBOOKING για τις πρώτες 7 θέσεις

WILD WEST - 17 ΜΕΡΕΣ
Τιμές κατ’ άτομο Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ
Αναχωρήσεις: 22 20 10 14

Δίκλινο 4690 4495 4580 4690
Τρίκλινο 4500 4300 4300 4400
Τετράκλινο 4450 4225 4225 4350
Παιδικό 4450 4225 4225 4350
Διαφορά Μονόκλινου 1590 1550 1595 1590

Ομαδικά Ταξίδια στην ΑμερικήΟμαδικά Ταξίδια στην Αμερική

MUIR WOODS

ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΝΤΙΛΟΠΗΣ
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ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ & ΝΟΤΙΟ ΜΑΝΧΑΤΑΝ - ΔΩΡΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ - ΒΟΛΤΑ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ
ΔΩΡΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

1η µέρα: Αθήνα - Νέα Υόρκη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο 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. Όσοι το επιθυμούν (αναλόγως 
με την ώρα) μπορούν να βγουν για έναν πρώτο περίπατο 
στην πόλη, συνοδευόμενοι από τον ξεναγό μας.

2η μέρα: Νέα Υόρκη (Ξενάγηση) 
Αρχίζουμε σήμερα την ξενάγησή μας από 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, το φημισμένο 
Σχολείο Τεχνών Julliard, όπου έχουν εμφανιστεί 
αμέτρητοι καλλιτέχνες παγκόσμιας φήμης, μεταξύ των 
οποίων και η Ελληνίδα Μαρία Κάλλας. Ακριβώς δίπλα 
είναι η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Fordham, όπου 

έχουν φοιτήσει τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης 
ιστορίας. Συνεχίζουμε προς το Central Park, τον 
σημαντικότερο πνεύμονα πρασίνου της αμερικανικής 
μεγαλούπολης, που θα σας δώσει την ευκαιρία να 
αποδράσετε σ’ έναν μικρό φυσικό παράδεισο με 
τεχνητές λίμνες, περιποιημένους χώρους πικνίκ, 
παιδικές χαρές, γήπεδα αθλοπαιδιών και ζωολογικό 
κήπο - κατά τους χειμωνιάτικους μήνες στο Central 
Park λειτουργεί το παγοδρόμιο "Wollman Rink". Από 
τη δυτική πλευρά του πάρκου βλέπουμε το επιβλητικό 
Αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής Βικτωριανού τύπου 
κτίριο Ντακότα, στα πανάκριβα διαμερίσματα του 
οποίου κατοικούν καλλιτέχνες, εφοπλιστές κ.ά. - εδώ 
διέμενε και το αδικοχαμένο "Σκαθάρι", Τζον Λένον. 
Στη συνέχεια βλέπουμε το Πανεπιστήμιο Columbia 
- με δυο λόγια, τον μεγαλοπρεπέστερο "ναό" των 
ανθρωπιστικών σπουδών του κόσμου. Στη συνέχεια θα 
δούμε το μνημείο του στρατηγού των Βορείων Ulysses 
Grant, που το 1868 εξελέγη πρόεδρος των Η.Π.Α. με 

ποσοστό 52.7%, τον ποταμό Hudson και το Χάρλεμ με το 
περίφημο Apollo Theatre. 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. Στην 5η 
Λεωφόρο θα δούμε επίσης τον Πύργο Trump του 
πολυεκατομμυριούχου και σημερινού προέδρου των 
ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όλους τους ευρωπαϊκούς οίκους 
μόδας και πολλά λαμπερά κοσμηματοπωλεία, όπως 
Cartier, Bulgari κ.ά. Προχωρούμε προς το Ροκφέλερ 
Σέντερ, ένα συγκρότημα 19 κτιρίων. Είναι ένα από τα 
μεγαλύτερα ιδιωτικά συγκροτήματα του είδους του στον 
κόσμο, με καταστήματα, εστιατόρια και στο κέντρο, σε 
έναν από τους ουρανοξύστες, το Παρατηρητήριο με 
την εκπληκτική θέα, που ονομάζεται Top of the Rock. 
Τελειώνουμε την ξενάγησή μας στην Μπρόντγουεϊ, την 
"καρδιά" των θεάτρων. Η Μπρόντγουεϊ είναι μια μεγάλη 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
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ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΖΏΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΎ ΚΟΣΜΟΎ
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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 - μεταξύ Houston Street και Μπρόντγουεϊ - και 
το Σόχο, τη γειτονιά του 19ου αιώνα που είναι γεμάτη 
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 την Τσάιναταουν, μία από τις 
μεγαλύτερες περιοχές Ασιατών που ζουν εκτός Ασίας, 
διάσημη για τα οικονομικά εστιατόρια, παντοπωλεία και 
καταστήματα έθνικ ειδών δώρων. Συνεχίζοντας προς το 
νότιο άκρο του Μανχάταν (Lower Manhattan), θα δούμε 
την πασίγνωστη Wall Street, η οποία λειτουργεί ως 
καρδιά των μεγάλων επιχειρήσεων και είναι η έδρα του 
Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, όπως και το Federal 
Hall. Ακόμα νοτιότερα βρίσκεται το Μπάτερι Παρκ. Στο 
"Σημείο Μηδέν" ορθώνεται σήμερα o ουρανοξύστης 
"One World Trade Center", το ψηλότερο κτίριο της 
Νέας Υόρκης. Στον χώρο έχει επίσης ανεγερθεί το 
συγκρότημα "National September 11th Memorial and 
Museum", που περιλαμβάνει ένα υπόγειο μουσείο και 
δύο πισίνες-μνημεία. 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 την ημέρα 
εκείνη. Συνέχεια στην προβλήτα South Street Seaport. 
Είναι κυρίως εμπορική και οικονομική περιοχή, αλλά 
περιλαμβάνει μερικά ωραία εστιατόρια και μπιστρό. 
H σημερινή ξενάγησή μας ολοκληρώνεται µε μια 
κρουαζιέρα, όπου από το πλοιάριο θα θαυμάσουμε και 
θα φωτογραφίσουμε τις αναπαλαιωμένες προβλήτες, το 
ιστορικό Ellis Island - χώρο υποδοχής των μεταναστών 
παλαιότερα - το Άγαλμα της Ελευθερίας, το Στάτεν Άιλαντ 
και το New Jersey. Από κάθε σημείο της κρουαζιέρας 
θα απολαμβάνουμε μοναδική θέα στο Manhattan. 
Στη συνέχεια θα περάσουμε δίπλα από το Governor's 
Island και το Μπρούκλιν. Με το πέρας της κρουαζιέρας, 
επιστρέφετε στο ξενοδοχείο µε μέσον της επιλογής σας 
και έξοδα ατομικά. 

4η μέρα: Νέα Υόρκη (Chelsea Market, Γέφυρα του 
Brooklyn)
Αναχωρούμε με το Μετρό για το Αμερικανικό Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας (συντομογραφία AMNH), που 
βρίσκεται στο Upper West Side του Μανχάταν, κοντά στο 
Σέντραλ Παρκ, και είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο 
γνωστά μουσεία του κόσμου. Στις τεράστιες αίθουσές 
του στεγάζονται μόνιμες εκθέσεις και συλλογές που 
υπερβαίνουν τα 32 εκατομμύρια εκθέματα, ερευνητικά 
εργαστήρια και η περίφημη βιβλιοθήκη του. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε το ΥΠΕΡΟΧΟ CHELSEA MARKET. Τα 
κόκκινα τούβλα κυριαρχούν και αγκαλιάζουν ολόκληρο 
τον τεράστιο χώρο της στεγασμένης αγοράς, οι 
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industrial λεπτομέρειες, όπως οι σωλήνες, τα φουγάρα 
κλπ., 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 Chelsea Market λοιπόν έχει καθιερωθεί ως 
το food mall, στο οποίο ωστόσο υπάρχουν και αρκετές 
επιπλέον επιλογές για shopping και για καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες. Συνεχίζουμε με μια βόλτα στη μαγική 
Γέφυρα του Μπρούκλιν (Brooklyn). Είναι η πρώτη 
κρεμαστή με χαλύβδινα καλώδια γέφυρα στον κόσμο και 
συνδέει από το 1883 το Μανχάταν με το Μπρούκλιν (η 
διαδρομή με τα πόδια διαρκεί περίπου 20 λεπτά). Όσοι 
επιθυμούν,, σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το South 
Street Seaport, μια ιστορική περιοχή στον Δήμο του 
Manhattan, στο σημείο όπου η Fulton Street συναντά τον 
ποταμό East και δίπλα στο Financial District. Διαθέτει 
μερικά από τα πιο παλιά αρχιτεκτονικά κτίσματα 
στο Lower Manhattan - περιλαμβάνει ανακαινισμένα 
εμπορικά κτίρια, ανακαινισμένα ιστιοφόρα, την πρώην 
ψαραγορά Fulton και σύγχρονα εμπορικά κέντρα με 
χώρους για φαγητό, ψώνια και νυχτερινή ζωή, με θέα 
την γέφυρα του Brooklyn. Στην είσοδο του Seaport θα 
δείτε και το Titanic Memorial Lighthouse.

5η μέρα: Νέα Υόρκη - Woodbury Commons Outlets 
(προαιρετικό)
Σήμερα θα περάσουμε τη μέρα μας στο Woodbury 
Commons, έναν "παράδεισο" καταστημάτων, μόλις 
1,15΄ 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%. Μερικά από τα 
καταστήματα περιλαμβάνουν: 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 
στην Tribeca και κυρίως στο Soho - πολλοί ενδημούντες 
καλλιτέχνες, συγγραφείς και διανοούμενοι έχουν 
παραχωρήσει τη θέση τους (και τις γκαλερί τους) στις 
μεγάλες φίρμες και στην πολυκοσμία. Το βράδυ το East, 
το West και το Greenwich Village είναι από τις γειτονιές 
που καταγράφονται στους οδηγούς ως must - ειδικά για 
τη νυχτερινή τους ζωή.

6η μέρα: Νέα Υόρκη - Ουάσινγκτον DC (προαιρετικό) 
Για σήμερα προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στην 
Washington D.C., την πρωτεύουσα των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής. Η πόλη πήρε το όνομά της 
από τον Τζωρτζ Ουάσιγκτον, τον πρώτο πρόεδρο 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, μουσεία, πλατείες και 
ευθυγραμμισμένες λεωφόρους. Πέραν της ιστορικής της 
αξίας, είναι µία από τις ομορφότερες πόλεις των ΗΠΑ. 
Καθαρός αέρας, επιβλητικά μνημεία, περιποιημένοι 
κήποι - µια τέλεια δομημένη πόλη, η πρωτεύουσα του 
έθνους. Βλέπουμε το Καπιτώλιο, τον Λευκό Οίκο, το 
Κοιμητήριο του Άρλινγκτον με τα μνήματα των Κένεντι, 
το Λίνκολν Μεμόριαλ και άλλα αξιοθέατα. Στο κέντρο της 
πόλης υπάρχουν δείγματα αξιόλογης αρχιτεκτονικής, 
καθώς και η DuPont Circle, κάτι σαν την 5η Λεωφόρο 
του Μανχάταν. Όσοι προτιμήσετε να παραμείνετε στη 
Νέα Υόρκη, επισκεφθείτε το υπέροχο μουσείο "Solomon 
R. Guggenheim", που διαθέτει μια μόνιμη συλλογή με 
περισσότερα από 6.000 έργα σύγχρονης τέχνης. Επίσης 
το "Museum of Modern Art" (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. Εμείς σας προτείνουμε μια ολοήμερη 
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Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης για Νέα Υόρκη • Διαμονή σε κεντρικότατα ξενοδοχεία 4* (χωρίς πρωινό) • Βόλτα στο Chelsea Market και στη γέφυρα του Μπρούκλιν • Ξενάγηση 
στο Βόρειο Μανχάταν • Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν • ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος  Ελευθερίας, Νησί Ellis κλπ. • 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 • 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. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά υποχρεωτικά, 
πληρωτέα με την άφιξη κατά την πρώτη μέρα. Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα. Η σειρά των δραστηριοτήτων του προγράμματος είναι ενδεικτική. 

Φόροι - Επίναυλοι - ESTA - Ασφάλιση: 495€ - Φιλοδωρήματα - Αχθοφορικά: $50 - *Οι τιμές είναι με Έκπτωση 150€ το άτομο για EARLYBOOKING

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ - 7,8,9,10 ΜΕΡΕΣ
Τιμές κατ’ άτομο Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ

Αναχωρήσεις 3,10,17,24 5 6 6 5 19,26 18,25 8,23 16 23
6,13,20,

27,30
6,13,
20,27

2,5,10,
15

6,23 5,10 8,22 6,13,20

7ημ. 8ημ. 8ημ. 9ημ. 10ημ. Προσφορά 10ημ. 8ημ. 8ημ. 8 9 10 8 10 8 9 10 8 8
Δίκλινο 850 895 1170 1255 1395 1295 1265 1265 1350 1395 1495 1365 1565 1395 1450 1595 1360 1295
Τρίκλινο 790 815 1080 1150 1250 1150 1165 1165 1250 1295 1350 1265 1425 1295 1330 1450 1260 1195
Τετράκλινο 750 775 1000 1075 1190 1095 1100 1100 1200 1250 1295 1200 1365 1250 1295 1395 1210 1150
Παιδικό 700 725 990 1060 1160 1060 1085 1085 1170 1200 1270 1185 1350 1230 1250 1370 1180 1100
Διαφορά Μονόκλινου 450 495 695 795 895 895 695 695 695 795 895 695 895 695 795 895 695 695

εκδρομή σε μία από τις αρχαιότερες πόλεις των ΗΠΑ: 
την Βοστόνη, που 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 Πανεπιστήμια διεθνούς φήμης, όπως 
το Harvard και το MIT, θα δούμε τον πύργο Prudential 
και διάφορα Βικτωριανά κτίρια, θα περάσουμε από το 
Symphony Hall, έδρα της Συμφωνικής Ορχήστρας της 
Βοστόνης κλπ. Η πόλη αυτή δεν χαρακτηρίζεται άδικα 

"The Walking City", αφού, συγκριτικά με τον υπόλοιπο 
κόσμο, η μετακίνηση με τα πόδια αποτελεί συχνή 
επιλογή.

8η-9η μέρα: Νέα Υόρκη - Αθήνα 
Πρωινό ελεύθερο για βόλτα και αγορές της τελευταίας 
στιγμής. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
Αθήνα.

Τώρα πλέον καταλαβαίνετε ότι η Νέα Υόρκη είναι 
κάτι παραπάνω από ένα ταξίδι στις ΗΠΑ. Είναι 
πραγματικά ένα ταξίδι ζωής στο κέντρο του κόσμου!

Μεταφορά στον Καθεδρικό Ναό της
Άγιας Τριάδας για την Αναστάσιμη Λειτουργία

Ολοήμερη Εκδρομή στο Εκπτωτικό χωριό 
Woodbury Commons Outlets

Συμμετοχή σε
Εορταστικό Πασχαλινό Γεύμα

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΣΧΑ:
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1η μέρα: Αθήνα - Σικάγο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Σικάγο, που 
βρίσκεται στην πολιτεία Ιλινόις (Illinois). Δυναμική βιομηχανική 
πόλη, που συναγωνίζεται σε σημαντικότητα τη Νέα Υόρκη. 
Είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς άλλη αμερικάνικη πόλη που 
να συνδυάζει τόσο αρμονικά την πιο μοντέρνα αρχιτεκτονική 
με ήρεμες πράσινες εκτάσεις, κουζίνα υψηλού επιπέδου με 
άπειρες. Φθάνοντας, η βόλτα με τον ξεναγό θα σας βοηθήσει 
στην πρώτη γνωριμία με τον παλμό της πόλης.
2η μέρα: Σικάγο (Ξενάγηση πόλης, Oak Park)
Κατά τη σημερινή μας ξενάγηση στην πόλη θα διασχίσουμε τη 
Λεωφόρο Μίσιγκαν, στο τέλος της οποίας θα αντικρύσουμε την 
ομώνυμη μεγάλη λίμνη, με τους ουρανοξύστες γύρω από τις 
όχθες της. Ο ιστορικός Πύργος των Υδάτων (Water Tower) μας 
θυμίζει την πυρκαγιά του 1871. Στο ιστορικό κέντρο του Σικάγο 
συνυπάρχουν μπαρ και ψηλά κτίρια-γραφεία εφημερίδων, μαζί 
με το "Λουπ". Πιο κάτω βρίσκεται η Στρατιωτική Προβλήτα 
Νέιβι Πίερ (Navy Pier), με εστιατόρια. Οι ουρανοξύστες Χάνκοκ 
και Σίαρς βρίσκονται εκεί κοντά. Λίγο έξω από το κέντρο της 
πόλης βρίσκεται το πάρκο Γκραντ, το μεγάλο Συνεδριακό 
Κέντρο και λίγο παρακάτω η Ελληνική γειτονιά (Γκρικ 
Τάουν). Συνεχίζουμε για το Oak Park (16 χιλιόμετρα από το 
κέντρο). Εδώ, οι ψηλοί ουρανοξύστες δίνουν τη θέση τους σε 
βικτοριανού ρυθμού επαύλεις και σπίτια, πολλά εκ των οποίων 
είναι έργα του μεγάλου αρχιτέκτονα Φρανκ Λόιντ Ράιτ (Frank 
Lloyd Wright). Το απόγευμα μπορείτε να κάνετε τα ψώνια σας 
στο "Magnificent Mile", ενώ για δείπνο προτείνουμε να επιλέξετε 
κάποιον ουρανοξύστη με θέα στη λίμνη και να απολαύσετε το 
χαρακτηριστικό Αμερικανικό μενού.
3η μέρα: Σικάγο
Ελεύθερη μέρα. 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. 
Εκεί υπάρχουν πολλά επώνυμα καταστήματα (Apple Store, 
Guess, Disney, Prada, Tiffanys, Burberry κλπ.) και πολλές 

φορές θα βρείτε καλές προσφορές. Υπάρχουν επίσης πολλές 
επιλογές για Μουσεία - το σημαντικότερο ίσως μουσείο του 
είναι το Art Institute of Chicagο.
4η μέρα: Σικάγο - Νέα Ορλεάνη
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Νέα Ορλεάνη. 
Η πόλη που θα αντικρίσουμε χαρακτηρίζεται από έναν 
αρμονικότατο συνδυασμό Γαλλικής κουλτούρας, Αμερικανικού 
Νότου, Ισπανικής και Καραϊβικής παρουσίας και Ευρωπαϊκής 
παλαιάς πόλης. Είναι το πιο φημισμένο μέρος στον κόσμο 
όσον αναφορά τη μουσική - είναι γνωστή ως η γενέτειρα της 
jazz. Απολαύστε την καλύτερη live jazz σε ένα από τα πολλά 
μπαρ και κλαμπ, τα περισσότερα από τα οποία θα τα βρείτε 
στην οδό Bourbon.
5η μέρα: Νέα Ορλεάνη (Ξενάγηση)
Ονομάζεται και Big Easy, γιατί όλα εδώ είναι χαλαρά. Θα δούμε 
την παλιά γειτονιά Φρεντς Κουόρτερ: ένα μείγμα Γαλλικών - 
Ευρωπαϊκών κατοικιών, εκκλησιών, μουσείων, τζαζ μπαρ και 
εστιατορίων. Έχει δύο όψεις, την ημερήσια και τη βραδινή, που 
διαφέρουν τελείως μεταξύ τους. Την ημέρα θα περιπλανηθούμε 
με τα πόδια στους δρόμους και τα δρομάκια, τις αυλές, τα 
μαγαζάκια, τις εκκλησίες. Το μεσημέρι προτείνουμε βόλτα 
με ποταμόπλοιο στον Μισσισσιππή, που περνάει από τη 
νοτιοανατολική πλευρά της πόλης και εκτείνεται σε πολλά 
χιλιόμετρα, ώσπου να εκβάλει στη θάλασσα. Άγρια φύση, 
αιωνόβια δέντρα, πολύχρωμα πουλιά, κάστορες, χελώνες και 
σμέρνες συνταξιδεύουν μαζί μας στους βάλτους. Για βράδυ 
ακολουθήστε τις προτάσεις του ξεναγού σας.
6η μέρα: Νέα Ορλεάνη- Βοστώνη
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Βοστώνη. Μεγάλο 
μέρος της πόλης διαθέτει ένα ευρωπαϊκό χρώμα, εν μέρει 
χάρη στην πλούσια αποικιακή της ιστορία. 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. 
7η ημέρα: Βοστώνη (Ξενάγηση)
Σήμερα θα ακολουθήσουμε την περίφημη "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 αποικιοκρατίας. Θα επισκεφθούμε επίσης το Boston 
Common, το οποίο δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από άλλα μεγάλα 
πάρκα των ΗΠΑ (όπως το Central Park της Νέας Υόρκης). Στο 
πάρκο αυτό υπάρχουν πεζόδρομοι, αγάλματα και μνημεία, 
σιντριβάνια, 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 φημισμένα 
πανεπιστήμια MIT και Harvard.
8η-9η μέρα: Βοστώνη - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση με ενδιάμεσο σταθμό για 
την Αθήνα.

8η μέρα: Βοστώνη - Νέα Υόρκη 
Πρωινή αναχώρηση για Νέα Υόρκη. Η Νέα Υόρκη αποτελείται 
από πέντε δήμους: Μανχάταν, Staten Island, Queens, Brooklyn 
και Bronx. Τα νησιά συνδέονται με γέφυρες, σήραγγες και 
πορθμεία. Κάποια από αυτά θα τα διασχίσουμε για να φθάσουμε 
στον προορισμό μας - την πόλη όπου ο κάθε ουρανοξύστης είναι 
κι ένα μοναδικό δείγμα αρχιτεκτονικής. Οι περισσότερες λεωφόροι 
αριθμούνται από τα ανατολικά προς τα δυτικά (άρα η First Avenue 
βρίσκεται ανατολικά της Second κοκ.). Η αρίθμηση των κτιρίων 

12 μέρες: Το πρόγραμμα συνεχίζεται 
από την 7η μέρα της εκδρομής

ΣΙΚΑΓΟ - ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ  - ΒΟΣΤΩΝΗ  - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΣΙΚΑΓΟ ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ
ΒΟΣΤΏΝΗ - ΝΕΑ ΎΟΡΚΗ

ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟ OAK PARK ΣΤΟ ΣΙΚΑΓΟ!

ΣΙΚΑΓΟ
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Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης • Διαμονή σε Ξενοδοχεία 4* (χωρίς πρωινό) • Ξενάγηση στο Σικάγο • 
Ξενάγηση στη Νέα Ορλεάνη και επίσκεψη στο French Quarter • Ξενάγηση στην Βοστώνη • Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο 
στην Αμερική • Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός • Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ' άτομο στο ξενοδοχείο • Ταξιδιωτικά έντυπα • 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Επιπλέον στο 12ήμερο πρόγραμμα: • Ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν • Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν • 
ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος Ελευθερίας & Νησί Ellis • Βόλτα στη γέφυρα του Μπρούκλιν • Βόλτα στο ChelseaMarket 
και στη γέφυρα του • ΔΩΡΟ Επίσκεψη Μουσείο Μετροπόλιταν με Ξενάγηση!!! • ΔΩΡΟ Επίσκεψη Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
Δεν περιλαµβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι. Πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA) και έξοδα αίτησης. Ειδική ατομική 
ταξιδιωτική ασφάλιση. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά υποχρεωτικά πληρωτέα με την άφιξη κατά την πρώτη μέρα. Αποσκευή στις εσωτερικές 
πτήσεις ($ 25 Χ 2 περίπου). Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

Φόροι - Επίναυλοι - ESTA - Ασφάλιση: 585€ - Φιλοδωρήματα - Αχθοφορικά: $125 *Οι τιμές είναι με Έκπτωση 175€ το άτομο για EARLYBOOKING για τις πρώτες 10 θέσεις

Φόροι - Επίναυλοι - ESTA - Ασφάλιση: 585€ - Φιλοδωρήματα - Αχθοφορικά: $150 *Οι τιμές είναι με Έκπτωση 220€ το άτομο για EARLYBOOKING για τις πρώτες 10 θέσεις

ΣΙΚΑΓΟ-ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ-ΒΟΣΤΩΝΗ - 9 ΜΕΡΕΣ
Τιμές κατ’ άτομο Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ
Αναχωρήσεις: 02,26 30 27 25 08,22 13 06,20

Δίκλινο 2300 2260 2190 2190 2225 2260 2190

Τρίκλινο 2200 2160 2090 2090 2125 2160 2090

Τετράκλινο 2150 2100 2050 2050 2100 2100 2000

Παιδικό 2100 2050 2000 2000 2050 2050 1950

Διαφορά Μονόκλινου 885 850 885 795 795 850 850

ΣΙΚΑΓΟ-ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ-ΒΟΣΤΩΝΗ-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - 12 ΜΕΡΕΣ
Τιμές κατ’ άτομο Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ
Αναχωρήσεις: 02,26 30 27 25 08,22 13 06,20

Δίκλινο 2595 2595 2490 2490 2595 2595 2695

Τρίκλινο 2475 2475 2430 2430 2475 2475 2575

Τετράκλινο 2420 2420 2375 2375 2375 2375 2520

Παιδικό 2425 2425 2380 2380 2380 2380 2525

Διαφορά Μονόκλινου 1185 1150 1085 1095 1095 1050 1050

στις λεωφόρους ξεκινάει από το νότιο άκρο της λεωφόρου και 
αυξάνεται προς τα βόρεια, ενώ η αρίθμηση των οδών ξεκινάει 
από την Fifth Avenue και αυξάνεται τόσο προς τα ανατολικά, όσο 
και προς τα δυτικά. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι μπορείς πολύ 
εύκολα να βρεις τον δρόμο σου. Οι δρόμοι είναι αριθμημένοι 
- εκτός από το κέντρο του Μανχάταν - και η αρίθμηση αυξάνει 
καθώς πηγαίνεις βόρεια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην 
"καρδιά" του Μανχάταν. Όσοι το επιθυμούν μπορούν να βγουν 

για έναν πρώτο περίπατο στην πόλη, συνοδευόμενοι από τον 
ξεναγό μας.
9η -11η μέρα: 
Απολαύστε όλες τις παροχές - Ξεναγήσεις και επισκέψεις, όπως 
το πρόγραμμα "ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ" (2η-4η μέρα).

11η -12η μέρα: Αθήνα
Πτήση επιστροφής στην Αθήνα. Άφιξη την επομένη.

Η σειρά των δραστηριοτήτων του προγράμματος είναι ενδεικτική.

Νέα Υόρκη

Βοστώνη

Νέα Ορλεάνη

Σικάγο

ΔΩΡΟ:
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ 

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΡΑΒΑΚΙ MAID OF THE MIST & ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΟΛΗ 

NIAGARA-ON-THE-LAKE ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ

ΣΙΚΑΓΟ

Ν. ΎΟΡΚΗ

ΒΟΣΤΏΝΗ

ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ
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1η μέρα: Αθήνα - Νέα Υόρκη 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Νέα Υόρκη. Η 
πρώτη μας γνωριμία ξεκινά με τη διαδρομή από το αεροδρόμιο 
προς το Μανχάταν. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην 
"καρδιά" του Μανχάταν. Όσοι το επιθυμούν (αναλόγως με την 
ώρα άφιξης) μπορούν να βγουν για έναν περίπατο στην πόλη, 
συνοδευόμενοι από τον ξεναγό μας.

2η μέρα: Νέα Υόρκη (Ξενάγηση)
Αρχίζουμε σήμερα την ξενάγησή μας από το Μέγαρο των 
Ηνωμένων Εθνών. Συνεχίζουμε με το άγαλμα του Χριστόφορου 
Κολόμβου, το Λίνκολν Σέντερ, τη Μητροπολιτική Όπερα, 
το φημισμένο Σχολείο Τεχνών Julliard, το Central Park, το 
επιβλητικό κτίριο Ντακότα, το Πανεπιστήμιο Columbia, το 
μνημείο του στρατηγού Grant, το Χάρλεμ με το περίφημο 
Apollo Theatre κ.ά. Ακολουθεί η ξακουστή 5η Λεωφόρος με το 
Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, το Μουσείο Guggenheim, το 
Frick Museum, τον Πύργο Trump και όλους τους Ευρωπαϊκούς 
οίκους μόδας. Προχωρούμε προς το Ροκφέλερ Σέντερ, ένα 
συγκρότημα 19 κτιρίων. Τελειώνουμε την ξενάγησή μας στην 
Μπρόντγουεϊ, την "καρδιά" των θεάτρων.

3η μέρα: Νέα Υόρκη (Συνέχεια ξενάγησης)
Περιήγηση σε γειτονιές του Μανχάταν, όπως το Γκρίνουιτς 
Βίλατζ, το Σόχο, τη "Μικρή Ιταλία", που θα σας θυμίσει σκηνές 
από την ταινία "Ο Νονός" και την Τσάιναταουν. Συνεχίζοντας 
προς το νότιο άκρο του Μανχάταν, θα δούμε την Wall Street, το 
Μπάτερι Παρκ, το "Σημείο Μηδέν" και την προβλήτα South Street 
Seaport. Επιβίβαση σε πλοιάριο από όπου κατά τη διάρκεια 

της κρουαζιέρας θα φωτογραφίσουμε τις αναπαλαιωμένες 
προβλήτες, το ιστορικό Ellis Island - χώρο υποδοχής των 
μεταναστών παλαιότερα - το Άγαλμα της Ελευθερίας, το Στάτεν 
Άιλαντ, το New Jersey, το Governor's Island και το Μπρούκλιν. 
Με το πέρας της κρουαζιέρας, επιστρέφετε στο ξενοδοχείο µε 
μέσον της επιλογής σας (έξοδα ατομικά).

4η μέρα: Νέα Υόρκη (Chelsea Market, Γέφυρα του Brooklyn) 
Λας Βέγκας
Αναχωρούμε με το Μετρό για το Chelsea Market. Τα 
κόκκινα τούβλα κυριαρχούν σε ολόκληρο τον τεράστιο 
χώρο της στεγασμένης αγοράς, που θεωρείται η Μέκκα των 
καλοφαγάδων της Νέας Υόρκης, όπου ωστόσο υπάρχουν και 
αρκετές επιλογές για shopping. Με Μετρό συνεχίζουμε τη βόλτα 
μας στη Γέφυρα του Brooklyn. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για το Λας Βέγκας.

5η μέρα: Λας Βέγκας (ξενάγηση)
Γνωριμία με την πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Θα επισκεφθούμε 
πεζοί, μαζί με τον ξεναγό μας, τα σημαντικότερα ξενοδοχεία-
αξιοθέατα της λεωφόρου Strip, το καθένα από τα οποία 
διοργανώνει εντυπωσιακά θεματικά σόου για να προσελκύει 
και να διασκεδάζει το κοινό του: στο Treasure Island οι πειρατές, 
στο Mirage η θεαματική έκρηξη ηφαιστείου, στο Bellagio τα 
σιντριβάνια που "χορεύουν", στο Venetian οι γόνδολες, στο 
Luxor η πυραμίδα, στο Paris ο πύργος του Άιφελ, στο Mandalay 
Bay οι καρχαρίες, στο New York η "κυρία Liberty", στο Monte 
Carlo το "πολικό" μπαρ, το Caesars’s Palace, το Excalibur κλπ. 
Στις τεράστιες - όπως ταιριάζει - μουσικές σκηνές της πόλης, 

παρελαύνουν μεγάλα ονόματα (Σελίν Ντιόν, Ροντ Στιούαρτ, 
Έλτον Τζον κ.ά.)

6η μέρα: Λας Βέγκας, Ελεύθερη μέρα (Προαιρετική εκδρομή 
στο Γκραντ Κάνυον)
Για σήμερα προτείνουμε μια προαιρετική αεροπορική εκδρομή 
στο Γκραντ Κάνυον (4 ώρες) με αεροπλάνο 15-20 θέσεων. Η 
θέα είναι απρόσκοπτη από όλες τις θέσεις του αεροσκάφους. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ο χρόνος που απομένει επαρκεί 
ακόμα και για ψώνια σε εκπτωτικό χωριό - το Premium Outlets 
North. Επίσης, η εκδρομή στο Γκραντ Κάνυον μπορεί να 
γίνει οδικώς (12 ώρες) ή με ελικόπτερο (5-7 ώρες).

7η μέρα: Λας Βέγκας - Λος Άντζελες (428 χλμ.)
Αναχώρηση για το Λος Άντζελες διασχίζοντας διαδοχικά τις 
ερήμους της Νεβάδας και της Καλιφόρνιας, μέσα από τοπία 
που θυμίζουν άγρια δύση. Άφιξη στην Πόλη των Αγγέλων. 
Βραδινή βόλτα στην Σάντα Μόνικα, γνωστή από αμέτρητες 
ταινίες, με μοναδική θέα την παραλία στις ακτές του Ειρηνικού.

8η μέρα: Λος Άντζελες (ξενάγηση)
Μεγάλη ημέρα, γεμάτη εικόνες, πληροφορίες και δραστηριότητα. 
Βλέπουμε το κτίριο της ιεραποστολής του Ισπανού ιερωμένου 
Χουνίπερο Σέρα, που λειτουργεί σήμερα σαν εκκλησία και 
δίπλα ακριβώς, ένα ακόμα τμήμα του ιστορικού κέντρου, η οδός 
Ολβέρα. Συνεχίζουμε με την Όπερα, το κτίριο φιλαρμονικής 
Ντίσνεϊ, το Δημαρχείο, την Αστυνομία και την Γιούνιον Σκουέρ. 
Μέσω της Sunset Boulevard προχωρούμε στην Rodeo Drive, 
τον πασίγνωστο δρόμο με τα πολυτελή καταστήματα για την 

ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ… THE PACIFIC COAST HIGHWAY (HIGHWAY 1) - ΜΟΝΤΕΡΕΙ- ΚΑΡΜΕΛ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΔΥΤΙΚΕΣ ΗΠΑ - ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
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Grand Canyon

Λας Βέγκας

Σαν Ντιέγκο

Σαν
Φρανσίσκο

Μοντερέυ
Καρμέλ

Λος Άντζελες

ΑΡΙΖΟΝΑ

ΝΕΒΑΔΑ

ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

Νέα Υόρκη

Ομαδικά Ταξίδια στην Αμερική

κυρίως επώνυμη πελατεία του Μπέβερλι Χιλς. Στη συνέχεια 
θαυμάζουμε την περίφημη "Λεωφόρο των Αστέρων" (Hollywood 
Boulevard). Dolby Theatre και κόκκινο χαλί μας θυμίζουν 
στιγμιότυπα από την απονομή των Όσκαρ κλπ.

9η μέρα: Λος Άντζελες, Universal Studios/Hollywood
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στα στούντιο της Universal. 
Με ειδικά τραινάκια θα γυρίσουμε τον χώρο των στούντιο, που 
λειτουργούν από τη δεκαετία του ’30 και έχουν γυριστεί σε αυτά 
πάμπολλες ταινίες.

10η μέρα: Λος Άντζελες (Προαιρετική εκδρομή στο Σαν Ντιέγκο) 
Για σήμερα προτείνουμε ολοήμερη προαιρετική "κυκλική" 
εκδρομή. Ξεκινάμε από το Σαν Πέντρο με τις εντυπωσιακές 
εγκαταστάσεις, συνεχίζουμε στο Λονγκ Μπιτς με το 
κρουαζιερόπλοιο "Κουίν Μέρι" και προχωρούμε στον 
παραλιακό δρόμο, με τον Ειρηνικό στα δεξιά μας: 
εναλλάσσονται παραλίες (Σίιλ Μπιτς, Χάντινγκτον Μπιτς, 
Νιούπορτ Μπιτς, Λαγκούνα Μπιτς) με σέρφερ, μαρίνες, 
πολυτελείς επαύλεις, πετρελαιοπηγές και πανάκριβα 
αυτοκίνητα. Άφιξη στο Σαν Ντιέγκο, όπου θα δούμε την Gas 
Lamp District. Μέσω της εντυπωσιακής, μήκους 3.000 μέτρων 
San Diego Bridge, φθάνουμε στο νησί Ντελ Κορονάντο και 
επισκεπτόμαστε το 5άστερο ομώνυμο ξενοδοχείο. Αργά το 

βράδυ επιστροφή στη βάση μας. Εναλλακτικά, μπορείτε να 
επισκεφθείτε το Καλιφόρνια Αντβέντιουρ ή τον Κόσμο του 
Ντίσνεϋ (Disneyland).

11η-12η μέρα: Λος Άντζελες - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα με 
ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη την επομένη.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ 15 ΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

11η μέρα: Λος Άντζελες - Μοντερέι - Καρμέλ
Πρωινή αναχώρηση για Μοντερέι. Θαυμάζοντας την 
εκπληκτική θέα της ακτής του Ειρηνικού, θα φθάσουμε σε αυτή 
την περίτεχνη πόλη, όπου τα παλιά εργοστάσια σαρδέλας 
έχουν μετατραπεί σε γραφικά εστιατόρια, μικρά καταστήματα 
με σουβενίρ, καφέ και μπουτίκ. Η περιοχή αυτή ονομάζεται 
"Cannery Row" και έγινε διάσημη από τον συγγραφέα Τζον 
Στάινμπεκ. Επίσης, μέσω της υπέροχης διαδρομής των 17 
Μιλίων θα επισκεφθούμε το κοσμοπολίτικο και γραφικό 
Καρμέλ.

12η μέρα: Μοντερέι / Καρμέλ - Αυτοκινητόδρομος Νο1 - Σαν 
Φρανσίσκο (Ξενάγηση)
Διασχίζοντας τον περίφημο Αυτοκινητόδρομο Νο1 - μια από 

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης • 10/13 
Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* • Ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν • 
Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν • ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση 
αγάλματος Ελευθερίας, Νησί Ellis κλπ. • Βόλτα στη γέφυρα του 
Μπρούκλιν • Βραδινή βόλτα στην Σάντα Μόνικα • Ξενάγηση στο Λας 
Βέγκας (πεζή) • Ξενάγηση στο Λος Άντζελες και μεταφορά στα Universal 
Studios • Είσοδος στα Universal Studios (αξίας $105) • Επίσκεψη 
στο Μοντερέι και στο Καρμέλ • 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 αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 
• Πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA) και έξοδα αίτησης • 
Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά 
υποχρεωτικά με την άφιξη κατά την πρώτη ημέρα • Τοπικοί φόροι 
στο Λας Βέγκας $95 περίπου το δωμάτιο • Ό,τι δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβανόμενα.

Φόροι - Επίναυλοι - ESTA - Ασφάλιση: 565€ - Φιλοδωρήματα - Αχθοφορικά: $125 - *Οι τιμές είναι με Έκπτωση 200€ το άτομο για EARLYBOOKING για τις πρώτες 10 θέσεις

Φόροι - Επίναυλοι - ESTA - Ασφάλιση: 585€ - Φιλοδωρήματα - Αχθοφορικά: $150 - *Οι τιμές είναι με Έκπτωση 250€ το άτομο για EARLYBOOKING για τις πρώτες 10 θέσεις

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ-ΔΥΤΙΚΕΣ ΗΠΑ - 12 ΜΕΡΕΣ
Τιμές κατ’ άτομο Μαρ Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ
Αναχωρήσεις: 24 4,26 18,25 16,23 13,20,26 02,10,23 8,22 6,20

Δίκλινο 2395 2495 2425 2395 2450 2395 2450 2395
Τρίκλινο 2245 2345 2290 2245 2300 2250 2300 2250
Τετράκλινο 2200 2300 2200 2200 2225 2190 2225 2190
Παιδικό 2190 2290 2240 2190 2250 2200 2250 2200
Διαφορά Μονόκλινου 895 895 860 860 860 870 895 860

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ-ΔΥΤΙΚΕΣ ΗΠΑ-ΣΑΝ ΦΡΑΝΤΣΙΣΚΟ - 15 ΜΕΡΕΣ
Τιμές κατ’ άτομο Μαρ Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ
Αναχωρήσεις: 24 04,26 18,25 16,23 13,20,26 02,10,23 08,22 6,20

Δίκλινο 2595 2750 2695 2695 2760 2695 2695 2695
Τρίκλινο 2495 2600 2550 2550 2650 2550 2550 2550
Τετράκλινο 2440 2540 2490 2490 2590 2490 2490 2490
Παιδικό 2440 2540 2490 2490 2590 2490 2490 2490
Διαφορά Μονόκλινου 1995 1060 1060 1060 1095 1095 1095 1060

τις ωραιότερες οδικές διαδρομές του πλανήτη - θα φθάσουμε 
στο υπέροχο Σαν Φρανσίσκο, που βρίσκεται ακριβώς στη 
"μύτη" μιας χερσονήσου, με τον Ειρηνικό στα δυτικά και τον 
κόλπο Σαν Φρανσίσκο στα ανατολικά, θέση που χαρίζει 
εξαιρετική θέα σε κάθε σημείο της πόλης. Κατά τη διάρκεια 
της ξενάγησής μας θα δούμε την πυραμίδα Transamerica και 
την Τσάιναταουν. Ακολουθεί το συγκρότημα Civic Center, 
με το Δημαρχείο, την Όπερα, το μουσείο και τον δρόμο των 
Ηνωμένων Εθνών. Σταματάμε για φωτογραφίες στην πλατεία 
Άλαμο και περνάμε μέσα από το πάρκο Γκόλντεν Γκέιτ, που 
διαθέτει πολλά ενδιαφέροντα αξιοθέατα. Προχωρούμε προς 
το Κλιφ Χάους και συνεχίζουμε για την Γέφυρα Γκόλντεν Γκέιτ 
με θέα 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 (Ελεύθερη μέρα)
Ημέρα ελεύθερη για ψώνια και για να απολαύσετε την πόλη με 
τον ξεναγό σας.

14η-15η μέρα: Σαν Φρανσίσκο - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο. Προς το μεσημέρι μεταφορά στο αεροδρόμιο 
και πτήση για την Αθήνα. Άφιξη την επομένη.

ΔΩΡΟ: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΑ UNIVERSAL STUDIOS (ΑΞΙΑΣ $105) ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΒΡΑΔΙΝΗ ΒΟΛΤΑ ΣΤΗ ΣΑΝΤΑ ΜΟΝΙΚΑ

ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ

ΜΟΝΤΕΡΕΙ / ΚΑΡΜΕΛ
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1η µέρα: Αθήνα - Νέα Υόρκη 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Νέα Υόρκη. 
Καλωσορίσατε στο "Μεγάλο Μήλο"! Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας στην "καρδιά" του Μανχάταν. 
2η μέρα: Νέα Υόρκη (Ξενάγηση)
Αρχίζουμε σήμερα την ξενάγησή μας από την κυκλική πλατεία 
με το άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου και το Λίνκολν Σέντερ 
με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, τη Μητροπολιτική Όπερα 
και το φημισμένο Σχολείο Τεχνών Julliard, τη Νομική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Fordham, το Central Park, το επιβλητικό κτίριο 
Ντακότα, στα πανάκριβα διαμερίσματα του οποίου κατοικούν 
καλλιτέχνες, εφοπλιστές κ.ά. - εδώ διέμενε και το αδικοχαμένο 
"Σκαθάρι", Τζον Λένον - το Πανεπιστήμιο Columbia, το μνημείο 
του στρατηγού Grant, τον ποταμό Hudson και το Χάρλεμ με το 
περίφημο Apollo Theatre. Συνεχίζουμε προς την ξακουστή 5η 
Λεωφόρο με το Μητροπολιτικό Μουσείο, το Μουσείο Guggenheim 
κ.ά. Στην 5η Λεωφόρο θα δούμε τον Trump Tower, οίκους μόδας 
κλπ. Προχωρούμε προς το Ροκφέλερ Σέντερ, ένα συγκρότημα 
19 κτιρίων με το παρατηρητήριο Top of the Rock σε έναν από 
τους ουρανοξύστες του. Καταλήγουμε στην Μπρόντγουεϊ, την 
"καρδιά" των θεάτρων. Για το βράδυ ακολουθήστε τις προτάσεις 
του ξεναγού σας.
3η μέρα: Νέα Υόρκη (Συνέχεια ξενάγησης) 
Περιήγηση σε γειτονιές του Μανχάταν που έχουν το δικό τους 
χρώμα και κουλτούρα, όπως το Γκρίνουιτς Βίλατζ, το Σόχο, τη 
"Μικρή Ιταλία", που θα σας θυμίσει σκηνές από την ταινία "Ο 
Νονός" και την Τσάιναταουν. Συνεχίζοντας προς το νότιο άκρο του 
Μανχάταν, θα δούμε την Wall Street, το Μπάτερι Παρκ, το "Σημείο 
Μηδέν" και την προβλήτα South Street Seaport. Επιβίβαση σε 
πλοιάριο από όπου κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας θα 
φωτογραφίσουμε τις αναπαλαιωμένες προβλήτες, το ιστορικό 
Ellis Island - χώρο υποδοχής των μεταναστών παλαιότερα 
- το Άγαλμα της Ελευθερίας, το Στάτεν Άιλαντ, το New Jersey, 
το Governor's Island και το Μπρούκλιν. Με το πέρας της 
κρουαζιέρας, επιστρέφετε στο ξενοδοχείο µε μέσον της επιλογής 
σας (έξοδα ατομικά).
4η μέρα: Νέα Υόρκη, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Chelsea 
Market, Γέφυρα του Βrooklyn
Αναχωρούμε με το Μετρό για το Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Chelsea Market, 

τη Μέκκα των καλοφαγάδων της Νέας Υόρκης, όπου ωστόσο 
υπάρχουν και αρκετές επιλογές για shopping. Με Μετρό 
συνεχίζουμε τη βόλτα μας στη μαγική Γέφυρα του Μπρούκλιν 
- την πρώτη κρεμαστή με χαλύβδινα καλώδια γέφυρα στον 
κόσμο, που συνδέει από το 1883 το Μανχάταν με το Μπρούκλιν. 
Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το South Street Seaport, μια 
ιστορική περιοχή του Manhattan, στο σημείο όπου η Fulton Street 
συναντά τον ποταμό East και δίπλα στο Financial District.
5η μέρα: Νέα Υόρκη - Τορόντο
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Τορόντο. Άφιξη και 
περιήγηση (Πύργος CN, το περίφημο σύμπλεγμα σταδίου-
ξενοδοχείου Rogers Center/πρώην Sky Dome, το πανέμορφο 
πάρκο Quenn’s Park που περιβάλλει το Κυβερνείο, τις κοντινές 
πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, το εμπορικό κέντρο Eaton με 
περισσότερα από 300 καταστήματα, το Harbourfront Center 
που βλέπει τα νησιά στη λίμνη Οντάριο κ.ά.). Κάθε συνοικία του 
Τορόντο αποτελεί μια μικρογραφία της πατρίδας των κατοίκων 
της - το βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την ελληνική 
συνοικία Ντάνφορθ.
6η μέρα: Τορόντο - Καταρράκτες Νιαγάρα, καραβάκι Maid of the 
Mist, Niagara-on-the-Lake - Τορόντο 
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. Επίσης, καιρού επιτρέποντος - θα επιβιβαστούμε 
στο καραβάκι Hornblower/Maid of the Mist για να δούμε από το 
δυνατόν πλησιέστερα τον θεαματικό καταρράκτη. Η μέρα όμως 
δεν τελειώνει εδώ. Με μια θαυμάσια διαδρομή δίπλα στο ποτάμι, 
φθάνουμε στην γραφική πόλη "Ο Νιαγάρας στη λίμνη" (Niagara-
on-the-Lake), για να μεταφερθούμε στην κυριολεξία σε μία άλλη 
εποχή, κάπου στο 1800, όταν το Νιούαρκ ήταν πρωτεύουσα 
του Άνω Καναδά. Επιστροφή στο Τορόντο. Για το βράδυ 
ακολουθήστε τις προτάσεις του ξεναγού σας.
7η μέρα: Τορόντο - Ουάσινγκτον
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Ουάσινγκτον. Δεν είναι 
οι ουρανοξύστες, αλλά οι πυλώνες της αμερικανικής ιστορίας, 

αυτοί που κυριαρχούν στην πόλη. Η πρωτεύουσα των Ηνωμένων 
Πολιτειών αντικατοπτρίζει τον πολιτισμό και επεξεργάζεται την 
πολιτική της χώρας από τα κτίρια που περιβάλλουν το National 
Mall. Η αμερικανική αυτοκρατορία έχει τη δική της Ρώμη και 
λέγεται Ουάσιγκτον DC - η πρώτη πόλη στον κόσμο που 
σχεδιάστηκε και κτίστηκε με αποκλειστικό σκοπό να γίνει μια 
μόνιμη εθνική πρωτεύουσα. Το καλύτερο μέρος για τη βραδινή 
σας διασκέδαση είναι η περιοχή της Georgetown.
8η μέρα: Ουάσινγκτον (Ξενάγηση) 
Στη σημερινή μας ξενάγηση θα δούμε τον Σιδηροδρομικό Σταθμό 
Γιούνιον, το Καπιτώλιο, την Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, το 
Ανώτατο Δικαστήριο, το National Mall, τον ύψους 170 μέτρων 
Οβελίσκο, το Μουσείο του Ολοκαυτώματος, το Μνημείο των 
Βετεράνων του Βιετνάμ και το Μνημείο του Αβραάμ Λίνκολν, 
που σηματοδοτεί το τέλος της λεωφόρου The Mall. Στις όχθες 
της τεχνητής λεκάνης Tidal Bassin βρίσκονται τα Μνημεία 
των προέδρων Φράνκλιν Ρούσβελτ και Τόμας Τζέφερσον. 
Περνώντας από την επιβλητική γέφυρα Μεμόριαλ, φθάνουμε 
στο νεκροταφείο Άρλινγκτον. Ψηλά στον λόφο βρίσκεται και το 
μνημείο του στρατηγού Λι, που στον Εμφύλιο ηττήθηκε από τον 
Γκραντ. Ανεβαίνουμε με τα πόδια στους τάφους των Κένεντι. 
Επόμενη στάση μας, ο Λευκός Οίκος - η ισχυρή αστυνομική 
δύναμη που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή, θα σας υπενθυμίσει 
την παγκόσμια πολιτική σπουδαιότητα του σημείου αυτού. 
Ολοκληρώνουμε με το Μουσείο του Αεροδιαστήματος.
9η-10η μέρα: Ουάσινγκτον - Φιλαδέλφεια - Νέα Υόρκη - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο για βόλτα και αγορές της τελευταίας στιγμής 
ή για να επισκεφθείτε ένα τουλάχιστον μουσείο παγκοσμίου 
κλάσης. 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 άφιξή μας, θα ξεκινήσουμε μια πανοραμική 
περιήγηση, που περιλαμβάνει το Benjamin Franklin Parkway, το 
Elsert Alley (τον παλαιότερο κατοικημένο δρόμο στην Αμερική) και 
πολλά άλλα. Φθάνοντας 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 και πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΗΠΑ ΚΑΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΩΤΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ (αλλά μόνον 330 χλμ.)

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΜΟΎΣΕΙΑ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΚΑΙ ΦΎΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΡΑΒΑΚΙ MAID OF THE MIST & ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΟΛΗ NIAGARA-ON-THE-LAKE ΣΤΟΎΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ

Νέα Υόρκη

Κατ. Νιαγάρα

ΚΑΝΑΔΑΣ

Τορόντο

Ουάσιγκτον
ΤΟΡΟΝΤΟ

ΟΎΑΣΙΝΓΚΤΟΝ
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Νέα Υόρκη

Κατ. Νιαγάρα

Φιλαδέλφεια

ΚΑΝΑΔΑΣ

Τορόντο

Ουάσιγκτον

Μαϊάμι

ΦΛΟΡΙΔΑ Ακρωτήριο
Κανάβεραλ

Ορλάντο

ΟΙ ΜΕΡΕΣ 1η έως 8η ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΗΠΑ - ΚΑΝΑΔΑΣ"

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 ή και από το «CSI: Miami» 
σήμερα. Το Μαϊάμι ήταν πάντοτε το βασίλειο του κλάμπινγκ. 
Ένα ετερόκλητο πλήθος κάθε φυλής και χρώματος -κυρίως 
νέοι- μπαινοβγαίνει στα χορευτικά κέντρα και τα μπαρ. 
Άλλα 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 το 1965, 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 
κρουαζιερόπλοιων είναι αυτά που θα δούμε στη συνέχεια, 

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης • 8/13 
διανυκτερεύσεις σε Ξενοδοχεία 4* χωρίς πρωινό • ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα για 
φωτογράφηση αγάλματος Ελευθερίας, Νησί Ellis κλπ. • Βόλτα στη γέφυρα 
του Μπρούκλιν • Ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν • Ξενάγηση στο Νότιο 
Μανχάταν • ΔΩΡΟ: Επίσκεψη Μουσείο Μετροπόλιταν • ΔΩΡΟ: Επίσκεψη 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας • Ξενάγηση στο Τορόντο • Ξενάγηση στους 
Καταρράκτες Νιαγάρα • Καραβάκι Maid of the Mist & γραφική πόλη Niagara-
on-the-Lake στους Καταρράκτες Νιαγάρα • Ξενάγηση στην Ουάσινγκτον 
DC • Ξενάγηση στο Μαϊάμι (ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΗΠΑ μόνον) • Μεταφορά 
από Ορλάντο στο Μαϊάμι με επίσκεψη 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.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι. Πρόγραμμα 
απαλλαγής από βίζα (ESTA) και έξοδα αίτησης. Ειδική ατομική ταξιδιωτική 
ασφάλιση - Φιλοδωρήματα - αχθοφορικά υποχρεωτικά πληρωτέα με την 
άφιξη κατά την πρώτη μέρα. Είσοδοι στα Θεματικά Πάρκα, οι αποσκευές 
στις εσωτερικές πτήσεις.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ - ΤΟΡΟΝΤΟ - ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ - ΜΑΙΑΜΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΝΑΒΕΡΑΛ
ΟΡΛΑΝΤΟ - DISNEY / UNIVERSAL STUDIOS / EPCOT CENTER / SEAWORLD

ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΗΠΑ

Φόροι - Επίναυλοι - ESTA - Ασφάλιση: 565€ - Φιλοδωρήματα - Αχθοφορικά: $150 - *Οι τιμές είναι με Έκπτωση 250€ το άτομο για EARLYBOOKING για τις πρώτες 10 θέσεις

Φόροι - Επίναυλοι - ESTA - Ασφάλιση: 545€ - Φιλοδωρήματα - Αχθοφορικά: $100 - *Οι τιμές είναι με Έκπτωση 175€ το άτομο για EARLYBOOKING για τις πρώτες 10 θέσεις
ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΗΠΑ - 15 ΜΕΡΕΣ

Τιμές κατ’ άτομο Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ
Αναχωρήσεις: 06,26 18,25 08,16,23 13,20,27 05,10,23 08,22 06,13,20

Δίκλινο 2495 2450 2450 2495 2495 2450 2400
Τρίκλινο 2395 2350 2350 2395 2395 2350 2300
Τετράκλινο 2295 2250 2250 2295 2295 2250 2200
Παιδικό 2350 2300 2300 2350 2350 2300 2225
Διαφορά Μονόκλινου 1125 1100 1100 1095 1095 1075 1060

ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΗΠΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ - 10 ΜΕΡΕΣ
Τιμές κατ’ άτομο Μαρ Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ
Αναχωρήσεις: 24 06,26 18,25 08,16,23 13,20,27 05,10,23 08,22 6,13,20

Δίκλινο 1695 1695 1750 1750 1795 1795 1750 1700
Τρίκλινο 1595 1595 1650 1650 1695 1695 1650 1600
Τετράκλινο 1550 1550 1600 1600 1650 1650 1600 1550
Παιδικό 1540 1540 1580 1580 1630 1630 1580 1530
Διαφορά Μονόκλινου 825 825 800 800 795 795 775 760

ανάμεσα σε πολλά άλλα αξιόλογα σημεία.
11η μέρα: Μαϊάμι - Διαστημικό Κέντρο Κέννεντι - Ορλάντο 
Πρωινή οδική αναχώρηση για 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 ταξιδιών, να 
παρακολουθήσει 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, πράσινο όσο φθάνει το μάτι 
και ατελείωτη ηλιοφάνεια. Κατά την παραμονή μας εκεί 
μπορούμε να επισκεφθούμε τα παρακάτω: το Μαγικό 
Βασίλειο της Ντίσνεϊ, το Epcot Center, τα Universal Resort 
Orlando, το Seaworld Orlando και το Legoland Florida 
(Ζητήστε μας περιγραφή των Πάρκων)
14η-15η μέρα: Επιστροφή στην Αθήνα 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ KENNEDY SPACE CENTER

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ
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1η μέρα: Αθήνα - Νέα Υόρκη 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Νέα Υόρκη. 
Καλωσορίσατε στο "Μεγάλο Μήλο"! Η πρώτη γνωριμία μας ξεκινά με 
τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το Μανχάταν.
2η µέρα: Νέα Υόρκη (Ξενάγηση) 
Αρχίζουμε σήμερα την ξενάγησή μας από την κυκλική πλατεία 
με το άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου και το Λίνκολν Σέντερ 
με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, τη Μητροπολιτική Όπερα 
και το φημισμένο Σχολείο Τεχνών Julliard, τη Νομική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Fordham, το Central Park, το επιβλητικό κτίριο 
Ντακότα, στα πανάκριβα διαμερίσματα του οποίου κατοικούν 
καλλιτέχνες, εφοπλιστές κ.ά. - εδώ διέμενε και το αδικοχαμένο 
"Σκαθάρι", Τζον Λένον - το Πανεπιστήμιο Columbia, το μνημείο 
του στρατηγού των Βορείων Ulysses Grant, που το 1868 εξελέγη 
πρόεδρος των Η.Π.Α. με ποσοστό 52.7%, τον ποταμό Hudson 
και το Χάρλεμ με το περίφημο Apollo Theatre. Συνεχίζουμε προς 
την ξακουστή 5η Λεωφόρο. Εκεί συναντάμε το Μητροπολιτικό 
Μουσείο, το Μουσείο Guggenheim και πολλά άλλα μουσεία. Στην 
5η Λεωφόρο θα δούμε τον Trump Tower, οίκους μόδας και πολλά 
λαμπερά κοσμηματοπωλεία, όπως Cartier, Bulgari κ.ά. Προχωρούμε 
προς το Ροκφέλερ Σέντερ, ένα συγκρότημα 19 κτιρίων. Είναι ένα 
από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά συγκροτήματα του είδους του στον 
κόσμο, με καταστήματα, εστιατόρια και στο κέντρο, σε έναν από 
τους ουρανοξύστες, το Παρατηρητήριο με την εκπληκτική θέα, που 
ονομάζεται Top of the Rock. Καταλήγουμε στην Μπρόντγουεϊ, την 
"καρδιά" των θεάτρων. Για το βράδυ ακολουθήστε τις προτάσεις του 
ξεναγού σας.
3η µέρα: Νέα Υόρκη (Συνέχεια ξενάγησης) 
Περιήγηση σε γειτονιές του Μανχάταν που έχουν το δικό τους χρώμα 
και κουλτούρα, όπως το Γκρίνουιτς Βίλατζ, το Σόχο, τη "Μικρή 
Ιταλία", που θα σας θυμίσει σκηνές από την ταινία "Ο Νονός" και 
την Τσάιναταουν. Συνεχίζοντας προς το νότιο άκρο του Μανχάταν, 
θα δούμε την Wall Street, το Μπάτερι Παρκ, το "Σημείο Μηδέν" και 
την προβλήτα South Street Seaport. Επιβίβαση σε πλοιάριο από 
όπου κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας θα φωτογραφίσουμε τις 
αναπαλαιωμένες προβλήτες, το ιστορικό Ellis Island - χώρο υποδοχής 
των μεταναστών παλαιότερα - το Άγαλμα της Ελευθερίας, το Στάτεν 

Άιλαντ, το New Jersey, το Governor's Island και το Μπρούκλιν. Με 
το πέρας της κρουαζιέρας, επιστρέφετε στο ξενοδοχείο µε μέσον της 
επιλογής σας (έξοδα ατομικά).
4η µέρα: Νέα Υόρκη - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας - Chelsea Market 
- Γέφυρα του Βrooklyn
Αναχωρούμε με το Μετρό για το Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Chelsea Market, τη 
Μέκκα των καλοφαγάδων της Νέας Υόρκης, όπου ωστόσο υπάρχουν 
και αρκετές επιλογές για shopping. Με Μετρό συνεχίζουμε τη βόλτα 
μας στη μαγική Γέφυρα του Μπρούκλιν. Είναι η πρώτη κρεμαστή με 
χαλύβδινα καλώδια γέφυρα στον κόσμο και συνδέει από το 1883 το 
Μανχάταν με το Μπρούκλιν. Όσοι επιθυμούν, σε κοντινή απόσταση 
βρίσκεται το South Street Seaport, μια ιστορική περιοχή στον Δήμο 
του Manhattan, στο σημείο όπου η Fulton Street συναντά τον ποταμό 
East και δίπλα στο Financial District.
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%. 
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)
Πρωινή αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις 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 κτίρια 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 τη βραδινή σας διασκέδαση 
είναι η περιοχή της Georgetown. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλά 
μπαράκια με μουσική τζαζ και εστιατόρια με εξαιρετικό φαγητό.

7η μέρα: Ουάσινγκτον (Ξενάγηση)
Στη σημερινή μας ξενάγηση θα δούμε τον Σιδηροδρομικό Σταθμό 
Γιούνιον, το Καπιτώλιο, την Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, το Ανώτατο 
Δικαστήριο, το National Mall, τον ύψους 170 μέτρων Οβελίσκο, το 
Μουσείο του Ολοκαυτώματος, το Μνημείο των Βετεράνων του Βιετνάμ 
και το Μνημείο του Αβραάμ Λίνκολν, που σηματοδοτεί το τέλος της 
λεωφόρου The Mall. Στις όχθες της τεχνητής λεκάνης Tidal Bassin 
βρίσκονται τα Μνημεία των προέδρων Φράνκλιν Ρούσβελτ και 
Τόμας Τζέφερσον. Περνώντας από την επιβλητική γέφυρα Μεμόριαλ, 
φθάνουμε στο νεκροταφείο Άρλινγκτον. Ψηλά στον λόφο βρίσκεται και 
το μνημείο του στρατηγού Λι, που στον Εμφύλιο ηττήθηκε από τον 
Γκραντ. Ανεβαίνουμε με τα πόδια στους τάφους των Κένεντι. Επόμενη 
στάση μας, ο Λευκός Οίκος - η ισχυρή αστυνομική δύναμη που υπάρχει 
στην ευρύτερη περιοχή, θα σας υπενθυμίσει την παγκόσμια πολιτική 
σπουδαιότητα του σημείου αυτού. Ολοκληρώνουμε 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", διάφορα μοντέλα σύγχρονων και 
παλαιών αεροσκαφών, καθώς 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.
8η-9η μέρα: Ουάσινγκτον - Φιλαδέλφεια - Νέα Υόρκη - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο για βόλτα και αγορές της τελευταίας στιγμής ή 
για να επισκεφθείτε ένα τουλάχιστον μουσείο παγκοσμίου κλάσης. 
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 άφιξή μας, 
θα ξεκινήσουμε μια πανοραμική περιήγηση, που περιλαμβάνει 
το Benjamin Franklin Parkway, το Elsert Alley (τον παλαιότερο 
κατοικημένο δρόμο στην Αμερική) και πολλά άλλα. Φθάνοντας 
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 και πτήση 
επιστροφής στην Αθήνα.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΝΕΑ ΎΟΡΚΗ
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Βοστόνη

Φιλαδέλφεια

Ουάσιγκτον

Νέα Υόρκη

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΒΟΣΤΩΝΗ

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 ή Βοστώνη • ΔΩΡΟ: 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. Πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA), (ΕΤΑ) 
και έξοδα αίτησης. Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση 
• Φιλοδωρήματα-αχθοφορικά υποχρεωτικά, πληρωτέα με 
την άφιξη κατά την πρώτη μέρα • Ό,τι δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβανόμενα.

Φόροι - Επίναυλοι - ESTA - Ασφάλιση: 495€ -Φιλοδωρήματα - Αχθοφορικά: $ 80 - *Οι τιμές είναι με Έκπτωση 150€ το άτομο για EARLYBOOKING για τις πρώτες 10 θέσεις

Φόροι - Επίναυλοι - ESTA - Ασφάλιση: 495€ - Φιλοδωρήματα - Αχθοφορικά: $80 - *Οι τιμές είναι με Έκπτωση 150€ το άτομο για EARLYBOOKING για τις πρώτες 10 θέσεις

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ-ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ - 9 ΜΕΡΕΣ
Τιμές κατ’ άτομο Μαρ Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ
Αναχωρήσεις: 24 06,26 18,25 08,16,23 13,20,27 05,10,23 08,22 6,13,20

Δίκλινο 1495 1495 1650 1690 1695 1695 1695 1650
Τρίκλινο 1430 1430 1550 1590 1595 1595 1595 1550
Τετράκλινο 1375 1375 1500 1500 1545 1545 1545 1500
Παιδικό 1375 1375 1500 1500 1545 1545 1545 1500
Διαφορά Μονόκλινου 795 795 795 795 765 775 795 765

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ-ΒΟΣΤΩΝΗ - 9 ΜΕΡΕΣ
Τιμές κατ’ άτομο Μαρ Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ
Αναχωρήσεις: 24 06,26 18,25 08,16,23 13,20,27 05,10,23 08,22 6,13,20

Δίκλινο 1515 1565 1660 1745 1695 1725 1790 1695
Τρίκλινο 1415 1465 1560 1645 1595 1625 1690 1595
Τετράκλινο 1345 1395 1490 1395 1525 1550 1630 1540
Παιδικό 1300 1345 1440 1350 1475 1500 1560 1475
Διαφορά Μονόκλινου 795 795 795 795 795 795 795 795

NEA ΥΟΡΚΗ - WOODBURY COMMON PREMIUM 
OUTLETS - ΒΟΣΤΩΝΗ

1η-5η µέρα: Νέα Υόρκη
Απολαύστε όλες τις παροχές, ξεναγήσεις και επισκέψεις του 
προγράμματος "ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ -ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ - ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ".
6η ημέρα: Νέα Υόρκη - Βοστώνη (346χλμ)
Πρωινή αναχώρηση για την Βοστώνη. Μεγάλο μέρος της πόλης, 
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 αποικιοκρατίας. 
Θα επισκεφθούμε επίσης το 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 
Για σήμερα το πρωί σας προτείνουμε μια επίσκεψη στο Faneuil 
Hall. Γνωστό ως το “λίκνο της ελευθερίας”, το Faneuil Hall 
χτίστηκε το 1740-1742 από τον έμπορο Peter Faneuil ως εμπορική 
αίθουσα και παραδόθηκε στην πόλη με την προϋπόθεση ότι 
θα πρέπει πάντα να είναι ανοικτή για το κοινό. Το ισόγειο είναι 
ακόμα κατειλημμένο από πάγκους εμπόρων. Το διπλανό Faneuil 
Hall Marketplace, χρονολογείται από τις αρχές του 19ου αιώνα 
και σήμερα καταλαμβάνεται από καταστήματα διαφόρων ειδών, 
εστιατόρια κλπ. Αναχώρηση το μεσημέρι για το αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

ΔΩΡΟ: 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ 

ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
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Grand Canyon

Λας Βέγκας

Σαν Ντιέγκο

Σαν
Φρανσίσκο

Μοντερέυ

Καρμέλ

Λος Άντζελες

ΑΡΙΖΟΝΑ

ΝΕΒΑΔΑ

ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

1η μέρα: Αθήνα - Σαν Φρανσίσκο 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Σαν Φρανσίσκο. 
Η πόλη βρίσκεται ακριβώς στη "μύτη" μιας χερσονήσου, με 
τον Ειρηνικό στα δυτικά της και τον κόλπο Σαν Φρανσίσκο 
στα ανατολικά, θέση που χαρίζει σε κάθε της σημείο, όπως θα 
διαπιστώσουμε, μια εξαιρετική θέα.
2η μέρα: Σαν Φρανσίσκο (Ξενάγηση) 
Ξεκινάμε την ξενάγησή μας από Downtown. Θα δούμε την πυραμίδα 
Transamerica, την Τσάιναταουν, το Civic Center με το Δημαρχείο, την 
Όπερα, το μουσείο και τον δρόμο των Ηνωμένων Εθνών. Συνεχίζουμε 
με την πλατεία Άλαμο, το πάρκο Γκόλντεν Γκέιτ, το Κλιφ Χάους και την 
περίφημη Χρυσή Γέφυρα-σύμβολο της πόλης, με θέα στο Αλκατράζ και 
στην περίφημη Προβλήτα 39. Για το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα 
με το ΤΡΑΜ/CABLE CAR στην Fisherman's Wharf.
3η μέρα: Σαν Φρανσίσκο, Ελεύθερη μέρα 
(Προαιρετικά: Μοντερέι-Καρμέλ ή Μιουρ Γουντς-Σοσαλίτο) 
Ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε προαιρετική εκδρομή που 
προτείνουμε σε δύο άκρως γοητευτικές πόλεις: το Μοντερέι και το 
Καρμέλ. Το Μοντερέι υπήρξε η "πρωτεύουσα σαρδέλας" του Δυτικού 
Ημισφαιρίου, όταν η πρώτη μονάδα συσκευασίας ιδρύθηκε εκεί το 
1900. Σήμερα, τα παλιά εργοστάσια σαρδέλας έχουν μετατραπεί σε 
γραφικά εστιατόρια, μικρά καταστήματα με σουβενίρ, γκαλερί, καφέ 
και μπουτίκ. Στη συνέχεια, με ειδική άδεια, μέσω της ιδιωτικής οδού 
των 17 Μιλίων (17-Mile Drive), θαυμάζοντας την υπέροχη διαδρομή 
με την πλούσια βλάστηση και τη θέα του ωκεανού, φθάνουμε στο 
γραφικό Καρμέλ. Εναλλακτική πρόταση, το δημοφιλές Μιουρ Γουντς, το 
παρθένο δάσος με τις γιγάντιες σεκόγιες και το κοσμικό παραθαλάσσιο 
Σοσαλίτο (Sausalito), με τις αίθουσες τέχνης, τα όμορφα καταστήματα, 
τα κομψά εστιατόρια κλπ.
 4η μέρα: Σαν Φρανσίσκο - Λας Βέγκας 
Πρωινό ελεύθερο. Πτήση για το Λας Βέγκας. Εδώ τα φώτα έχουν να 
σβήσουν από… τη δεκαετία του ’40! Όλα είναι μεγάλα και εντυπωσιακά. 
Όλοι πλέον οι τοπ Chef του κόσμου έχουν ένα τουλάχιστον εστιατόριο. 

Μοναδική εμπειρία, το εστιατόριο Picasso στο ξενοδοχείο Bellagio που 
έχει έργα του Πικάσο, αξίας άνω των 100 εκατ. δολαρίων. Ο executive 
σεφ Julian Serrano θα ετοιμάζει για σας πιάτα εμπνευσμένα από τη 
γαλλική και την ισπανική κουζίνα. Εδώ γυρίστηκε η ταινία "Oceans 11". 
5η μέρα: Λας Βέγκας (Ξενάγηση)
Γνωριμία με την πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Θα επισκεφθούμε πεζοί, 
μαζί με τον ξεναγό μας, τα σημαντικότερα ξενοδοχεία-καζίνο της 
λεωφόρου Strip, το καθένα από τα οποία διοργανώνει εντυπωσιακά 
θεματικά σόου για να προσελκύει και να διασκεδάζει το κοινό του: 
στο Treasure Island οι πειρατές, στο Mirage η θεαματική έκρηξη 
ηφαιστείου, στο Bellagio τα σιντριβάνια που "χορεύουν", στο Venetian 
οι γόνδολες, στο Luxor η πυραμίδα, στο Paris ο πύργος του Άιφελ, 
στο Mandalay Bay οι καρχαρίες, στο New York η "κυρία Liberty", στο 
Monte Carlo το "πολικό" μπαρ, το Caesars’s Palace, το Excalibur κλπ. 
Στις τεράστιες - όπως ταιριάζει στην όλη εξτραβαγκάνζα - μουσικές 
σκηνές της πόλης, παρελαύνουν μεγάλα ονόματα, όπως Σελίν Ντιόν, 
Ροντ Στιούαρτ, Έλτον Τζον κ.ά. Εκμεταλλευτείτε λοιπόν το βράδυ σας, 
παρακολουθώντας κάποια ξεχωριστή παράσταση.
6η μέρα: Λας Βέγκας - Γκραντ Κάνιον (προαιρετικό) 
Ημέρα ελεύθερη 
Για σήμερα προτείνουμε μια προαιρετική αεροπορική εκδρομή στο 
Γκραντ Κάνυον (4 ώρες) με αεροπλάνο 15-20 θέσεων. Η θέα είναι 
απρόσκοπτη από όλες τις θέσεις του αεροσκάφους. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Ο χρόνος που απομένει επαρκεί ακόμα και για ψώνια σε 
εκπτωτικό χωριό - το Premium Outlets North. Επίσης, η εκδρομή στο 
Γκραντ Κάνυον μπορεί να γίνει οδικώς (12 ώρες) ή με ελικόπτερο 
(5-7 ώρες).
7η μέρα: Λας Βέγκας - Λος Άντζελες (428 χλμ.)
Αναχώρηση για το Λος Άντζελες διασχίζοντας διαδοχικά τις ερήμους 
της Νεβάδα και της Καλιφόρνιας μέσα από 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. 
Βλέπουμε το κτίριο της ιεραποστολής του Ισπανού ιερωμένου 
Χουνίπερο Σέρα, που λειτουργεί σήμερα σαν εκκλησία και δίπλα 
ακριβώς, ένα ακόμα τμήμα του ιστορικού κέντρου, η οδός Ολβέρα. 
Συνεχίζουμε με την Όπερα, το κτίριο φιλαρμονικής Ντίσνεϊ, το 
Δημαρχείο, την Αστυνομία και την Γιούνιον Σκουέρ. Μέσω της Sunset 
Boulevard προχωρούμε στην Rodeo Drive, τον πασίγνωστο δρόμο 
με τα πολυτελή καταστήματα για την κυρίως επώνυμη πελατεία του 
Μπέβερλι Χιλς. Στη συνέχεια θαυμάζουμε την περίφημη "Λεωφόρο των 
Αστέρων" (Hollywood Boulevard). Dolby Theatre και κόκκινο χαλί μας 
θυμίζουν στιγμιότυπα από την απονομή των Όσκαρ κλπ.
9η μέρα: Universal Studios - Hollywood
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στα στούντιο της Universal. Με 
ειδικά τραινάκια θα γυρίσουμε τον χώρο των στούντιο, που λειτουργούν 
από τη δεκαετία του ’30 και έχουν γυριστεί σε αυτά πάμπολλες ταινίες.
10η μέρα: Λος Άντζελες (Προαιρετική εκδρομή στο Σαν Ντιέγκο)
Για σήμερα προτείνουμε ολοήμερη προαιρετική "κυκλική" εκδρομή. 
Ξεκινάμε από το Σαν Πέντρο με τις εντυπωσιακές εγκαταστάσεις, 
συνεχίζουμε στο Λονγκ Μπιτς με το κρουαζιερόπλοιο "Κουίν Μέρι" και 
προχωρούμε στον παραλιακό δρόμο, με τον Ειρηνικό στα δεξιά μας: 
εναλλάσσονται παραλίες (Σιλ Μπιτς, Χάντινγκτον Μπιτς, Νιούπορτ 
Μπιτς, Λαγκούνα Μπιτς) με σέρφερ, μαρίνες, πολυτελείς επαύλεις, 
πετρελαιοπηγές και πανάκριβα αυτοκίνητα. Άφιξη στο Σαν Ντιέγκο, 
όπου θα δούμε την Gas Lamp District. Μέσω της εντυπωσιακής, μήκους 
3.000 μέτρων San Diego Bridge, φθάνουμε στο νησί Ντελ Κορονάντο 
και επισκεπτόμαστε το 5άστερο ομώνυμο ξενοδοχείο. Αργά το βράδυ 
επιστροφή στη βάση μας. Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε το 
Καλιφόρνια Αντβέντιουρ ή τον Κόσμο του Ντίσνεϋ (Disneyland).
11η-12η μέρα: Λος Άντζελες - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα με ενδιάμεσο 
σταθμό. Άφιξη την επομένη.

ΔΥΤΙΚΕΣ Η.Π.Α.
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ (ΜΟΝΤΕΡΕΙ-ΚΑΡΜΕΛ), ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ (ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝYΟΝ), ΛΟΣ AΝΤΖΕΛΕΣ, (ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ), UNIVERSAL STUDIOS

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης • 10 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* • 
Βραδινή βόλτα στη Σάντα Μόνικα • Ξενάγηση στο Σαν Φρανσίσκο • Ξενάγηση στο Λας Βέγκας (πεζή) • 
Επίσκεψη στην Σάντα Μόνικα • Ξενάγηση στο Λος Άντζελες και μεταφορά στα Universal Studios • Είσοδος 
στα Universal Studios (αξίας $105) • 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 αεροδρομίων και επίναυλοι • Πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA) 
και έξοδα αίτησης • Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση (οριστικοποιείται 13 ημέρες προ αναχώρησης) • 
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά υποχρεωτικά, πληρωτέα κατά την άφιξη την πρώτη μέρα • Τοπικοί φόροι στο 
Λας Βέγκας $95 περίπου το δωμάτιο • Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.Φόροι - Επίναυλοι - ESTA - Ασφάλιση: 545€ -Φιλοδωρήματα - Αχθοφορικά: $ 125 - *Οι τιμές είναι με Έκπτωση 200€ το άτομο για EARLYBOOKING για τις πρώτες 10 θέσεις

ΔΥΤΙΚΕΣ ΗΠΑ - 12 ΜΕΡΕΣ
Τιμές κατ’ άτομο Μαρ Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ
Αναχωρήσεις: 17,24 04,26 18,25 23 26 10,23 08,22 6,20

Δίκλινο 2350 2450 2450 2460 2395 2395 2495 2495
Τρίκλινο 2250 2350 2350 2360 2295 2295 2395 2395
Τετράκλινο 2190 2290 2290 2300 2235 2235 2335 2335
Παιδικό 2160 2260 2260 2270 2200 2200 2300 2300
Διαφορά Μονόκλινου 825 845 845 895 895 895 875 875

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΑ UNIVERSAL STUDIOS (ΑΞΙΑΣ $105) ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
ΒΡΑΔΙΝΗ ΒΟΛΤΑ ΣΤΗ ΣΑΝΤΑ ΜΟΝΙΚΑ

Ομαδικά Ταξίδια στην Αμερική

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
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1η μέρα: Αθήνα - Νέα Υόρκη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο 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-4η μέρα: Νέα Υόρκη
Απολαύστε ολες τις παροχές, Ξεναγήσεις και επισκέψεις 
όπως το πρόγραμμα ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.

5η-6η μέρα: Ορλάντο
Πτήση για Ορλάντο. Θέα σε θεματικά πάρκα, πράσινο 
όσο φθάνει το μάτι και ατελείωτη ηλιοφάνεια. Κατά την 
παραμονή μας εκεί μπορούμε να επισκεφθούμε παρακάτω: 
το Μαγικό Βασίλειο της Ντίσνεϊ, το Epcot Center, τα 
Universal Resort Orlando, το Seaworld Orlando, Legoland 
Florida κλπ. (Ζητήστε μας την περιγραφή των Πάρκων).

7η μέρα: Ορλάντο - Διαστημικό Κέντρο Κένεντι - Μαϊάμι
Αναχώρηση με προορισμό το Μαϊάμι και με ενδιάμεση 
στάση στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι (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, να παρακολουθήσει το 
πώς συναρμολογούνται και εκτοξεύονται τα διαστημικά 
λεωφορεία, την εκπαίδευση των Αστροναυτών και άλλα 
πολλά. Συνεχίζουμε για το Μαϊάμι και αντικρίζουμε 
την εικόνα που κυριαρχεί στην ηλιόλουστη πολιτεία 
της Φλόριντα: ωκεανός, παραλίες, ξενοδοχεία, βίλες, 
ουρανοξύστες. Φθάνουμε και κατευθυνόμαστε στο 
ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη βόλτα. 
Βέβαια, από την πρώτη στιγμή στο Μαϊάμι, νομίζεις ότι 
όλα τα έχεις ξαναδεί - ίσως από το "Miami Vice" και τον 
"Σημαδεμένο" παλαιότερα ή από το "CSI: Miami" σήμερα. 
Το Μαϊάμι ήταν πάντοτε το βασίλειο του κλάμπινγκ. Ένα 
ετερόκλητο πλήθος κάθε φυλής και χρώματος - κυρίως 
νέοι - μπαινοβγαίνει στα χορευτικά κέντρα και τα μπαρ. 
Άλλα 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.

8η 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 το 1965, 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, το 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 κρουαζιερόπλοιων είναι αυτά που θα δούμε 
στη συνέχεια, ανάμεσα σε πολλά άλλα αξιόλογα σημεία της 
πόλης.

9η-10η μέρα: Μαϊάμι - Αθήνα 
Πρωινό ελεύθερο. Προς το μεσημέρι μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης • 8 
διανυκτερεύσεις σε Ξενοδοχεία 4* χωρίς πρωινό • Ξενάγηση στο Βόρειο 
Μανχάταν • Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν • ΔΩΡΟ: Επίσκεψη & ξενάγηση 
στο Μουσείο Μετροπόλιταν • ΔΩΡΟ: Επίσκεψη Μουσείο Φυσικής Ιστορίας • 
ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος Ελευθερίας, Νησί Ellis κλπ. 
• Βόλτα στη γέφυρα του Μπρούκλιν • Επίσκεψη στην NASA και στο Kennedy 
Space Center • Ξενάγηση στο Μαϊάμι. • 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 αεροδρομίων και επίναυλοι. Πρόγραμμα 
απαλλαγής από βίζα (ESTA) και έξοδα αίτησης. Ειδική ατομική ταξιδιωτική 
ασφάλιση Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά υποχρεωτικά πληρωτέα με την άφιξη 
κατά την πρώτη μέρα. Εισόδοι στα Θεματικά Πάρκα και Διαστημικό Κέντρο 
Κένεντι. Οι αποσκευες στις εσωτερικές πτήσεις.

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

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΟΡΛΑΝΤΟ - ΜΑΙΑΜΙ

Φόροι - Επίναυλοι - ESTA - Ασφάλιση: 535€ - Φιλοδωρήματα - Αχθοφορικά: $100 
*Οι τιμές είναι με Έκπτωση 200€ το άτομο για EARLYBOOKING για τις πρώτες 10 θέσεις

ΦΛΟΡΙΝΤΑ-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - 10 ΜΕΡΕΣ
Τιμές κατ’ άτομο Μαρ Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ

Αναχωρήσεις: 17,24 05,26 18,25 08,16 13,20 05,10,23 08,22

Δίκλινο 2320 2200 2200 2100 2130 2130 2130

Τρίκλινο 2240 2100 2100 2000 2030 2030 2030

Τετράκλινο 2170 2050 2050 1950 1980 1980 1980

Παιδικό 2200 2000 2000 1900 1930 1930 1930

Διαφορά Μονόκλινου 810 810 795 795 775 775 755

Ομαδικά Ταξίδια στην ΑμερικήΟμαδικά Ταξίδια στην Αμερική

Νέα Υόρκη

Μαϊάμι
ΦΛΟΡΙΔΑ

Ακρωτήριο
Κανάβεραλ

Ορλάντο

ΜΑΙΑΜΙ
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1η μέρα: Αθήνα - Τορόντο
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Τορόντο. Κτισμένο 
στην βόρεια ακτή της λίμνης Οντάριο (της μικρότερης από τις 
Μεγάλες Λίμνες), στο νοτιότερο τμήμα της ομώνυμης πολιτείας, 
το Τορόντο είναι το πιο δυναμικό και "ζωντανό" αστικό κέντρο 
της χώρας. Ιδιαίτερα φιλικό για κατοίκους και επισκέπτες, 
αποτελεί το χρηματο-οικονομικό, εμπορικό και βιομηχανικό 
κέντρο του Καναδά και συνδυάζει τη γοητεία και τη λάμψη της 
σύγχρονης μεγαλούπολης.Πρώτη γνωριμία με τη μεγαλύτερη 
πόλη του Καναδά.
2η μέρα: Τορόντο (Ξενάγηση)
Ξενάγηση στα αξιοθέατα του Τορόντο, κατά τη διάρκεια της 
οποίας θα δούμε τον ύψους 553,33 μέτρων Πύργο CN, το 
περίφημο σύμπλεγμα σταδίου-ξενοδοχείου Rogers Center 
(πρώην SkyDome), το Δημαρχείο (παλαιό και νέο), το εμπορικό 
κέντρο Eaton με περισσότερα από 300 καταστήματα, τα μοντέρνα 
κτίρια στο κέντρο της πόλης, το Harbourfront Center που "βλέπει" 
τα νησιά στη λίμνη Οντάριο, την Greektown στην Danforth St. 
κ.ά. Για το βράδυ σας προτείνουμε κάποια θεατρική παράσταση 
ή δείπνο στο περιστρεφόμενο εστιατόριο του Πύργου CΝ.
3η μέρα: Τορόντο - Καταρράκτες Νιαγάρα, καραβάκι Maid of the 
Mist - Τορόντο
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 και 
Skylon. Επίσης, καιρού επιτρέποντος - θα επιβιβαστούμε στο 

καραβάκι Hornblower/Maid of the Mist για να δούμε από το 
δυνατόν πλησιέστερα τον θεαματικό καταρράκτη. Η επιστροφή 
θα γίνει μέσω μιας ονειρεμένης διαδρομής δίπλα στο ποτάμι, 
ανάμεσα από πανέμορφα τοπία, αμπελώνες, ιστορικά φρούρια, 
με το τοπίο να αλλάζει σιγά-σιγά και να μετατρέπεται σε αστικό, 
καθώς πλησιάζουμε την πόλη. Το βράδυ ακολουθήστε τις 
προτάσεις του ξεναγού.
4η μέρα: Τορόντο - Χίλια Νησιά - Οτάβα (460 χλμ.)
Αναχώρηση για την πρωτεύουσα Οτάβα. Στη διαδρομή μας θα 
περάσουμε δίπλα από τη λίμνη Οντάριο, την πανέμορφη περιοχή 
Κίνγκστον (Kingston) και Χιλίων Νησιών στα σύνορα Καναδά-
ΗΠΑ και τον ποταμό Σαιν Λώρενς (Saint Lawrence). Για μια 
αρκετά μεγάλη απόσταση η κοίτη του ποταμού πλαταίνει πάρα 
πολύ, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η "Λίμνη των Χιλίων 
Νησιών". Οι Ινδιάνοι ονόμαζαν την περιοχή "Manatoana", που 
σημαίνει "Κήπος του Μεγάλου Πνεύματος". Άφιξη στην Οτάβα 
και βόλτα στην περιοχή ByWard Market, που είναι γεμάτη 
καταστήματα, μπουτίκ, καφέ, εστιατόρια και νυκτερινά κέντρα.
5η μέρα: Οτάβα (Ξενάγηση) - Μόντρεαλ (210 χλμ)
Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας θα δούμε μεταξύ άλλων 
το περίφημο κανάλι Ριντώ, το Κοινοβούλιο του Καναδά, 
την Βιβλιοθήκη, το μέγαρο της Ομοσπονδίας, το Ανώτατο 
Δικαστήριο, την Κεντρική Τράπεζα του Καναδά, το Βασιλικό 
Καναδικό Νομισματοκοπείο, τους Στάβλους της διάσημης 
Έφιππης Καναδικής Αστυνομίας (τους γνωστούς Mounties), τον 
καθεδρικό ναό της Notre Dame, το μνημείο των πεσόντων, το 
ξενοδοχείο Σατό Λοριέ κλπ. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για 
το Μόντρεαλ, τη δεύτερη σε πληθυσμό πόλη του Καναδά.
6η μέρα: Μόντρεαλ (Ξενάγηση)
Το Μόντρεαλ τα έχει όλα στον υπερθετικό βαθμό. Η φανταστική 

ατμόσφαιρα αυτής της πόλης και το μοναδικό ταμπεραμέντο των 
κατοίκων του προκύπτουν από ένα μίγμα Βορειοαμερικανικού 
δυναμισμού και Ευρωπαϊκής ευγένειας. Παράξενο… λένε ότι στο 
Μόντρεαλ ο ήλιος ανατέλλει στον Νότο. Το "γιατί" θα το μάθουμε 
επί τόπου! Βλέπουμε το παλιό λιμάνι, την αγορά Bonsecours, 
την πλατεία Ζακ Καρτιέ, τον καθεδρικό ναό Notre Dame, το 
Πανεπιστήμιο, το Ολυμπιακό συγκρότημα κ.ά. Το εμπόριο της 
γούνας έχει παράδοση εδώ. Η τζαζ της Νέας Ορλεάνης, αλλά 
και η τοπική μουσική εξίσου σε τραβούν να σταματήσεις σε κάθε 
γωνιά, ενώ δύσκολο είναι να αντισταθεί κανείς στα καταστήματα 
και τα κομψά εστιατόρια που παραπέμπουν σε… Παρίσι!
7η μέρα: Μόντρεαλ (Κεμπέκ)
Για τη σημερινή ελεύθερη μέρα προτείνουμε μια προαιρετική 
εκδρομή στο Κεμπέκ, την πιο γραφική πόλη του Καναδά, 
στην "καρδιά" της Γαλλο-καναδικής κουλτούρας. Το 1985 η 
UNESCO ανακήρυξε την Πόλη του Κεμπέκ μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς. Πρόκειται για τη μοναδική πόλη στον Καναδά, αλλά 
και σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική, που διατηρεί στο ιστορικό 
κομμάτι της αναλλοίωτα τα οχυρωματικά της έργα. Κυριολεκτικά 
"ισορροπεί" πάνω στον βράχο Cap Diamant, δίπλα στο ποτάμι 
του Αγίου Λαυρεντίου προς τις εκβολές του, απέναντι από το 
γοητευτικό νησί Il d’ Orleans. Θα δούμε την Πλατεία των Όπλων, 
την Βασιλική της Παναγίας του Κεμπέκ, το επιβλητικό Chateaux 
Frontenac (Σατό Φροντενάκ, σήμερα ξενοδοχείο) με την Terrasse 
Dufferin, τον ξύλινο δρόμο, το Quartier Petit Champlain και το 
παλιό λιμάνι (με τελεφερίκ).
 8η-9η μέρα: Μόντρεαλ - Αθήνα
Λίγος χρόνος ελεύθερος σήμερα το πρωί για βόλτα στην πόλη ή 
για επίσκεψη σε κάποιο μουσείο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για την Αθήνα. Άφιξη την επομένη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΑΔΑΣ
ΤΟΡΟΝΤΟ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ - ΧΙΛΙΑ ΝΗΣΙΑ - ΟΤΑΒΑ - ΜΟΝΤΡΕΑΛ - ΚΕΜΠΕΚ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια • 7 διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχεία 4* • Ξενάγηση στο Τορόντο • Ξενάγηση στους 
Καταρράκτες Νιαγάρα και περιήγηση με πλοιάριο • Επίσκεψη στα 
1000 νησιά • Ξενάγηση στην Οτάβα και στο Μόντρεαλ • Μεταφορές 
όπως περιγράφονται • Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός • 
Ταξιδιωτικά έντυπα • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαµβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι. 
Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση.Πρόγραμμα απαλλαγής από 
βίζα (eTA) Φιλοδωρήματα-αχθοφορικά υποχρεωτικά $. Ότι δεν 
αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.Φόροι - Επίναυλοι - ETA - Ασφάλιση: 535€ - Φιλοδωρήματα - Αχθοφορικά: $100 *Οι τιμές είναι με Έκπτωση 200€ το άτομο για EARLYBOOKING για τις πρώτες 7 θέσεις

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΑΔΑΣ - 9 ΜΕΡΕΣ
Τιμές κατ’ άτομο Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ
Αναχωρήσεις: 25 22 20 03,17 08

Δίκλινο 1900 1960 1990 1990 1990

Τρίκλινο 1820 1880 1910 1910 1910

Τετράκλινο 1770 1830 1860 1860 1860

Παιδικό 1820 1880 1910 1910 1910

Διαφορά Μονόκλινου 740 740 795 795 795

Ομαδικά Ταξίδια στην Αμερική

Οτάβα

Χίλια Νησιά

Καταρράκτες
Νιαγάρα

Μόντρεαλ

Κεμπέκ

Τορόντο

ΚΑΝΑΔΑΣ

ΚΕΜΠΕΚΟΤΑΒΑ
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ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΓΕΤΩΝΩΝ

ΒΡΑΧΩΔΗ ΟΡΗ - ΚΑΝΑΔΑΣ
ΣΙΚΑΓΟ - ΚΑΛΓΚΑΡΙ - ΜΠΑΝΦ - ΛΙΜΝΗ LOUISE - ΤΖΑΣΠΕΡ - ΒΡΑΧΩΔΗ ΟΡΗ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ - ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια • 9 διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχεία 3*, 4* με πρωινό • Ξενάγηση στο Σικάγο 
και επίσκεψη στο Oak Park • Ξενάγηση στο Βανκούβερ • 
Ανεπανάληπτες περιηγήσεις σε Μπανφ, Λίμνη Louise, Τζάσπερ• 
Μοναδική εμπειρία με τραίνο στα Βραχώδη Όρη• Μεταφορές 
όπως περιγράφονται• Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός 
•Ταξιδιωτικά έντυπα • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι. Ειδική 
ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση. Πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα 
(ESTA & eTA) και έξοδα αίτησης. Φιλοδωρήματα-αχθοφορικά 
υποχρεωτικά. Ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

1η μέρα: Αθήνα - Σικάγο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Σικάγο, την εμπορική 
και βιομηχανική υπερδύναμη της πολιτείας Ιλινόις, στην "καρδιά" 
των Μεγάλων Λιμνών. Άφιξη και βόλτα με τον ξεναγό σας στην 
«πόλη των ανέμων».
2η μέρα: Σικάγο (Ξενάγηση πόλης, Oak Park)
Κατά τη σημερινή μας ξενάγηση θα διασχίσουμε τη Λεωφόρο 
Μίσιγκαν και θα δούμε την ομώνυμη μεγάλη λίμνη με τους γύρω 
ουρανοξύστες. Ο ιστορικός Πύργος των Υδάτων (Water Tower) μας 
θυμίζει την πυρκαγιά του 1871. Στο ιστορικό κέντρο συνυπάρχουν 
μπαρ και ψηλά κτίρια-γραφεία εφημερίδων, μαζί με το "Loop", το 
σιδηροδρομικό δίκτυο που συνδέει τα διάφορα τμήματα της πόλης 
μέσω υπερυψωμένων γεφυρών. Πιο κάτω βρίσκεται η Στρατιωτική 
Προβλήτα Navy Pier και οιι ουρανοξύστες Χάνκοκ και Σίαρς. 
Λίγο έξω από το κέντρο της πόλης βρίσκεται το πάρκο Γκραντ, το 
μεγάλο Συνεδριακό Κέντρο και η Ελληνική γειτονιά (Γκρικ Τάουν). 
Συνεχίζουμε για το Oak Park (16 χιλιόμετρα από το κέντρο). Εδώ, 
οι ψηλοί ουρανοξύστες δίνουν τη θέση τους σε βικτοριανού ρυθμού 
επαύλεις και σπίτια, πολλά εκ των οποίων είναι έργα του μεγάλου 
Frank Lloyd Wright.
3η μέρα: Σικάγο - Κάλγκαρι - Μπανφ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Κάλγκαρι, στην Αλμπέρτα 
του Καναδά. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το ιδιαίτερα γραφικό 
Μπανφ, στο κέντρο των Βραχωδών Ορέων, από τα πιο όμορφα 
ορεινά τοπία παγκοσμίως, ιδανική βάση για εξορμήσεις στη γύρω 
περιοχή.
4η μέρα: Μπανφ - Λίμνη Moraine - Μπανφ
Στο πρόγραμμα της ημέρας "πρωταγωνιστεί" η επίσκεψη στο 

θαυμαστό έργο της φύσης, το Εθνικό Πάρκο Μπανφ, το "καμάρι" 
της εθνικής κληρονομιάς του Καναδά μαζί με το Εθνικό Πάρκο 
Τζάσπερ. Αναχωρούμε για τη Λίμνη Moraine που βρίσκεται μέσα σε 
ένα φανταστικό τοπίο, γνωστό ως "Valley of the Ten Peaks" (Κοιλάδα 
με τις 10 κορυφές). Η λίμνη τροφοδοτείται με νερό που προέρχεται 
από την τήξη των πάγων και το ιδιαίτερο χρώμα της αλλάζει ανάλογα 
με την ένταση και τη γωνία των ηλιακών ακτίνων, καθώς και την 
αντανάκλαση των γύρω χιονισμένων βουνοκορφών. Με το τελεφερίκ 
μπορούμε να ανεβούμε στο όρος Sulphur και να απολαύσουμε μια 
μοναδική πανοραμική θέα στα Rockies.
5η μέρα: Μπανφ - Λίμνη Louise - Μπανφ
Η λίμνη Louise αποτελεί ένα φαινόμενο της φύσης που είναι αδύνατον 
να περιγραφεί με λόγια… Θα το επισκεφθούμε ανεβαίνοντας σε 
υψόμετρο 1.730 μ. για να θαυμάσουμε αυτή την υπέροχη τιρκουάζ 
λίμνη, περικυκλωμένη από τις θαυμάσια σμιλεμένες κορυφές των 
Βραχωδών Ορέων, τον παγετώνα Βικτώρια, τις πίστες σκι και… 
τις καφέ αρκούδες γκρίζλι. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το 
ξενοδοχείο-κάστρο Fairmont, ένα πραγματικό κόσμημα της λίμνης.
6η μέρα: Μπανφ (Εθνικό πάρκο Τζάσπερ, Παγετώνας Αθαμπάσκα/
Skywalk) - Τζάσπερ
Ολοήμερη εκδρομή στο Εθνικό πάρκο Τζάσπερ μέχρι τον παγετώνα 
Αθαμπάσκα. Το πάρκο Τζάσπερ είναι ένας θαυμαστός τόπος, που 
θα σας κλέψει την καρδιά με την άγρια ομορφιά του. Επιβίβαση 
στα ειδικά διαμορφωμένα οχήματα ανάβασης στον παγετώνα. 
Αποκορύφωμα της σημερινής ημέρας θα είναι το περπάτημα στη 
γυάλινη εξέδρα Glacier Skywalk, με τους παγετώνες να δεσπόζουν 
πάνω από το ύψος των ματιών σας και τη βαθιά χαράδρα κάτω από 
τα πόδια σας, που θα εκτοξεύσει την αδρεναλίνη σας!

7-8η μέρα: Τζάσπερ - Βραχώδη Όρη - Βανκούβερ (με τραίνο)
Το τμήμα του ταξιδιού που μάλλον θα σας προκαλέσει τις πιο έντονες 
συγκινήσεις! Μια ρομαντική διαδρομή στα ίχνη του παρελθόντος, 
ανάμεσα σε παγωμένες λίμνες, ποτάμια, καταρράκτες, χαράδρες, 
δάση, τούνελ, γέφυρες και άγρια ζωή, ξεκινώντας από τις ψηλότερες 
κορυφές των Βραχωδών Ορέων και καταλήγοντας στο Βανκούβερ, 
στο επίπεδο της θάλασσας. Άφιξη στο Βανκούβερ. Το απόγευμα θα 
γνωρίσουμε το πολύχρωμο, σύγχρονο, πολύβουο και πολιτισμικά 
ποικιλόμορφο Βανκούβερ, μία ακόμη Καναδική πόλη στην οποία 
θα θέλαμε να ζούμε. Το Canada Place θα αποτελέσει την αφετηρία 
μας, με τα συγκροτήματα των ουρανοξυστών. Το ιστορικό κέντρο 
Γκάσταουν με την εντυπωσιακή ανάπτυξη και αναδόμησή του θα 
σας κερδίσει. Η ανανεωμένη συνοικία Γέιλταουν με τις ακριβές 
μπουτίκ και τα μοντέρνα εστιατόρια θα σας γοητεύσει. Θα δούμε 
επίσης το πάρκο Κουίν Ελίζαμπεθ, την παραλία Ίνγκλις Μπέι, το 
Europe Hotel, την Τσάιναταουν, το πάρκο Στάνλεϊ κ.ά.
9η μέρα: Βανκούβερ - Νησί Βανκούβερ/Βικτώρια - Βανκούβερ
Ημερήσια εκδρομή στην Βικτώρια, την πρωτεύουσα της Βρετανικής 
Κολομβίας - πιο… Αγγλική και από την ίδια την Αγγλία! Βρίσκεται 
στο νησί Βανκούβερ (στο οποίο φθάνουμε με φέρι-μποτ), σε μια 
θαυμάσια τοποθεσία πάνω σε ένα έξοχο φυσικό λιμάνι, το κλίμα 
της θεωρείται μεσογειακό, ο ρυθμός της ζωής είναι πιο αργός και το 
κέντρο της όμορφο, με πολλά λουλούδια, πάρκα και διαδρομές για 
ποδήλατα. Επιστροφή στο Βανκούβερ το βράδυ.
10-11η μέρα: Βανκούβερ - Αθήνα
Λίγος χρόνος ελεύθερος το πρωί για βόλτες ή επίσκεψη σε κάποιο 
μουσείο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα. Άφιξη 
την επομένη.

Φόροι - Επίναυλοι - ESTA & ETA - Ασφάλιση: 565€ - Φιλοδωρήματα - Αχθοφορικά: $150 *Οι τιμές είναι με Έκπτωση 200€ το άτομο για EARLYBOOKING για τις πρώτες 7 θέσεις

ΒΡΑΧΩΔΗ ΟΡΗ ΚΑΝΑΔΑΣ - 11 ΜΕΡΕΣ
Τιμές κατ’ άτομο Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ
Αναχωρήσεις: 30 27 25 08,22 13

Δίκλινο 3090 3090 3165 3165 3165

Τρίκλινο 2975 2900 3025 3025 3025

Τετράκλινο 2900 3290 2950 2950 2950

Παιδικό 2890 2890 2900 2900 2900

Διαφορά Μονόκλινου 1050 1050 1090 1090 1090

Ομαδικά Ταξίδια στην ΑμερικήΟμαδικά Ταξίδια στην Αμερική

Σικάγο

Κάλγκαρυ
Δρυμός Μπανφ

Βικτώρια

Πάρκο Τζάσπερ
Βανκούβερ

ΚΑΝΑΔΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΩΝΑ ΑΘΑΜΠΑΣΚΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΣΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΕΞΕΔΡΑ (SKYWALK)

ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕ ΤΡΑΙΝΟ ΣΤΑ ΒΡΑΧΩΔΗ ΟΡΗ

ΛΙΜΝΗ LOUISE
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Σαν Φρανσίσκο - Καρμέλ - Μοντερέι - Σάντα Μπάρμπαρα 
Λος Άντζελες - Universal Studios 

Hollywood - Σαν Ντιέγκο
11 μέρες - 9 διαν/σεις από € 1960

Βοστώνη - Νέα Υόρκη - Φιλαδέλφεια - Λάνκαστερ 
(Amish Country) - Βαλτιμόρη - Ουάσιγκτον

11 μέρες - 9 διαν/σεις από € 1845

Ατλάντα - Νάσβιλ - Μέμφις - Βίκσμπεργκ
Νάτσεζ - Νέα Ορλεάνη

14 μέρες - 12 διαν/σεις από € 2190

18 μέρες - 16 διαν/σεις από € 2995

16 μέρες - 14 διαν/σεις από € 2890

Λας Βέγκας - Κοιλάδα του Θανάτου - Γιοσεμίτι
Σαν Φρανσίσκο - Μοντερέι - Σάντα Μπάρμπαρα - Λος Άντζελες

Universal Studios - Disneyland /California Adventure
Παλμ Σπρίνγκς

Σικάγο - Σαιντ Λούις - Σπρίνγκφιλντ - Τούλσα - Οκλαχόμα
Αμαρίλο - Αλμπουκέρκη - Σάντα Φε - Holbrook - Γκραντ Κάνυον 

Γουίλιαμς - Λας Βέγκας - Σάντα Μόνικα - Λος Άντζελες

Λας Βέγκας - Ζάιον & Μπράις Κάνυον - Λίμνη Πάουελ 
Κοιλάδα Μόνιουμεντ - Κορτέζ - Μέσα Βέρντε - Ντουράγκο

Τάος- Σάντα Φε - Ντένβερ - Βραχώδη ‘Ορη - Φαράγγι Φλέιμινγκ 
Rock Springs - Τζάκσον - Γκραντ Τέτον - Γέλοουστοουν

Σολτ Λέικ Σίτι - Άγιος Γεώργιος

Λας Βέγκας - Ζάιον - Kανάμπ - Λίμνη Πάουελ - Glen Canyon 
Καγιέντα - Κοιλάδα Μόνιουμεντ - Mοχάβι - Εθνικό Πάρκο Αψίδων 

Capitol Reef- Μπράις Κάνυον - Cedar City - Ελι  - Κάρσον Σίτι 
ΛίμνηΤάχο - Σακραμέντο - Σαν Φρανσίσκο

14 μέρες - 12 διαν/σεις από € 2130

18 μέρες - 16 διαν/σεις από € 4670

Σαν Φρανσίσκο - Γιοσέμιτι - Κοιλάδα του Θανάτου - Λας Βέγκας 
Ζάιον & Μπράις Κάνυον - Εθνικό Πάρκο Αψίδων - Mοχάβι 

Canyonlands - Μέσα Βέρντε - Ντουράνγκο - Chama
Σάντα Φε - Αλμπουκέρκη - Canyon de Chelly - Καγιέντα
Κοιλάδα Μόνιουμεντ - Γκραντ Κάνυον - Σεντόνα - Φοίνιξ 

Λίμνη Πάουελ - Λος Άντζελες

Χονολουλού - Οάχου - Γουακίκι - Περλ Χάρμπορ - Κόνα
Μεγάλο Νησί - Χαβάη, Ηφαιστιακό Πάρκο - Χίλο - Μάουϊ

14 μέρες - 12 διαν/σεις από € 2490

14 μέρες - 12 διαν/σεις από € 4190

WEST COAST ROAD TRIP ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΝΟΤΟΣ ΤΩΝ BLUES

ΒΡΑΧΩΔΗ ΟΡΗ - Indian Nation

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ

CALIFORNIA DREAMING

Διαπολιτειακός - US ROUTE 66

ΦAP ΟYEΣT - ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Τα καλύτερα των Νησιών Χαβάη

ROADTRIPS
ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΉ

Δείτε αναχωρήσεις  και άλλες επιλογές σε road trips  στο  www.manessistravel.gr

Εικόνες από ταινίες του Αμερικάνικου κινηματογράφου, τραγούδια που αγαπήσατε, γεύσεις που λαχταρήσατε, ανθρώπους που θα θέλατε να γνωρίσετε... Το ROAD 

TRIP στις ΗΠΑ αποτελεί μια ξεχωριστή εμπειρία ζωής, που μένει ανεξίτηλη στη μνήμη κάθε ταξιδιώτη. Καταλαβαίνεις ότι δεν ανήκεις πουθενά στην πραγματικότητα, 

ούτε εκεί που γεννήθηκες, ούτε εκεί που ζεις. Ανήκεις εκεί που πηγαίνεις, εκεί που οδηγείται το μυαλό και η καρδιά σου!!!

Η ταξιδιωτική εμπειρία αυτή δεν συγκρίνεται με καμία άλλη, θα έχετε αναμνήσεις που θα κρατήσουν για μια ζωή!!!!

ΟΜΑΔΙΚΑ ROAD TRIP 
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΧΡΙ 9 ΑΤΟΜΑ!
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20 μέρες από € 4695

Ανεπανάληπτες περιηγήσεις & Μοναδική εμπειρία με τραίνο μέσα 
από τα Βραχώδη Όρη 

ΤΟΡΟΝΤΟ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ - ΟΤΑΒΑ - 1000 ΝΗΣΙΑ 
ΜΟΝΤΡΕΑΛ  - ΚΕΜΠΕΚ - ΜΠΑΝΦ - ΛΙΜΝΗ LOUISE - ΤΖΑΣΠΕΡ

ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ - ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΒΟΣΤΩΝΗ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 
ΜΑΪΑΜΙ - ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ- ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ - UNIVERSAL 

STUDIOS - NEWPORT BEACH - LAGUNA - ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ 
ΣΑΝΤΑ ΜΟΝΙΚΑ - ΚΑΡΜΕΛ - ΜΟΝΤΕΡΕΪ - ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

16 μέρες από € 4195

ΒΟΣΤΩΝΗ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - ΛΑΝΚΑΣΤΕΡ 
(Amish Country)  - ΒΑΛΤΙΜΟΡΗ - ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ

11 μέρες από € 1990

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΗΠΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΑΝΑΔΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ

16 μέρες από € 3790

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ - ΧΟΝΟΛΟΥΛΟΥ - ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ - UNIVERCAL STUDIOS

ΣΙΚΑΓΟ - ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ - ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ - ΛΟΣ 
ΑΝΤΖΕΛΕΣ - ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ - UNIVERSAL STUDIOS

ΧΑΒΑΗ - ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
12 μέρες από € 3395

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ - ΧΟΝΟΛΟΥΛΟΥ - ΜΑΟΥΪ - ΜΕΓΑΛΟ ΝΗΣΙ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ - ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ - UNIVERCAL STUDIOS

15 μέρες από € 4395

ΣΙΚΑΓΟ με Δυτικές ΗΠΑ & Χαβάη Χαβάη West Coast Νησιά Χαβάη

9 μέρες από € 1650

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ - ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ - ΧΟΝΟΛΟΥΛΟΥ
ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ - UNIVERSAL STUDIOS - DISNEYLAND

CALIFORNIA ADVENTURE
15 μέρες από € 4395

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

SEA WORLD
10 μέρες από € 1950

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΤΟΡΟΝΤΟ 
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ

ΔΥΤΙΚΕΣ ΗΠΑ - Νησιά ΧΑΒΑΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΟΡΛΑΝΤΟ 

Υ Π Ο Λ Ο Ι Π Ε Σ 
Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Ε Σ 
Ή Π Α -  Κ Α Ν Α Δ Α

Δείτε και άλλες επιλογές εκδρομών στο www.manessistravel.gr

Ειδική 
Αποστολή 

12/8

19 μέρες - Νότιες ΗΠΑ, Route 66, Χαβάη
ΑΤΛΑΝΤΑ - ΝΑΣΒΙΛ - ΜΕΜΦΙΣ - ΣΑΙΝΤ ΛΟΥΙΣ - ΣΠΗΛΑΙΑ MΕΡΑΜΕΚ - ΜΠΡΑΝΣΟΝ - EUREKA SPRINGS - ΚΛΕΡΜΟΡ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΙΛ ΡΟΤΖΕΡΣ - ARCADIA - 

ΟΚΛΑΧΟΜΑ - ΚΛΙΝΤΟΝ/ΜΟΥΣΕΙΟ ROUTE 66 - ΑΜΑΡΙΛΛΟ - CADILLAC RANCH - ΤΟΥΚΟΥΜΚΑΡΙ - ΑΛΜΠΟΥΚΕΡΚΕ - ΜΕΣΑ ΒΕΡΝΤΕ - ΓΚΑΛΟΥΠ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 
ΕΡΗΜΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ - ΧΟΛΜΠΡΟΥΚ - ΓΟΥΙΝΣΛΟΟΥ - ΦΛΑΓΚΣΤΑΦ - ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ - ΧΟΝΟΛΟΥΛΟΥ/Κέντρο Πολυνησιακού 

Πολιτισμού - ΝΗΣΙ ΧΑΒΑΗΣ/ΜΠΙΓΚ ΑΪΛΑΝΤ - ΧΙΛΟ/ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΩΝ, ΦΑΡΜΑ ΜΑΟΥΝΑ ΛΟΑ, ΚΟΝΑ
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ΛΟΣ ΑΝΤΕΛΕΣ- ΠΑΛΜ ΣΠΡΙΝΓΚΣ- ΦΟΙΝΙΞ- ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ 
ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ- ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΓΙΟΣΕΜΙΤΙ - ΣΑΝ 
ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΝΑΠΑ - ΜΟΝΤΕΡΕΪ - ΣΑΝ ΣΙΜΕΟΝ

 ΣΑΝΤΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ - ΜΑΛΙΜΠΟΥ- VENTURA

14 μέρες - 12 διαν/σεις από € 2475

ΣΙΑΤΛ - ΠΟΡΤΛΑΝΤ - ΡΕΝΤΓΟΥΝΤ - ΜΕΝΤΟΤΣΙΝΟ 
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ - ΜΟΝΤΕΡΕΙ - ΣΑΝΤΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ 

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ - UNIVERSAL STUDIOS
DISNEYLAND / CALIFORNIA ADVENTURE

11 μέρες - 9 διαν/σεις από € 2250

ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΓΙΟΣΕΜΙΤΙ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ - ΜΟΝΤΕΡΕΪ - ΣΑΝΤΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ - UNIVERSAL STUDIOS
DISNEYLAND / CALIFORNIA ADVENTURE 

ΠΑΛΜ ΣΠΡΙΝΓΚΣ
12 μέρες - 10 διαν/σεις από € 2165

10 μέρες - 8 διαν/σεις από € 1895

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ - ΓΙΟΣΕΜΙΤΙ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΛΑΣ 
ΒΕΓΚΑΣ - ΖΑΪΟΝ & ΜΠΡΑΪΣ ΚΑΝΥΟΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΨΙΔΩΝ - MOAΜΠ - CANYONLANDS ΜΕΣΑ 
ΒΕΡΝΤΕ ΝΤΟΥΡΑΝΓΚΟ - CHAMA - ΣΑΝΤΑ ΦΕ

ΑΛΜΠΟΥΚΕΡΚΗ CANYON DE CHELLY - ΚΑΓΙΕΝΤΑ
ΚΟΙΛΑΔΑ ΜΟΝΙΟΥΜΕΝΤ - 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

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ - ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ - ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ - ΣΑΝ 
ΣΙΜΕΟΝ - ΣΑΝΤΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ - UNIVERSAL STUDIOS

 DISNEYLAND / CALIFORNIA ADVENTURE

15 μέρες - 13 διαν/σεις από € 2315

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ - UNIVERSAL STUDIOS 
DISNEYLAND / CALIFORNIA ADVENTURE - ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ 

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ - ΓΙΟΣΕΜΙΤΙ - ΣΕΚΟΓΙΑ - ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ
ΖΑΪΟΝ & ΜΠΡΑΪΣ ΚΑΝΥΟΝ - ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ

ΦΟΙΝΙΞ - ΠΑΛΜ ΣΠΡΙΝΓΚΣ

14 μέρες - 12 διαν/σεις από € 2395

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ ΟΙ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ CALIFORNIA DREAMING

ΔΥΤΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΦAP ΟYEΣT - Εθνικά πάρκα ΔΥΤΙΚΟΙ Θησαυροί

ΑΤΟΜΙΚΑ ROADTRIPS FLY & DRIVE
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ THN 
MANESSIS TRAVEL ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ

ΑΤ Ο Μ Ι Κ Α 
ROADTRIPS
ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΉ
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Περιλαμβάνονται : Αεροπορικά εισητήρια οικονομικής θέσης, επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* Sup και 4*, ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χιλιόμετρα, έντυπα οδηγίες

14 μέρες  - 12 διαν/σεις από 2675 €

12 μέρες  - 9 διαν/σεις από 1870 €

ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ - ΖΑΪΟΝ & ΜΠΡΑΪΣ ΚΑΝΥΟΝ - ΛΙΜΝΗ ΠΑΟΥΕΛ 
ΚΟΙΛΑΔΑ ΜΟΝΙΟΥΜΕΝΤ - ΚΟΡΤΕΖ - ΜΕΣΑ ΒΕΡΝΤΕ 

ΝΤΟΥΡΑΓΚΟ - ΤΑΟΣ - ΣΑΝΤΑ ΦΕ - ΝΤΕΝΒΕΡ - ΒΡΑΧΩΔΗ ΟΡΟΙ 
ΦΑΡΑΓΓΙ ΦΛΕΪΜΙΝΓΚ - ROCK SPRINGS - ΤΖΑΚΣΟΝ - ΓΚΡΑΝΤ 

ΤΕΤΟΝ - ΓΕΛΟΟΥΣΤΟΟΥΝ - ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ ΣΙΤΙ - ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΣΕΚΟΓΙΑ 
ΖΑΪΟΝ & ΜΠΡΑΪΣ ΚΑΝΥΟΝ - ΛΙΜΝΗ ΠΑΟΥΕΛ - ΣΕΝΤΟΝΑ 

ΠΑΛΜ ΣΠΡΙΝΓΚΣ - ΣΑΝ ΣΙΜΕΟΝ

ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ - ΖΑΪΟΝ - ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ ΣΙΤΙ - ΓΕΛΟΟΥΣΤΟΟΥΝ 
ΚΟΝΤΥ - ΣΑΪΕΝ - ΝΤΕΝΒΕΡ - ΜΕΣΑ ΒΕΡΝΤΕ

ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ - ΦΟΙΝΙΞ

ΟΡΛΑΝΤΟ - ΟΡΟΣ ΝΤΟΡΑ - ΑΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
ΝΗΣΟΣ ΑΜΕΛΙΑ - WAKULLA SPRINGS

ΤΑΡΠΟΝ ΣΠΡΙΝΓΚΣ - ΣΑΡΑΣΟΤΑ

18 μέρες  - 16 διαν/σεις από 2875 €

17 μέρες  - 15 διαν/σεις από 2475 €

ΣΙΚΑΓΟ - ΣΑΙΝΤ ΛΟΥΙΣ - ΣΠΡΙΝΓΚΦΙΛΝΤ - ΤΟΥΛΣΑ 
ΟΚΛΑΧΟΜΑ - ΑΜΑΡΙΛΟ - ΑΛΜΠΟΥΚΕΡΚΗ - ΣΑΝΤΑ ΦΕ 

HOLBROOK - ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ - ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ - ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ 
ΣΑΝΤΑ ΜΟΝΙΚΑ - ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

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

17 μέρες  - 15 διαν/σεις από 2695 €

12 μέρες - 10 διαν/σεις από 2200 €

ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Νοτιοδυτικών ΗΠΑ

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΦΛΟΡΙΝΤΑ

ΒΡΑΧΩΔΗ ΟΡΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΣ US ROUTE 66

Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ

Είστε παρέα 5 ατόμων και  άνω. . .  Aφήστε τον συνεργάτη μας να αναλάβει  την εκτέλεση του προγράμματος

Δείτε και άλλες επιλογές σε ατομικά  ταξίδια και road trips  στο  www.manessistravel.gr

ΑΤΟΜΙΚΑ ROADTRIPS FLY & DRIVE
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ THN 

MANESSIS TRAVEL ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ

ΑΤ Ο Μ Ι Κ Α 
ROADTRIPS
ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΉ
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ΕΥΡΩΠΗ
Ζωηρά ζωγραφισμένες προσόψεις σπιτιών που κάποτε 

ανήκαν στους ψαράδες και σήμερα αποτελούν 
καταφύγια πολυεκατομμυριούχων, 

το Πορτοφίνο σαγηνεύει τον επισκέπτη...
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1η μέρα: Αθήνα - Καππαδοκία 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για 
την Kαππαδοκία, μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Η 
Καππαδοκία βρίσκεται στο κέντρο της Μικράς 
Ασίας. Άφιξη το βράδυ, μεταφορά στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Kαππαδοκία - Ούτσχισαρ - Κοιλάδα 
Κόραμα - Πασαμπάγκ - Προκόπι - Σινασσό
Πρωινό και πρώτος σταθμός το χωριό Uçhisar 
με την Κοιλάδα των Περιστεριών, όπου 
δεσπόζει η μορφή των ηφαιστειογενών βράχων. 
Ακολουθεί η κοιλάδα του Göreme (Κόραμα) με 
τους ηφαιστειογενείς κώνους και τις υπόσκαφες 
εκκλησίες. Άφιξη στο Paşabağ και συνεχίζουμε 
με την κοιλάδα Dervent, με τους ιδιότυπους 
σχηματισμούς της. Κατόπιν επισκεπτόμαστε το 
Προκόπι και την Σινασσό, άλλοτε ακμάζουσες 
ελληνικές κωμοπόλεις. 
3η μέρα: Kαππαδοκία - Περιστρέμμα - Καρβάλη 
Μαλακοπή
Νωρίς το πρωί, προαιρετική πτήση (έξοδα 
ατομικά) με  αερόστατο πάνω από τις κοιλάδες της 
Καππαδοκίας. Η σημερινή ολοήμερη ξενάγησή μας 
θα ξεκινήσει με επίσκεψη στην κατάφυτη κοιλάδα 
του Περιστρέμματος με τις λαξευτές εκκλησίες. 
Συνεχίζουμε προς την παλιά ελληνική κωμόπολη 
Καρβάλη, με τα πέτρινα σπίτια και τον ναό του 
Αγίου Γρηγορίου. Θα καταλήξουμε στην υπόγεια 
πολιτεία της Μαλακοπής.
4η μέρα: Καππαδοκία - Αμάσεια - Σαμψούντα 
(Αμισό) 
Πρωινή αναχώρηση για τις ακτές της Μαύρης 
Θάλασσας. Στη διαδρομή μας, θα κάνουμε μια 
στάση στην μαρτυρική Αμάσεια και θα δούμε 
την κεντρική πλατεία της πόλης, όπου έγιναν 
τα τραγικά γεγονότα του 1921, καθώς και τα 
εντυπωσιακά ταφικά μνημεία των βασιλέων 
του Πόντου. Το απόγευμα συνεχίζουμε για τη 
Σαμψούντα (Αμισό), την μεγαλύτερη πόλη του 

Πόντου και παλιό κέντρο των 250 ελληνικών 
χωριών της ομώνυμης περιφέρειας.
5η μέρα: Σαμψούντα (Αμισό) - Ιασώνειο Ακρωτήριο 
Οινόη - Ορντού - Κερασούντα - Τραπεζούντα
Σύντομη περιήγηση στη Σαμψούντα με επίσκεψη 
στο αρχαιολογικό της μουσείο. Αναχωρούμε για 
την Τραπεζούντα με πρώτη στάση στο Ιασώνειο 
Ακρωτήριο. Συνεχίζουμε για την Οινόη και 
φτάνουμε στην μαρτυρική Ορντού (Κοτύωρα), 
όπου θα δούμε τον Ναό της Υπαπαντής κ.α. Μέσω 
της Πουλαντζάκης θα φτάσουμε στην Κερασούντα 
και από εκεί στην θρυλική Τραπεζούντα.
6η μέρα: Τραπεζούντα - Παναγία Σουμελά
Περιήγηση στην Τραπεζούντα. Το μεσημέρι, θα 
κάνουμε εκδρομή στην Παναγία Σουμελά, που 
είναι κτισμένη σε έναν κάθετο βράχο. Εδώ θα 
δούμε τον Ναό της Παναγίας που είναι μέσα σε 
σπηλιά με θαυμάσιες αγιογραφίες, το Αγίασμα 
που πέφτει σταγόνα- σταγόνα από το βράχο, και 
θα περάσουμε από τον ναό της Αγίας Βαρβάρας.
7η μέρα:Τραπεζούντα - Σούρμενα - Ριζούντα - 
Σαράχο
Πρωινή αναχώρηση για τα παράκτια Σούρμενα, 
Ριζούντα. Συνεχίζουμε με τα περίφημα ορεινά 
χωριά του Όφη, όπου ζουν συμπαγείς πληθυσμοί 
ελληνόφωνων. Άφιξη στο χωριό Uzungöl (το 
ποντιακό Σαράχο), όπου διατηρούν αναλλοίωτα 
για αιώνες τη γλώσσα, τα έθιμα, τις παραδόσεις, 
τους χορούς και τα τραγούδια τους. Επιστροφή 
στην Τραπεζούντα. 
8η μέρα: Τραπεζούντα - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση προς Αθήνα.

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

ΟΙ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΤΗΣ 

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ - ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ - ΑΘΗΝΑ • Επτά 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* & 5* • Πρωινό και ένα δείπνο καθημερινά • 
Εκδρομές, περιηγήσεις, επισκέψεις βάση προγράμματος • Είσοδοι μουσείων 
και μνημείων • Επίσημοι ξεναγοί • Αχθοφορικά στα ξενοδοχεία • Έμπειρος 
αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι 
αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, ποτά κατά τη διάρκεια των δείπνων, 
φιλοδωρήματα, καθώς & ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο κ.λ.π.

1η μέρα: Αθήνα - Νεάπολη - Αραβησσός - 
Κοιλάδα Ρόδων - Χορός περιστρεφόμενων 
Δερβίσηδων 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση 
για Νεάπολη μέσω Κωνσταντινούπολης. Η 
ξενάγησή μας θα ξεκινήσει με την Αραβησσό, 
όπου θα επισκεφθούμε τον μεγαλοπρεπή 
ναό του Αγίου Δημητρίου. Στην συνέχεια θα 
μεταβούμε στην κοιλάδα των Ρόδων για να 
ξεναγηθούμε στον λαξευτό ναό του Αγίου Ιωάννη. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο 
Προκόπι, αργότερα θα παρακολουθήσουμε 
το μοναδικό θέαμα της τελετής του χορού των 
περιστρεφόμενων δερβίσηδων. Δείπνο εντός 
ξενοδοχείου. 
2η μέρα: Κόραμα - Πασαμπάγκ - Άβανος - 
Ούτσχισαρ
Πρωινή ξενάγηση στην γειτονική κοιλάδα του 
Κοράματος με τις υπόσκαφες εκκλησίες με 
τα έντονα παλαιοχριστιανικά στοιχεία και τις 
καλοδιατηρημένες αγιογραφίες. Θα συνεχίσουμε 
για την κοιλάδα Πασαμπάγκ, για να θαυμάσουμε 
τους ομορφότερους σχηματισμούς της 
Καππαδοκίας. Επομένη στάση η Άβανος, όπου 
θα επισκεφθούμε το μουσείο Κεραμικών και θα 
έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα. Στην συνέχεια 
θα δούμε τον οικισμό Ουτσχισάρ με το κάστρο 
και τα υπόσκαφα σπίτια. Δείπνο στο ξενοδοχείο. 
3η μέρα: Μαλακοπή - Φαράγγι Περιστρέματος
Καρβάλη - Ορτάχισαρ
Προαιρετική βόλτα με αερόστατα το πρωΐ. 
Αναχώρηση για την περίφημη υπόγεια πολιτεία 
της Μαλακοπής, λαξευμένη σε πορώδη πέτρα 
ηφαιστειακής προέλευσης. Η οργάνωση της 
ζωής σε αυτήν την πολιτεία βάθους 80 μέτρων 
ήταν εκπληκτική. Εξωτερικά θα δούμε τον 
περίλαμπρο ναό της Ελληνικής κοινότητας του 
οικισμού, την εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων. 
Στην συνέχεια θα θαυμάσουμε πανοραμικά 

το φαράγγι του Περιστρέματος, ένα θαύμα της 
φύσης. Το απόγευμα θα επισκεφτούμε τον 
παλαιό ελληνικό οικισμό της Καρβάλης με τον 
Ιερό Ναό του Αγίου Γρηγορίου. Επιστρέφοντας 
θα κάνουμε μία στάση στον οικισμό Ορτάχισαρ 
για να θαυμάσουμε το γραφικό κάστρο του 
οικισμού. Δείπνο εντός ξενοδοχείου. 
4η μέρα: Προκόπι - Καισάρεια - Σινασός
Πρωινή ξενάγηση στο Προκόπι, όπου θα 
αναρριχηθούμε στον Πέτρινο λόφο και θα 
προσκυνήσουμε τον τόπο που εκοιμήθη ο Άγιος 
Ιωάννης ο Ρώσος. Εν συνεχεία θα επισκεφθούμε 
την Σινασό, θα δούμε το σπίτι του Ρίζου με τις 
σπουδαίες οροφογραφίες και την εκκλησία των 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Πασχαλινό 
γεύμα σε τοπικό εστιατόριο στην Σινασό. 
Μετάβαση στην Καισάρεια για να θαυμάσουμε 
πανοραμικά τα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
5η μέρα: Πτήση επιστροφής στην Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Νεάπολης 
για την πτήση μας στην Αθήνα μέσω 
Κωνσταντινούπολης. 
Σημειώσεις: 
Το πρόγραμμα μπορεί να εκτελεστεί με 
διαφορετική σειρά χωρίς παραλήψεις εάν 
κριθεί απαραίτητο για την καλύτερη διεξαγωγή 
του. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. 
Διαβατήριο με 6μήνη ισχύ ή ταυτότητα νέου 
τύπου απαραίτητα.

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής • Διαμονή (4 διανυκτερεύσεις) στο επιλεγμένο ξενοδοχείο 
KAPADOKYA LODGE 4* NEVEHIR • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • 4 δείπνα εντός ξενοδοχείου • 1 Πασχαλινό 
γεύμα σε τοπικό εστιατόριο στην Σινασό • Show με χορό των περιστρεφόμενων Δερβίσηδων • Μεταφορές, εκδρομές, 
ξεναγήσεις βάση προγράμματος με ελληνόφωνο ξεναγό-συνοδό στην Καππαδοκία • Ασφάλιση επαγγελματικής 
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών. 
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. • Είσοδοι σε μουσεία και στους 
επισκεπτόμενους αρχαιολογικούς χώρους. • Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα. • Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων/
δείπνων • Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 170
Αναχ.: 7,28 Απριλίου 8 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 980

3ο άτ. έως 12 ετ. 930

Μονόκλινο 1210
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 290

Αναχ.: 5 Απριλίου & 24 Μαΐου 
5 μέρες αερ/κως

Τιμές κατ’ άτομο 5/4 24/5

Δίκλινο 590 570
3ο άτ έως 12 ετών 445 445
Μονόκλινο 655 635

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ

Ομαδικά Ταξίδια στην Ευρώπη

ΚΕΜΠΕΚΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΎΜΕΛΑ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ - ΒΟΣΠΟΡΟΣ

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων 
€ 140 
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη € 70 
και από άλλες πόλεις € 140 με την 
AEGEAN. 
(αναλόγως με τη διαθεσιμότητα )
Ζητήστε μας τον τιμοκατάλογο για 11/4, 
Πρωτομαγιά & Άγιο Πνεύμα 

1η μέρα: Αθήνα - Κωνσταντινούπολη - Αιγυπτιακή & Κλειστή 
αγορά - Κρουαζιέρα στον Βόσπορο 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Κωνσταντινούπολη. 
Άφιξη στο αεροδρόμιο και η πρώτη μέρα θα ξεκινήσει με επίσκεψη 
στην αγορά Μπαχαρικών (Αιγυπτιακή αγορά) Misir Carsιsi και 
στο γραφικό και πολύβουο Καπαλί Τσαρσί την Σκεπαστή Αγορά. 
Στη συνέχεια θα απολαύσουμε μια κρουαζιέρα με ιδιωτικό 
ναυλωμένο πλοιάριο στον χιλιοτραγουδισμένο Βόσπορο. Μετά 
το τέλος της κρουαζιέρας τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το 
απόγευμα μεταφορά στο Πατριαρχείο για να παρακολουθήσουμε 
την ακολουθία του Επιταφίου. 

2η μέρα: Κωνσταντινούπολη - Πριγκιπόννησα 
Πρωινή αναχώρηση για μία ολοήμερη εκδρομή στα 
Πριγκιποννήσια. Αναχωρώντας με το πούλμαν για την αποβάθρα, 
θα περάσουμε από την κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου, τον 
Πύργο του Λεάνδρου και το ιστορικό κέντρο.Επιβίβαση στο 
πλοιάριο για την ολοήμερη εκδρομή προς τη Χάλκη και τη 
Θεολογική Σχολή, την Πρίγκιπο, τα δημοφιλή Πριγκιποννήσια. 
Συνιστούμε προαιρετικά μια επίσκεψη με αμαξάκια μέχρι τον Άγιο 
Γεώργιο στην Πρίγκιπο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ 
θα παρακολουθήσουμε την λειτουργία της Αναστάσεως στην 

εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Ακολουθεί Αναστάσιμο Δείπνο.

3η μέρα: Κωνσταντινούπολη, Ξενάγηση 
Πρωινή ξενάγηση της Πόλης με επίσκεψη στην Αγία Σοφία, 
που είναι ένα από τα πιο σημαντικά αρχιτεκτονικά μνημεία 
όλων των εποχών. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το περίφημο 
Τζαμί του Σουλτάν Αχμέτ, πιο γνωστό σαν Γαλάζιο Τζαμί, τον 
ιστορικό βυζαντινό Ιππόδρομο, το μέρος από όπου ξεκίνησε η 
διάσημη «Στάση του Νίκα». Θα συνεχίσουμε την ξενάγησή μας 
με επίσκεψη στο Βυζαντινό Υδραγωγείο, το οποίο κτίστηκε για 
πρώτη φορά επί Κωνσταντίνου, επεκτάθηκε επί Ιουστινιανού 
και επικράτησε να λέγεται «Υδραγωγείο του Ιουστινιανού». 
Τέλος, θα επισκεφθούμε το Τοπ Καπί, παλάτι των Σουλτάνων 
με ωραιότατους εσωτερικούς κήπους και αυλές, σήμερα μουσείο 
των ανεκτίμητων θησαυρών τους με θέα προς τη θάλασσα του 
Μαρμαρά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για απόψε προτείνουμε 
(έξοδα ατομικά) να παρακολουθήσετε ένα σόου με χορό της 
κοιλιάς και να δοκιμάσετε την τοπική πικάντικη κουζίνα.

4η μέρα: Κωνσταντινούπολη, Ξενάγηση - Αθήνα
Η σημερινή μας μέρα θα ξεκινήσει με επίσκεψη στα ανάκτορα 
του Ντολμά Μπαχτσέ. Θα ακολουθήσει ξενάγηση στην Παναγία 

την Μπαλουκλιώτισσα, στη Μονή της Χώρας με τα περίφημα 
ψηφιδωτά που σώζονται στους έσω και έξω νάρθηκες και 
στην Παναγία των Βλαχερνών, όπου εψάλη για πρώτη φορά 
ο Ακάθιστος Ύμνος το 626 μ.Χ. Τέλος θα επισκεφθούμε το 
Πατριαρχείο, όπου θα δούμε το ναό του Αγίου Γεωργίου, την 
Κλειστή Πύλη, το χώρο μαρτυρίου του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας 
στην Αθήνα.

Σημειώσεις: • Εάν ο καιρός δεν επιτρέπει την εκδρομή στα 
Πριγκιπόννησα, πραγματοποιείται οδική εκδρομή κατά μήκος του 
Βόσπορου. • Το πρόγραμμα μπορεί να εκτελεστεί με διαφορετική 
σειρά χωρίς παραλήψεις εάν κριθεί απαραίτητο για την καλύτερη 
διεξαγωγή του. • To 5ημερο πρόγραμμα έχει μια επιπλέον ελεύθερη 
ημέρα. • Την Μ. Παρασκευή περιλαμβάνεται η μεταφορά στο 
Πατριαρχείο για την ακολουθία του Επιταφίου. • Το Μ. Σάββατο 
Ανάσταση στην Εκκλησία της Αγίας Τριάδας (πλατεία Ταξίμ) και 
έπειτα Αναστάσιμο Δείπνο. • Διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου 
απαραίτητα.
ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ: ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ 
ΣΑΣ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ.

Αναχ.: 5,9,10,11,27,28 Απριλίου & 24,25 Μαΐου,  4,5 μέρες αεροπορικώς
 5,26 Απριλίου & 23 Μαΐου,  7 μέρες οδικώς 

Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ Ι Κ Ω Σ ΟΔΙΚΩΣ

Τιμές κατ’ άτομο TAXIM TOWN 4* INN PERA  ERESIN TAXIM4* sup CVK PARK BOSPHORUS 5*
RITZ CARLTON 5* 

4 μέρες 5 μέρες 4 μέρες 5 μέρες 4 μέρες 5 μέρες 4 μέρες 5 μέρες 7 μέρες

Δίκλινο 390 440 405 455 405 470 565 675 395

3ο άτ. έως 12 ετών 335 380 335 380 335 385 400 460 305

Μονόκλινο 475 535 475 535 475 560 805 995 550

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ με πτήσεις της Aegean Airlines • Διαμονή 3 ή 4 διανυκτερεύσεις στα επιλεγμένα μας ξενοδοχεία • Πρόγευμα 
καθημερινά • Προσφορά: ΔΩΡΟ ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία Holiday Inn Sisli 5*, BW Eresin Taxim 4* sup & Innpera Istanbul 4* • Αναστάσιμο δείπνο το Μεγάλο Σάββατο • Ελληνόφωνο Συνοδό στην Κωνσταντινούπολη 
• Κόστος εισιτηρίου για το πλοιάριο της εκδρομής στα Πριγκιποννήσια • Κόστος εισιτηρίου για το πλοιάριο της κρουαζιέρας στον Βόσπορο • ΔΩΡΕΑΝ χρήση, σάουνας, χαμάμ και πισίνας του ξενοδοχείου CVK PARK 
BOSPORUS 5* • ΔΩΡΕΑΝ χρήση σάουνας, χαμάμ του ξενοδοχείου The Marmara Taksim 5* • ΔΩΡΕΑΝ χρήση, πισίνας και Fitness center του ξενοδοχείου Holiday Inn Sisli 5* • ΔΩΡΕΑΝ χρήση, χαμάμ, πισίνας & fitness 
center του ξενοδοχείου Best Western Eresin Taksim • ΔΩΡΕΑΝ παροχή Wi-fi σε όλα τα προαναφερόμενα ξενοδοχεία • Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης & Ταξιδιωτική Ασφάλιση έως 75 ετών.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων • Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους • Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα • Κόστος μεταφοράς με αμαξάκια στην Χάλκη και στην Πρίγκιπο • Ποτά 
κατά τη διάρκεια των γευμάτων και του αναστάσιμου Δείπνου • Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ομαδικά Ταξίδια στην Ευρώπη

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
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Ομαδικά Ταξίδια στην Ευρώπη

1η μέρα: Αθήνα - Λάρνακα - Λευκωσία
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Λάρνακα με 
την AEGEAN AIRLINES. Άφιξη και περιήγηση της πόλης, 
κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την εκκλησία του 
Αγίου Λαζάρου, την κεντρική λεωφόρο Φοινικούδες και 
τον γραφικό υδροβιότοπο με τις Αλυκές, όπου διαβιούν 
πανέμορφα φλαμίνγκος. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την 
πρωτεύουσα της χώρας, τη Λευκωσία. Άφιξη και ξενάγηση 
στην πόλη. Θα δούμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωάννη, 
το Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο, τα Ενετικά Τείχη και τα 
Φυλακισμένα Μνήματα. Περπατώντας στον πεζόδρομο της 
οδού Λήδρας και μέσα από τα σοκάκια θα φθάσουμε στην 
κατεχόμενη Λευκωσία και θα δούμε τον καθεδρικό ναό της 
Αγίας Σοφίας, που σήμερα λειτουργεί ως τζαμί. Μεταφορά 
και τακτοποίηση στο πολυτελές ξενοδοχείο HILTON 
CYPRUS 5* (www.hilton.com). Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: Λευκωσία - Ορεινά Θέρετρα/Τρόοδος - Μονή 
Κύκκου - Πλάτρες - Λευκωσία
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για τα περίφημα 
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, αυτήν της 
Παναγίας του Κύκκου. Στη συνέχεια θα δούμε τον τάφο 
του Εθνάρχη Μακαρίου, που βρίσκεται στο "Θρονί της 
Παναγίας". Συνεχίζουμε για 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 1.200 μέτρων. Το βράδυ 
θα παρακολουθήσουμε την αναστάσιμη λειτουργία από τον 
Αρχιεπίσκοπο στον Μητροπολιτικό ναό. Αναστάσιμο δείπνο 
με φλάουνες, μαγειρίτσα και ζωντανή μουσική. 

3η μέρα: ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ, Ελεύθερη μέρα (Προαιρετική 
απογευματινή εκδρομή στην Κερύνεια)
Μπουφέ πρόγευμα και Πασχαλινή ελεύθερη μέρα, σε 
ένα εορταστικό πρόγραμμα που έχουν ετοιμάσει για μας. 
Πασχαλινό γεύμα με οβελία και με όλες τις ξεχωριστές 
Κυπριακές γαστριμαργικές προτάσεις, συνοδευόμενο από 
ζωντανή μουσική! Νωρίς το απόγευμα σας προτείνουμε μια 

προαιρετική εκδρομή (έξοδα ατομικά) στην γραφική πόλη-
λιμάνι της Κερύνειας. Θα διασχίσουμε το βόρειο τμήμα 
του νησιού, την περιοχή του Πενταδάκτυλου. Πρώτη μας 
επίσκεψη στο Φρούριο του Αγίου Ιλαρίωνα με τα ερείπια της 
ομώνυμης μονής του 11ου αιώνα, που δεσπόζει εντυπωσιακά 
κτισμένη στον βράχο. Συνεχίζουμε για την Κερύνεια, 
την πόλη που αποτέλεσε το "σκαλοπάτι" της Τουρκικής 
απόβασης το 1974. Φθάνοντας, θα περπατήσουμε στον 
παραλιακό δρόμο και στα σοκάκια της παλιά πόλης. Θα 
ακολουθήσει επίσκεψη στο μικρό χωριουδάκι Μπέλλα Πάις, 
όπου θα δούμε τα ερείπια του ομώνυμου μοναστηριού/
αβαείου - το όνομά του προέρχεται από το γαλλικό "Abbaye 
de la paix", δηλαδή "Μοναστήρι της Ειρήνης". Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας. 

4η μέρα: Λευκωσία - Λεμεσός - Πάφος
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την ημερήσια εκδρομή 
στην Λεμεσό και την Πάφο. Φθάνοντας στην Λεμεσό, θα 
περπατήσουμε στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης και 
στην θαυμάσια προκυμαία. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε 
για την 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 τη μυθολογία, 
γεννήθηκε από τους αφρούς της θάλασσας, η θεά Αφροδίτη. 
Επίσκεψη στους Τάφους των Βασιλέων και στην Στήλη του 
Αποστόλου Παύλου. Μπορούμε επίσης 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. Ο αρχαιολογικός χώρος της Πάφου περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο της ΟΥΝΕΣΚΟ, σαν τόπος παγκόσμιας 
κληρονομιάς. Το 2017 η Πάφος ψηφίστηκε ως πολιτισμική 
πρωτεύουσα της Ευρώπης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά 
το απόγευμα. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Λευκωσία - Δερύνεια/Κατεχόμενα Αμμόχωστος - 
Αγία Νάπα - Αθήνα 
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την Δερύνεια, όπου 
από το παρατηρητήριο του Πολιτιστικού Κέντρου δίπλα στο 
οδόφραγμα, θα έχουμε την ευκαιρία να αγναντέψουμε τα 
κατεχόμενα εδάφη και την Αμμόχωστο και να επισκεφθούμε 
τον τοπικό επιβλητικό ναό των Αγίων Πάντων. Στην 

επιστροφή μας θα γνωρίσουμε την παραλιακή πανέμορφη 
Αγία Νάπα με την ιδιαίτερη τουριστική ανάπτυξη. Άφιξη το 
απόγευμα στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα. 

Σημειώσεις
Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματο-
ποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 
κάτι. Τo τετραήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 4η 
μέρα. Για την είσοδό 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. 

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ-
ΑΘΗΝΑ με την AEGEAN • 3 ή 4 Διανυκτερεύσεις στο πολυτελές 
ξενοδοχείο HILTON CYPRUS 5* • Πλουσιοπάροχο μπουφέ 
πρόγευμα και ένα δείπνο καθημερινά (Ημιδιατροφή) 
• Αναστάσιμο δείπνο με ζωντανή μουσική (μέρος Ημιδιατροφής) 
• Εορταστικό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα με ζωντανή μουσική 
(μέρος Ημιδιατροφής) • Ελεύθερη χρήση της θερμαινόμενης 
πισίνας, Jacuzzi, Sauna και του studio γυμναστικής στο Hiltonia 
Health Club • Δωρεάν wi fi στους κοινόχρηστους χώρους • 
Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως περιγράφονται 
ανωτέρω • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • 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, προτεινόμενο κλπ

Αναχ.: 5,6 Απριλίου, 4,5 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο 4 μέρες 5 μέρες

Δίκλινο 445 495
3ο άτ έως 12 ετ. 345 395
3ο & 4ο άτ έως 12 ετ.
σε 2 connecting rooms 395 445

Μονόκλινο 580 645
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων: 150 € 
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με την 
AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΟ HILTON CYPRUS 5*

ΤΟ ΠΙΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
& ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΛΕΝΤΙ

ΤΟ ΝΗΣ Ι  ΤΗΣ  ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

Ομαδικά Ταξίδια στην Ευρώπη

ΚΥΠΡΟΣ

Λεμέσος

Αγία
Νάπα

Αμμόχωστος

Λευκωσία

Κερύνεια

Πάφος

Τρόοδος
Μονή Κύκκου

Πλάτρες

Λάρνακα

ΛΕΎΚΏΣΙΑ

HILTON CYPRUS 5*
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Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΚΑΤΑΝΙΑ- 
ΑΘΗΝΑ με AEGEAN • Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
4* • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Εκδρομές, περιηγήσεις, 
επισκέψεις βάση προγράμματος • Τοπικοί ξεναγοί σε Ακράγαντα, 
Παλέρμο, Συρακούσες • Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου 
μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς 
ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι 
καυσίμων, φόροι πόλεων, τελεφερίκ, check points: 25€/άτομο, 
αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά 
αξιοθέατα και ότι δεν αναφέρεται στα προσφερόμενα.

ΓΥΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΣ

Αναχ.: 29 Μαρτίου, 6 Απριλίου,
25 Μαΐου & 22 Ιουνίου,  5,8 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο
29/3 - 2/4

6-10/4
5 μέρες

25/5-1/6
22-29/6
8 μέρες

Δίκλινο 495 695
3ο άτ έως 12 ετ. 445 595
Μονόκλινο 595 945

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων 155 € με την AEGEAN.

1η μέρα: Αθήνα - Κατάνια - Μεσσήνη - Κεφαλού - Παλέρμο
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για την 
Κατάνια. Φθάνοντας θα αναχωρήσουμε για τη Μεσσήνη, 
την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Σικελίας και πρωτεύουσα 
της ομώνυμης επαρχίας. Ιδρύθηκε από Έλληνες αποίκους 
ως Ζάγκλη και λίγο αργότερα πήρε το σημερινό της όνομα, 
προς τιμήν της πελοποννησιακής Μεσσήνης. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε το παραθαλάσσιο θέρετρο Κεφαλού, 
όπου θα δούμε την Πιάτσα Ντουόμο και τον Καθεδρικό 
ναό του Ρογήρου του Νορμανδού με τα βυζαντινά 
ψηφιδωτά. Αργά το απόγευμα άφιξη στην πρωτεύουσα 
της Σικελίας, το όμορφο Παλέρμο και τακτοποίηση 
στο κεντρικό ξενοδοχείο CRISTAL PALACE 4* (www.
hotelcristalpalacepalermo.it).

2η μέρα: Παλέρμο, Ξενάγηση - Μονρεάλε
Κατά τη σημερινή μας ξενάγηση θα επισκεφθούμε 
τον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό ναό με τους τάφους των 
Νορμανδών βασιλέων και το σκήνωμα της πολιούχου 
Αγίας Ροζαλίας, θα δούμε την γραφική Πιάτσα Πραιτόρια 
με το Δημαρχείο και το σιντριβάνι με τα αγάλματα, 
το λυρικό θέατρο Μάσσιμο, την μεγάλη πλατεία με 
το θέατρο Πολυτεάμα, το επιβλητικό Παλάτσο Ντέι 
Νορμάνι με το μοναδικό σε διακόσμηση παρεκκλήσι, 
την Μαρτοράνα και την παραλιακή λεωφόρο που σφύζει 
από ζωή. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το περίφημο 
Μονρεάλε, ο Καθεδρικός ναός του οποίου είναι ένα από 
τα εντυπωσιακότερα μνημεία της Νορμανδικής Σικελίας. 
Το εσωτερικό του κοσμείται με ψηφιδωτά βυζαντινών και 
σικελών καλλιτεχνών. Το βράδυ για όσους επιθυμούν  
μπορούν να παρακολουθήσουν την Αναστάσιμη Θεία 
Λειτουργία στον Ναό της Μαρτοράνα.

3η μέρα: Παλέρμο - Ακράγαντας - Κατάνια
Πρωινή αναχώρηση για την ιστορική "Κοιλάδα των Ναών" 
του Ακράγαντα, όπου θα γνωρίσουμε το εντυπωσιακότερο 
διασωθέν συγκρότημα αρχαίων ελληνικών ναών της 
Σικελίας. Θα περπατήσουμε την Ιερά Οδό της αρχαίας 
πόλης και θα "ακουμπήσουμε" τους ναούς της Ήρας, της 
Ομόνοιας, του Ηρακλή, των Διόσκουρων και του Ολυμπίου 
Διός. Συνεχίζουμε για τη Κατάνια και τακτοποίηση στο 
κεντρικό ξενοδοχείο NH CENTRO 4* (www.nh-hotels.com).

4η μέρα: Κατάνια - Αίτνα - Ταορμίνα
Σήμερα θα επισκεφθούμε το μεγαλύτερο και υψηλότερο 
ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, την Αίτνα. Η ονομασία 
Αίτνα προέρχεται πιθανόν από την ελληνική λέξη 
αίθω, που σημαίνει "καίγομαι". Θα μεταβούμε οδικώς 
μέχρι τους πρόποδες του βουνού και θα ανεβούμε με 
τελεφερίκ στην κορυφή, όπου με ειδικό όχημα θα δούμε 
από κοντά μικρούς ή μεγάλους κρατήρες, ενεργούς 
και μη. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την πανέμορφη 
Ταορμίνα, θα περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια 
της με τα νεοκλασικά αρχοντικά και θα καταλήξουμε στο 
επιβλητικό αρχαιοελληνικό της θέατρο (Teatro Greco) με 
την εκπληκτική θέα στο Ιόνιο πέλαγος.

5η μέρα: Κατάνια - Συρακούσες - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για την αρχαιοελληνική πόλη των 
Συρακουσών, όπου θα δούμε τα σημαντικότερα μνημεία 
του αρχαιολογικού της πάρκου, όπως το αρχαίο ελληνικό 
θέατρο, το ρωμαϊκό αμφιθέατρο και το περίφημο "Αφτί 
του Διονύσου". Συνεχίζουμε στο ιστορικό κέντρο των 
Συρακουσών, το νησάκι της Ορτυγίας, όπου θα δούμε 
τον ναό του Απόλλωνα, την πλατεία του Αρχιμήδη, την 
πηγή της Αρετούσας και την πλατεία DUOMO με τον 
μοναδικό Καθεδρικό ναό ενσωματωμένο στον αρχαίο ναό 
της θεάς Αθηνάς! Νωρίς το απόγευμα αναχώρηση για το 
αεροδρόμιο της Κατάνια και πτήση για την Αθήνα.

Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι. Ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα 
για τις αναχωρήσεις 29/3, 25/5 & 22/6. Τελικό πρόγραμμα 
με το ενημερωτικό σας.

Συνοπτικό 8ήμερο πρόγραμμα:
1η μέρα: Αθήνα-Μπάρι - Ρήγιο
2η μέρα: Ρήγιο - Μεσσήνη - Κατάνια 
3η μέρα: Κατάνια - Αίτνα - Ταορμίνα 
4η μέρα: Κατάνια - Συρακούσες
5η μέρα: Κατάνια - Πιάτσα Αρμερίνα - Ακράγαντας
6η μέρα: Ακράγαντας - Σελινούντας - Σεγέστη - Παλέρμο 
7η μέρα: Παλέρμο - Μονρεάλε
8η μέρα: Παλέρμο - Κεφαλού - Αθήνα 

Ομαδικά Ταξίδια στην Ευρώπη

ΠΑΛΕΡΜΟ
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Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ - 
ΜΙΛΑΝΟ - ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • Τέσσερις, Πέντε 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας • Πρωινό και 
ένα δείπνο καθημερινά • Εισιτήριο για την κρουαζιέρα στα 
νησιά Ίζολα Μπέλλα και Ίζολα Πεσκατόρι, στο παλάτι 
Μπορομεέ, στο μουσείο και στους κήπους • Εισιτήριο 
για τον οδοντωτό στο Ζερμάττ • Μεταφορές, περιηγήσεις 
με κλιματιζόμενο πούλμαν, όπως περιγράφονται ανωτέρω • 
Συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι 
καυσίμων, φόροι πόλεων, check points: € 20/άτομο, είσοδοι σε 
μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα 
και ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

Αναχ.: 6,27 Απριλίου & 24 Μαΐου, 5,6 μέρες
GRAND BRISTOL REGINA PALACE

Τιμές κατ’ άτομο 6/4
6 μέρες

27/4 & 24/5
5 μέρες

Δίκλινο 795 695
3ο άτομο έως 12 ετών 695 595
Μονόκλινο 915 855
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 150 - Επιβάρυνση από 
Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με την AEGEAN (αναλόγως 
με τη διαθεσιμότητα)

ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ - ΕΛΒΕΤΙΑ
ΛΙΜΝΕΣ ΚΟΜΟ, ΜΑΤΖΟΡΕ - ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΠΟΡΤΟΦΙΝΟ - ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΓΚΕΡΙΤΑ - ΜΙΛΑΝΟ

ΚΡΟΎΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΙΖΟΛΑ ΜΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΙΖΟΛΑ ΠΕΣΚΑΤΟΡΙ

1η μέρα: Αθήνα - Μιλάνο - Λίμνη Ματζόρε 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση με την 
AEGEAN AIRLINES για την πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, 
το Μιλάνο, την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας και 
το Παγκόσμιο Κέντρο Μόδας. Άφιξη και πανοραμική 
ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε 
το μεγαλύτερο γοτθικό κτίριο της Ιταλίας, τον καθεδρικό 
ναό Ντουόμο, την περίφημη σκεπαστή στοά Γκαλλερία 
Βιτόριο Εμμανουέλε Β΄, το νεοκλασικό θέατρο της Σκάλας 
του Μιλάνου και το μουσείο του. Ελεύθερος χρόνος και 
αναχώρηση για την λίμνη Ματζόρε. Άφιξη και τακτοποίηση 
σε ένα από τα επιλεγμένα ξενοδοχεία GRAND BRISTOL 4* 
sup (www.zacherahotels.com) ή REGINA PALACE 4* sup 
(www.reginapalace.it). Δείπνο. 

2η μέρα: Λίμνη Ματζόρε, Ημερήσια εκδρομή στις Λίμνες 
Κόμο & Λουγκάνο (Ελβετία) 
Πρόγευμα μπουφέ και αναχώρηση για τη Λίμνη Κόμο. Άφιξη 
και γνωριμία με την πόλη. Η προκυμαία, το ιδανικότερο 
μέρος για έναν ρομαντικό περίπατο, δίπλα της η Piazza 
Cavour, η κεντρική πλατεία με όμορφα καφέ και εστιατόρια, 
ο καθεδρικός ναός, γνωστός για τις διαφορετικές 
αρχιτεκτονικές τεχνοτροπίες που ενσωματώνει, είναι τα 
σημαντικότερα αξιοθέατα που θα δούμε κατά τη διάρκεια 
της περιήγησής μας. Πριν το μεσημέρι συνεχίζουμε για 
τα Ελβετικά σύνορα, με προορισμό το κοσμοπολίτικο 
Λουγκάνο με την ομώνυμη λίμνη - την πόλη που χτυπά με 
ακρίβεια ελβετικού ρολογιού. Το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας. Δείπνο. 

3η μέρα: Λίμνη Ματζόρε, Ημερήσια εκδρομή στο μαγευτικό 
Πορτοφίνο και την υπέροχη Σάντα Μαργκερίτα
Πρόγευμα μπουφέ και αναχώρηση για ένα από τα 
πανέμορφα παραθεριστικά κέντρα της περιοχής, το 
παγκοσμίως γνωστό και κοσμοπολίτικο Πόρτο Φίνο, που 
συγκεντρώνει καλλιτέχνες, αστέρες του Χόλυγουντ και 
VIP’s, ενώ στο μικρό του λιμάνι καταφθάνουν θαλαμηγοί 
μεγιστάνων των πλούτου. Συνεχίζουμε με το μαργαριτάρι 
της Λιγουρίας, τη Σάντα Μαργκερίτα (Santa Margherita), 
ένα εξίσου περίφημο θέρετρο της Ιταλικής Ριβιέρας. 

Αφού απολαύσουμε την υπέροχη θέα του κόλπου, θα 
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας το απόγευμα. Δείπνο. 

4η μέρα: Λίμνη Ματζόρε, Κρουαζιέρα στα Νησιά Ίζολα 
Μπέλλα και Ίζολα Πεσκατόρι, παλάτι Μπορομεέ 
Πρόγευμα μπουφέ και ξεκινάμε για να απολαύσουμε 
μια κρουαζιέρα στα κοντινά γραφικά νησιά Ίζολα 
Πεσκατόρι (Νησί των Ψαράδων) και Ίζολα Μπέλλα, όπου 
θα επισκεφθούμε το πολυτελές παλάτι της οικογένειας 
Μπορομέε του 17ου αιώνα με τους καταπληκτικούς κήπους 
και την εξαιρετική θέα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο. 

5η μέρα: Λίμνη Ματζόρε, Ανάβαση με τον οδοντωτό στο 
Αλπικό Ζέρματτ (Ελβετία)
Πρόγευμα μπουφέ και αναχώρηση για την εκδρομή μας στις 
Ελβετικές Άλπεις. Ακολουθώντας μια πανέμορφη διαδρομή, 
ανεβαίνουμε μέχρι το σημείο από το οποίο θα επιβιβαστούμε 
στον οδοντωτό και φθάνουμε στο "διαμάντι των Άλπεων", 
το παραμυθένιο Ζέρματτ, ένα από τα διασημότερα κέντρα 
αλπινισμού (σε υψόμετρο 1.620 μέτρων) στη σκιά της 
μονίμως χιονισμένης κορυφής του πολυφωτογραφημένου 
βουνού Matterhorn (4.480 μέτρα). Χρόνος ελεύθερος για 
να περιπλανηθείτε στους μικρούς γραφικούς δρόμους 
και τα πέτρινα σοκάκια, μέσα από τα οποία ξεπηδούν 
κάποια παλιά καλοδιατηρημένα ξύλινα σπίτια. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο γεμάτοι όμορφες εντυπώσεις από την 
κουραστική, αλλά όμορφη εκδρομή μας. Δείπνο. 

6η μέρα: Λίμνη Ματζόρε - Μιλάνο - Αθήνα 
Μπουφέ πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος μέχρι τη μεταφορά 
στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς 
να παραλειφθεί κάτι. Στο πενθήμερο πρόγραμμα δεν 
περιλαμβάνεται η 3η μέρα. Τελικό πρόγραμμα με το 
ενημερωτικό σας.

Ομαδικά Ταξίδια στην Ευρώπη
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Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ - ΑΘΗΝΑ με τη VOLOTEA 
• Τρεις, τέσσερεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο NH LAGUNA 4* • Μπουφέ πρόγευμα 
καθημερινά • Εισιτήριο για το βαπορέτο της 2ης μέρας • Εκδρομές, περιηγήσεις & 
επισκέψεις ως περιγράφονται ανωτέρω • Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Μία 
χειραποσκευή και μία αποσκευή 15 κιλών • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για 
τους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι 
καυσίμων, φόροι πόλεων, check points: € 20/άτομο, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε 
μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα και ό,τι δεν αναφέρεται στα προσφερόμενα.

1η μέρα: Αθήνα - Βενετία 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με την VOLOTEA για την πόλη των 
Δόγηδων, την ανεπανάληπτη Βενετία. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο NH 
LAGUNA 4* (www.nh-hotels.com). Το απόγευμα δυνατότητα παρακολούθησης 
της ακολουθίας του Επιταφίου στην Ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου 
των Ελλήνων (San Giorgio dei Greci).
2η μέρα: Βενετία, Περιήγηση πόλης 
Πρωινή μετάβαση στο Τρονκέτο, απ΄ όπου αναχωρούμε με βαπορέτο για την 
φημισμένη Πιάτσα Σαν Μάρκο, το "ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης" κατά τον 
Ναπολέοντα. Εκεί, θα δούμε την ομώνυμη εκκλησία με τους πέντε τρούλους, το 
παλάτι των Δόγηδων, τον Πύργο του Ρολογιού, τις παλιές φυλακές, την περίφημη 
Γέφυρα των Στεναγμών και θα καταλήξουμε σε ένα από τα λίγα εργαστήρια 
κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος για καφέ ή κοκτέιλ Μπελίνι - το εθνικό 
ποτό του Βένετο, στο πασίγνωστο Φλοριάν, στην πλατεία του Αγίου Μάρκου. Το 
βράδυ δυνατότητα παρακολούθησης της Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας στην 
Ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων. 
3η μέρα: Βενετία - Βερόνα - Σιρμιόνε - Βενετία 
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για τη ρομαντική Βερόνα, την πόλη των 
αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, όπου θα θαυμάσουμε την Ρωμαϊκή Αρένα, τις 
όμορφες πλατείες Ντέλε Έρμπε και Ντέι Σινιόρι που περιβάλλονται από άριστα 
διατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια και βέβαια το αρχοντικό των Καπουλέτων με 
το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το όμορφο 
μεσαιωνικό Σιρμιόνε, κτισμένο στο νότιο άκρο της λίμνης Garda, όπου και θα 
περπατήσουμε. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στη Βενετία. 
4η μέρα: Βενετία - Αθήνα 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη αυθημερόν 
Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με 
διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Το 5ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει 
μία επιπλέον ελεύθερη μέρα. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. 

Φόροι αεροδρομίου 
& επίναυλοι καυσίμων 
€ 185

ΒΕΝΕΤΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ - ΜΙΛΑΝΟ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ // ΜΙΛΑΝΟ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN • Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχεία 4* • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Εισιτήριο για το βαπορέτο για την 1η μέρα • Εκδρομές, περιηγήσεις & επισκέψεις ως 
περιγράφονται ανωτέρω • Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς 
ως 75 ετών • Φ.Π.Α. Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων, check points: € 20/άτομο, 
αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα και ό,τι δεν αναφέρεται στα προσφερόμενα.

1η μέρα: Αθήνα - Βενετία
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με την AEGEAN 
για την πόλη των Δόγηδων, την ανεπανάληπτη Βενετία. 
Άφιξη και περιήγηση στην Γαληνοτάτη, όπως ονομαζόταν 
η Βενετία κατά την περίοδο της κυριαρχίας της. Μεταφορά 
στο Τρονκέτο, απ΄ όπου αναχωρούμε με βαπορέτο για 
την φημισμένη Πιάτσα Σαν Μάρκο, το "ωραιότερο σαλόνι 
της Ευρώπης" κατά τον Ναπολέοντα. Εκεί, θα δούμε την 
ομώνυμη εκκλησία με τους πέντε τρούλους, το παλάτι των 
Δόγηδων, τον Πύργο του Ρολογιού, τις παλιές φυλακές, την 
περίφημη Γέφυρα των Στεναγμών και θα καταλήξουμε σε 
ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Χρόνος 
ελεύθερος, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
RUSSOTT 4* (www.russotthotels.com). Το απόγευμα 
δυνατότητα παρακολούθησης της ακολουθίας του Επιταφίου 
στην Ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων 
(San Giorgio dei Greci).
2η μέρα: Βενετία - Πάντοβα - Βενετία
Πρωινό και αναχώρηση για την φοιτητούπολη Πάντοβα, την 
αρχαιότερη πιθανόν πόλη της βόρειας Ιταλίας, σύμφωνα 
με την ημερομηνία ίδρυσης της, τον 12ο αιώνα π.Χ. από 
τους Τρώες. Θα δούμε το φημισμένο πανεπιστήμιό της 
(ένα από τα αρχαιότερα της Ευρώπης), την μεγαλοπρεπή 
Βασιλική του Αγίου Αντωνίου με τους Βυζαντινούς τρούλους 
και τον πολυτελή εσωτερικό διάκοσμο, που θεωρείται από 
τους σημαντικότερους λατρευτικούς χώρους της Ιταλίας 
και τέλος, την Prato della Valle, μια ελλειπτική πλατεία 
88.000 τετραγωνικών μέτρων, η οποία θεωρείται η δεύτερη 
μεγαλύτερη της Ευρώπης. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας στη Βενετία. Το βράδυ δυνατότητα 
παρακολούθησης της Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας στην 
Ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων. 
3η μέρα: Βενετία (Ελεύθερη μέρα)
Πρωινό και μέρα ελεύθερη για να απολαύσετε τη μαγεία της 
Βενετίας και να επισκεφθείτε κατά βούληση κάποια από 
τα αξιοθέατά της. Μπορείτε να κάνετε βόλτα με γόνδολα 

στο Κανάλε Γκράντε, να περπατήσετε στα εσωτερικά της 
δρομάκια με τα κανάλια, να επισκεφθείτε κάποιο από τα 
πολλά μουσεία και τις πινακοθήκες της. Μη λησμονήσετε να 
πιείτε καφέ ή κοκτέιλ Μπελίνι - το εθνικό ποτό του Βένετο - 
στο πασίγνωστο Φλοριάν, στην πλατεία του Αγίου Μάρκου 
4η μέρα: Βενετία - Βερόνα - Σιρμιόνε - Μιλάνο
Πρωινό και αναχωρούμε για τη ρομαντική Βερόνα, 
την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, όπου θα 
θαυμάσουμε την Ρωμαϊκή Αρένα, τις όμορφες πλατείες 
Ντέλε Έρμπε και Ντέι Σινιόρι που περιβάλλονται από άριστα 
διατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια και βέβαια το αρχοντικό των 
Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Στη 
συνέχεια αναχωρούμε για το όμορφο μεσαιωνικό Σιρμιόνε, 
κτισμένο στο νότιο άκρο της λίμνης Garda, όπου και θα 
περπατήσουμε. Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε 
έναν καπουτσίνο και συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα 
της Λομβαρδίας, το Μιλάνο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
BARCELO 4* (www.barcelo.com). Χρόνος ελεύθερος για 
βόλτα και πρώτη γνωριμία με μια από τις πιο μοδάτες πόλεις 
της Ιταλίας. 
5η μέρα: Μιλάνο, Ξενάγηση πόλης - Αθήνα 
Πρωινό και πανοραμική ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια 
της οποίας θα δούμε το μεγαλύτερο γοτθικό κτίριο της Ιταλίας, 
τον καθεδρικό ναό Ντουόμο, την περίφημη σκεπαστή στοά 
Γκαλλερία Βιτόριο Εμμανουέλε Β΄, το νεοκλασικό θέατρο 
της Σκάλας του Μιλάνου και το μουσείο του. Στη συνέχεια 
χρόνος ελεύθερος για βόλτες και αγορές. Κατευθυνθείτε στο 
εμπορικό κέντρο της πόλης Galleria Vittorio Emanuele II με 
τη γυάλινη οροφή και εν συνεχεία κινηθείτε βορειοανατολικά, 
προς τη Via Montenapoleone και τους γύρω δρόμους, εκεί 
όπου βρίσκονται τα ακριβά καταστήματα των μεγαλύτερων 
οίκων μόδας. Το μεσημέρι μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής στην Αθήνα.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 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

Αναχ.: 6 Απριλίου & 25 Μαΐου 5 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο SMART PRICE

Δίκλινο 495 545
3ο άτομο έως 12 ετών 415 465
Μονόκλινο 615 665

Αναχ.: 6, 27 Απριλίου 4,5 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο 6-9 Απριλίου
4 μέρες

27 Απρ.-1 Μαίου
5 μέρες

Δίκλινο 395 415
3ο άτομο έως 12 ετών 345 365
Μονόκλινο 515 545

ΠΑΝΤΟΒΑ - ΒΕΡΟΝΑ - ΣΙΡΜΙΟΝΕΒΕΡΟΝΑ - ΣΙΡΜΙΟΝΕ

Ομαδικά Ταξίδια στην Ευρώπη

ΜΙΛΑΝΟ
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1η μέρα: Αθήνα - Ρώμη, Ξενάγηση πόλης, 
Κατακόμβες
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN 
για Ρώμη. Άφιξη και ξενάγηση στην Αιώνια Πόλη, 
με πρώτη μας επίσκεψη στις κατακόμβες του Αγίου 
Καλλίστου. Στη συνέχεια θα δούμε την εκκλησία 
του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, την πλατεία που 
σχεδίασε ο Μπερνίνι, το μπαλκόνι από το οποίο ο 
Πάπας ευλογεί τους πιστούς, την πλατεία Βενετίας, το 
Παλάτσο Βιτοριάνο, το Παλάτσο Βενέτσια, το μπαλκόνι 
της Λετίτσια (μητέρας του Ναπολέοντα Βοναπάρτη), 
θα περάσουμε κάτω από το Καπιτώλιο, μέσα από 
τον δρόμο των Ρωμαϊκών αγορών, θα συνεχίσουμε 
με τον Ιππόδρομο, τον λόφο του Παλατίνου, τις 
θέρμες του αυτοκράτορα Καρακάλα, την αψίδα του 
Μεγάλου Κωνσταντίνου και θα ολοκληρώσουμε την 
ξενάγησή μας με το Κολοσσαίο. Τακτοποίηση στο 
πολυτελές ξενοδοχείο EMPIRE PALACE 4* (www.
empirepalacehotel.com) 5 λεπτά με τα πόδια από 
τη Via Veneto ή στο εξίσου κεντρικό ξενοδοχείο 
CICERONE 4* (www.hotelcicerone.com).
2η μέρα: Ρώμη, Μουσεία Βατικανού, Βασιλική Αγίου 
Πέτρου 
Η σημερινή μέρα 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, Ελεύθερη μέρα (Προαιρετική εκδρομή 
στη Φλωρεντία)
Πρωινή αναχώρηση για την εκδρομή μας στη 
Φλωρεντία (έξοδα ατομικά). Κατά τη διάρκεια της 
ξενάγησής μας θα δούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα 
της πόλης (Ντουόμο, Βαπτιστήριο, εκκλησία Σάντα 
Κρότσε, Πόντε Βέκιο, Πιάτσα ντε λα Σινιορία). 
Ελεύθερος χρόνος για βόλτες στην πόλη ή για ψώνια 
στη φημισμένη αγορά της.
4η μέρα: Ρώμη - Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος μέχρι τη μεταφορά στο αεροδρόμιο 
για την πτήση επιστροφής στην Αθήνα.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς 
να παραλειφθεί κάτι. Το πενθήμερο πρόγραμμα 
περιλαμβάνει μία επιπλέον ελεύθερη μέρα Τελικό 
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΡΩΜΗ-ΑΘΗΝΑ με την AEGEAN ή την ALITALIA • Τρεις ή 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 • 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 points: € 20/άτομο, είσοδοι σε μουσεία και στους επισκεπτόμενους αρχαιολογικούς χώρους & Βατικανό, ακουστικά για την ξενάγηση 
του Αγίου Πέτρου, αχθοφορικά και φιλοδωρήματα, ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΡΩΜΗ ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ

Αναχ.: 5,6,9,27,28 Απριλίου, 24,25 Μαΐου, 4,5 μέρες
Εβδομαδιαίες αναχωρήσεις 2,9 Μαρτίου, 18 Μαΐου, 1,22 Ιουνίου, 4 μέρες

Τιμές κατ’ 
άτομο

CICERONE EMPIRE PALACE
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ/ΙΟΥΝΙΟΣ
4 μέρες 5 μέρες 4 μέρες 5 μέρες CICERONE EMPIRE CICERONE

Δίκλινο 475 545 525 595 299 339 439
3ο άτ έως 12 ετ. 425 495 475 545 245 289 389
Μονόκλινο 615 745 675 795 419 469 579
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 150
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη € 70 και από άλλες πόλεις € 140 με την AEGEAN. (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΡΩΜΗ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN ή ALITALIA 
• Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* • Μπουφέ πρωινό και ένα δείπνο καθημερινά 
• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάση προγράμματος με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
και ταξιδιωτική έως 75 ετών • Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος 
καυσίμων, φόροι πόλεων, check points: € 20/άτομο, είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς 
χώρους, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα και ό,τι δεν αναφέρεται στα πιο πάνω προσφερόμενα.

1η μέρα: Αθήνα - Ρώμη - Σιένα - Σαν Τζιμινιάνο - Μοντεκατίνι
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο πτήση για Ρώμη με AEGEAN ή 
ALITALIA. Άφιξη και άμεση αναχώρηση για την μεσαιωνική Σιένα, με 
τον επιβλητικό καθεδρικό ναό, την κεντρική πλατεία Campo και τον 
πύργο του Δημαρχείου. Ακολουθεί επίσκεψη στην μεσαιωνική πόλη των 
κάστρων/πύργων Σαν Τζιμινιάνο, το "Μανχάταν της Τοσκάνης". Άφιξη 
στο Μοντεκατίνι, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο.
2η μέρα: Μοντεκατίνι - Φλωρεντία, Ξενάγηση πόλης
Σήμερα αναχωρούμε για Φλωρεντία, όπου κατά τη διάρκεια ξενάγησής 
μας θα δούμε μεταξύ άλλων τον επιβλητικό Ντουόμο με το φημισμένο 
καμπαναριό του Τζιότο, το Βαπτιστήριο, την εκκλησία Σάντα Κρότσε, 
την Πόντε Βέκιο, την Πιάτσα ντε λα Σινιορία κ.ά. Ελεύθερος χρόνος για 
βόλτες, καφέ, φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο.
3η μέρα: Μοντεκατίνι - Λούκα - Πίζα - Ρώμη
Πρωινή αναχώρηση για την κουκλίστικη Λούκα, μια πόλη χαρακτηριστική 
ρυμοτομία, που περιβάλλεται από ισχυρά αμυντικά τείχη. Φθάνοντας, 
θα περπατήσουμε στα γραφικά σοκάκια με τα παλαιά αρχοντικά και την 
οβάλ πλατεία. Συνεχίζουμε για την Πίζα, όπου θα έχουμε μια σύντομη 
περιήγηση. Άφιξη στη Ρώμη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο.
4η μέρα: Ρώμη ξενάγηση πόλης
Κατά τη σημερινή μας ξενάγηση θα δούμε την εκκλησία του Αγίου 
Πέτρου στο Βατικανό, την πλατεία που σχεδίασε ο Μπερνίνι, το 
μπαλκόνι από το οποίο ο Πάπας ευλογεί τους πιστούς, την πλατεία 
Βενετίας, το Παλάτσο Βιτοριάνο, το Παλάτσο Βενέτσια, το μπαλκόνι της 
Λετίτσια (μητέρας του Ναπολέοντα Βοναπάρτη), θα περάσουμε κάτω 
από το Καπιτώλιο, μέσα από τον δρόμο των Ρωμαϊκών αγορών, θα 
συνεχίσουμε με τον Ιππόδρομο, τον λόφο του Παλατίνου, τις θέρμες του 
αυτοκράτορα Καρακάλα, την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου και θα 
ολοκληρώσουμε την ξενάγησή μας με το Κολοσσαίο. Δείπνο
5η μέρα: Ρώμη - Αθήνα  
Ελεύθερος χρόνος μέχρι την 
αναχώρηση για το αεροδρόμιο και 
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.

Αναχ.: 5,27Απριλίου &
24 Μαΐου, 5 ημέρες

Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 545

3ο άτ έως 12 ετ. 495

Μονόκλινο 675

ΡΩΜΗ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

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

Ομαδικά Ταξίδια στην Ευρώπη

ΦΛΏΡΕΝΤΙΑ
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1η μέρα: Αθήνα - Νάπολη - Σαλέρνο 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με την AEGEAN για 
Νάπολη. Φθάνοντας, θα περπατήσουμε στο ιστορικό της κέντρο 
και θα επισκεφθούμε ένα από τα πιο σημαντικά μουσεία της 
χώρας, το εθνικό αρχαιολογικό μουσείο, όπου θα θαυμάσουμε τις 
τοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά της Πομπηίας. Νωρίς το απόγευμα θα 
αναχωρήσουμε για το Σαλέρνο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο GRAND 
SALERNO 4* (www.grandhotelsalerno.com) σε δωμάτια superior με 
θέα τη θάλασσα. Δείπνο.
2η μέρα: Σαλέρνο - Κοστιέρα Αμαλφιτάνα - Ποζιτάνο - Αμάλφι - 
(Ραβέλλο) - Σαλέρνο
Πρωινή αναχώρηση με καραβάκι (καιρού επιτρέποντος, έξοδα 
ατομικά) για το κουκλίστικο Ποζιτάνο. Περπατώντας στα στενά 
καλντερίμια με τα ολάνθιστα μπαλκόνια θα νιώσουμε τον 
κοσμοπολίτικο αέρα της εποχής του ’60. Φεύγοντας από το Ποζιτάνο 
και πάλι με καραβάκι, θα φθάσουμε στην "μητρόπολη της ακτής", 
το γραφικό Αμάλφι, που χάρισε το όνομά του στα 50 χιλιόμετρα της 
ακτογραμμής. Στον ελεύθερο χρόνο σας επισκεφθείτε τον καθεδρικό 
ναό του Αγίου Ανδρέα και περπατήστε στον κεντρικό πεζόδρομο της 
πόλης. Σας προτείνουμε επίσης να επισκεφθείτε με πουλμανάκια HOP 
ON-HOP OFF (έξοδα ατομικά) το σκαρφαλωμένο στα 305 μέτρα χωριό 
Ραβέλλο και να δείτε την βίλα Ρούφολο (Villa Rufolo) με τον πύργο, 
τους κήπους της και θέα που κόβει την ανάσα. Επιστροφή στο Αμάλφι 
και αναχώρηση για το Σαλέρνο. Δείπνο.
3η μέρα: Κάπρι … ο κήπος της Εδέμ, το νησί της Dolce Vita
Πρωινή αναχώρηση για το λιμάνι του Σαλέρνο, απ΄ όπου θα 
επιβιβαστούμε σε ταχύπλοο (καιρού επιτρέποντος, έξοδα ατομικά) 
με προορισμό έναν από τους πιο διάσημους ταξιδιωτικούς 
προορισμούς του κόσμου, το κομψό και φινετσάτο νησί Κάπρι. 
Φθάνοντας στη Marina Grande θα ανέβουμε με τελεφερίκ στον 

οικισμό του κοσμοπολίτικου Κάπρι, τη Χώρα, όπου θα επισκεφθούμε 
τους διάσημους κήπους του Αυγούστου και θα θαυμάσουμε τους 
επιβλητικούς βράχους Faraglioni - σήμα κατατεθέν του νησιού. Χρόνος 
ελεύθερος για φαγητό και shopping. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε 
το Ανακάπρι (Άνω Κάπρι), όπου βρίσκεται η Villa San Michele και 
να ανεβείτε με τελεφερίκ στην κορυφή του Monte Solaro (589 μέτρα, 
το ψηλότερο σημείο του νησιού με καταπληκτική θέα). Συγκέντρωση 
στη Marina Grande, επιβίβαση στο ταχύπλοο και αναχώρηση για το 
Σαλέρνο. Δείπνο.
4η μέρα: Σαλέρνο - Πομπηία - Σορρέντο - Ρώμη 
Πρωινή αναχώρηση για την Πομπηία, έναν από τους σημαντικότερους 
υπαίθριους αρχαιολογικούς χώρους διεθνώς και μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς της Unesco. Θα ξεναγηθούμε στα ερείπια της 
πόλης που θάφτηκε στις στάχτες του Βεζούβιου το 79 μ.Χ. και θα 
θαυμάσουμε από κοντά μια "ζωντανή" αρχαία πόλη. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε το γοητευτικό Σορρέντο. Θα περπατήσουμε στην 
κεντρική Piazza Tasso και στα στενά εμπορικά δρομάκια της παλιάς 
πόλης για να καταλήξουμε στο μπαλκόνι της Villa Comunale με την 
υπέροχη θέα στον κόλπο της Νάπολης. Εδώ έχετε την ευκαιρία να 
κολυμπήσετε και να απολαύσετε τον ήλιο στις μοναδικές εξέδρες μέσα 
στη θάλασσα. Εδώ επίσης μπορείτε να γευθείτε το λιμοντσέλο στον 
τόπο που γεννήθηκε. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τη Ρώμη. 
Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 4*.
5η μέρα: Ρώμη (Ξενάγηση) - Αθήνα
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης θα δούμε την εκκλησία 
του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, την πλατεία που σχεδίασε ο 
Μπερνίνι, το μπαλκόνι από το οποίο ο Πάπας ευλογεί τους πιστούς, 
την πλατεία Βενετίας, το Παλάτσο Βιτοριάνο, το Παλάτσο Βενέτσια, 
το μπαλκόνι της Λετίτσια (μητέρας του Ναπολέοντα Βοναπάρτη), 
θα περάσουμε κάτω από το Καπιτώλιο, μέσα από τον δρόμο των 

Ρωμαϊκών αγορών, θα συνεχίσουμε με τον Ιππόδρομο, τον λόφο του 
Παλατίνου, τις θέρμες του αυτοκράτορα Καρακάλα, την αψίδα του 
Μεγάλου Κωνσταντίνου και θα ολοκληρώσουμε την ξενάγησή μας με 
το Κολοσσαίο. Ελεύθερος χρόνος μέχρι τη μεταφορά στο αεροδρόμιο 
για την πτήση της επιστροφής.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 
κάτι. Στην αναχώρηση 25/5 η διαμονή ενδέχεται να είναι στη Νάπολη. 
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΣΑΛΕΡΝΟ, ΑΜΑΛΦΙ, ΠΟΖΙΤΑΝΟ, ΚΑΠΡΙ, ΣΟΡΡΕΝΤΟ, ΠΟΜΠΗΙΑ

Αναχ.: 6,27 Απριλίου & 25 Μαΐου, 5 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 595
3ο άτ έως 12 ετ. 495
Μονόκλινο 695

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

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΝΑΠΟΛΗ//ΡΩΜΗ-ΑΘΗΝΑ 
με την AEGEAN AIRLINES • Τρείς διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο GRAND 
SALERNO 4* σε superior δωμάτια με θέα θάλασσα • Μία διανυκτέρευση 
σε ξενοδοχείο 4* στη Ρώμη • Πρωινό και τρία δείπνα συνολικά • Εκδρομές, 
περιηγήσεις, επισκέψεις βάση προγράμματος • Ξεναγός στην Πομπηία • 
Ξεναγός στην Ρώμη • Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, 
φόροι πόλεων, check points: € 20/άτομο, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & 
λοιπά αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, καθώς 
& ότι αναφέρεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

1η μέρα: Αθήνα - Νάπολη - Σορρέντο - Σαλέρνο
2η μέρα: Ριβιέρα Αμαλφιτάνα - Ποζιτάνο - Αμάλφι - (Ραβέλλο)
3η μέρα: Κάπρι … ο κήπος της Εδέμ
4η μέρα: Αρχαία Ποσειδωνία (Πέστουμ) - Πομπηία
5η μέρα: Νάπολη
6η μέρα: Νάπολη - Αθήνα
Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. 
Στην αναχώρηση 10/6 η διαμονή ενδέχεται να είναι στη Νάπολη. Τελικό 
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΑΜΑΛΦΙ - ΚΑΠΡΙ - ΣΟΡΡΕΝΤΟ - ΠΟΖΙΤΑΝΟ - ΣΑΛΕΡΝΟ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΡΑΒΕΛΛΟ - ΠΕΣΤΟΥΜ - ΝΑΠΟΛΗ ΓΙΑ SHOPPING

Αναχ.: 20,27 Μαΐου, 3,10,17,24 Ιουνίου, 6 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 595
3ο άτομο έως 12 ετών 495
Μονόκλινο 695

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

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΝΑΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ με 
την AEGEAN AIRLINES • Πέντε διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο GRAND 
SALERNO 4* σε superior δωμάτια με θέα θάλασσα • Πρωινό και ένα δείπνο 
καθημερινά (μενού 3 πιάτων) στο ξενοδοχείο • Εκδρομές, περιηγήσεις & 
επισκέψεις ως περιγράφονται ανωτέρω • Ξεναγός στην Πομπηία • Έμπειρος 
αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, φόροι 
πόλεων,check point 20 κατ άτομο, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & λοιπά 
αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, καθώς & ότι 
αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο κ.λ.π.

ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ - ΝΑΠΟΛΗ - ΡΩΜΗΚΟΣΤΙΕΡΑ

Ομαδικά Ταξίδια στην Ευρώπη
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1η μέρα: Αθήνα - Εδιμβούργο 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με την BRITISH 
AIRWAYS για την πρωτεύουσα της Σκωτίας, το Εδιμβούργο. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο HOLIDAY INN 
EXPRESS WATERFRONT 3* (www.holidayinn.com). Νωρίς 
το απόγευμα θα ξεκινήσουμε με τον ξεναγό-συνοδό μας 
για μια βόλτα στο Βασιλικό Μίλι της παλιάς πόλης. Θα 
περιηγηθούμε στα μεσαιωνικά καλντερίμια και σίγουρα το 
βραδάκι θα απολαύσουμε ένα single malt ουίσκι σε μια από 
τις παραδοσιακές παμπ της Grassmarket με ζωντανή απαλή 
Σκοτσέζικη μουσική. 

2η μέρα: Εδιμβούργο, Ξενάγηση πόλης και κάστρου 
Εδιμβούργου 
Πρωινή ξενάγηση στο Εδιμβούργο, ξεκινώντας από την νέα, 
γεωργιανού ρυθμού, πόλη. Θα δούμε πολλά όμορφα ιστορικά 
κτίρια, υπέροχες πλατείες, μεγάλους δρόμους με ημικυκλική 
διάταξη, που δεν έχουν χάσει τίποτα από την μεγαλοπρέπεια 
της εποχής τους. Στη συνέχεια, από την κορυφή του λόφου 
Κάλτον, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε μια 
πανοραμική θέα της πόλης. Επόμενη στάση μας το όμορφο 
παλάτι του Χόλιροουντ, επίσημη κατοικία της βασίλισσας 
στη Σκωτία. Δια μέσου του Βασιλικού Μιλίου θα περάσουμε 
ανάμεσα από τα ψηλά, μεσαιωνικά σπίτια της παλιάς πόλης και 
θα επισκεφθούμε (προαιρετικά) το παγκοσμίου φήμης Κάστρο 
του Εδιμβούργου. Απόγευμα ελεύθερο.

3η μέρα: Εδιμβούργο - Λοχ Λόμοντ & Τρόσακς - Χάιλαντς - 
Εδιμβούργο 
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στην εντυπωσιακή άγρια 

φύση των Χάιλαντς. Θα αναχωρήσουμε για το Εθνικό Πάρκο 
Λοχ Λόμοντ & Τρόσακς, με επιλεγμένες στάσεις για φωτογραφίες 
στο μαγευτικό αυτό τοπίο. Αρχίζουμε να διασχίζουμε τα 
Χάιλαντς (ηφαιστιογενή βραχώδη υψίπεδα), περνώντας μέσα 
από το θεαματικό φαράγγι του Γκλένκοου. Συνεχίζουμε τη 
διαδρομή μας παράλληλα με τις μαγευτικές λίμνες της Σκωτίας, 
το κανάλι της Καλυδωνίας και την γνωστή σε όλους Λοχ Νες. 
Ελεύθερος χρόνος για περιήγηση και μεσημεριανό γεύμα στο 
Fort Augustus. Αργά το βράδυ επιστροφή στο Εδιμβούργο. 
Υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθήσουμε με τον αρχηγό 
μας την αναστάσιμη λειτουργία στον ορθόδοξο ναό του Αγίου 
Ανδρέα. 

4η μέρα: Εδιμβούργο - Γλασκόβη  - Εδιμβούργο 
Πρωινή αναχώρηση για τη μεγαλύτερη πόλη της Σκωτίας, τη 
Γλασκόβη , που εξελίσσεται με ιλιγγιώδη ρυθμό και αποτελεί 
ένα μοντέρνο, αστικό κέντρο με βικτοριανή αρχιτεκτονική 
κληρονομιά, στιλάτα μπαρ, κομψά εστιατόρια και πολλούς 
χώρους τέχνης και ψυχαγωγίας. Φθάνοντας, θα ξεκινήσουμε 
την ξενάγησή μας από την πλατεία Τζωρτζ με τα επιβλητικά 
Βικτωριανά κτίρια και το Δημαρχείο, θα επισκεφθούμε τον 
Καθεδρικό ναό, θα δούμε το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης και 
τον ποταμό Κλάιντ. Το μεσημέρι σας προσφέρουμε Πασχαλινό 
γεύμα σε Ελληνικό εστιατόριο. Ελεύθερος χρόνος για να 
εξερευνήσετε την πόλη και αργά το απόγευμα επιστροφή στο 
Εδιμβούργο.

5η μέρα: Εδιμβούργο, Ελεύθερη μέρα (Προαιρετική εκδρομή 
στην Ανατολική Σκωτία: Κάστρο Γκλάμις, Άγιος Ανδρέας)
Ελεύθερη μέρα για βόλτες και επισκέψεις σε μουσεία και διάφορα 

αξιοθέατα της πόλης. Για όσους ενδιαφέρονται, προτείνουμε μια 
προαιρετική ημερήσια εκδρομή στην ανατολική Σκωτία. Πρώτη 
μας επίσκεψη, ένα από τα πλέον αξιόλογα κάστρα της χώρας, 
το περίφημο Glamis Castle, που εκτός του ότι αποτέλεσε το 
σκηνικό για τον "Μάκβεθ" του Σαίξπηρ, ήταν και το σπίτι των 
παιδικών χρόνων της βασιλομήτορος Ελισάβετ. Επόμενη 
επίσκεψή μας θα είναι στην παλαιότερη πανεπιστημιούπολη 
της Σκωτίας και πρώην εκκλησιαστική πρωτεύουσα, τον Άγιο 
Ανδρέα. Θα περιηγηθούμε στους κεντρικούς δρόμους και στις 
πλακόστρωτες αλέες με τις αψιδωτές προσόψεις των σπιτιών 
και θα δούμε τα πανεπιστημιακά κτίρια και τις μεσαιωνικές 
εκκλησίες, που οδηγούν προς τον ερειπωμένο Καθεδρικό ναό 
του 12ου αιώνα. Επιστροφή στο Εδιμβούργο αργά το απόγευμα.

6η μέρα: Εδιμβούργο - Αθήνα 
Το πρωί ελεύθερος χρόνος (αναλόγως με την ώρα πτήσης). 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 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.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ - ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ - ΑΘΗΝΑ με την BRITISH μέσω Λονδίνου • Πέντε 
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο HOLIDAY INN EXPRESS WATERFRONT 3* • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά & ένα Πασχαλινό 
γεύμα σε Ελληνικό εστιατόριο • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάση προγράμματος • 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 κλπ.

ΣΚΩΤΙΑ - ΧΑΙΛΑΝΤΣ

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων: € 220

Αναχ.: 5 & 26 Απριλίου, 6 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 795
3ο άτομο έως 12 ετών 745
Μονόκλινο 1045

Η Σκωτία, χάρη στην χαρακτηριστική εθνική της ενδυμασία, το ουίσκι, τη μουσική από γκάιντες, τις παραδόσεις και την υπέροχη 
τοπογραφία της, έχει διαμορφώσει μια εικόνα αναγνωρίσιμη σε όλο τον κόσμο. Είναι μια χώρα με εντυπωσιακές αντιθέσεις και μαγευτικά 

χαρίσματα, είτε τη δείτε τυλιγμένη στην ομίχλη, είτε να καθρεφτίζεται με εντυπωσιακό τρόπο στα νερά των λιμνών της.

Ομαδικά Ταξίδια στην Ευρώπη

ΕΔΙΜΒΟΎΡΓΟ
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1η μέρα: Αθήνα - Δουβλίνο - Βράχος του Κάσελ - Κορκ - Κιλλάρνεϋ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Δουβλίνο με την 
AEGEAN AIRLINES. Φθάνοντας θα αναχωρήσουμε για την κομητεία 
Κέρυ. Πρώτος μας σταθμός θα είναι σε ένα σημαντικό αξιοθέατο της 
χώρας, τον Βράχο του Κάσελ που δεσπόζει επάνω από την πόλη, 
την βάση του οποίου την αποτελεί ένας ογκόλιθος ύψους 61 μέτρων, 
ενώ στην κορυφή του καταπράσινου λόφου υπάρχει ένα μικρό 
κάστρο. Συνεχίζουμε για την πανέμορφη πόλη Κορκ στην οποία 
θα έχουμε μια σύντομη περιήγηση και θα αναχωρήσουμε για την 
γραφική πόλη Κιλλάρνεϋ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
RANDLES KILLARNEY 4* sup (www.randles.com) 600 μέτρα από 
το κέντρο της πόλης ή στο ανακαινισμένο ξενοδοχείο THE DUNLOE 
HOTEL & GARDENS 5* (www.thedunloe.com), ένα ρομαντικό 
κρησφύγετο στην άγρια ομορφιά του Κιλλάρνεϋ.
2η μέρα: Κιλλάρνεϋ - Δακτυλίδι του Κέρυ - Κιλλάρνεϋ
Πρωινή αναχώρηση για την πιο φημισμένη διαδρομή της Ιρλανδίας, 
το περίφημο "Δαχτυλίδι του Κέρυ". Θα περάσουμε από το γραφικό 
χωριό Κιλλόργκλιν (Killorglin) και θα συνεχίσουμε προς το Γκλενμπέι 
(Glenbeigh) με την πανοραμική θέα προς την χερσόνησο Ίβερα 
(Iveragh) και τον κόλπο του Ντίνγκλ (Dingle Bay). Ακολουθεί το 
χωριό Καχέρσιβιν (Cahersiveen) και το Γουότερβιλ, το αγαπημένο 
χωριό διακοπών του Τσάρλι Τσάπλιν. Η διαδρομή μας συνεχίζεται 
μέσα από τα βουνά μέχρι το φαράγγι στην τοποθεσία Μολ. Στο 
σημείο Λέιντις Βιού θα απολαύσουμε τη μαγευτική θέα προς τις 
διάσημες λίμνες του εθνικού Δρυμού του Κιλλάρνεϋ. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο το απόγευμα. Το βράδυ προαιρετική παρακολούθηση 
του παραδοσιακού Ιρλανδέζικου χορού RIVER DANCE.
3η μέρα: Κιλλάρνεϋ - Κάστρο Mπανράττυ - Βράχοι Μόχερ - περιοχή 
Μπέρρεν - Γκόλγουεϊ
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για μια ακόμα υπέροχη διαδρομή. 
Πρώτη μας επίσκεψη θα είναι στο κάστρο Μπανράττυ, ένα από 
τα πιο καλοδιατηρημένα και αυθεντικά μεσαιωνικά κάστρα της 
Ιρλανδίας. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς ένα από τα 
σημαντικότερα και πιο θεαματικά αξιοθέατα της Ιρλανδίας, τους 
Βράχους του Μόχερ, ενώ, μέσα από την περιοχή Μπέρρεν βλέπουμε 
την ιδιότυπη διαστρωμάτωση των ασβεστολιθικών πετρωμάτων. 
Άφιξη στην ευρύτερη περιοχή της κομητείας Galway ή Castelbar και 
τακτοποίηση σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 3*,4*. Δείπνο.
4η μέρα: Γκόλγουεϊ - Μεγαλιθικό Κάροουμορ - Σλάιγκο - Ντέρρυ 
Πρωινή αναχώρηση για τη σημερινή μας διαδρομή, με πρώτο 
σταθμό στο μεγαλιθικό νεκροταφείο του Κάροουμορ - ένα από 
σημαντικά μνημεία της λίθινης εποχής στην Ευρώπη. Στη συνέχεια 

θα περιηγηθούμε στην όμορφη παραλιακή πόλη Σλάιγκο (Sligo) 
και θα αναχωρήσουμε για την Βόρεια Ιρλανδία, με άφιξη αργά το 
απόγευμα στο Ντέρρυ (Derry, επίσημα: Londonderry). Τακτοποίηση 
σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* και περιήγηση στην δεύτερη μεγαλύτερη 
πόλη της Βόρειας Ιρλανδίας και την μόνη περιτειχισμένη πόλη του 
νησιού - τα τείχη της διατηρούνται άθικτα μέχρι σήμερα. Δείπνο.
5η μέρα: Ντέρυ - Μονοπάτι του Γίγαντα - Μπέλφαστ
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για τον περίφημο "Μονοπάτι του Γίγαντα" 
(Giant's Causeway), ένα από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα της 
Βόρειας Ιρλανδίας, με τις πολυγωνικές στήλες από βασάλτη και τις 
εξάγωνες πέτρες σαν παξιμάδια να εφάπτονται μεταξύ τους - ένα 
σπάνιο φυσικό φαινόμενο, αποτέλεσμα έντονης ηφαιστειακής 
δραστηριότητας πριν από περίπου 50-60 εκατομμύρια χρόνια. Η 
περιοχή έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από 
την UNESCΟ και έχει καταταγεί ως το τέταρτο φυσικό θαύμα του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Αφού θαυμάσουμε το τοπίο και μάθουμε τους 
σχετικούς μύθους για τη δημιουργία του, θα συνεχίσουμε για την 
θρυλική πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας, το Μπέλφαστ. Άφιξη και 
τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 4*. Δείπνο.
6η μέρα: Μπέλφαστ - Δουβλίνο 
Πανοραμική ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
δούμε μεταξύ άλλων τον κεκλιμένο πύργο του ρολογιού, το κτίριο της 
Όπερας, το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο Κουίνς και την παμπ Κράουν. 
Συνεχίζουμε για το Δυτικό Μπέλφαστ, όπου θα ξεναγηθούμε στην 
περιοχή των εχθροπραξιών μεταξύ καθολικών και προτεσταντών κατά 
τις δεκαετίες 1970-1990 και του σημερινού τείχους της Ειρήνης. Επίσης 
θα επισκεφθούμε το Dock στο οποίο κατασκευάστηκε ο Τιτανικός. 
Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για το Δουβλίνο. Τακτοποίηση σε 
ξενοδοχείο 4*.
7η μέρα: Δουβλίνο Πανοραμική ξενάγηση με επίσκεψη στο Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο Ιρλανδίας, στο αποστακτήριο ουίσκυ 
Jameson και στις εγκαταστάσεις της ζυθοποιίας Guinness
Πρωινή ξενάγηση στο Δουβλίνο κατά τη διάρκεια της οποίας 
θα περάσουμε από την κεντρική λεωφόρο Ο' Κόνελ, θα δούμε το 
ιστορικό κτίριο του ταχυδρομείου, το παλαιό τελωνείο του 18ου 
αι. και θα καταλήξουμε στο κολλέγιο της Αγίας Τριάδος για να 
επισκεφθούμε την Βιβλιοθήκη του και να θαυμάσουμε το μοναδικό 
Book of Cells. Ακολουθεί επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο (συλλογή χρυσών κέλτικων κοσμημάτων). Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Πατρικίου, σύμβολο 
της προτεσταντικής εκκλησίας της Ιρλανδίας, το Φοίνιξ Παρκ, το 
μεγαλύτερο αστικό πάρκο της Ευρώπης, το αποστακτήριο ουίσκυ 

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΔΟΥΒΛΙΝΟ-
ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • Επτά διανυκτερεύσεις στην 
Ιρλανδία και Βόρεια Ιρλανδία σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*,4*, 5* 
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά στα ξενοδοχεία και τρία δείπνα 
συνολικά • Μεταφορές, εκδρομές περιηγήσεις βάση προγράμματος 
• Ξεναγήσεις και περιηγήσεις βάση προγράμματος • Ταξιδιωτικά 
έντυπα,χάρτες • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση 
για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Αρχηγός συνοδός του γραφείου 
μας • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 
καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, χώρους επισκέψεων, φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά και ότι δεν αναφέρεται στα προσφερόμενα.

ΓΥΡΟΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων: € 155

Αναχ.: 6 Απρ., 25 Μαΐου, 22 Ιουν., 8 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο 6/4 25/5 & 22/6

Δίκλινο 945 995
3ο άτομο έως 12 ετών 745 795
Μονόκλινο 1425 1475

Jameson, καθώς και τις εγκαταστάσεις της ζυθοποιίας Guinness. 
Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 4*. Το βράδυ θα γνωρίσουμε την 
περιοχή Temple Bar, μία από τις παλαιότερες της πόλης, όπου θα 
απολαύσουμε ένα ποτήρι μπύρα.
8η μέρα: Δουβλίνο - Αθήνα 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 
κάτι. Λόγω των πολλών φεστιβάλ στην περιοχή του Γκόλγουεϊ η 
διανυκτέρευση μπορεί να αντικατασταθεί σε αντίστοιχης κατηγορίας 
ξενοδοχείο στην γύρω περιοχή Mayo. Στην αναχώρηση 6/4 η 
διαμονή μας θα είναι στο ξενοδοχείο RANDLES στο Κιλλάρνεϋ. 
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Ομαδικά Ταξίδια στην Ευρώπη

ΔΟΎΒΛΙΝΟ
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Ομαδικά Ταξίδια στην Ευρώπη

1η μέρα: Αθήνα - Νίκαια (Προαιρετική βραδινή επίσκεψη 
στο Μόντε Κάρλο) 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Νίκαια (Nice) 
με AEGEAN. Φθάνοντας θα ξεκινήσουμε την περιήγησή 
μας από την παλιά πόλη, όπου φιλοξενείται η αγορά 
των λουλουδιών με τα παζάρια της, ο καθεδρικός ναός, 
το μέγαρο της δικαιοσύνης και η όπερα. Συνεχίζουμε με 
την διάσημη πλατεία Μασενά και ολοκληρώνουμε τον 
περίπατό μας στην οδό Ζαν Μεντεσάν, όπου βρίσκεται η 
Νοτρ Νταμ. Ελεύθερος χρόνος για τα ψώνια ή τον καφέ 
μας. Τακτοποίηση στο κεντρικό boutique ξενοδοχείο VILLA 
BOUGAINVILLE 4* (http://en.villa-bougainville.fr). Για το 
βράδυ σας προτείνουμε (προαιρετικά, έξοδα ατομικά) μια 
επίσκεψη στο Μόντε Κάρλο.

2η μέρα: Νίκαια - Σαν Πωλ ντε Βανς - Κάννες - Νίκαια
Πρωινή αναχώρηση για το αριστοκρατικό χωριό Σαν Πωλ 
ντε Βανς (Saint-Paul-de-Vence). Περιπλανηθείτε στα στενά 
του σοκάκια με τα υπέροχα παλαιοπωλεία, αποδώστε 
φόρο τιμής στον Μαρκ Σαγκάλ, πιείτε το ρόφημά σας στο 
ιστορικό καφέ Le Tilleul και επισκεφθείτε το ίδρυμα Μεγκτ 
με την πλούσια συλλογή έργων επιφανών καλλιτεχνών 
μοντέρνας τέχνης. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε την 
εκκλησία Conversion-de-Saint-Paul του 12ου αιώνα, όπου 
φυλάσσεται ο πίνακας του Τιντορέτο, "η Αγία Αικατερίνη της 
Αλεξάνδρειας". Επόμενος σταθμός μας, οι κοσμοπολίτικες 
Κάννες. Το γνωστό κτίριο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, 
η παραλιακή Κρουαζέτ με τους φοίνικες και τα πολυτελή 
ξενοδοχεία, σίγουρα θα σας τραβήξουν την προσοχή. 

3η μέρα: Νίκαια - Εζ, Μουσείο αρωμάτων Φραγκονάρ - 
Μονακό - Νίκαια
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το μουσείο-
εργαστήριο αρωμάτων Φραγκονάρ (Fragonard) στο Εζ. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε το δεύτερο μικρότερο κρατίδιο 
του πλανήτη, το πριγκιπάτο του Μονακό. Θα ανέβουμε 
στον βράχο, και στην παλιά πόλη, όπου κυριαρχεί το 
ωκεανογραφικό μουσείο και θα δούμε τον καθεδρικό 
ναό του Αγίου Νικολάου με τους τάφους της οικογένειας 

Γκριμάλντι. Η βόλτα μας θα ολοκληρωθεί στο παλάτι. 

4η μέρα: Νίκαια, Ελεύθερη μέρα (Προαιρετική εκδρομή: 
Αιξ-Αν-Προβάνς - Μασσαλία) 
Ελεύθερη μέρα για να εξερευνήσετε τις ομορφιές της πόλης. 
Σας προτείνουμε να ακολουθήσετε την προαιρετική εκδρομή 
(έξοδα ατομικά) στην Αιξ-Αν-Προβάνς και τη Μασσαλία. 
Πρώτος μας σταθμός είναι η Αιξ-Αν-Προβάνς, όπου θα 
περιπλανηθούμε στο ιστορικό της κέντρο με τα δαιδαλώδη 
πλακόστρωτα δρομάκια και τα επιβλητικά κτίρια. Το 
μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για τη Μασσαλία. Εκεί θα 
δούμε τα δίδυμα κάστρα - φυλάκια του Αγίου Ιωάννη και 
του Αγίου Νικολάου, όπως και τη Νοτρ Νταμ ντε λα Γκαρντ, 
που βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο της πόλης με θέα το 
Σατό Ντ’ Ιφ. Ελεύθερος χρόνος για μπουγιαμπέσα και 
ψώνια στο πολυκατάστημα Γκαλερί Λαφαγιέτ. Επιστροφή 
το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. 

5η μέρα: Νίκαια - Στρέζα - Μίλανο 
Πρωινή αναχώρηση για την κοσμοπολίτικη Στρέζα. 
Ελεύθερος χρόνος και συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα 
της Λομβαρδίας, το Μιλάνο. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 4*. 

6η μέρα: Μιλάνο, Ξενάγηση - Αθήνα 
Πρωινή ξενάγηση στην οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας 
και το παγκόσμιο κέντρο μόδας, κατά τη διάρκεια της 
οποίας θα δούμε τον μεγαλύτερο γοτθικό κτίριο της Ιταλίας, 
τον καθεδρικό ναό Ντουόμο, την περίφημη σκεπαστή στοά 
Γκαλλερία Βιτόριο Εμμανουέλε Β΄, το νεοκλασικό θέατρο 
της Σκάλας του Μιλάνου και το μουσείο του. Το μεσημέρι 
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην 
Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι. Το 5ήμερο πρόγραμμα πραγματοποιείται 
αντίστροφα. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΝΙΚΑΙΑ, 
ΜΙΛΑΝΟ-ΑΘΗΝΑ με απευθείας πτήσεις της AEGEAN • 
Τρεις ή τέσσερις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο VILLA 
BOUGAINVILLE 4* ή παρόμοιο • Μία διανυκτέρευση 
σε ξενοδοχείο 4* στο Μιλάνο • Μπουφέ πρόγευμα 
καθημερινά • Πούλμαν για τις μεταφορές, περιηγήσεις βάση 
προγράμματος • Αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας • 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ταξιδιωτικής για τους εκδρομείς 
έως 75 ετών • Φ.Π.Α. 
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι 
καυσίμων, φόροι πόλεων, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, 
είσοδοι σε μουσεία και λοιπά αξιοθέατα και ότι δεν 
αναφέρεται στα προσφερόμενα

ΓΑΛΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑΜΟΝΑΚΟ
ΜΙΛΑΝΟ

ΝΙΚΑΙΑ - ΜΟΝΑΚΟ - ΕΖ - ΚΑΝΝΕΣ - ΣΑΝ ΠΩΛ ΝΤΕ ΒΑΝΣ - (ΑΙΞ-ΑΝ-ΠΡΟΒΑΝΣ, ΜΑΣΣΑΛΙΑ)

Αναχ.: 5,11,26 Απριλίου, 5,6 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο
5-10 Απριλίου
26Απρ-1Μαίου

11-15 Απριλίου

Δίκλινο 625 565

3ο άτ. έως 12 ετ. 495 435

Μονόκλινο 795 695

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 150 με την AEGEAN 
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη € 70 και από άλλες πόλεις € 140 
με την AEGEAN.(αναλόγως με τη διαθεσιμότητα)
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1η μέρα: Αθήνα - Λονδίνο, Ξενάγηση
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Λονδίνο με 
BRITISH ή AEGEAN. Φθάνοντας, θα ξεκινήσουμε τη γνωριμία 
μας με την Βρετανική πρωτεύουσα από το αριστοκρατικό 
προάστιο Σάουθ Κένσινγκτον, όπου θα θαυμάσουμε τα 
ογκώδη, επιβλητικά μουσεία Φυσικής Ιστορίας, Επιστημών, 
Βικτωρίας και Αλβέρτου, θα δούμε το μνημείο αφιερωμένο στον 
πρίγκιπα Αλβέρτο και το Ρόγιαλ Άλμπερτ Χολ. Στη συνέχεια 
θα περάσουμε από το Νάιτσμπριντζ με τα καλόγουστα 
πολυκαταστήματα Χάροντς και Χάρβει Νίκολς. Διασχίζοντας 
την Park Lane, θα δούμε την Marble Arch και το αριστοκρατικό 
Mayfair. Συνεχίζουμε προς την επίσημη κατοικία της Βασιλικής 
οικογένειας, τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, και περνάμε από το 
Ουέστμινστερ με την Πλατεία Κοινοβουλίου, όπου δεσπόζουν 
τα αγάλματα Εθνικών Ηρώων, το Κτίριο του Κοινοβουλίου και 
το Αβαείο. Μεταφορά και τακτοποίηση σε ένα από τα κεντρικά 
ξενοδοχεία AMBA MARBLE ARCH 4* sup (www.amba-hotel.
com) στην καρδιά της Oxford Street ή HOLIDAY INN REGENTS 
PARK 4* (www.holidayinn.com) σε απόσταση περιπάτου από 
την Oxford Street.

2η μέρα: Λονδίνο (Προαιρετικά: Κρουαζιέρα στον Τάμεση/ 
Γκρίνουιτς, Νυχτερινός γύρος πόλης)
Ελεύθερη μέρα για βόλτες και αγορές. Ξεκινήστε από την 
Ρήτζεντ Στρητ και την Κάρναμπι Στρητ, που είναι ο παράδεισος 
των fashionistas, και συνεχίστε στα αμέτρητα καταστήματα, 
όλα brand names, της Μποντ Στρητ. Πρώτο και καλύτερο, 
το παγκοσμίως γνωστό Harrods. Για όσους ενδιαφέρονται, 
προτείνεται μία προαιρετική εκδρομή-κρουαζιέρα στον ποταμό 
Τάμεση, με επίσκεψη στην πόλη του Γκρίνουιτς. Το απόγευμα 
σας προτείνουμε μια προαιρετική περιήγηση διάρκειας 4 ωρών 

στο νυχτερινό Λονδίνο (έξοδα ατομικά). Θα περπατήσουμε 
στο κέντρο της νυχτερινής διασκέδασης του Λονδίνου, το 
West End, με τα υπέροχα musical, το Soho με τα σκοτεινά και 
ιδιαίτερα σοκάκια, την China Town, την Leicester Square, την 
πλατεία όπου λαμβάνουν χώρα οι πρεμιέρες Χολιγουντιανών 
υπερπαραγωγών κλπ. Στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε στο 
πούλμαν για μια νυχτερινή περιήγηση στον Τάμεση με στάσεις 
για φωτογραφίες στα ωραιότερα ορόσημα της πόλης, όπως τα 
London Eye, Big Ben, Millennium Bridge, Saint Paul’s, More 
London Place, Tower Bridge, Shard. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
αργά το βράδυ.

3η μέρα: Λονδίνο - Μουσείο Μαντάμ Τυσσό - Βρετανικό 
Μουσείο - Κόβεντ Γκάρντεν
Πρωινή αναχώρηση για το περίφημο μουσείο των κέρινων 
ομοιωμάτων της Μαντάμ Τυσσό (προαιρετική είσοδος), το 
καλύτερο στο είδος του "για να γνωρίσετε από κοντά" μεγάλες 
προσωπικότητες της ιστορίας, της πολιτικής, της show biz και 
του αθλητισμού. Στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να 
επισκεφθούμε το Βρετανικό Μουσείο, όπου θα ξεναγηθούμε 
στην πτέρυγα με τα περίφημα και μοναδικά γλυπτά του 
Παρθενώνα. Η βόλτα μας θα ολοκληρωθεί στην πανέμορφη 
πλατεία Κόβεντ Γκάρντεν, όπου μπορείτε να απολαύσετε έναν 
καφέ ή γεύμα, παρακολουθώντας κάποιους από τους δεκάδες 
street performers (τραγουδιστές, μίμους, κωμικούς κ.ά.). 
4η μέρα: Λονδίνο (Προαιρετικά: Οξφόρδη, Στράτφορντ Απόν 
Έιβον, Bicester Outlet Village)
Ελεύθερη μέρα για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης, επισκέψεις 
σε μουσεία, πινακοθήκες κλπ. Επίσης, μπορείτε να συμμετάσχετε 
(έξοδα ατομικά) στην ολοήμερη εκδρομή μας στην επαρχία της 
Αγγλίας. Πρώτη μας επίσκεψη η περίφημη πανεπιστημιούπολη 

της Οξφόρδης, όπου 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 βόλτες και αγορές. Επόμενή 
μας επίσκεψη, η κωμόπολη Στράτφορντ Απόν Έιβον, η γενέτειρα 
ενός από τους μεγαλύτερους θεατρικούς συγγραφείς και ποιητές 
του κόσμου, του William Shakespeare. Προαιρετική επίσκεψη 
στο σπίτι που γεννήθηκε και έζησε ο "Βάρδος του Στράτφορντ" 
και ελεύθερος χρόνος για μεσημεριανό γεύμα και βόλτα στις 
όχθες του ποταμού Έιβον. Τελευταία μας στάση, το χωριό 
Bicester Outlet Village, όπου θα έχουμε την ευκαιρία για αγορές 
από διάφορες μπουτίκ σε τιμές κόστους. Επιστροφή αργά το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.

5η μέρα: Λονδίνο - Κάστρο Γουίντσορ - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος το πρωί. Το μεσημέρι αναχωρούμε για την 
εκδρομή μας στο Γουίντσορ, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 
θαυμάσουμε το ομώνυμο κάστρο - κατοικία των βασιλέων 
της Αγγλίας από τον καιρό του Γουλιέλμου του Κατακτητή 
(προαιρετική είσοδος). Θα επισκεφθούμε τα επίσημα 
διαμερίσματα, το κουκλόσπιτο της βασίλισσας και το παρεκκλήσι 
του Αγίου Γεωργίου. Μετά το τέλος της επίσκεψής μας, θα έχουμε 
χρόνο για να απολαύσουμε μια βόλτα στα γραφικά σοκάκια της 
πόλης. Αργά το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο 
για την πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα.

Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 
κάτι. Το 4ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μία λιγότερη ελεύθερη 
μέρα. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ - 
ΑΘΗΝΑ με τη BRITISH AIRWAYS ή την AEGEAN • Τρεις, 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 & επίναυλοι καυσίμων, 
είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & λοιπά αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, καθώς & ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο.

ΛΟΝΔΙΝΟ
ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΓΟΥΙΝΤΣΟΡ - ΜΑΝΤΑΜ ΤΥΣΣΟ - ΚΟΒΕΝΤ ΓΚΑΡΝΤΕΝ

Ομαδικά Ταξίδια στην Ευρώπη

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 175 - Για τους επιβάτες που θα επιλέξουν την AEGEAN υπάρχει επιβάρυνση € 50 κατ άτομο
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη € 70 και από άλλες πόλεις € 140 με την AEGEAN. (αναλόγως με τη διαθεσιμότητα)

Αναχ.: 5,6,9,10,11,27,28 Απριλίου, 24,25 Μαΐου, 14,21,22 Ιουνίου 4,5 μέρες
Τιμές
κατ’ άτομο

HOLIDAY INN
REGENTS PARK 4*

AMBA MARBLE ARCH 
4* sup

HOLIDAY INN
REGENTS PARK 4*

AMBA MARBLE 
ARCH 4* sup

HOLIDAY INN
REGENTS PARK 4*

AMBA MARBLE 
ARCH 4* sup

6/4 5,6,9,10,11/4 6/4 5,6,9,10,11/4 28/4 27/4 28/4 27/4 ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

4 μέρες 5 μέρες 4 μέρες 5 μέρες 4 μέρες 5 μέρες 4 μέρες 5 μέρες 4 μέρες 5 μέρες 4 μέρες 5 μέρες
Δίκλινο 535 595 565 645 485 555 515 595 585 645 625 695
3ο άτ. έως 12 ετ. 355 355 435 495 315 315 445 495 395 445 495 545
Μονόκλινο 735 865 795 945 685 815 795 895 795 915 855 995
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1η μέρα: Αθήνα - Παρίσι
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την γαλλική 
πρωτεύουσα, το Παρίσι, με την AIRFRANCE. Άφιξη και 
ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας 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.ά. Μεταφορά, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο CROWNE PLAZA REPUBLIQUE 4* (www.ihg.
com) και χρόνος ελεύθερος. Ακολουθείστε (προαιρετικά) μια 
βραδινή κρουαζιέρα με τα περίφημα μπατώ μους (bateaux 
mouches), που κυλούν απαλά στα νερά του Σηκουάνα, 
δίνοντάς σας την ευκαιρία να δείτε το φωταγωγημένο Παρίσι 
από διαφορετική σκοπιά και ανεβείτε μαζί μας στον λόφο 
της Μονμάρτρης (Montmartre) με την απίστευτη θέα, την 
μοναδική Σακρ Κερ (Sacre Coeur), το σπίτι του Σαλβατόρ 
Νταλί και την πλατεία με τους υπαίθριους ζωγράφους. 
2η μέρα: Παρίσι, Βερσαλλίες, Λούβρο
Πρωινή αναχώρηση για τα πανέμορφα Ανάκτορα των 
Βερσαλλιών (30 χιλιόμετρα από το Παρίσι), όπου θα δούμε 
τα βασιλικά διαμερίσματα, την αίθουσα των κατόπτρων, 
όπου υπογράφηκε η περίφημη συνθήκη των Βερσαλλιών 
το 1919 κ.ά. Χρόνος ελεύθερος για να επισκεφθείτε τους 
υπέροχους βασιλικούς κήπους (από τους μεγαλύτερους 
της Ευρώπης) με τα πολλά σιντριβάνια και αγάλματα με 
θέματα από την ελληνική μυθολογία. Επιστροφή στην πόλη 
και επίσκεψη στο περίφημο μουσείο του Λούβρου, όπου θα 
δούμε την Ελληνική πτέρυγα με την Νίκη της Σαμοθράκης, 
την Αφροδίτη της Μήλου, τμήμα από μετόπη του Παρθενώνα 
κλπ., καθώς και την πτέρυγα με τους πίνακες σημαντικών 
ζωγράφων, όπως του Λεονάρντο Ντα Βίντσι (Τζοκόντα), του 
Ντελακρουά (Σφαγή της Χίου), του Νταβίντ, του Βερονέζε, 
του Ραφαήλ, του Γκόγια, του Ρούμπενς, του Τιτσιάνο, του 
Ρέμπραντ, του Ελ Γκρέκο κ.ά. Για το βράδυ σας προτείνουμε 
να περπατήσετε στις καλλιτεχνικές γειτονιές γύρω από 
το Σαν Ζερμαίν ντε Πρε με την ομώνυμη εκκλησία και τα 
αριστοκρατικά καφέ, όπως το Le Deux Magots και το De 
Flore και να πιείτε το ποτό σας στο μπαρ Αλκαζάρ.
3η μέρα: Παρίσι, Εκδρομή στην Νορμανδία
Ημερήσια εκδρομή στην Νορμανδία με την μεσαιωνική 
Ονφλέρ, την ειδυλλιακή Ντωβίλ, την πιο κοσμική λουτρόπολη 
της Νορμανδίας, και τη δίδυμή της Τρουβίλ. 

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την AIR FRANCE 
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΡΙΣΙ-ΑΘΗΝΑ • Τρεις, τέσσερις ή πέντε διανυ-
κτερεύσεις στο ξενοδοχείο CROWNE PLAZA REPUBLIQUE 4* 
• Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, 
εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάση προγράμματος 
• Ημερήσια εκδρομή στην Νορμανδία • Ξενάγηση στα 
ανάκτορα των Βερσαλλιών & στο Μουσείο του Λούβρου με 
επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου 
μας στο Παρίσι • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για 
τους εκδρομείς έως 75 ετών 
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 προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

ΠΑΡΙΣΙ - DISNEYLAND

Αναχ.: 5,6,7,9,10,11 Απρ. & 25 Μαΐου, 4,5,6 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο 4 μέρες 5 μέρες 6 μέρες
Δίκλινο 595 675 755
3ο άτ έως 12 ετ. 475 515 555
Μονόκλινο 845 975 1115
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 155

Αναχ.: 5,10,26 Απριλίου 6 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο IBIS CLICHY 3*
MAGIC CIRCUS

HOLIDAY INN OPERA 4*
MAGIC CIRCUS

1 Ενήλικας + 1 Παιδί 1645 1945
2 Ενήλικες + 1 Παιδί 2240 2625
2 Ενήλικες 1660 1960
1 Ενήλικας + 2 Παιδιά 2225 2610
3 Ενήλικες + 1 Παιδί 3000 3585
3 Ενήλικες 2360 2800
2 Ενήλικες + 2 Παιδιά 2855 3570
4 Ενήλικες 3020 3600

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 155
Επιβάρυνση για την αναχώρηση 26/4 - 40 ευρώ κατ άτομο

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΠΑΡΙΣΙ-ΑΘΗΝΑ με 
AIR FRANCE • 3, διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογή σας στο 
Παρίσι • 2, διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο MAGIC CIRCUS DISNEYLAND 
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, 
ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα • Αρχηγός-συνοδός του 
γραφείου μας • 3 ημέρες δωρεάν εισόδους στα Πάρκα της Disneyland κατά 
τη διάρκεια της παραμονή σας • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική 
για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων, φόροι 
πόλεων, είσοδοι σε μουσεία (Λούβρου € 17-23, Βερσαλλίες € 15-18 και 
Disneyland € 75-78 ενήλικας - € 65-69 παιδί κάτω των 12) μνημεία & λοιπά 
αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, καθώς & ό,τι 
αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο κ.λ.π.

1η μέρα: Αθήνα - Παρίσι 
2η μέρα: Παρίσι - Βερσαλλίες - Λούβρο - Μουσείο Αρωμάτων 
3η μέρα: Παρίσι
4η - 5η μέρα: Παρίσι - Disneyland
6η μέρα: Παρίσι

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

ΣΤΟΝ ΜΑΓΙΚΟ 
ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ
DISNEYLAND

Ομαδικά Ταξίδια στην Ευρώπη

4η μέρα: Παρίσι, στο Βασίλειο της Disneyland
Πρωινή αναχώρηση για την Disneyland (32 χιλιόμετρα από 
το Παρίσι). Ταξιδέψτε με τους πειρατές της Καραϊβικής ή τον 
Ιντιάνα Τζόουνς στην "Χώρα της Περιπέτειας", χαθείτε στο 
άπειρο με ένα διαστημόπλοιο στο "Βουνό του Διαστήματος". 
Συναντήστε τον Μίκυ, τον Ντόναλντ, τον Πινόκιο, τη Χιονάτη 
και τους εφτά νάνους στη "Χώρα της Φαντασίας", απολαύστε 
υπέροχα θεάματα και σόου που κόβουν την ανάσα. Καλή 
διασκέδαση στην χώρα του παραμυθιού! Επιστροφή στο 
Παρίσι. 
5η μέρα: Παρίσι - Μουσείο αρωμάτων Φραγκονάρ - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για το μουσείο-εργαστήριο αρωμάτων 
Φραγκονάρ (Fragonard), που στεγάζεται σε ένα από τα 
πιο όμορφα κτίρια της πόλης του Φωτός και στο παρελθόν 
είχε φιλοξενήσει μεγάλες προσωπικότητες, όπως η Μαρία 
Κάλλας. Μυηθείτε στα μυστικά της αρωματοποιίας και 
εμπιστευθείτε την όσφρησή σας για τις αγορές σας. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα. 
Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές και επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραληφθεί κάτι. Το 4ήμερο πρόγραμμα στις 6/4 και 25/5 
δεν περιλαμβάνει την εκδρομή στην Νορμανδία και το 
6ήμερο περιλαμβάνει μία επιπλέον ελεύθερη μέρα. Τελικό 
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
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1η μέρα: Αθήνα - Ντουμπρόβνικ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το 
Ντουμπρόβνικ, "το Διαμάντι της Αδριατικής". 
Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
2η μέρα: Ντουμπρόβνικ, Ξενάγηση 
Σήμερα θα γνωρίσουμε την μεσαιωνική πόλη, 
περπατώντας στο εσωτερικό του κάστρου με 
τις εκκλησιές, τα παλάτια, τις κρήνες και τα 
πανύψηλα πέτρινα κτίρια με τα παράθυρα-
πολεμίστρες και τις μικροσκοπικές κρεμαστές 
αυλές. Στη μέση "κυλάει" η Placa-Stradun, 
ένας υπέροχος κεντρικός πλακόστρωτος 
πεζόδρομος, που οδηγεί από την Πύλη Pile, το 
σιντριβάνι Onofrio (ένα από τα διασημότερα 
ορόσημα της πόλης), την Εκκλησία του 
Σωτήρος και το φραγκισκανικό μοναστήρι 
στη δυτική πλευρά, στην πλατεία Luza με 
την Στήλη του Ορλάνδου, τον Πύργο του 
Ρολογιού, την εκκλησία του προστάτη της 
πόλης Sveti Vlaho (Άγιος Βλάσιος) και το 
Παλάτι Sponza, στην άλλη άκρη, κοντά στην 
Πύλη Ploce. Απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο.
3η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Σπλιτ - Ντουμπρόβνικ
Πρωινή αναχώρηση κατά μήκος των 
δαντελωτών ακτών της Δαλματίας για 
να καταλήξουμε σε μια ακόμη σημαντική 
πόλη με μεγάλο λιμάνι, το Σπλιτ. Εδώ θα 
περπατήσουμε για να γνωρίσουμε την πόλη 
που ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Διοκλητιανός 
επέλεξε για να κτίσει το παλάτι του σε σχήμα 
ρωμαϊκού κάστρου (μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς της Ουνέσκο). Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Κότορ - Μπούντβα 
(Μαυροβούνιο) - Ντουμπρόβνικ
Σήμερα θα αναχωρήσουμε προς τις ακτές 
του Μαυροβουνίου. Πρώτος μας σταθμός 
ο ρωμαϊκός καθεδρικός ναός του Αγίου 
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ-ΑΘΗΝΑ με την AEGEAN • Τέσσερις 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3* & 4* • Πρωινό μπουφέ & ένα δείπνο καθημερινά (Ημιδιατροφή) • 
Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές, βάση προγράμματος • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, check point/parking 20 ευρώ κατ 
άτομο, είσοδοι σε μουσεία/χώρους, ποτά, αχθοφορικά και φιλοδωρήματα και ότι ρητά δεν αναφέρεται στο 
πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ, ΖΑΓΚΡΕΜΠ-ΑΘΗΝΑ με CROATIA 
AIRLINES • Πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3* & 4* • Πρωινό μπουφέ & ένα δείπνο καθημερινά 
(Ημιδιατροφή) • Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές βάση προγράμματος • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου 
μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check point/parking 20 ευρώ κατ άτομο, 
φόροι πόλεων, είσοδοι σε μουσεία, χώροι, ποτά, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα και ότι ρητά δεν αναφέρεται 
στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό.

1η μέρα: Αθήνα - Ντουμπρόβνικ
2η μέρα: Ντουμπρόβνικ, Ξενάγηση 
Αναλυτική περιγραφή των 2 παραπάνω 
ημερών στο πρόγραμμα "ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 
ΣΠΛΙΤ (Κροατία) - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΝΤΒΑ 
(Μαυροβούνιο/Μόντε Νέγκρο)"
3η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Τρογκίρ - Σπλιτ - Σολίν 
Πρωινή αναχώρηση για το γραφικό Τρογκίρ με 
το εξαίσιο ιστορικό του κέντρο, που βρίσκεται 
πάνω σε ένα νησί. Συνεχίζουμε κατά μήκος 
των δαντελωτών ακτών της Δαλματίας για να 
φθάσουμε σε μια ακόμη σημαντική πόλη με 
μεγάλο λιμάνι, το Σπλιτ. Εδώ θα περπατήσουμε 
για να γνωρίσουμε την πόλη που ο Ρωμαίος 
αυτοκράτορας Διοκλητιανός επέλεξε για να κτίσει 
το παλάτι του σε σχήμα ρωμαϊκού κάστρου 
(μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Ουνέσκο). 
Αναχώρηση για το επιλεγμένο μας ξενοδοχείο 4* 
στην περιοχή Σολίν. Δείπνο.
4η μέρα: Σολίν - Ζαντάρ - Λίμνες Πλίτβιτσε - Ζάγκρεμπ
Σήμερα αναχωρούμε για το πανέμορφο Ζαντάρ 
με τα επιβλητικά τείχη, τη ρωμαϊκή αγορά 
τον καθεδρικό ναό της Αγίας Αναστασίας και 
την όμορφη παραλία του. Συνεχίζουμε προς 
την περιοχή των Λιμνών Πλίτβιτσε, για να 
επισκεφθούμε το Εθνικό Πάρκο με τις δεκαέξι 
λίμνες σε διαφορετικά επίπεδα, που επικοινωνούν 
μεταξύ τους με καταρράκτες, δημιουργώντας 
μια "σκάλα", σε ένα υπέροχο φυσικό τοπίο με 
πλούσια βλάστηση. Ένα θέαμα συναρπαστικό, 
με τα χρώματα του νερού να ποικίλουν από 
μπλε σε γαλάζιο ή σε πράσινο, ανάλογα με την 
ποσότητα των ορυκτών και των οργανισμών που 
περιέχει, καθώς και από τη γωνία των ηλιακών 
ακτίνων. Καταλήγουμε στο όμορφο Ζάγκρεμπ, την 
πρωτεύουσα της Κροατίας, που περιβάλλεται από 
δάση και πάρκα ανάμεσα στις πλαγιές του όρους 
Μενβεντνίτσα στα βόρεια και τον ποταμό Σάβο 
στα νότια. Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4*. 
Δείπνο. Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 150

5η μέρα: Ζάγκρεμπ - Σπήλαια Ποστόινα - 
Λιουμπλιάνα - Ζάγκρεμπ
Πρωινή αναχώρηση για την γειτονική Σλοβενία, 
όπου θα επισκεφθούμε τα μεγαλόπρεπα και 
εντυπωσιακά σπήλαια της Ποστόινα με τους 
σταλακτίτες και σταλαγμίτες να σχηματίζουν 
καταπληκτικές παραστάσεις. Ακολουθεί η 
πανέμορφη Λιουμπλιάνα, η πρωτεύουσα της 
Σλοβενίας, με την υπέροχη μεσαιωνική παλαιά 
πόλη στις όχθες του ομώνυμου ποταμού. 
Η πλατεία Πρέσερεν με έντονο το Ιταλικό 
στυλ, ο καθεδρικός του Αγίου Νικολάου, το 
αρχιεπισκοπικό παλάτι, η γέφυρα των Δράκων 
και το Δημαρχείο είναι μερικά από τα αξιοθέατα 
της πανέμορφης πόλης. Επιστροφή στο 
Ζάγκρεμπ. Δείπνο.
6η ημέρα: Ζάγκρεμπ - Αθήνα
Κατά την πρωινή περιπατητική ξενάγηση της 
πόλης θα δούμε τη λεωφόρο Κύριλλου και 
Μεθόδιου, την πλατεία του Αγίου Μάρκου 
με τον θυρεό της χώρας και το Δημαρχείο με 
την πέτρινη αψίδα. Θα περιηγηθούμε επίσης 
στην Άνω Πόλη, όπου βρίσκεται ο επιβλητικός 
καθεδρικός ναός και η αρχιεπισκοπή και θα 
δούμε το προεδρικό μέγαρο, τη Βουλή και άλλα 
κυβερνητικά κτίρια. Μεταφορά στο αεροδρόμιο 
και πτήση για την Αθήνα.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά ή και αντίστροφα, χωρίς να παραλειφθεί 
κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΚΡΟΑΤΙΑ - ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΣΠΛΙΤ (Κροατία)

ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΝΤΒΑ (Μαυροβούνιο/Μόντε Νέγκρο)

Αναχ.: 6,10,29 Απριλίου, 5 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο 6/4 10/4 29/4

Δίκλινο 485 440 595
3ο άτ έως 12 ετ. 280 220 545
Μονόκλινο 625 620 795

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 150
Ζητήστε μας το πρόγραμμα για 6,10,29/4

Τρύφωνος, που βρίσκεται στην παλιά πόλη 
του Κότορ - μια πόλη που κτίστηκε μεταξύ 
12ου και 14ου αιώνα και αποτελεί μνημείο 
φυσικής ομορφιάς και πολιτισμού. Βρίσκεται 
στο βαθύτερο σημείο των ακτών του 
Μαυροβουνίου και θεωρείται το ομορφότερο 
φιόρδ της Αδριατικής και της Νότιας Ευρώπης. 
Το Κότορ περιβάλλεται από μεσαιωνικά τείχη 
που ξεκινούν από τη θάλασσα και καταλήγουν 
στην βραχώδη κορυφή της πόλης. Στην 
περιήγησή μας θα δούμε το μουσείο της 
Ναυτικής ιστορίας, το παλάτι του πρίγκιπα 
Πέτροβιτς και την ορθόδοξη εκκλησία του 
Αγίου Λουκά. Συνεχίζουμε για την παλαιότερη 
πόλη των ακτών του Μαυροβουνίου, την 
Μπούντβα, τη "Μητρόπολη του Μοντενέγρικου 
Τουρισμού". Θα περπατήσουμε στα γραφικά 
σοκάκια με τις πολλές μικρές εκκλησίες και τα 
παραδοσιακά καταστήματα. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο.
5η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Αθήνα 
Λίγος χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της 
πόλης για μια τελευταία βόλτα. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.

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

Αναχ.: 24 Μαΐου, 14 Ιουν.,
2 Ιουλ., 6 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 695
3ο άτ έως 12 ετ. 645
Μονόκλινο 895

Ομαδικά Ταξίδια στην Ευρώπη
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1η μέρα: Αθήνα - Μόναχο - Σάλτσμπουργκ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μόναχο 
με LUFTHANSA. Φθάνοντας θα αναχωρήσουμε 
για το πανέμορφο Σάλτσμπουργκ, διασχίζοντας το 
εντυπωσιακό τοπίο της Βαυαρίας και λίγο αργότερα 
της Αυστρίας. Άφιξη και ξενάγηση στην πόλη, κατά τη 
διάρκεια της οποίας θα δούμε το παλάτι Μίραμπελ με 
τους κήπους του, ενώ, αφού διασχίσουμε το ποτάμι, 
θα φθάσουμε στην Γκρέιντεγκάσε (Greidegasse), τον 
κεντρικό εμπορικό δρόμο της παλιάς πόλης. Ανάμεσα 
σε κομψές μπουτίκ και βιτρίνες με πορσελάνινες κούκλες 
βρίσκεται το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Μότσαρτ και 
σήμερα αποτελεί το ομώνυμο Μουσείο με ενδιαφέροντα 
προσωπικά και οικογενειακά αντικείμενα. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο EUROPA SALZBURG 4* sup. (www.
austriatraned.at).

2η μέρα: Σάλτσμπουργκ - Μουσείο Σβαρόφσκι - 
Ίννσμπρουκ - Σάλτσμπουργκ
Πρωινή αναχώρηση για επισκεφθούμε το εκπληκτικό 
μουσείο Σβαρόφσκι - ένα ταξίδι στον μαγικό, θαυμαστό, 
παραμυθένιο κόσμο των κρυστάλλων Σβαρόφσκι. 
Εδώ θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε και τις αγορές 
σας. Συνεχίζουμε για να επισκεφθούμε το κουκλίστικο 
Ίννσμπρουκ, με τις πλατείες του, τα δρομάκια του, 
τον καθεδρικό ναό και το παλάτι. Επιστροφή στο 
Σάλτσμπουργκ.
3η μέρα: Σάλτσμπουργκ - Κάστρο Νοϊσβανστάιν, 
Ομπεραμεργκάου, Ρομαντικός Δρόμος - Μόναχο
Πρωινή αναχώρηση για να επισκεφθούμε το γραφικό 

χωριό Ομπεραμεργκάου, παγκοσμίως γνωστό για τα 
ξύλινα ζωγραφιστά σπιτάκια του και κυρίως για τη 
θεατρική αναπαράσταση των Παθών του Χριστού κάθε 
10 χρόνια - 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 
Νοϊσβανστάιν, που δεσπόζει στον λόφο. Συνεχίζουμε για 
το Μόναχο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο COURTYARD 
CITY CENTER 4* sup. (www.marriott.com).
4η μέρα: Μόναχο, Ξενάγηση
Πρωινή ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης με τα 
εντυπωσιακά μέγαρα και τα πολλά αξιοθέατα. Θα δούμε 
το ρολόι του επιβλητικού Δημαρχείου που χτυπάει δύο 
φορές την ημέρα, με τις 32 πολύχρωμες φιγούρες να 
κινούνται προς δυο κατευθύνσεις υπό τους ήχους 43 
καμπανών, γιορτάζοντας τον γάμο του Δούκα Γουλιέλμου. 
Επίσης θα επισκεφθούμε παγκοσμίου φήμης μουσεία και 
πινακοθήκες (εφόσον είναι ανοικτά), όπως την πρόσφατα 
ανακαινισμένη Alte Pinakotek, τη Νέα Πινακοθήκη και το 
Deutches Museum, που καλύπτει κάθε είδος επιστήμης 
και τεχνολογίας σε πενήντα πέντε διαφορετικές αίθουσες. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Μόναχο - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος το πρωί. Αργά το μεσημέρι μεταφορά 
στο αεροδρόμιο και πτήση 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-ΜΟΝΑΧΟ-ΑΘΗΝΑ με LUFTHANSA • Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχεία 4*, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα ή παρόμοια • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, 
περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάση προγράμματος • 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, προτεινόμενο κλπ.

ΜΟΝΑΧΟ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

Αναχ.: 6 Απριλίου, 5 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 495
3ο άτ έως 12 ετ. 445
Μονόκλινο 645

Αναχ.: 27 Απριλίου, 5 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 795

3ο άτομο έως 12 ετών 695

Μονόκλινο 995

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων: € 180

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 150

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με την SWISS 
ΑΘΗΝΑ-ΖΥΡΙΧΗ-ΑΘΗΝΑ • Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε 4* 
ξενοδοχείο στο Κολμάρ • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Δύο 
γεύματα και τέσσερις οινικές δοκιμές • 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, check points - parking € 20 κατ άτομο, αχθοφορικά, 
φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & λοιπά αξιοθέατα, και 
ό,τι δεν αναφέρεται στα προσφερόμενα.

1η μέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πρωινή πτήση για ΖΥΡΙΧΗ. Άφιξη 
και ξενάγηση πόλης. Αναχώρηση για COLMAR και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ γεύμα σε τοπικό εστιατόριο με γευστικούς 
συνδυασμούς κρασιού και τοπικών γαστρονομικών σπεσιαλιτέ.
2η μέρα: ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Αναχώρηση για το Riquewihr & Ribeauville. Επίσκεψη στο γραφικό 
χωριό Riquewiur και στους αμπελώνες της περιοχής - μύηση στα 
μυστικά της τοπικής ποικιλίας Riesling. Eλεύθερος χρόνος για ελαφρύ 
γεύμα. Στις 15:30 ξενάγηση στο εμβληματικό οινοποιείο Dopff στο 
χωριό Ribeauville και γευσιγνωσία στη σάλα του οινοποιείου.
3η μέρα: ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Αναχώρηση για Στρασβούργο. Πρωινή ξενάγηση. Στις 14:00 αναχώ-
ρηση για Eguisheim για γευσιγνωσία οίνων Gewurztraminer. Eπιλογή 
από 3 οινοποιεία Baur winery, Domaine Emile Beyer, Paul Schmeider. 
Επίσκεψη στο Maison Lucien Doriath για γευστική δοκιμή Foies Gras, 
στην περιοχή Soultz-les-Bains.
4η μέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Πρωινή αναχώρηση για Μέλανα Δρυμό και την πόλη Freibourg.
Περιήγηση στα αξιοθέατα πόλης. Επίσκεψη σε chocolaterie - black 
forest. Ελεύθερος χρόνος. Μετά το μεσημέρι επίσκεψη στο οινοποιείο 
Philippe Lang.
5η μέρα: ΤΡΙΤΗ 1η ΜΑΪΟΥ 2018 
Χρόνος για τελευταία βόλτα στο Colmar. Αναχώρηση στις 12:00 
για Βασιλεία. Άφιξη και περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης. 
Αναχώρηση στις 16.00 για Ζυρίχη. Άφιξη στο αεροδρόμιο Ζυρίχης και 
πτήση επιστροφής για Αθήνα.

«ΣΤΑ ΟΙΝΙΚΑ ΜΟΝΟΜΑΤΙΑ 

ΤΗΣ ΑΛΣΑΤΙΑΣ»
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Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΑΘΗΝΑ με την LUFTHANSA • Δύο διανυκτερεύσεις στο 
ξενοδοχείο HILTON STRASBOURG 4* Sup & δύο διανυκτερεύσεις στο CROWNE PLAZA 4* στη Χαιδελβέργη • 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, check points - parking € 20 κατ άτομο, αχθοφορικά, 
φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & λοιπά αξιοθέατα, και ό,τι δεν αναφέρεται στα προσφερόμενα.

1η μέρα: Αθήνα - Φρανκφούρτη - Μπάντεν Μπάντεν 
- Στρασβούργο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με 
LUFTHANSA για Φρανκφούρτη. Φθάνοντας θα 
αναχωρήσουμε για την γραφική λουτρόπολη 
Μπάντεν Μπάντεν με τους ολάνθιστους κήπους και 
τον ποταμό Όος να την διαρρέει, γνωστή για τις 
ιαματικές πηγές, τα λουτρά του Καρακάλα, αλλά και 
το ιστορικό Καζίνο, το κτίριο-κόσμημα της πόλης. 
Συνεχίζουμε για το Στρασβούργο και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο HILTON STRASBOURG 4* sup. 
(www.hilton.com).
2η μέρα: Στρασβούργο - Αλσατικός Δρόμος του 
Κρασιού, Εγκισέμ, Κολμάρ, Ρίκβιρ - Στρασβούργο 
(Ξενάγηση)
Πρωινή αναχώρηση για το γραφικό χωριό Εγκισέμ 
(Eguisheim), γνωστό για τα ερείπια των τριών 
κάστρων του και για το υπέροχο κρασί του, 
καθώς το ιδιαίτερο κλίμα της περιοχής ευνοεί την 
αμπελοκαλλιέργεια. Συνεχίζοντας το οδοιπορικό 
μας στην καρδιά της Αλσατίας, θα φθάσουμε στο 
γοητευτικό Κολμάρ με την πλούσια μεσαιωνική και 
αναγεννησιακή του αρχιτεκτονική και θα καταλήξουμε 
στο "χωριό των αμπελουργών", το Ρίκβιρ 
(Riquewihr), έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό, 
φωλιασμένο πίσω από τα μεσαιωνικά του τείχη που 
μοιάζουν ανέπαφα. Επιστροφή και περιήγηση στο 
Στρασβούργο, όπου θα δούμε τον ύψους 149 μέτρων 
Καθεδρικό ναό της Notre Dame και το εντυπωσιακό 
Αστρονομικό ρολόι που βρίσκεται στο εσωτερικό του. 
Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην κουκλίστικη 
"Petite France"/Μικρή Γαλλία - το ιστορικό κέντρο 
του Στρασβούργο με τα ξύλινα σπιτάκια, μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. 

ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΑΛΣΑΤΙΑ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΑΘΗΝΑ με την LUFTHANSA • Τρεις 
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο HILTON STRASBOURG 4* Sup ή παρόμοιο • 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, check points - parking € 20 κατ άτομο, 
αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & λοιπά αξιοθέατα, και ό,τι δεν αναφέρεται στα 
προσφερόμενα.

1η μέρα: Αθήνα - Φρανκφούρτη (Ξενάγηση) - Μπάντεν 
Μπάντεν - Στρασβούργο (Ξενάγηση 1ο μέρος)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με 
LUFTHANSA για Φρανκφούρτη. Άφιξη και 
περιήγηση στην πόλη, που εκτός από έδρα του 
Χρηματιστηρίου θεωρείται δίκαια το "Μανχάταν" 
του Μάιν. Επόμενος σταθμός μας θα είναι στην 
γραφική λουτρόπολη Μπάντεν Μπάντεν, γνωστή 
για τις ιαματικές πηγές, τα λουτρά του Καρακάλα, 
αλλά και το Καζίνο, το κτίριο-κόσμημα της πόλης. 
Αναχώρηση για το Στρασβούργο, όπου κατά την 
περιήγησή μας στο κέντρο της πόλης θα δούμε 
τον ύψους 149 μέτρων Καθεδρικό ναό της Notre 
Dame και το εντυπωσιακό Αστρονομικό ρολόι που 
βρίσκεται στο εσωτερικό του. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο HILTON STRASBOURG 4* sup. (www.
hilton.com).
2η μέρα: Στρασβούργο (Ξενάγηση 2ο μέρος), Αλσατικός 
Δρόμος του Κρασιού - Εγκισέμ, Κολμάρ, Ρίκβιρ
Σήμερα το πρωί θα περιηγηθούμε στην κουκλίστικη 
"Petite France"/Μικρή Γαλλία - το ιστορικό 
κέντρο του Στρασβούργο με τα ξύλινα σπιτάκια, 
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. 
Επόμενος σταθμός μας, το γραφικό χωριό Εγκισέμ 
(Eguisheim), γνωστό για τα ερείπια των τριών 
κάστρων του και για το υπέροχο κρασί του, 
καθώς το ιδιαίτερο κλίμα της περιοχής ευνοεί την 
αμπελοκαλλιέργεια. Συνεχίζοντας το οδοιπορικό 
μας στην καρδιά της Αλσατίας, θα φθάσουμε στο 
γοητευτικό Κολμάρ με την πλούσια μεσαιωνική 
και αναγεννησιακή του αρχιτεκτονική και θα 
καταλήξουμε στο "χωριό των αμπελουργών", το 

Ρίκβιρ (Riquewihr), έναν δημοφιλή τουριστικό 
προορισμό, φωλιασμένο πίσω από τα μεσαιωνικά 
του τείχη που μοιάζουν ανέπαφα.
3η μέρα: Στη μαγεία του Μέλανα Δρυμού, 
Φράιμπουργκ, Λίμνη Τίτιζεε, Καταρράκτες 
Τρίμπεργκ
Σήμερα θα γνωρίσουμε το παραμυθένιο φυσικό 
τοπίο με τις αμέτρητες ομορφιές (πεύκα, έλατα, 
καταρράκτες, λίμνες), τις γραφικές πόλεις και χωριά 
με ξύλινα κουκλίστικα σαλέ του περίφημου Μέλανα 
Δρυμού. Πρώτη μας στάση το Φράιμπουργκ, 
από τις πιο φημισμένες πανεπιστημιουπόλεις 
της Γερμανίας, στην οποία θα περιηγηθούμε 
περιπατητικά. Συνεχίζουμε για την καρδιά του 
μαγευτικού Μαύρου Δάσους (τα πυκνά δέντρα 
εμποδίζουν το φως του ήλιου στο εσωτερικό του, 
εξ ου και η ονομασία), φθάνουμε στην "πνιγμένη" 
στο πράσινο λίμνη Τίτιζεε και καταλήγουμε στους 
υψηλότερους καταρράκτες της Γερμανίας (163 
μέτρα), στην περιοχή του Τρίμπεργκ.
4η μέρα: Στρασβούργο - Χαϊδελβέργη 
Φρανκφούρτη - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για τη Χαϊδελβέργη, όπου θα 
περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο ιστορικό της 
κέντρο με το παλιό Πανεπιστήμιο και την εκκλησία 
του Αγίου Πνεύματος, θα θαυμάσουμε τα μπαρόκ 
αρχιτεκτονικής κτίρια και την πολύβουη κεντρική 
πλατεία της αγοράς. Στη συνέχεια μπορείτε να 
ανεβείτε στο επιβλητικό Schloss (Κάστρο της 
Χαϊδελβέργης), για να θαυμάσετε πανοραμικά την 
πόλη και τον ποταμό Νέκαρ που τη διασχίζει, αλλά 
και για να δείτε το περίφημο Γερμανικό μουσείο 
Φαρμακευτικής. Περπατήστε επίσης στον εμπορικό 
πεζόδρομο της παλιάς πόλης, την Χαουπτστράσσε 
(Haupstrasse), που θεωρείται ο μεγαλύτερος της 
Γερμανίας (1.600 μέτρα). Αναχώρηση για το αερο-
δρόμιο της Φρανκφούρτης και πτήση για την Αθήνα.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι.

ΜΕΛΑΝΑΣ ΔΡΥΜΟΣ - ΑΛΣΑΤΙΑ

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

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

3η μέρα: Στη μαγεία του Μέλανα Δρυμού, 
Φράιμπουργκ, Λίμνη Τίτιζεε, Καταρράκτες Τρίμπεργκ 
- Χαϊδελβέργη
Σήμερα θα γνωρίσουμε το παραμυθένιο φυσικό 
τοπίο με τις αμέτρητες ομορφιές (πεύκα, έλατα, 
καταρράκτες, λίμνες), τις γραφικές πόλεις και χωριά 
με ξύλινα κουκλίστικα σαλέ του περίφημου Μέλανα 
Δρυμού. Πρώτη μας στάση το Φράιμπουργκ, από τις 
πιο φημισμένες πανεπιστημιουπόλεις της Γερμανίας, 
στην οποία θα περιηγηθούμε περιπατητικά. 
Συνεχίζουμε για την καρδιά του μαγευτικού Μαύρου 
Δάσους (τα πυκνά δέντρα εμποδίζουν το φως του 
ήλιου στο εσωτερικό του, εξ ου και η ονομασία), 
φθάνουμε στην "πνιγμένη" στο πράσινο λίμνη Τίτιζεε 
και καταλήγουμε στους υψηλότερους καταρράκτες 
της Γερμανίας (163 μέτρα), στην περιοχή του 
Τρίμπεργκ. Αναχώρηση για Χαιδελβέργη και 
τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο CROWNE 
PLAZA 4* sup. (www.crowneplazaheidelberg.de)
4η μέρα: Χαϊδελβέργη (Ξενάγηση)
Σήμερα θα περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο 
ιστορικό της κέντρο με το παλιό Πανεπιστήμιο και 
την εκκλησία του Αγίου Πνεύματος, θα θαυμάσουμε 
τα μπαρόκ αρχιτεκτονικής κτίρια και την πολύβουη 
κεντρική πλατεία της αγοράς. Στη συνέχεια μπορείτε 
να ανεβείτε στο επιβλητικό Schloss (Κάστρο της 
Χαϊδελβέργης), για να θαυμάσετε πανοραμικά την 
πόλη και τον ποταμό Νέκαρ που τη διασχίζει, αλλά 
και για να δείτε το περίφημο Γερμανικό μουσείο 
Φαρμακευτικής. Περπατήστε επίσης στον εμπορικό 
πεζόδρομο της παλιάς πόλης, την Χαουπτστράσσε 
(Haupstrasse), που θεωρείται ο μεγαλύτερος της 
Γερμανίας (1.600 μέτρα).
5η μέρα: Χαϊδελβέργη - Φρανκφούρτη - Αθήνα 
Πρωινή αναχώρηση για τη Φρανκφούρτη, που 
εκτός από έδρα του Χρηματιστηρίου θεωρείται 
δίκαια το "Μανχάταν" του Μάιν. Λίγος χρόνος για 
να περπατήσουμε στον πεζόδρομο Zeil που είναι 
η χαρά του shopping. Το απόγευμα μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι.

Αναχ.: 5 Απριλίου, 5 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο SMART PRICE

Δίκλινο 455 495
3ο άτ έως 12 ετ. 415 455
Μονόκλινο 625 665

Αναχ.: 25 Μαΐου 4 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο SMART PRICE

Δίκλινο 395 445
3ο άτ έως 12 ετ. 345 395
Μονόκλινο 525 575

ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ
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1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ, Ξενάγηση, Κρουαζιέρα στα 
κανάλια/Δώρο του Γραφείου μας
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Άμστερνταμ 
με KLM. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια 
της οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων τα Βασιλικά Ανάκτορα, την 
πλατεία Ρέμπραντ, τον κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό κ.ά. 
Στη συνέχεια θα απολαύσετε μία κρουαζιέρα στα κανάλια της 
"Βενετίας του Βορρά" - δώρο του Γραφείου μας. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο NOVOTEL AMSTERDAM CITY 4* (www.
novotel.com) και ετοιμαστείτε για μία βόλτα με τον αρχηγό μας 
στα περίφημα κόκκινα φανάρια...την γνωστή Red Light District. 
2η μέρα: Άμστερνταμ, Ελεύθερη μέρα (Zaanse Schans, Βόλενταμ) 
Ελεύθερη μέρα για βόλτες, επισκέψεις σε διάφορα αξιοθέατα 
της πόλης και σε μουσεία (Rijks, Van Gogh, έξοδα ατομικά, 
χωρίς ξενάγηση). Για όποιον επιθυμεί, μπορεί να συμμετάσχει 
σε μια προαιρετική εκδρομή (έξοδα ατομικά) στο φημισμένο 
και υπέροχο Zaanse Schans με τα μικρά κανάλια και τους 
παραδοσιακούς ανεμόμυλους, αλλά και στο γραφικό λιμανάκι 
Volendam, όπου θα απολαύσουμε το γεύμα μας σε τοπικό 
εστιατόριο.
3η μέρα: Άμστερνταμ - Γάνδη - Μπρυζ - Βρυξέλλες
Πρωινή αναχώρηση για Γάνδη και Μπρυζ. Στην επιβλητική 
Γάνδη θα επισκεφθούμε τον ναό του St Bavon, όπου θα 
δούμε ένα αριστούργημα τέχνης του 15ου αιώνα - το 
πολύπτυχο των αδερφών Van Eyck "Ο Μυστικός Αμνός" - και 
θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα δρομάκια της πόλης. 
Εν συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την παραμυθένια Μπρυζ, 
όπου θα περπατήσουμε κατά μήκος των μαγευτικών καναλιών 
και των πέτρινων, μικρών, γεφυρών της, θα διασχίσουμε τα 
σοκάκια γύρω από το μεσαιωνικό Κωδωνοστάσιο της κεντρικής 
πλατείας Grotte Markt και της πλατείας του Δημαρχείου Burg 
Markt και θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό Notre-Dame 
de Bruges. Αναχώρηση για τις Βρυξέλλες, όπου θα δούμε το 
καταπράσινο πάρκο Ηeysel με το ομώνυμο θρυλικό στάδιο, 
την Mini-Europe, το βασιλικό παλάτι, την Κινέζικη παγόδα, τον 
Γιαπωνέζικο πύργο και θα φωτογραφήσουμε την πρωτότυπη 
αρχιτεκτονική κατασκευή του ATOMIUM. Επίσης θα δούμε το 
μπαρόκ Χρηματιστήριο, την αριστοκρατική πλατεία Grand-
Sablon, το παρκάκι-πίνακα ζωγραφικής Square du Petit-Sablon 
και το νέο Δικαστικό Μέγαρο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
NH GRAND PLACE ARENBERG 4* (www.nh-hotels.com). Το 
βράδυ προαιρετικός περίπατος με τον ξεναγό μας στην Grand 
Plaz/ Μεγάλη Πλατεία και την γύρω περιοχή.
4η μέρα: Βρυξέλλες - Βατερλό - Ναμύρ - Ντινάντ - Λουξεμβούργο 
- Βρυξέλλες 
Πρωινή αναχώρηση για το Λουξεμβούργο, που θεωρείται 
από τα σπουδαιότερα κέντρα της διεθνούς οικονομικής 

ζωής, περνώντας προηγουμένως από τον ιστορικό χώρο της 
περίφημης μάχης του Βατερλό. Κατά τη διαδρομή μας προς 
Λουξεμβούργο θα διασχίσουμε τις Αρδέννες με τα καταπράσινα 
δάση, τις αχανείς χαράδρες, τα γραφικά χωριουδάκια και τα 
μεγαλοπρεπή κάστρα. Η διαδρομή δίπλα στον ποταμό Μάας 
θα διακοπεί μόνο για λίγο, καθώς θα σταματήσουμε σε μία 
από τις ομορφότερες πόλεις του Βελγίου, τη Ναμύρ (Namur), 
όπου θα επισκεφθούμε το φημισμένο απόρθητο κάστρο της 
πόλης, καθώς και στην γραφική Ντινάντ (Dinant), την πατρίδα 
του Σαξ - εφευρέτη του σαξόφωνου - και της μοναστηριακής 
μπύρας Leffe. Στo "Γιβραλτάρ του Βορρά", την πόλη του 
Λουξεμβούργου, θα περιδιαβούμε τους κεντρικούς δρόμους 
και θα δούμε τον επιβλητικό ναό της Παναγίας, το κυβερνητικό 
κτίριο, το κάστρο, τις κατακόμβες και το φημισμένο για τη θέα 
του μπαλκόνι της Ευρώπης. 
5η μέρα: Άμστερνταμ - Ρόττερνταμ - Ντελφτ - Χάγη - Πάρκο 
Λουλουδιών Keukenhof - Αθήνα 
Πρωινή αναχώρηση για Ρόττερνταμ, στις εκβολές του 
ποταμού Ρήνου. Πάνω σε τεχνητά νησάκια έχουν φυτρώσει 
φουτουριστικού τύπου ουρανοξύστες, προβλήτες, κρεμαστές 
γέφυρες σαν αυτές των Erasmus και Willem. Λίγα χιλιόμετρα 
πιο πέρα, η ιστορική πόλη της Ολλανδίας, Ντελφτ. Επόμενος 
σταθμός μας, η πόλη της Ειρήνης, η 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. Επόμενη στάση μας 
θα είναι στο μεγαλύτερο πάρκο λουλουδιών στον κόσμο, το 
Keukenhof, το οποίο ανοίγει μόνο 2 μήνες τον χρόνο. Μεταφορά 
στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ και 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.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-
ΑΘΗΝΑ με KLM • Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* 
• Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, 
εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάση προγράμματος • 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

BENELUX - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Αναχ.: 5 Απρ. & 24 Μαΐου, 5 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 665
3ο άτ έως 12 ετ. 565
Μονόκλινο 865
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων: 185 € 

Αναχ.: 5,28 Απριλίου, 10 Μαΐου, 14 Ιουνίου 4,5 ημέρες

Τιμές κατ’ άτομο 5 Απρ.
5 μέρες

28 Απρ.
4 μέρες

10 Μαι. & 14 Ιουν.
4 μέρες

Δίκλινο 595 545 495
3ο άτ. έως 12 ετ. 495 445 445
Μονόκλινο 845 745 675
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων: 185 € 

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΑΘΗΝΑ 
με την KLM • Τρεις ή τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής 
σας • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, 
περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάση προγράμματος • Κρουαζιέρα στα κανάλια του 
Άμστερνταμ • Εκδρομή Zaanse Schans, Βόλενταμ με γεύμα • Αρχηγός-συνοδός του 
γραφείου μας • 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, προτεινόμενο κλπ.

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Άμστερνταμ με KLM. Άφιξη 
και μεταφορά στο ξενοδοχείο NOVOTEL AMSTERDAM CITY 4* (www.novotel.
com) ή στο BLUE SQUARE 4* (www.xohotels.com).Το βράδυ ετοιμαστείτε για 
μία βόλτα με τον αρχηγό μας στα περίφημα κόκκινα φανάρια...την γνωστή Red 
Light District.
2η μέρα: Άμστερνταμ, Ξενάγηση, Κρουαζιέρα στα κανάλια/Δώρο του Γραφείου μας 
Πρωινή περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε 
μεταξύ άλλων τα Βασιλικά Ανάκτορα, την πλατεία Ρέμπραντ, τον κεντρικό 
Σιδηροδρομικό Σταθμό κ.ά. Στη συνέχεια θα απολαύσετε μία κρουαζιέρα στα 
κανάλια της "Βενετίας του Βορρά" - δώρο του Γραφείου μας.
3η μέρα: Άμστερνταμ - Zaanse Schans - Βόλενταμ - Άμστερνταμ 
Σήμερα θα διασχίσουμε το κλασικό τοπίο της Ολλανδικής εξοχής με τα Polders 
και τα μικρά κανάλια. Στο φημισμένο και πανέμορφο χωριό Zaanse Schans θα 
θαυμάσουμε 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. Επιστροφή στο Άμστερνταμ το απόγευμα. 
4η μέρα: Άμστερνταμ, Ελεύθερη μέρα (Προαιρετική εκδρομή: Ρότερνταμ, Ντελφτ, 
Χάγη)
Ελεύθερη μέρα για βόλτες, επισκέψεις σε διάφορα αξιοθέατα της πόλης και σε 
μουσεία (Rijks, Van Gogh). Επίσης, σας προτείνουμε μια προαιρετική ημερήσια 
εκδρομή (έξοδα ατομικά) στις φημισμένες πόλεις Ρότερνταμ, Ντελφτ και Χάγη.
5η μέρα: Άμστερνταμ - Αθήνα
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην Αθήνα

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν 
με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Οι εβδομαδιαίες αναχωρήσεις 
πραγματοποιούνται με πτήσεις της AEGEAN. Η διαμονή είναι στο Blue Square. 
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Ομαδικά Ταξίδια στην Ευρώπη
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1η μέρα: Αθήνα - Βερολίνο, Ξενάγηση, μουσείο Περγάμου
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βερολίνο με την AEGEAN. Άφιξη και περιήγηση 
στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την Πύλη του Βραδεμβούργου (σχέδιο 
βασισμένο στα Προπύλαια της Ακρόπολης των Αθηνών), το Ράιχσταγκ (Βουλή), τη στήλη της 
Νίκης, το Δημαρχείο, τμήματα από το πρώην Τείχος του Βερολίνου, την Όπερα κλπ. και θα 
καταλήξουμε στο ιδιαίτερα ενδιαφέρον Μουσείο Περγάμου, με μία από τις μεγαλύτερες συλλογές 
ελληνικών αρχαιοτήτων (μεγάλο μέρος του, όμως είναι κλειστό λόγω ανακαίνισης). Μεταφορά 
και τακτοποίηση σε ένα από τα επιλεγμένα ξενοδοχεία PARK INN by RADDISON 4* (www.
parkinn-berlin.de)
 2η μέρα: Βερολίνο - Aνάκτορα Σαν Σουσί - Πότσδαμ - Βερολίνο 
Πρωινή αναχώρηση για το ιστορικό Πότσδαμ και τα περίφημα ανάκτορα Σαν Σουσί. Μέσα 
σε ένα υπέροχο σκηνικό από λίμνες και μεγαλειώδεις κήπους, βρίσκονται τα ανάκτορα του 
Φρειδερίκου Β’, που σκοπό είχαν να συναγωνιστούν τις Βερσαλλίες. Επιστροφή στο Βερολίνο 
και χρόνος ελεύθερος. 
3η μέρα: Βερολίνο, Ελεύθερη μέρα 
Ελεύθερη μέρα για βόλτες στην όμορφη αυτή πόλη, επισκέψεις σε διάφορα αξιοθέατα, σε άκρως 
ενδιαφέροντα μουσεία και πινακοθήκες. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε την καρδιά του 
νέου Βερολίνου, την πλατεία Πότσδαμ (Potsdam Platz), όπου βρίσκεται το Sony Center με τον 
εντυπωσιακό θόλο, το κινηματογραφικό μουσείο με κοστούμια της Μάρλεν Ντίντριχ, το Καζίνο 
κ.ά.- μια πλατεία που δεν κοιμάται ποτέ.
4η μέρα: Βερολίνο - Δρέσδη - Βερολίνο
Πρωινή αναχώρηση για ημερήσια εκδρομή στην ιστορική Δρέσδη, στις όχθες του ποταμού 
Έλβα. Μεγαλοπρεπή κτίρια μπαρόκ αρχιτεκτονικής φανερώνουν την αίγλη του παρελθόντος. 
Επιστροφή στο Βερολίνο.
5η μέρα: Βερολίνο - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραληφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN • Τέσσερις 
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PARK INN by RADDISON 4* • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • 
Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, βάση προγράμματος • Ημερήσια εκδρομή στη 
Δρέσδη • Είσοδος στο μουσείο Περγάμου και στα Ανάκτορα 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, φόροι πόλεων, αχθοφορικά, 
φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & λοιπά αξιοθέατα και ότι δεν αναφέρεται στα 
προσφερόμενα.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΖΥΡΙΧΗ-ΑΘΗΝΑ με SWISS INTERNATIONAL • Δύο 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 κ.λπ.

1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Μοντρέ - Λωζάννη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ζυρίχη 
με την SWISS INTERNATIONAL. Φθάνοντας 
θα αναχωρήσουμε για την υπέροχη Λωζάννη με 
ενδιάμεση επίσκεψη στο Μοντρέ, μια από τις πιο 
όμορφες πόλεις της Ελβετίας. Ελεύθερος χρόνος 
και συνεχίζουμε για την πόλη-ζωγραφιά, τη 
Λωζάννη. Πεζοί, θα επισκεφθούμε το παλιό τμήμα 
της πόλης με τους φιδογυριστούς πεζοδρόμους και 
τις μικροσκοπικές πλατείες, μέχρι να φθάσουμε 
στον γοτθικό καθεδρικό ναό του 12ου αιώνα, χωρίς 
βέβαια να παραλείψουμε να δούμε το μουσείο των 
Ολυμπιακών Αγώνων στο Ουσί. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο DE LA PAIX 4* (www.hoteldelapaix.net). 
2η μέρα: Λωζάννη - Γενεύη - Λωζάννη
Πρωινή αναχώρηση για την κοσμοπολίτικη Γενεύη, 
όπου θα δούμε κτίρια Διεθνών Οργανισμών, 
όπως του ΟΗΕ και του Ερυθρού Σταυρού, καθώς 
και το τεράστιο σιντριβάνι που αναβλύζει μέσα 
από τη λίμνη και αποτελεί μαζί με το πολύχρωμο 
λουλουδιασμένο ρολόι, το σύμβολο της πόλης. 
Ελεύθερος χρόνος για να περπατήσετε στην παλιά 
πόλη με τα πλακόστρωτα δρομάκια, τις κουκλίστικες 
αντικερί, τα μικροσκοπικά βιβλιοπωλεία, τα 
πολυάριθμα εστιατόρια και καφέ. Επιστροφή στη 
Λωζάννη.
3η μέρα: Λωζάννη - Βέρνη - Ζυρίχη
Πρωινή αναχώρηση για την ρομαντική πρωτεύουσα 
της Ελβετίας, τη Βέρνη, που είναι κτισμένη σε μια 
καμπή του ποταμού Άαρ με φόντο τις Άλπεις. Κατά 
την περιήγησή μας θα δούμε το Κοινοβούλιο, τον 

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 150 περίπου

Αναχ.: 5,27 Απριλίου & 24 Μαΐου 5 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο 5/4 27/4 & 24/5

Δίκλινο 565 495
3ο άτ έως 12 ετ. 495 425
Μονόκλινο 755 685

πύργο του ιστορικού ρολογιού, τον επιβλητικό 
Καθεδρικό ναό και θα περπατήσουμε στους 
πεζόδρομους με τα μεσαιωνικά κτίρια. Συνεχίζουμε 
για τη Ζυρίχη, την οικονομική πρωτεύουσα της 
χώρας, όπου θα δούμε την παγκοσμίως γνωστή 
λεωφόρο Μπανχοφστράσσε, την εκκλησία 
Φράουμυνστερ με τα βιτρώ του Σαγκάλ, το 
Δημαρχείο κλπ. και θα περπατήσουμε στους 
πεζοδρόμους της παλιάς πόλης. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο COURTYARD by MARRIOTT ZURICH 
NORD 4* (www.courtyardzurich.com)
4η μέρα: Ζυρίχη - Λουκέρνη - Ιντερλάκεν - Ζυρίχη
Σήμερα θα επισκεφθούμε την κουκλίστικη 
Λουκέρνη, κτισμένη στις όχθες της λίμνης των 
τεσσάρων καντονιών, όπου θα δούμε παλαιό 
Δημαρχείο, την χαρακτηριστική σκεπαστή 
ξύλινη γέφυρα, το μνημείο του Λιονταριού και 
άλλα αξιοθέατα. Στη συνέχεια αναχωρούμε για 
το δημοφιλές τουριστικό θέρετρο Ιντερλάκεν, 
που βρίσκεται ανάμεσα στις λίμνες Τουν και 
Μπριντς σε απόσταση αναπνοής από τον 
εντυπωσιακό και πάντα χιονισμένο ορεινό όγκο 
του Γιουνγκφράου (Jungfrau). Ελεύθερος χρόνος 
για να απολαύσουμε την πόλη με τα ανθοστόλιστα 
πάρκα και επιστροφή στη Ζυρίχη.
5η μέρα: Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για τους καταρράκτες του 
Ρήνου, ένα μεγαλειώδες θέαμα της φύσης που 
εντυπωσιάζει τον επισκέπτη, καθώς ο υδάτινος 
όγκος πέφτει με βοή από ψηλά και στη βάση 
σχηματίζει λίμνη, συνεχίζοντας την αέναη πορεία 
του προς τις εκβολές του. Στη συνέχεια μεταφορά 
στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης και 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.

ΛΩΖΑΝΝΗ - ΜΟΝΤΡΕ - ΓΕΝΕΥΗ - ΒΕΡΝΗ - ΖΥΡΙΧΗ - ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ
ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ
ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΣΑΝ ΣΟΥΣΙ - ΠΟΤΣΔΑΜ - ΔΡΕΣΔΗ

Αναχ.: 6,27 Απριλίου & 25 Μαΐου, 
5 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 595
3ο άτ έως 12 ετ. 495
Μονόκλινο 635

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

Ομαδικά Ταξίδια στην Ευρώπη
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1η μέρα: Αθήνα- Τελ Αβίβ- Ιεροσόλυμα- Βηθλεέμ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση πτήση 
για Τελ Αβίβ. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο 
και αναχώρηση για Ιεροσόλυμα. Μεταφορά 
στην Παλιά Πόλη, όπου φθάνοντας στον Ιερό 
Ναό της Αναστάσεως, θα πραγματοποιηθεί 
ξενάγηση στον Γολγοθά, στον Πανάγιο Τάφο 
του Κυρίου. Στη συνέχεια θα δούμε την Οδό του 
Μαρτυρίου, θα προσκυνήσουμε το Πραιτώριο 
και τον Οίκο Ιωακείμ και Άννης και θα βγούμε 
από την Πύλη των Λεόντων. Μεταφορά στη 
Βηθλεέμ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Βηθλεέμ - Άγιος Σάββας - Καταμόνας 
Ιεριχώ - Βηθλεέμ
Σήμερα θα επισκεφθούμε την Βασιλική της 
Γεννήσεως και θα προσκυνήσουμε στο 
Σπήλαιο της Γέννησης του Κυρίου, την Ιερά 
Μονή Αγίων Ποιμένων και την Ιερά Μονή 
του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου. 
Ακολούθως, προαιρετική μετάβαση στην Ι.Μ. 
του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου. Εν συνεχεία 
θα προσκυνήσουμε στην Ιερά Μονή του Τιμίου 
Σταυρού, το Καταμόνας, όπου βρίσκεται ο 
Τάφος του Αγίου Συμεών και την Ορεινή, 
γενέτειρα του Αγ. Ι. Προδρόμου. Αναχώρηση για 
την Ιερά Μονή των Αγίων Ιωάννη και Γεωργίου 
Χοτζεβά και στη συνέχεια μετάβαση στον Άγιο 
Γεράσιμο στον Ιορδάνη Ποταμό. Άφιξη στην 
Ιεριχώ και επίσκεψη στην Ι.Μ. Σαραντάριου 
Όρους και στην Ι.Μ του Προφήτη Ελισαίου. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Βηθλεέμ - Ιεροσόλυμα - Βηθλεέμ
Αναχώρηση για τα Ιεροσόλυμα, όπου θα 
παρακολουθήσουμε τη Μεταφορά του Τιμίου 
Σταυρού στον Γολγοθά διαμέσου της Οδού του 
Μαρτυρίου. Εν συνεχεία θα προσκυνήσουμε τον 
Τάφο της Παναγίας και τον Τόπο Προδοσίας. 
Συνεχίζουμε με την Αγία Σιών, τον Τάφο του 

Δαυίδ, το Υπερώο και το σπίτι του Αγίου 
Ιωάννου του Θεολόγου, στο οποίο εκκοιμήθη η 
Θεοτόκος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Βηθλεέμ - Ιεροσόλυμα - Βηθλεέμ
Σήμερα ακολουθεί η τελετή Αφής του Αγίου 
Φωτός στον Πανάγιο Τάφο από τον Πατριάρχη 
Ιεροσολύμων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη 
Θεία Λειτουργία.
5η μέρα: Βηθλεέμ - Ναζαρέτ - Τιβεριάδα - 
Βηθλεέμ
Αναχώρηση για την Τιβεριάδα. Θα 
προσκυνήσουμε στο Όρος Θαβώρ, τη 
Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Στη συνέχεια 
θα μεταβούμε στη Ναζαρέτ, στον ναό του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και ακολούθως 
θα προσκυνήσουμε στο σημείο του 
πρώτου Θαύματος στον Γάμο της Κανά. 
Πηγαίνοντας προς τη λίμνη της Τιβεριάδας 
θα προσκυνήσουμε στην Ι.Μ των Αγίων 
Αποστόλων στην Καπερναούμ. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο
6η μέρα: Ιεροσόλυμα - Τελ Αβίβ - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 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.

ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΑΘΗΝΑ με πτήσεις της EL AL (ισραηλινές 
αερογραμμές) • Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές με κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο, σύμφωνα με το 
αναλυτικό πρόγραμμα. • Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο στη Βηθλεέμ. • Διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο. 
• Ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο. Πρωινό και δείπνο καθημερινά.• Αρχηγός/ξεναγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής.• Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης. • Φ.Π.Α. 
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. • H μετάβαση με ταξί στο όρος Θαβώρ, 
το τελεφερίκ στο Σαραντάριο όρος. • Είσοδοι σε μουσεία, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους. • Επιπλέον 
γεύματα, ποτά στα δείπνα. • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα. • Ότι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
αναφέρεται ως προαιρετικό.

Αναχ.:  4 Απριλίου 6 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 695
3ο άτ έως 12 ετ. 645
Μονόκλινο 975

1η μέρα: Αθήνα - Μάλτα
Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο και πτήση για ΜΑΛΤΑ. Άφιξη και ξενάγηση στην πρωτεύουσα 
του νησιού Βαλέτα. Πόλη επιβλητική, χτισμένη από τους κορυφαίους μηχανικούς της εποχής για 
τους Ιωαννίτες Ιππότες το 1566, υπό την αιγίδα της Unesco από το 1980. Θα δούμε τους κήπους 
Μπαράκκα, θα απολαύσουμε την πανοραμική θέα του φημισμένου Grand Ηarbour (από τα 
μεγαλύτερα φυσικά λιμάνια του κόσμου), τους ξενώνες των οκτώ εθνοτήτων που αποτελούσαν το 
τάγμα των Ιπποτών, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωάννη και το Παλάτι των Μεγάλων Μαγίστρων. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Μάλτα - Μόστα, Μεδίνα, Τα Άλι
Πρωινή ξενάγηση στο κέντρο του νησιού. Θα επισκεφθούμε την Μόστα, όπου θα δούμε τον ναό 
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου με τον τρίτο μεγαλύτερο τρούλο στην Ευρώπη. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε την παλιά πρωτεύουσα Μεδίνα, γνωστή ως "Η Σιωπηλή Πόλη" ή "Πόλη των Ευγενών". 
Θα περιπλανηθούμε στα γοητευτικά μεσαιωνικά σοκάκια της ανάμεσα σε παλάτια και μοναστήρια 
στην πόλη που άλλαξε ελάχιστα τα τελευταία 1000 χρόνια. Τελευταία μας στάση στο εργαστήριο 
φυσητού γυαλιού, για να παρακολουθήσουμε την διαδικασία κατασκευής του, (παραδοσιακή
τεχνική από την εποχή των Φοινίκων). Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Μάλτα (Γκόζο)
Προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στο δεύτερο σε έκταση νησί της Μάλτας, Γκόζο. Μεταφορά στο 
βορειότερο λιμάνι του νησιού και επιβίβαση στο Ferry boat για το λιμάνι Mgarr. Θα επισκεφθούμε 
την πρωτεύουσα Βικτόρια με την Ακρόπολη και τον καθεδρικό ναό. Στη συνέχεια θα δούμε "την 
σπηλιά της Καλυψώς" και τους μεγαλιθικούς ναούς Γκαντίγια προστατευμένοι από την Unesco (τα 
αρχαιότερα κτίσματα στον κόσμο, από το 2500 π.Χ.). Θα τελειώσουμε με το γραφικό ψαροχώρι 
Σλέντι. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
4η μέρα: Μάλτα - Τρεις Πόλεις - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο για ψώνια και περιπλάνηση στα σοκάκια του νησιού με τα πανέμορφα σπίτια 
τους, χτισμένα από πωρόλιθο. Αναχώρηση για τις «τρεις Πόλεις», έδρα των Ιωαννιτών Ιπποτών 
κατά την μεγάλη πολιορκία του 1565. Από τις επάλξεις τους θα απολαύσουμε την μαγική θέα της 
Βαλέτας και θα περιπλανηθούμε στα μεσαιωνικά στενά, με τα κτήρια της Ιερής εξέτασης, των 
Μοναστηριών, την πλατεία των εκτελέσεων, το σπίτι του δήμιου κλπ. Μεταφορά στο αεροδρόμιο 
για την πτήση της επιστροφής.
Σημείωση: Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά 
που θα πραγματοποιηθούν.

ΜΑΛΤΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΜΑΛΤΑ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN • Μεταφορά από/προς 
το αεροδρόμιο της Μάλτας • 3,4 διανυκτερεύσεις στη Μάλτα σε ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρωινό 
buffet • Ξενάγηση στη Βαλέτα • Ολοήμερη εκδρομή στην ΜΟΣΤΑ-ΜΕΔΙΝΑ-ΤΑ ΑΛΙ • Ξενάγηση στις Τρεις 
Πόλεις • Ελληνόφωνος συνοδός - Ξεναγός • Ταξιδιωτική ασφάλεια με επιπλέον παροχές • Ενημερωτικά 
έντυπα • Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων, τελεφερίκ, αχθοφορικά, 
φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & λοιπά αξιοθέατα, και ό, τι δεν αναφέρεται στα προσφερόμενα.

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 150 περίπου
Οι τιμες ενδεχεται να αλλαξουν

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων 125 €

Αναχ.:  6 Απριλίου & 25 Μαΐου, 4 μέρες 
Τιμές κατ’ άτομο ALEXANDRA 3* HUGOS BOUTIQUE RADISSON BLU 5*

Δίκλινο 395 535 595
3ο άτ έως 12 ετών 325 -- 535
Μονόκλινο 475 705 795

Ομαδικά Ταξίδια στην Ευρώπη

ΤΕΛ ΑΒΙΒ
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1η μέρα: Αθήνα - Βαρσοβία 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση με την 
AEGEAN για Βαρσοβία. Άφιξη, πρώτη γνωριμία με την 
πόλη και τακτοποίηση σε ένα από τα επιλεγμένα ξενοδοχεία 
BRISTOL 5* LUXURY COLLECTION (www.hotelbristolwarsow.
pl.en) ή SHERATON WARSAW 5* (www.sheraton.com).

2η μέρα: Βαρσοβία, Ξενάγηση 
Κατά τη διάρκεια της πρωινής μας ξενάγησης θα δούμε την 
πλατεία του Κάστρου με την κολώνα του Ζιγισμούνδου, το 
βασιλικό Κάστρο, την πλατεία της Νίκης, το μνημείο των 
Ηρώων του Γκέτο, το άγαλμα της γοργόνας και θα καταλήξουμε 
στο πάρκο Λαζιένκι (Łazienki), πρώην θερινή κατοικία του 
τελευταίου μονάρχη, όπου βρίσκεται το υπέροχο Παλάτι στο 
Νερό.

3η μέρα: Βαρσοβία - Βρότσλαβ, Ξενάγηση
Πρωινή αναχώρηση για το πανέμορφο Βρότσλαβ, την "Βενετία 
της Πολωνίας". Η πόλη, η οποία υπήρξε πηγή έμπνευσης για τον 
Πικάσο, είναι κτισμένη σε 12 νησιά, του ποταμού Όντερ. Στην 
περιήγηση μας θα δούμε μεταξύ άλλων, την κεντρική πλατεία 
Ρίνεκ, μία από τις ωραιότερες της Ευρώπης, το Δημαρχείο, 
τον Καθεδρικό ναό και το Πανεπιστήμιο. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο GRAND CITY 4* sup. (www.grandcityhotel.pl).

4η μέρα: Βρότσλαβ - Άουσβιτς - Κρακοβία 
Πρωινή επίσκεψη στο Άουσβιτς, ένα από τα μεγαλύτερα 
ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου βρήκαν τον 
θάνατο πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι κατά τη διάρκεια 
του Β΄ παγκοσμίου πολέμου και αποτελεί μνημείο πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Ουνέσκο. Το Άουσβιτς περιελάμβανε πολλές 
μονάδες, η μεγαλύτερη των οποίων ήταν το Μπιρκενάου. Από 
τα εκατομμύρια ανθρώπων που πέρασαν εδώ, μόλις 60-70 
χιλιάδες κατάφεραν να επιζήσουν και να ελευθερωθούν. Μετά 
την επίσκεψή μας συνεχίζουμε για την Κρακοβία. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο HILTON GARDEN INN 4* sup. (www.hilton.
com).

5η μέρα: Κρακοβία, Ξενάγηση, Αλατωρυχεία Βιελίτσκα
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης θα θαυμάσουμε 

το κάστρο στον λόφο Βάβελ, τον Καθεδρικό ναό με τους 
βασιλικούς τάφους, την οδό Kanonicza, την εκκλησία των αγίων 
Πέτρου και Παύλου κλπ. Στο κέντρο της παλιάς πόλης και το 
μέσον της μεγάλης πλατείας Ρύνεκ Γκλόβνυ (Rynek Glόwny) 
βρίσκεται το Σουκέννιτσε (Sukiennice), μια μεσαιωνική αγορά 
υφασμάτων που σήμερα φιλοξενεί τουριστικά καταστήματα 
στη στοά του ισογείου. Στην ίδια πλατεία δεσπόζει ο ναός 
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και πολυάριθμα άλλα κτίρια 
μεγάλης ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας. Στη συνέχεια 
αναχωρούμε για τα ορυχεία αλατιού της Βιελίτσκα, ένα από τα 
πιο παλιά ορυχεία αλατιού του κόσμου, μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς Unesco. Η διαδρομή περιλαμβάνει πανέμορφα 
σπήλαια, διαδρόμους (περίπου 300 km εκ των οποίων 3,5 km 
είναι επισκέψιμα), που βρίσκονται σε βάθος 64-135 μέτρων, 
αγάλματα από αλάτι, πολυελαίους από κρυστάλλους αλατιού, 
παρεκκλήσια, ακόμα και έναν καθεδρικό ναό!

6η μέρα: Κρακοβία - Αθήνα 
Πρωινή αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση για την 
Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι. Στο 5ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται 
η διαμονή και η εκδρομή στο Βρότσλαβ, αλλά υπάρχει εκδρομή 
στην Τσεστοχόβα. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΑΡΣΟΒΙΑ, 
ΚΡΑΚΟΒΙΑ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • Τέσσερις ή 
πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*, 5 ή παρόμοια • 
Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, ξεναγήσεις & 
εκδρομές σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα • Έμπειρος 
συνοδός - αρχηγός του γραφείου μας • Επίσημος ξεναγός στα 
Αλατορυχεία Βιέλιτσκα και στο Άουσβιτς • Είσοδοι στον 
Καθεδρικό ναό της Κρακοβίας, στα Αλατωρυχεία Βιέλιτσκα 
και στο Μουσείο Άουσβιτς-Μπίρκεναου • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 
καυσίμων. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, πάρκα, φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά, φόροι αεροδρομίων, ό,τι αναφέρεται προαιρετικό 
και ό,τι δεν αναφέρεται.

ΠΟΛΩΝΙΑ

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 155 - Επιβάρυνση 
από Θεσ/νίκη € 70 και από άλλες πόλεις € 140 με την AEGEAN. 
(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

ΑΟΥΣΒΙΤΣ/ΜΠΙΡΚΕΝΑΟΥ - ΑΛΑΤΩΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΤΣΙΚΑ

Αναχ.: 5,27 Απρ. & 25 Μαΐου, 5,6 μέρες

5/4 27/4 25/5

Τιμές κατ’ άτομο 6 μέρες 5 μέρες 5 μέρες

Δίκλινο 645 545 625

3ο άτ έως 12 ετ. 545 465 525

Μονόκλινο 845 695 845

Συνοπτικό 5ήμερο πρόγραμμα
1η μέρα: Αθήνα - Βαρσοβία 
2η μέρα: Βαρσοβία, Ξενάγηση πόλης 
3η μέρα: Βαρσοβία - Τσεστοχόβα - Άουσβιτς - Κρακοβία 
4η μέρα: Κρακοβία, Ξενάγηση πόλης, 
 Αλατωρυχεία Βιέλιτσκα
5η μέρα: Κρακοβία - Αθήνα

Ομαδικά Ταξίδια στην Ευρώπη

ΚΡΑΚΟΒΙΑ

ΑΛΑΤΏΡΎΧΕΙΑ ΒΙΕΛΤΣΙΚΑ
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1η μέρα: Αθήνα - Ερεβάν (ή Γερεβάν)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απ’ ευθείας πτήση με 
Aegean για την πρωτεύουσα της Αρμενίας, το Ερεβάν. 
Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Ερεβάν (Ξενάγηση)
Μετά το πρωινό και έχοντας πλέον ξεκουραστεί, θα 
αρχίσουμε την ξενάγηση της επονομαζόμενης "ροζ πόλης" 
λόγω του χρώματος των κτιρίων της. Θα γνωρίσουμε την 
πλατεία της Δημοκρατίας, τις φαρδιές λεωφόρους και τους 
εμπορικούς δρόμους της πόλης με τα καφέ και τα εστιατόρια, 
το μεγαλοπρεπές κτίριο της Όπερας κ.ά. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε το κρατικό ινστιτούτο χειρογράφων 
Ματενανταράν με την ανεκτίμητης αξίας τεράστια συλλογή 
του από αρχαία χειρόγραφα (αρμένικα και ξενόγλωσσα) - 
ακόμα και πρωτότυπα ευαγγέλια στην αρμενική γλώσσα. 
Στη συνέχεια επισκεφθούμε το συγκλονιστικό μνημείο και 
μουσείο της αρμενικής γενοκτονίας (1915). Η ημέρα μας θα 
κλείσει με ξενάγηση στο εργαστήριο παρασκευής μπράντι 
"Αραράτ", ενώ το δείπνο μας θα δοθεί σε παραδοσιακό 
εστιατόριο με ζωντανή μουσική. 

3η μέρα: Ερεβάν - Γκαρνί - Γκεγκχάρντ - Λίμνη Σεβάν - 
Σεβανάβανκ - Ερεβάν
Πρωινή αναχώρηση για το Γκαρνί, όπου θα δούμε τον ναό 
του - ένα πραγματικό κόσμημα ελληνιστικής αρχιτεκτονικής 
- και τα ερείπια της Ακρόπολης. Στον ίδιο χώρο θα έχουμε 
την ευκαιρία να ακούσουμε κάποια μελωδία από το 
παραδοσιακό μουσικό όργανο Ντουντούκ - το μόνο που 
μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματα του Αρμένικου λαού. 
Συνεχίζουμε για την περιοχή Κοταΐκ, που φιλοξενεί τη μονή 
και τα σπήλαια Γκεγκχάρντ με την τέλεια ακουστική (μνημεία 
παγκόσμιας κληρονομίας της Ουνέσκο). Δυνατότητα για 
προαιρετική παρακολούθηση αρμένικης μεσαιωνικής 
μουσικής εντός του σπηλαίου. Η κατασκευή του ναού έγινε 
για να φιλοξενήσει την λόγχη που τρύπησε τον Χριστό 
κατά τη σταύρωσή του. Στη διαδρομή μας θα έχετε την 
ευκαιρία να φωτογραφήσετε το βιβλικό όρος Αραράτ με 

τις πάντα χιονισμένες κορυφές του! Σε ένα από τα σπίτια 
της περιοχής θα μπορέσετε να δείτε την παρασκευή του 
τοπικού άρτου (λαβάς) σε φούρνο τονίρ (σκαμμένο στη γη) 
και να δοκιμάσετε το παραδοσιακό φαστ φουντ με λαβάς 
και τυρί. Συνεχίζουμε για μία μικρή κρουαζιέρα στη λίμνη 
Σεβάν, τη μεγαλύτερη της Αρμενίας, με τα καταγάλανα νερά 
και την υπέροχη θέα στα γύρω οροπέδια. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε την κοντινή μονή Σεβαναβάνκ που ιδρύθηκε 
το 874 από τον βασιλιά Ashot Α΄ και την κόρη του Μαριάμ. 
Το νησιωτικό αυτό μοναστήρι υπήρξε τόπος λατρείας και 
προσκυνήματος, αλλά και τόπος εξορίας των Αρμενίων 
ευγενών που είχαν πέσει σε κάποιας μορφής δυσμένεια. 
Επιστροφή στο Ερεβάν και χρόνος για ξεκούραση. Δείπνο 
σε τοπικό εστιατόριο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Ερεβάν - Ετσμιατζίν - Μεγκεργιάν (χαλιά) - 
Ερεβάν
Σήμερα το πρωί θα επισκεφθούμε το Ετσμιατζίν, το 
θρησκευτικό κέντρο της χώρας και έδρα του Αρμενικού 
Πατριαρχείου. Στο μουσείο του θα δούμε μεταξύ άλλων ένα 
μικρό μέρος της Κιβωτού του Νώε από το όρος Αραράτ, την 
ιερή λόγχη, το χέρι του Αγίου Στεφάνου και το πολύτιμο 
σκεύος με το ιερό μύρο που άλειψε η Παναγία τον Χριστό. 
Ακολουθεί επίσκεψη στο εργοστάσιο χαλιών Μεγκεργιάν, 
όπου θα γνωρίσουμε τον παραδοσιακό τρόπο ύφανσης 
χαλιών. Ακολουθεί μία μικρή βόλτα στο τοπικό παζάρι και 
χρόνος ελεύθερος για αγορές αναμνηστικών και ξεκούραση. 
Το αποχαιρετιστήριο δείπνο σε παραδοσιακό εστιατόριο. 

5η μέρα: Ερεβάν - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα 
(διάρκειας 2.30’). (Λόγω της πρωινής μετάβασης στο 
αεροδρόμιο, το πρωινό θα δοθεί σε πακέτο).

Σημείωση: Απαραίτητη ελάχιστη συμμετοχή 4 ατόμων. Στην 
περίπτωση 2 ατόμων, θα υπάρχει επιβάρυνση € 140/άτομο 
στο δίκλινο (και στα δύο ξενοδοχεία 4* ή 5*).

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με την 
Aegean • 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής 
σας • Μεταφορές, ξεναγήσεις όπως αναγράφονται στο 
πρόγραμμα • Ημιδιατροφή • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • 
Τοπικός ελληνόφωνος ξεναγός.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος 
καυσίμων, εμπλουτισμένη ταξιδιωτική ασφάλεια: + € 220

ΑΡΜΕΝΙΑ

Τιμές κατ’ άτομο

4/4, 16/5, 6/6, 27/6, 4/7,
18/7, 1/8, 8/8, 29/8, 5/9,
19/9, 24/10, 14/11, 5/12

Δίκλινο σε 4* ξενοδοχεία 695

Επιβάρυνση Μονόκλινου + 150

Στη περίπτωση 2 ατόμων + 140

Ομαδικά Ταξίδια στην Ευρώπη

ΑΡΜΕΝΙΑ

Ερεβάν

Γκαρνί
Γκεγάρντ

Ετσμιατζίν

Μονή
Σεβαναβάνκ

Λίμνη
Σεβάν

ΕΡΕΒΑΝ

ΓΚΕΓΚΧΑΡΝΤ
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Κάντε Πάσχα στη Μόσχα, έχοντας απ’ ευθείας πτήσεις 
και υπηρεσίες όπως στο παρακείμενο πρόγραμμα 

μόνο με € 430 + φόρους € 330

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά με Aeroflot & εσωτερικές 
πτήσεις (για εξοικονόμηση χρόνου) • Μεταφορές από/προς 
αεροδρόμια • Ελληνόφωνες ξεναγήσεις όπως αναφέρονται • 3 διαν/
σεις στο ολοκαίνουργιο Palmira hotel 4*+ ή αντίστοιχο • 4 διαν/σεις 
στο Sokos Olympia Garden 4* ή αντίστοιχο στην Αγ. Πετρούπολη 
• Τοπικός ξεναγός με χρέη συνοδού σε κάθε πόλη • Ημιδιατροφή 
(πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι 
καυσίμων, κόστος έκδοσης βίζας, είσοδοι, ιατροφαρμακευτική 
ασφάλεια € 480

ΡΩΣΙΑ ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΣΑΡΩΝ
1η μέρα: Αθήνα - πτήση για Μόσχα
Καλώς ήρθατε στην πρωτεύουσα της μεγαλύτερης χώρας 
του κόσμου. Ο τοπικός ελληνόφωνος συνοδός σας, θα σας 
καλωσορίσει δίνοντάς σας τις πρώτες πληροφορίες για την 
διαφορετική αυτή πόλη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Ξενάγηση Μόσχας: Κήποι Αλεξάνδρου, Κρεμλίνο, 
Θησαυροφυλάκιο Άρμουρυ, Πεζόδρομος Αρμπάτ, Κάτω Ανάκτορα 
(στάσεις Metro)
Ξεκινώντας από τον πεζόδρομο "Στάρι Αρμπάτ", περιοχή που 
θυμίζει την δική μας Πλάκα, θα συνεχίσουμε με επίσκεψη των 
διάσημων σταθμών Metro, για να θαυμάσουμε τα "Κάτω Ανάκτορα 
του Λαού". Ακολουθούν οι κήποι του Αλέξανδρου, το άγαλμα του 
Αγνώστου Στρατιώτη, η αιώνια φλόγα και η σπηλιά του Κρεμλίνου. 
Συνεχίζουμε με επίσκεψη εντός του Κρεμλίνου, αλλά και του 
θησαυροφυλακίου Άρμουρυ, με εκθέματα πολύτιμων δώρων του 
στέμματος. Δείπνο εντός του ξενοδοχείου. 
Στην Πασχαλινή αναχώρηση θα υπάρξει μεταφορά στην 
γνωστότερη (για τους εκκλησιαστικούς της ύμνους) Μονή της 
χώρας,  για να παρακολουθήσετε τη λειτουργία της Ανάστασης.
3η μέρα: Ξενάγηση Μόσχας: Λίμνη των Κύκνων, Πάρκο της Νίκης, 
Κόκκινη Πλατεία, Νέο πάρκο Ζαρυάντι, Μουσείο Κοσμοναυτών 
Η καθιερωμένη μας ξενάγηση της πόλης ξεκινά από την γέφυρα του 
Πατριάρχη και τον καθεδρικό ναό του Σωτήρος. Ακολουθεί στάση 
στον λόφο των Σπουργιτιών και στη διάσημη Λίμνη των Κύκνων με 
θέα την όμορφη Μονή Νοβοντέβιτσι. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε 
το δημοφιλές πάρκο της Νίκης (του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου) 
με τα 1418 του σιντριβάνια. Ακολουθεί η "Κόκκινη Πλατεία" 
(δηλαδή όμορφη), που περιβάλλεται από το Κρεμλίνο, τον ναό 
του Αγίου Βασιλείου και το πολυκατάστημα Γκουμ. Με τα πόδια 
θα φθάσουμε στο νέο τεράστιο πάρκο της πόλης Ζαρυάντι, με 
αντιπροσωπευτική χλωρίδα από τα τέσσερα βασικά γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά της χώρας: τα δάση, τη στέπα, την τούνδρα και 
τον υγρότοπο. Στο ίδιο πάρκο θα περπατήσουμε πάνω στην 
αιωρούμενη γέφυρα σχήματος V, που κατέχει προνομιακή θέση 
για αξέχαστες φωτογραφίες με φόντο όλο το ιστορικό κέντρο 
της πόλης. Τέλος, θα επισκεφθούμε το μουσείο Αστροναυτικής 
ή Κοσμοναυτών, για να θαυμάσουμε μερικές από τις πρωτιές 
των αστροναυτών της χώρας, όπως και τα βαλσαμωμένα δύο 
σκυλάκια Μπέλκα και Στρέλκα, που επέστρεψαν σώα από την 
εκτόξευση στο διάστημα και έτσι άνοιξαν τον δρόμο και για τον 
άνθρωπο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για δείπνο.
4η μέρα: Μόσχα - Πτήση για Αγία Πετρούπολη, Άγαλμα Λένιν, 
Βουλή των Σοβιέτ
Πτήση για Αγία Πετρούπολη και πρώτη γνωριμία με την πόλη, 

κάνοντας στάση στην πλατεία της Μόσχας (άγαλμα του Λένιν, 
μπροστά από τη Βουλή των Σοβιέτ). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο.
5η μέρα: Αγία Πετρούπολη, Ξενάγηση πόλης, επίσκεψη Φρουρίου 
Πέτρου & Παύλου, Καθεδρικός ναός Αγίου Ισαάκ, Παναγία του 
Καζάν
Στην πρωινή ξενάγηση της "Βενετίας του Βορρά", θα δούμε  την 
πλατεία και τον ναό του Αγίου Ισαάκ, το "Βέλος" (το στενότερο 
σημείο του νησιού Βασιλιέφσκι), το Φρούριο των Πέτρου & 
Παύλου, με επίσκεψη στους τάφους της δυναστείας Ρομανώφ 
και τον καθεδρικό ναό της Παναγίας του Καζάν (μπροστά από 
τη γέφυρα των Γρυπών). Με το τέλος της ξενάγησης, μπορείτε 
προαιρετικά, να κάνετε μία ελληνόφωνη κρουαζιέρα στα κανάλια 
της πόλης με πλοιάριο τσάρτερ. Δείπνο εντός του ξενοδοχείου.
6η μέρα: Αγία Πετρούπολη, Επίσκεψη των ανακτόρων Ερμιτάζ
Πρωινή επίσκεψη στο Ερμιτάζ (από την ελληνική λέξη ερημητήριο), 
για να δούμε σημαντικές αίθουσες των χειμερινών ανακτόρων, 
αλλά και σημαντικά εκθέματα και συλλογές μεγάλων δημιουργών 
στη μουσειακή πλευρά του. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο για μία 
ρομαντική βόλτα στη λεωφόρο Νιέφκσυ και για καφέ στο διάσημο 
βιβλιοπωλείο Σίνγκερ. Δείπνο εντός ξενοδοχείου.
7η μέρα: Αγία Πετρούπολη, Λαύρα Αλεξάνδρου Νιέφσκυ, Κήποι 
Πέτερχοφ, Ανάκτορα Τσαρκόγιε Σέλο/Πούσκιν
Σήμερα επισκεπτόμαστε τη Λαύρα του Αλεξάνδρου Νιέφσκυ και 
τους κήπους των ανακτόρων Πέτερχοφ, γνωστοί για τα διάσημα 
σιντριβάνια τους. Ακολουθεί επίσκεψη στο σύμπλεγμα παλατιών 
και πάρκων της Αικατερίνης, γνωστά για την μεγαλοπρέπεια 
και την υπερβολή τους και φημισμένα για τη κεχριμπαρένια 
τους αίθουσα. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα στους κήπους των 
ανακτόρων και επιστροφή στο ξενοδοχείο για δείπνο.
8η μέρα: Πτήση επιστροφής
Χαλαρό πρωινό, μέχρι τη μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής μέσω Μόσχας.

Σημειώσεις: 
Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και με διαφορετική 
σειρά(όπως αναγράφεται στις αναχωρήσεις) ή μερική αλλαγή, αν 
αυτό κριθεί αναγκαίο για την καλύτερη έκβασή του! 
Κράτηση μόνο μετά από προκαταβολή του 35% της συνολικής 
αξίας της εκδρομής.
Απαραίτητη ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων.
Απαραίτητο διαβατήριο, που να μη λήγει 6 μήνες μετά το τέλος του 
ταξιδιού και να είναι υπογεγραμμένο από τον κάτοχό του, αίτηση 
συμπληρωμένη και μία φωτογραφία έγχρωμη σε άσπρο φόντο 
(αυστηρά 3,5x4,5).

5ήμερο ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ στη ΜΟΣΧΑ! 

Τιμές κατ’ άτομο - 8 μέρες 6/4

Δίκλινο σε 4* διακεκριμένα ξενοδοχεία 799

Επιβάρυνση Μονόκλινου + 310

Ομαδικά Ταξίδια στην Ευρώπη

Το πληρέστερο πρόγραμμα Ρωσίας και 
Δώρο η μετάβαση στην Μονή με τους καλύτερους εκκλησιαστικούς ύμνους της χώρας

ΜΟΣΧΑ

ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΎΠΟΛΗ

ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΎΠΟΛΗ

ΜΟΣΧΑ
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ΠΡΑΓΑ - ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Πράγα, 
Βουδαπέστη-Αθήνα • 3 διανυκτερεύσεις στην Πράγα 2 
διανυκτερεύσεις στην Βιέννη, 2 διανυκτερεύσεις στην 
Βουδαπέστη σε ξενοδοχείο 4* • Πρωινό μπουφέ καθημερινά 
• 6 γεύματα όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα • 
Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές με κλιματιζόμενο 
πούλμαν, βάση προγράμματος • Αρχηγός/συνοδός του 
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης • Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι 
σε μουσεία, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους, 
αχθοφορικά, φιλοδωρήματα. Ότι ρητά δεν αναφέρεται στο 
πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό.

1η μέρα: Aθήνα - Πράγα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Πράγα. 
Άφιξη και η ξενάγησή μας ξεκινάει με το ‘‘Μικρό 
μέρος’’ (Μάλα Στράνα), μία από τις παλαιότερες 
ιστορικές συνοικίες της πόλης. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε την επιβλητική μπαρόκ εκκλησία του 
Αγίου Νικολάου, θα περπατήσουμε στην γραφική 
γοτθική γέφυρα του Καρόλου έως την πλατεία της 
παλιάς πόλης με το Δημαρχείο και το φημισμένο 
αστρονομικό ρολόι, καθώς και στην πλατεία του 
ιστορικού κέντρου της Πράγας. Στάση για γεύμα σε 
τοπικό εστιατόριο.

2η μέρα: Πράγα, Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβι 
Βάρυ
Σήμερα θα αναχωρήσουμε με προορισμό την 
λουτρόπολη Κάρλοβι Βάρυ με τις φημισμένες 
ιαματικές πηγές. Διασχίζοντας τον κεντρικό 
πεζόδρομο δίπλα στον ποταμό Τέπλα 
καταλαβαίνουμε γιατί ο Γκαίτε, ο Σίλλερ, ο 
Μπετόβεν, ο Μπαχ, ο τσάρος της Ρωσίας, 
περπάτησαν στον ίδιο δρόμο. Ξενάγηση στην πόλη 
και γεύμα σε παραδοσιακό τοπικό εστιατόριο.

3η μέρα: Πράγα
Η ξενάγησή μας συνεχίζεται σήμερα με το μοναστήρι 
του Στράχοβ και το Λορέττο. Στη συνέχεια 
κατευθυνόμαστε στη καστρούπολη, την Ακρόπολη 
της Πράγας και καταλήγουμε στον γοτθικό ναό του 
Αγίου Βίτου και στην βασιλική του Αγίου Γεωργίου. 
Ακολουθεί κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα με 
γεύμα μπουφέ.

4η μέρα: Πράγα - Τσέσκυ Κρούμλοβ - Βιέννη
Πρωινή αναχώρηση για τη Βιέννη, με 2ωρη στάση 
στο Τσέσκυ Κρούμλοβ, που βρίσκεται υπό την 
αιγίδα της Unesco. Επισκεφθείτε το κάστρο της 

πόλης και θαυμάστε από ψηλά την πανοραμική θέα. 
Γεύμα σε ένα παραδοσιακό εστιατόριο του Τσέσκυ 
Κρούμλοβ και αναχώρηση για τη Βιέννη. 

5η μέρα: Βιέννη, Βιενέζικα δάση
Κατά τη σημερινή ξενάγηση της πόλης, θα δούμε 
μεταξύ άλλων τον διάσημο δρόμο Mariahilfer 
Strasse, την Όπερα, το δημαρχείο, το παλάτι 
Hofburg τα ανάκτορα Schonbrunn κ.ά. Γεύμα σε 
τοπικό εστιατόριο και αναχώρηση για την εκδρομή 
μας στα περίχωρα της Βιέννης, τα περίφημα 
Βιεννέζικα Δάση και τη λουτρόπολη Μπάντεν.

6η μέρα: Βιέννη - Μπρατισλάβα - Παραδουνάβια 
χωριά - Βουδαπέστη
Πρωινή αναχώρηση για Μπρατισλάβα, όπου θα 
έχουμε μια πανοραμική ξενάγηση. Αναχώρηση για 
Βουδαπέστη μέσω των παραδουνάβιων χωριών και 
του Βίσεγκραντ, με το μεσαιωνικό κάστρο. Γεύμα 
σε τοπικό εστιατόριο. Άφιξη στη Βουδαπέστη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

7η μέρα: Βουδαπέστη
Πρωινή ξενάγηση στην Πέστη. Θα περάσουμε από 
το κτίριο της Όπερας και θα καταλήξουμε στον 
καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου. Η ξενάγηση 
μας ολοκληρώνεται, διασχίζοντας την ομορφότερη 
από τις 8 γέφυρες της πόλης.

8η μέρα: Βουδαπέστη - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
Αθήνα.

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

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων 
€ 150 - Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη € 70 και 
από άλλες πόλεις € 140

Αναχ.: 4 Απριλίου 8 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 825

3ο άτομο έως 12 ετών 655

Μονόκλινο 1075

Ομαδικά Ταξίδια στην Ευρώπη

Αναχ.: 5,9,12,28 Απριλίου , 24,25 Μαΐου 4,5 μέρες 

Τιμές κατ’ άτομο
ANDELS / ROYAL 4* AMARILIS 4* ESPLANADE 5* 

4 μέρες 5 μέρες 4 μέρες 5 μέρες 4 μέρες 5 μέρες
Δίκλινο 545 615 590 670 625 705
3ο άτ έως 12 ετ. 460 505 480 525 510 535
Μονόκλινο 675 770 750 880 805 940

ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΥ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΠΡΑΓΑ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • Διαμονή στην Πράγα 
στο ξενοδοχείο της επιλογής σας ως παραπάνω • Μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο της Πράγας •Πλούσιο 
πρωινό μπουφέ καθημερινά •2 γεύματα συνολικά σε τοπικό παραδοσιακό εστιατόριο • ΔΩΡΟ κρουαζιέρα στον
ποταμό Μολδάβα με γεύμα μπουφέ • Ξενάγηση της πόλης και του κάστρου της Πράγας με Ελληνόφωνο ξεναγό • 
Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβι Βάρυ • Χάρτες, ενημερωτικά έντυπα • Ταξιδιωτική ασφάλεια • Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία & ό, τι δεν 
αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό.

1η μέρα: Αθήνα - Πράγα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για 
Πράγα. Άφιξη στην Χρυσή Πόλη και απευθείας 
Ξενάγηση, όπου θα δούμε την εκκλησία του 
Αγίου Νικολάου, θα περπατήσουμε στην Γέφυρα 
του Καρόλου, θα δούμε το διάσημο αστρονομικό 
ρολόι, το παλιό δημαρχείο και άλλα αξιοθέατα. 
Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Τακτοποίηση στα 
επιλεγμένα ξενοδοχεία.

2η μέρα: Πράγα, Ξενάγηση
Ξενάγηση στο κάστρο της Πράγας για να δούμε 
τον ναό του Αγίου Βίτου, το χρυσό σοκάκι, το 
περίφημο Λορέττο, το μοναστήρι του Στράχοβ 
και άλλα αξιοθέατα. Ακολουθεί κρουαζιέρα στον 
ποταμό Μολδάβα με γεύμα μπουφέ.

3η μέρα: Πράγα, Ελεύθερη μέρα (Προαιρετική 
εκδρομή στο Τσέσκυ Κρουμλόβ)
Ελεύθερη μέρα. Πρότασή μας είναι να κάνετε 
μια ολοήμερη εκδρομή στο "Τσέσκυ Κρούμλοβ" 
και να επισκεφθείτε το κάστρο της πόλης (έξοδα 
ατομικά).

4η μέρα: Πράγα, Ολοήμερη εκδρομή στο 
Κάρλοβι Βάρυ
Σήμερα θα αναχωρήσουμε με προορισμό την 
λουτρόπολη Κάρλοβι Βάρυ με τις φημισμένες 
ιαματικές πηγές.  Διασχίζοντας τον κεντρικό 
πεζόδρομο δίπλα στον ποταμό Τέπλα 
καταλαβαίνουμε γιατί ο Γκαίτε, ο Σίλλερ, ο 
Μπετόβεν, ο Μπαχ, ο τσάρος της Ρωσίας, 
περπάτησαν στον ίδιο δρόμο. Ξενάγηση 

στην πόλη και γεύμα σε παραδοσιακό τοπικό 
εστιατόριο. Επιστροφή στην Πράγα για την 
αποχαιρετιστήρια έξοδό μας στην παραμυθένια 
πόλη.

5η μέρα: Πράγα - Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο σας και με τις καλύτερες 
εντυπώσεις από την όμορφη πρωτεύουσα 
της κεντρικής Ευρώπης, αναχωρούμε για το 
αεροδρόμιο και για την πτήση της επιστροφής.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Το τετραήμερο 
πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 3η μέρα. 
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. 
Σε περίπτωση διαμονής τριών ενηλίκων στο 
ξενοδοχείο Intercontinental σε ένα δωμάτιο 
(δίκλινο με επιπρόσθετη κλίνη) θα υπάρχει 
επιπλέον επιβάρυνση της τάξης των € 110 
στο δωμάτιο την βραδιά (Deluxe room). Δεν 
υφίστανται τρίκλινα δωμάτια. Ζητήστε μας τον 
τιμοκατάλογο για την έκτακτη πτήση.

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων 150 € περίπου AEGEAN 
Ζητήστε μας τον αναλυτικό τιμοκατάλογο για τις αναχωρήσεις 28/4 , 24,25/5
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Αναχ.: 6 Απριλίου 4 ημέρες

Τιμές κατ’ άτομο NOVOTEL 4* CONTINENTAL 5* sup INTERCONTINENTAL 5*
Θέα Δούναβη

Δίκλινο 475 535 645
3ο άτ έως 12 ετ. 375 355 465
Μονόκλινο 625 695 875

Αναχ.: 5,28 Απριλίου & 24 Μαΐου 4,5 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο IMPERIAL RIDING SCHOOL 4* SUP INTERCONTINENTAL 5*

4 μέρες 5 μέρες 4 μέρες 5 μέρες
Δίκλινο 345 395 465 545
3ο άτ έως 12 ετ. 295 325 325 395
Μονόκλινο 425 495 635 765

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ ΔΑΣΗ - ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • • Διαμονή σε 
ξενοδοχεία 4* & 5* της επιλογής σας • Ξενάγηση Βουδαπέστης με ελληνόφωνο ξεναγό • Εκδρομή στα Παραδουνάβια 
Χωριά με ελληνόφωνο ξεναγό & γεύμα • Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο στο εξωτερικό • Τοπικός ελληνόφωνος 
συνοδός καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Ενημερωτικά έντυπα,χάρτες.
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, είσοδοι μουσείων ή εσωτερικών χώρων 
επισκέψεων. Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΑΘΗΝΑ με AUSTRIAN • Διαμονή σε 
ξενοδοχεία της επιλογής σας • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, περιηγήσεις, 
ξεναγήσεις με τοπικό κλιματιζόμενο πούλμαν, βάση προγράμματος • Εκδρομή στα Δάση Βιέννης, 
Μάγιερλινγκ • Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός • Έντυπα, ενημερωτικά, χάρτες • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης • Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, χώρους, 
προαιρετικές εκδρομές, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα και ό, τι δεν αναφέρεται στα προσφερόμενα.

1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη, Ξενάγηση, Ανάκτορα 
Σένμπρουν
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση 
με AUSTRIAN για Βιέννη. Άφιξη και ξενάγηση 
της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε 
την περίφημη κρατική Όπερα της Βιέννης, 
το Δημαρχείο, τα μουσεία Φυσικής Ιστορίας 
και Καλών Τεχνών, το Θέατρο της πόλης, το 
Πανεπιστήμιο, το Κοινοβούλιο με την πλούσια 
διακοσμημένη πρόσοψη, την εντυπωσιακή 
Βοτιβκίρχε, τα ανάκτορα Χόφμπουργκ, τον 
καθεδρικό του Αγίου Στεφάνου κ.ά. Η ξενάγησή 
μας ολοκληρώνεται με επίσκεψη στα ανάκτορα 
Σενμπρούν, όπου θα έχετε την ευκαιρία να 
περπατήσετε στους κήπους και να επισκεφθείτε 
τα δωμάτια που ζούσε η αυτοκρατορική 
οικογένεια. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
πολυτελές INTERCONTINENTAL 5* (www.
intercontinental.com) ή στο IMPERIAL RIDING 
SCHOOL 4* sup. (www.marriott.com) σε deluxe 
δωμάτια

2η μέρα: Βιέννη, Εκδρομή στα Δάση Βιέννης, 
Μάγιερλινγκ, Μπάντεν
ΑΑναχώρηση για την ανοιξιάτικη εξόρμηση 
μισής μέρας στα Βιεννέζικα Δάση, στην περιοχή 
του Μάγιερλινγκ, για να δούμε το κυνηγετικό 
περίπτερο, γνωστό από το τραγικό ειδύλλιο 
της Μαρίας Βετσέρα με τον πρίγκιπα Ροδόλφο. 
Συνεχίζουμε για την κοσμική λουτρόπολη 
Μπάντεν με τον καταπράσινο περίγυρο. Το 
βράδυ σας προτείνουμε διασκέδαση στο 
γραφικό "κρασοχωριό" Γκρίντσιχ, με δείπνο σε 

χαρακτηριστική βιεννέζικη ταβέρνα με τοπική 
μουσική.

3η μέρα: Βιέννη, Ελεύθερη μέρα (Ολοήμερη 
εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ)
Ελεύθερη ημέρα για επίσκεψη σε κάποιο από 
τα πολυάριθμα μουσεία ή χώρους με πλούσια 
εκθέματα. Εναλλακτικά σας προτείνουμε 
προαιρετικά (έξοδα ατομικά) ολοήμερη 
εκδρομή στην γενέτειρα του Μότσαρτ, το 
Σάλτσμπουργκ, με το πολύ γραφικό ιστορικό 
κέντρο, το Δημαρχείο, την Γκρέιντεγκάσε 
(Greidegasse) και το ποτάμι Σάλτσαχ που 
το διαρρέει. Επιστροφή στη Βιέννη αργά το 
απόγευμα.

4η μέρα: Βιέννη, Ελεύθερη μέρα 
Μπουφέ πρόγευμα και μέρα ελεύθερη.

5η μέρα: Βιέννη - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
Αθήνα

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, 
επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν 
με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 
κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό 
σας. Σε περίπτωση διαμονής τριών ενηλίκων 
στο ξενοδοχείο Intercontinental σε ένα 
δωμάτιο(δίκλινο με επιπρόσθετη κλίνη) θα 
υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση της τάξης των 
110€ στο δωμάτιο την βραδιά (Deluxe room). 
Δεν υφίστανται τρίκλινα δωμάτια.

1η ημέρα: Αθήνα - Βουδαπέστη, Ξενάγηση 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση 
για Βουδαπέστη. Άφιξη και πανοραμική 
ξενάγηση της πόλης. Θα επισκεφθούμε την 
μεγάλη Πλατεία των Ηρώων, τη λεωφόρο 
Αντράσσυ, την Όπερα και το Κοινοβούλιο. 
Θα κατευθυνθούμε κατά μήκος του 
Δούναβη, όπου θα θαυμάσουμε τις όμορφες 
γέφυρες και το Νησί της Μαργαρίτας. 
Συνεχίζουμε στην πλευρά της Βούδας για 
να επισκεφθούμε τον Πύργο των Ψαράδων 
και τον Λόφο του Γκέλερτ. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Υπόλοιπο της ημέρας 
ελεύθερο.
2η μέρα: Βουδαπέστη, Περιπατητική 
επίσκεψη στη Σκεπαστή αγορά Vaci Utca & 
την Εβραϊκή συνοικία  
Σήμερα θα περπατήσουμε στην σκεπαστή 
αγορά της Βουδαπέστης, όπου μπορείτε 
να δείτε και να αγοράσετε τα τοπικά ποτά 
Ούνικουμ και Παλίνκα, τα πασίγνωστα 
ουγγαρέζικα λουκάνικα, τα κρασιά Τοκάι 
και πλήθος παραδοσιακών προϊόντων. 
Εν συνεχεία κατευθυνόμαστε την Εβραϊκή 
συνοικία με την μεγαλύτερη συναγωγή της 
Ευρώπης. 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 στα φημισμένα καφέ 

New York & Gerbeaud. Το βράδυ μεταφορά 
στην εκκλησία για την παρακολούθηση της 
Αναστάσιμης Λειτουργίας.
3η ημέρα: Βουδαπέστη, Παραδουνάβια 
Χωριά, Πασχαλινό γεύμα
Πρωινή αναχώρηση για την καμπή του 
Δούναβη. Πρώτος σταθμός το χωριό 
των καλλιτεχνών Άγιος Ανδρέας, με τα 
γραφικά σοκάκια και τα όμορφα τουριστικά 
καταστήματα. Ακολουθεί το Βίσσεγκραντ, 
με το άλλοτε λαμπρό και φημισμένο 
Βασιλικό ανάκτορο. Εν συνεχεία θα έχουμε 
Πασχαλινό γεύμα στο αναγεννησιακό 
εστιατόριο Renaissance. Ακολουθεί βόλτα 
στην πρώτη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, 
το Έστεργκομ. Θα διασχίσουμε τη γέφυρα 
που ενώνει τις δύο όχθες του Δούναβη, την 
Ουγγαρία με την Σλοβακία για να περάσουμε 
στην πόλη Στούροβο της Σλοβακίας από 
όπου θα απολαύσουμε το θέαμα που 
προσφέρει ο Δούναβης, αλλά και ο Άγιος 
Στέφανος φωτισμένος στον απέναντι λόφο 
της Ουγγαρίας. Επιστροφή το απόγευμα στη 
Βουδαπέστη.
4η ημέρα: Βουδαπέστη - Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος μέχρι τη μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, 
επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν 
με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 
κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό.

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 150. Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη € 70 και από άλλες πόλεις € 140 
με την AEGEAN. (αναλόγως με τη διαθεσιμότητα). - Τιμές Πρωτομαγιάς & Αγίου Πνεύματος αναμένονται Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων 150 € περίπου - Τιμές Αγίου Πνεύματος αναμένονται
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1η μέρα: Αθήνα - Βουκουρέστι 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με 
AEGEAN AIRLINES για την πρωτεύουσα 
της Ρουμανίας, το πανέμορφο Βουκουρέστι. 
Άφιξη και πρώτη γνωριμία με την πόλη. 
Τακτοποίηση σε ένα από τα επιλεγμένα μας 
ξενοδοχεία ATHENEE PALACE HILTON 5* 
(www.hilton.com) ή NOVOTEL CITY CENTER 
4* sup. (www.novotel.com). Για το βράδυ σας 
προτείνουμε μια βόλτα στο φωταγωγημένο 
Βουκουρέστι.
2η μέρα: Βουκουρέστι, Περιήγηση
Πρόγευμα και ξενάγηση στο άλλοτε "Μικρό 
Παρίσι" ή "το Παρίσι της Ανατολικής 
Ευρώπης", με τις δεντροφυτεμένες λεωφόρους 
και τα κομψά κτίρια της μπελ επόκ. Θα 
ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από το 
"παλάτι της Άνοιξης". Θα συνεχίσουμε με το 
μοναδικό στο είδος του Μουσείο του Χωριού, 
καθώς και το Palatul Parlamentului - πρώην 
"Σπίτι του Λαού" και νυν Κοινοβούλιο (το 
δεύτερο μεγαλύτερο δημόσιο κτίριο στον 
κόσμο, μετά το Πεντάγωνο των ΗΠΑ). Θα 
δούμε επίσης το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο 
μέγαρο μουσικής της χώρας, την Αψίδα του 
Θριάμβου, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την 
Ελληνική εκκλησία του Ευαγγελισμού, τον 
Πύργο της Φωτιάς (Foișorul de Foc) και την 
στρατιωτική Ακαδημία.
3η μέρα: Βουκουρέστι - Σινάια - Κάστρο Πέλες 
- Μπραν (Πύργος του Δράκουλα) - Μπρασόβ 
- Βουκουρέστι 
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για τα 
θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε την 
κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα φθάνουμε 
στην μεσαιωνική ορεινή πόλη-θέρετρο 
Σινάια, το "μαργαριτάρι των Καρπαθίων", 
όπως επονομάζεται, χάρη στην πανέμορφη 
τοποθεσία της και την πλούσια ιστορία της. 
Αφού επισκεφθούμε το Μοναστήρι που 
έκτισε το 1695 ο Μιχαήλ Καντακουζηνός όταν 
γύρισε από το Σινά και από το οποίο πήρε 
και το όνομά της η πόλη, θα συνεχίσουμε 
για το περίφημο κάστρο Πέλες, παλιά 

κατοικία ρουμάνων ηγετών. Ακολουθεί το 
κάστρο Μπραν, γνωστό και ως "Πύργος του 
Δράκουλα" ή "Κάστρο του Κόμη Δράκουλα", 
που κτίστηκε τον 14ο αιώνα ως αμυντικό 
φρούριο απέναντι στις οθωμανικές επιθέσεις. 
Μετά την επίσκεψή μας θα αναχωρήσουμε 
για το Μπρασόβ, μια από τις σημαντικότερες 
πόλεις της Τρανσυλβανίας, μια πόλη 
μεσαιωνική και συνάμα ζωντανή και δυναμική, 
με τα Καρπάθια Όρη να την περιβάλουν. 
Άφιξη και σύντομη ξενάγηση, κατά τη διάρκεια 
της οποίας θα δούμε την παλιά πόλη και την 
γοτθικού ρυθμού Μαύρη Εκκλησία, που είναι 
η μεγαλύτερη της χώρας. Επιστροφή στο 
Βουκουρέστι αργά το απόγευμα. 
4η μέρα: Βουκουρέστι, Ελεύθερη μέρα
Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα για να 
εξερευνήσετε το κέντρο του Βουκουρεστίου. 
5η μέρα: Βουκουρέστι - Αθήνα 
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε χρόνο ελεύθερο 
για την πλούσια αγορά της πόλης. Μεταφορά 
στο αεροδρόμιο και 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.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με την 
AEGEAN ΑΘΗΝΑ-ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ-ΑΘΗΝΑ • 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 κλπ.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ-ΑΘΗΝΑ • Μεταφορές, εκδρομές, 
περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάση προγράμματος • 
Διανυκτερεύσεις ως άνω πρόγραμμα σε Ξενοδοχεία 4*, 
4*sup • Πρωινό και ένα δείπνο καθημερινά (Ημιδιατροφή) 
• Συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης& ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • 
Τοπικοί φόροι στα ξενοδοχεία • 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.

1η μέρα: Αθήνα - Βουκουρέστι - Σινάια - κάστρο 
Πέλες- κάστρο Μπραν - Μπρασόβ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για το 
πανέμορφο Βουκουρέστι με την AEGEAN AIRLINES. 
Φθάνοντας θα αναχωρήσουμε οδικώς για την 
μεσαιωνική πόλη-θέρετρο Σινάια. Εν συνεχεία, 
αφού επισκεφθούμε το περίφημο κάστρο Πέλες, 
θα φθάσουμε στο κάστρο Μπραν, γνωστό και ως 
"Πύργος του Δράκουλα" και θα καταλήξουμε στο 
Μπρασόβ με τα Καρπάθια Όρη να το περιβάλουν.
2η μέρα: Μπρασόβ - Ιάσιο
Πρωινό.Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας στο 
Μπρασοβ θα δούμε την παλαιά πόλη, τη γοτθικού 
ρυθμού Μαύρη Εκκλησία καθώς και την ελληνική 
εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Στη συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε για το Ιάσιο. Από εδώ ο Αλέξανδρος 
Υψηλάντης κήρυξε την επανΑπό εδώ ο Αλέξανδρος 
Υψηλάντης κήρυξε το 1821 την επανάσταση εναντίον 
των Τούρκων. 
3η μέρα: Ιάσιο, Περιήγηση
Κατά τη διάρκεια της περιήγησή μας, θα δούμε την 
πλατεία της Ένωσης, το Μέγαρο Πολιτισμού, το 
Εθνικό Θέατρο, το Δημαρχείο, τον ναό της Αγίας 
Παρασκευής, τις εκκλησίες των Τριών Ιεραρχών 
και Αγίου Νικολάου, καθώς και το μοναστήρι 
Τσετάτζουϊα. 
4η μέρα: Ιάσιο - Μοναστήρια Μολντοβίτσα, Βορονέτς, 
Σουτσεβίτσα - Πιάτρα Νεάμτς
Σήμερα θα επισκεφθούμε τρία από σημαντικότερα 
ζωγραφισμένα μοναστήρια της Μπουκοβίνα: το 
Μολντοβίτσα, το Βορονέτς και το Σουτσεβίτσα ΜΠΚ 
της UNESCO. Συνεχίζουμε για την γραφική πόλη την 
Πιάτρα Νεάμτς, όπου θα θαυμάσουμε όμορφα κτίρια, 
ναούς, γκαλερί τέχνης κλπ. 
5η μέρα: Πιάτρα Νεάμτς- φαράγγι Μπικάζ- Κόκκινη 
Λίμνη - αλατωρυχείο Σοβάτα - Τίργκου Μούρες
Διασχίζοντας σήμερα το εντυπωσιακό φαράγγι 
Μπικάζ, θα ανακαλύψουμε την Κόκκινη Λίμνη. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το μεγαλύτερο 
αλατωρυχείο της χώρας Σοβάτα και θα καταλήξουμε 
στην Τίργκου Μούρες, όπου κατά την περιήγησή 
μας, θα δούμε το Παλάτι του Πολιτισμού, το Παλάτι 
του Απόλλωνα και την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου 
Μιχαήλ. 
6η μέρα: Τίργκου Μούρες - Σιγκισοάρα - Μπιερτάν 
- Σιμπίου
Πρωινή αναχώρηση για την Σιγκισοάρα, μια 
μεσαιωνική πόλη που αποτελεί ΜΠΚ της UNESCO. 
Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας θα δούμε τον 

Αναχ.: 6 Απριλίου 5 ημέρες
Τιμές κατ’ άτομο NOVOTEL CITY 4* HILTON 5*

Δίκλινο 395 425
3ο άτ. έως 12 ετ. 345 375
Μονόκλινο 495 525

Αναχ.: 6 Απριλίου 9 ημέρες
Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 745
3ο άτομο έως 12 ετών 695
Μονόκλινο 995

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 150 περίπου
Επιβάρυνση ημιδιατροφής € 70 κατ’ άτομο

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 150 περίπου

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΣΙΝΑΙΑ - ΚΑΣΤΡΟ ΠΈΛΈΣ - ΚΑΣΤΡΟ ΜΠΡΑΝ (ΠΎΡΓΟΣ ΤΟΎ ΔΡΑΚΟΎΛΑ) - ΜΠΡΑΣΟΒ ΤΟ ΠΙΟ ΠΛΗΡΈΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πύργο του Ρολογιού, την Εκκλησία του Λόφου και το 
σπίτι όπου γεννήθηκε ο Δράκουλας. Στη συνέχεια και 
αφού επισκεφθούμε το γραφικό χωριό Μπιερτάν, θα 
αναχωρήσουμε για την γραφική πόλη Σιμπίου. Άφιξη 
και περιήγηση στην μεσαιωνική πόλη. 
7η μέρα: Σιμπίου - Τρανσφαγκαράσαν- καταρράκτης 
Μπαλέα - Βουκουρέστι
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για μια υπέροχη διαδρομή, 
κατά τη διάρκεια της οποίας θα θαυμάσουμε το 
υπέροχο τοπίο του καταρράκτη Μπαλέα και της 
ομώνυμης παγετωνικής λίμνης, που βρίσκεται 
σε υψόμετρο 2.000 μέτρων στα όρη Φαγκάρας 
(τελεφερίκ). Μετά τις επιλεγμένες μας στάσεις θα 
φθάσουμε στο Βουκουρέστι. 
8η μέρα: Βουκουρέστι, Ξενάγηση
Πρωινο και κατά τη διάρκεια της σημερινής μας 
ξενάγησης θα δούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα της 
πόλης, μεταξύ των οποίων την Αψίδα του θριάμβου,το 
Προεδρικό Μέγαρο, την Όπερα, το Εθνικό Θέατρο, το 
Πατριαρχείο, το πρώην "Σπίτι του Λαού" την Πλατεία 
της Επανάστασης και την ιστορική Μονή Εκκλησία 
Σταυροπόλεως. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
9η μέρα: Βουκουρέστι - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο για έναν ακόμη περίπατο στο 
κέντρο της πόλης. Το απόγευμα θα μεταβούμε στο 
αεροδρόμιο και θα επιβιβαστούμε στην πτήση μας 
για την Αθήνα. 
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα 
με το ενημερωτικό σας.

Ομαδικά Ταξίδια στην Ευρώπη

ΚΑΣΤΡΟ ΜΠΡΑΝ
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ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΟΒΙΣΑΝΤ
1η μέρα: Αθήνα - Βελιγράδι
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
πρωτεύουσα της Σερβίας, το Βελιγράδι με την 
AIR SERBIA. Άφιξη και πρώτη γνωριμία με την 
πόλη. Μεταφορά και τακτοποίηση σε ένα από 
τα επιλεγμένα ξενοδοχεία METROPOL PALACE 
5* (www.metropolpalace.com) ή MERCURE 
EXCELSIOR 4* sup (www.accorhotels.com).
2η μέρα: Βελιγράδι, Περιήγηση πόλης 
Πρόγευμα και περιήγηση στην όμορφη πόλη. 
Θα ξεκινήσουμε από το φρούριο Κάλεμεγκνταν, 
κτισμένο στη συμβολή των ποταμών Δούναβη και 
Σάβου, τον Πύργο Νεμπόισα (Kula Nebojša), που 
ήταν η φυλακή και ο τόπος θανάτου του Ρήγα 
Φεραίου και θα συνεχίσουμε με τις εκκλησίες 
Ruzica και Αγίας Παρασκευής. 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 τοπική 
κουζίνα και φολκλορικό πρόγραμμα. 
3η μέρα: Βελιγράδι - Νόβισαντ - Βελιγράδι
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας, το Νόβισαντ, 
πρωτεύουσα της βόρειας σερβικής επαρχίας 
Βοϊβοντίνα. Άφιξη και περιήγηση πόλης, κατά 
τη διάρκεια της οποίας θα δούμε το κάστρο 
Πετροβαραντίν (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 γειτονιά 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: Βελιγράδι, Ελεύθερη μέρα (Προαιρετική 
εκδρομή: Τόπολα - Λόφος Όπλενακ - Μοναστήρι 
Μανασίτζα)
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη για να 
περιπλανηθείτε μόνοι σας στην πόλη. Όσοι 
επιθυμούν, μπορούν να συμμετάσχουν σε μια 
προαιρετική εκδρομή στην πόλη Τόπολα της 
κεντρικής Σερβίας με τον λόφο Όπλενακ και την 
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, καθώς και στο 
οχυρωμένο μεσαιωνικό μοναστήρι Μανασίτζα 
(Manasija). Για όσους συμμετέχουν στην 
εκδρομή, πρωινή αναχώρηση για την Τόπολα, 
που βρίσκεται στην καρδιά των αμπελώνων, πόλη 
γνωστή για την παραγωγή κρασιού και κέντρο 
ιστορικών γεγονότων κατά την διάρκεια του 
18ου, 19ου και 20ου αιώνα. Μετά την περιήγησή 
μας θα επισκεφθούμε τον λόφο Όπλενακ, όπου 
θα δούμε την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου 
με περίφημα ψηφιδωτά, τις νωπογραφίες, το 
μαυσωλείο της δυναστείας Καρατζόρτζεβιτς κλπ. 
Συνεχίζουμε την εκδρομή μας με επίσκεψη στο 
Σέρβικο ορθόδοξο μοναστήρι Μανασίτζα (1406-
1418). Επιστροφή το απόγευμα στο Βελιγράδι. 
5η μέρα: Βελιγράδι - Αθήνα 
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε χρόνο ελεύθερο, 
ανάλογα με την πτήση της επιστροφής. Μεταφορά 
στο αεροδρόμιο και 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.

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 150 περίπου

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 150 περίπου

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ-ΑΘΗΝΑ με την AIR SERBIA • 4 Διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχείο της επιλογής σας • Μπουφέ πρόγευμα και ένα δείπνο καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, 
ξεναγήσεις, όπως περιγράφονται ανωτέρω • 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 και ό, τι αναφέρεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ-ΑΘΗΝΑ με την AIR SERBIA • Τέσσερις 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές από και προς το 
αεροδρόμιο • Περιήγηση πόλεως • Μεταφορές από και προς το γήπεδο 18/5 & 20/5 • 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, εισιτήρια αγώνα, είσοδοι σε 
μουσεία, μνημεία, λοιπά αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, καθώς και ό, τι 
αναφέρεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.: 6 Απριλίου, 5 ημέρες

Τιμές κατ’ άτομο MERCURE 
EXCELSIOR 4*

METROPOL 
PALACE 5*

Δίκλινο 395 475
3ο άτ έως 12 ετ. 345 425
Μονόκλινο 495 595

Αναχ.: 17 Μαΐου, 5 ημέρες
Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 545

3ο άτομο έως 12 ετών 495

Μονόκλινο 765

ΣΤΟ 
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 

ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

Ομαδικά Ταξίδια στην Ευρώπη
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Πλήρη ταξιδιωτικά πακέτα ΜΕ Φόρους Αεροδροµίων, διαµονή µεταφορές & ξεναγήσεις.

Άνοιξη 2018

Τα Προγράµµατα πραγµατοποιούνται και τον Οκτώβριο | Όλες οι τιµές είναι ανά άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο

Benelux
7 Ηµέρες

Αναχώρηση: 21 Μαΐου

750€

Γύρος Πορτογαλίας
& Μαδρίτη

8 Ηµέρες
Αναχωρήσεις: 16 & 30 Μαΐου

820€

Πορτογαλία
5 Ηµέρες

Αναχώρηση: 5,12,19 Μαΐου

660€

Γύρος Ισπανίας
8 Ηµέρες

Αναχώρηση: 10 & 17 Μαΐου

690€

Μαδρίτη Ανδαλουσία
8 Ηµέρες

Αναχώρηση: 31 Μαΐου

820€

Μαδρίτη & Χώρα
των Βάσκων

8 Ηµέρες
Αναχώρηση: 31 Μαΐου

820€

Η άλλη Γαλλία
8 Ηµέρες

Αναχώρηση: 20 Μαΐου

820€

Ελβετία Αλσατία
Βαυαρία

8 Ηµέρες
Αναχώρηση: 23 Μαΐου

745€

Πολωνία
7 Ηµέρες

Αναχώρηση: 20 & 29 Μαΐου

690€

Άγιοι Τόποι
5 ή 6 Ηµέρες

Αναχώρηση: 20 & 25 Μαΐου

590€
από

Καππαδοκία
8 Ηµέρες

Αναχώρηση: 25 Μαΐου

595€
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1η μέρα: Αθήνα - Ρέους - Καμπρίλς
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Βαρκελώνη. 
Ξεκινάμε την περιήγηση μας στο Ρέους και την Καμπρίλς. 
Το Ρέους είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Καταλονίας 
για το 2017. Εκεί θα θαυμάσουμε το σπίτι που γεννήθηκε ο 
αρχιτέκτονας Γκαουντί, το μουσείο Gaudi Centre και το όλα 
τα αριστουργήματα, όπως την Casa Navas έργο του Λουις 
Ντομενέχ. Στο Ρέους υπάρχουν περισσότερα από 600 εμπορικά 
καταστήματα, πολλά από αυτά βρίσκονται στο πεζοδρομημένο 
ιστορικό κέντρο με τα υπέροχα κτίρια. Στην συνέχεια 
αναχωρούμε για το κοσμοπολίτικο Καμπρίλς, όπου η παραλιακή 
του περατζάδα κλέβει την παράσταση, καθώς και η Παλιά Πόλη 
με τα γραφικά και ήσυχα στενά της. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

2η μέρα: Βαρκελώνη, Ξενάγηση
Πρωινή αναχώρηση για Βαρκελώνη. Η περιήγησή μας 
ξεκινάει από τον λόφο Μοντζουίκ, όπου θα απολαύσουμε μια 
πανοραμική θέα της πόλης και του λιμανιού. Συνεχίζουμε προς 
το Ολυμπιακό χωριό, το Ολυμπιακό στάδιο, το Ισπανικό χωριό, 
όπου θα θαυμάσουμε όλες τις γειτονιές των Ισπανικών πόλεων 
μαζεμένες. Μην ξεχάσετε να επισκεφθείτε το εργαστήρι φυσητών 
γυαλιών. Επόμενος σταθμός, το αξιόλογο έργο του διάσημου 
αρχιτέκτονα Γκαουντί - η Σαγράδα Φαμίλια (Αγία Οικογένεια). 
Ακολουθεί η Πλατεία Καταλονίας με τη διάσημη Ramplas. 
Θα περπατήσουμε στα σοκάκια της Γοτθικής συνοικίας και 
θα καταλήξουμε στην Barceloneta, την παλιά παραλία της 
Βαρκελώνης, όπου θα επισκεφθούμε το ενυδρείο της πόλης 

(έξοδα ατομικά). Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

3η μέρα: Βαρκελώνη, Ελεύθερη μέρα (Προαιρετική εκδρομή: 
Βαλένθια)
Ελεύθερη μέρα. Σας προτείνουμε (έξοδα ατομικά) μια εκδρομή 
στην Βαλένθια, την πρωτεύουσα της ομώνυμης Αυτόνομης 
Κοινότητας και γενέτειρα του διάσημου αρχιτέκτονα Σαντιάγκο 
Καλατράβα. Στην πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε το 
σύμπλεγμα των 3 κτιρίων που σχεδίασε, ενώ στο ιστορικό κέντρο 
της πόλης θα δούμε το Ταχυδρομείο με τα φτερωτά αγάλματα, 
το Δημαρχείο, το Ιστορικό Μουσείο, τον επιβλητικό γοτθικό 
Καθεδρικό ναό της Παναγίας των Αβοήθητων κλπ. Χρόνος 
ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο, διανυκτέρευση.

4η μέρα: Βαρκελώνη - Πομπλέτ - Μοντμπλάνκ - Βαρκελώνη
Ημερήσια εκδρομή στο Πομπλέτ και το Μοντμπλάνκ. Ξεκινάμε 
την περιήγησή μας με το Πομπλέτ και τη κιστερκιανή Μονή, 
που το 1991 ανακηρύχθηκε ΜΠΚ από την Unesco. Συνεχίζουμε 
με την κωμόπολη Μοντμπλάνκ του 11ου Αιώνα, που είναι 
οχυρωμένη με εξαιρετικά καλοδιατηρημένα μεσαιωνικά τείχη, 
τα οποία περιλαμβάνουν 32 αμυντικούς πυργίσκους. Θα 
θαυμάσουμε μερικά από τα πολλά αξιοθέατά της, όπως το 
γοτθικό βασιλικό κάστρο, το Casa Desclergue, το Δημαρχείο 
κ.ά., θα περπατήσουμε στην υπόστυλη στοά Cal Malet και 
στην εβραϊκή οδό που τον 13ο αιώνα αποτελούσε το κέντρο 
της εβραϊκής συνοικίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο, 
διανυκτέρευση.

5η μέρα: Βαρκελώνη - Σαλού - Ταραγόνα - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για το Σαλού, ένα από τα πιο σημαντικά 
πλέον τουριστικά κέντρα της Μεσογείου. Θα θαυμάσουμε το 
μνημείο του βασιλιά Jaume, τον Παλιό Πύργο κ.ά. Ελεύθερος 
χρόνος και συνεχίζουμε για την Ταραγόνα, την πόλη που στα 
χρόνια του Αυγούστου Καίσαρα ήταν η 2η σε πληθυσμό πόλη της 
ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Στην Ταραγόνα υπάρχουν πληθώρα 
κτισμάτων της εποχής τα οποία προστατεύονται από την 
Unesco ως ΜΠΚ και βρίσκονται διεσπαρμένα σε δεκατέσσερα 
σημεία μέσα και γύρω από την πόλη. Μερικά από αυτά που 
θα θαυμάσουμε στην περιήγησή μας είναι το αμφιθέατρο, 
κτισμένο τον 2ο αιώνα μ.Χ., η μικρή εκκλησία ρομανικού ρυθμού 
αφιερωμένη στην Santa Maria del Milagro, η ρωμαϊκή αρένα, το 
θέατρο, η αγορά κ.ά. 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.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΡΕΟΥΣ-ΑΘΗΝΑ ή ΑΘΗΝΑ-ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ-
ΑΘΗΝΑ με απευθείας πτήση AEGEAN AIRLINES VUELING • Μεταφορές, περιηγήσεις, 
εκδρομές, με κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο, βάση προγράμματος • 4 διαν/σεις σε 
ξενοδοχείο με πρωινό και βραδινό μπουφέ, κρασί και νερό στα γεύματα • Ταξιδιωτική ασφάλεια 
(αστικής ευθύνης) & Φ.Π.Α. • Ελληνόφωνος Συνοδός-Αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων • Δημοτικοί φόροι στα 
ξενοδοχεία όπου απαιτείται • Είσοδοι μουσείων, αρχαιολογικών χώρων και όπου απαιτείται • 
Ό,τι ρητώς δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΚΟΣΤΑ ΝΤΟΡΑΔΑ 
ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ

Αναχ.: 17,21,26,30 Μαρτ. 2,6,10,15 Απρ. 4,5,6 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο
MED PLAYA 4*

SALOU PARK RESORT 4* SOL COSTA DAURADA 4*

4 μέρες 5 μέρες 6 μέρες 4 μέρες 5 μέρες 6 μέρες
Δίκλινο 339 419 489 369 459 539
3ο άτ έως 12 ετ. 319 399 469 349 439 516
Μονόκλινο 389 489 579 439 549 649

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων 155 € περίπου

Ομαδικά Ταξίδια στην Ευρώπη

ΣΑΛΟΎ
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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 - Ξενάγηση
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, που έχει 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 έως το Κάστρο του Αγίου Γεωργίου 
για μια πανοραμική θέα της πόλης. To 
βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε τα 
παραδοσιακά πορτογαλικά τραγούδια fado, 
που έγιναν γνωστά σε όλο τον κόσμο από την 
φημισμένη τραγουδίστρια Αmalia Rodrigues.

3η-4η μέρα: Λισσαβώνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη. 
Μπορείτε να επισκεφθείτε το Πάρκο των Εθνών 

ή να κάνετε μια εκδρομή στο μεγάλο κέντρο 
του καθολικισμού, τη Φάτιμα, στο πανέμορφο 
μεσαιωνικό χωριό των καλλιτεχνών, Όμπιτους 
και στο 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.

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.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης • Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4 
αστέρων στην Κοΐμπρα και 5* σε Πόρτο & 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.

ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 145 

Αναχ.: 4,5,11, 27 Απρ. & 25 Μαΐου 4,5 μέρες
 Τιμές κατ’ άτομο 4 μέρες 5μέρες
Δίκλινο 595 655
3ο άτ. έως 12 ετών 535 595
Μονόκλινο 725 835

1η μέρα: Αθήνα - Λισσαβώνα - Φάτιμα - 
Κοΐμπρα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απ΄ ευθείας 
πτήση για Λισσαβώνα. Άφιξη και αναχώρηση 
οδικώς για την Κοΐμπρα. Πρώτη μας στάση το 
μεγάλο κέντρο του καθολικισμού, η Φάτιμα, 
με τη μεγαλύτερη προσέλευση προσκυνητών 
παγκοσμίως. Άφιξη και περιήγηση στην 
Κοΐμπρα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
2η μέρα: Κοΐμπρα - Μπουσάκο - Αβέιρο - Πόρτο
Πρωινή αναχώρηση για το Πόρτο, με πρώτη μας 
στάση στο δάσος Μπουσάκο. Στη διαδρομή
μας θα δούμε επίσης την πόλη των καναλιών, 
το Αβέιρο. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το 
Πόρτο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Πόρτο, Περιήγηση
Περιήγηση στην εντυπωσιακή Πόλη, 
διασχίζοντας την περιοχή Ριμπέιρα, με τις 
παλιές συνοικίες και την υπαίθρια αγορά. 
Στην Άνω Πόλη θα δούμε τον καθεδρικού 
ναό, το παλιό κτίριο των σιδηροδρόμων, τον 
χρυσοποίκιλτο ναό του Άγιου Φραγκίσκου και 
το ανάκτορο Μπόλσα. Τέλος, θα επισκεφθούμε 
κάποιο παλιό οινοποιείο της πόλης.
4η μέρα: Πόρτο - Μπράγκα - Γκιμαράες - Πόρτο
Πρωινή αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή 
στην επαρχία Μίνιου. Πρώτος σταθμός της 
διαδρομής μας θα είναι η Μπράγκα. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε το Γκιμαράες, που 
ήταν 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. Συνεχίζουμε 
για το τουριστικό ψαροχώρι του Ατλαντικού, 
τη Ναζαρέ και το χωριό των καλλιτεχνών, 

Όμπιτους, όπου και θα περιηγηθούμε. Άφιξη 
αργά το απόγευμα στην Λισσαβώνα.
6η μέρα: Λισσαβώνα, Ξενάγηση
Η ξενάγησή μας ξεκινάει από το Μουσείο 
με τις Βασιλικές Άμαξες. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε το μοναστήρι των Ιερωνυμιτών 
και 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 - Λισσαβώνα
Πρωινή αναχώρηση για τη Σίντρα, τη 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, ολοκληρώνοντας 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.

Ομαδικά Ταξίδια στην Ευρώπη

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 145

Αναχ.: 6,7, 29 Απρίλιου 8 μέρες
 Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 925
3ο άτ. έως 12 ετών 865
Μονόκλινο 1255

ΣΙΝΤΡΑ
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1η μέρα: Αθήνα - Μάλαγα - Γρανάδα 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
Μάλαγα. Αναχώρηση για Γρανάδα, άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Γρανάδα
Πρωινή αναχώρηση για τον λόφο της Αλάμπρας, 
το «κόκκινο κάστρο», όπως είναι η αραβική 
του ονομασία. Κτισμένη σ’ έναν πέτρινο λόφο, 
προστατευμένη από τα βουνά και περικυκλωμένη 
από δάσος, η Αλάμπρα είναι ένα αριστούργημα 
ισλαμικής αρχιτεκτονικής. Στο διπλανό ύψωμα 
βρίσκονται οι υπέροχοι κήποι Χεναραλίφε, οι 
«κήποι του παραδείσου».
3η μέρα: Γρανάδα - Κόρδοβα - Σεβίλλη
Πρωινή αναχώρηση για την Κόρδοβα, όπου 
θα επισκεφθούμε το περίφημο Τζαμί-Mezquita. 
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
Η ξενάγησή 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 τη Χιράλδα, τον 
μεγαλύτερο γοτθικό ναό του κόσμου. Τέλος, θα 
περιπλανηθούμε στα στενά σοκάκια της Σάντα 
Κρουθ.
5η μέρα: Σεβίλλη - Χέρεθ Ντε Λα Φροντερα - 
Κάντιθ - Γιβραλτάρ - Αλγκεθίρας
Αναχώρηση για την καρδιά της Ανδαλουσίας. 
Πρώτη στάση στο Χέρεθ, ακολούθως επίσκεψη 
στο Κάντιθ, μια από τις αρχαιότερες πόλεις της 
Ανδαλουσίας. Στη συνέχεια θα φθάσουμε στο 
Γιβραλτάρ και περνώντας έλεγχο συνόρων θα 
προσεγγίσουμε τον Βράχο, που από το 1704 

ανήκει στη Μεγάλη 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 - Μαρμπέγια - 
Μάλαγα
Σήμερα αναχωρούμε για τα Λευκά Χωριά 
(Pueblos Blancos) και συγκεκριμένα την Ρόντα, 
κτισμένη πάνω σε μια χαράδρα 100 μέτρων που 
χωρίζει την πόλη στα δύο. Θα περπατήσουμε 
στην παλιά πόλη και θα επισκεφθούμε την 
αρένα (την παλαιότερη της Ισπανίας) και το 
φρούριο με την υπέροχη θέα. Στη συνέχεια θα 
δούμε τα κοσμοπολίτικα θέρετρα Costa Del Sol 
Marbella και Puerto Banus, όπου συχνάζουν 
διάσημοι. Αναχώρηση για Μάλαγα.
7η μέρα: Μάλαγα - Αθήνα
Πανοραμική περιήγηση και στάση στο εμπορικό 
κέντρο της πόλης με τον πεζόδρομο LARIOS 
και τον καθεδρικό ναό. Στη συνέχεια θα 
ανηφορίσουμε στο κάστρο ALCAZABA, το πιο 
αντιπροσωπευτικό μνημείο των Αράβων στην 
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.

1η μέρα: Aθήνα - Μαδρίτη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση 
για την Μαδρίτη. Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. Με τον αρχηγό του γραφείου μας 
θα έχετε μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.
2η μέρα: Μαδρίτη - Κόρδοβα - Σεβίλλη
Αρχίζει σήμερα η οδική μας εκδρομή 
στην Ανδαλουσία με επιλεγμένες στάσεις. 
Περνώντας τη Σιέρα Μορένα θα καταλήξουμε 
στην πασίγνωστη Κόρδοβα, όπου θα 
περιηγηθούμε. Στη συνέχεια, ακολουθώντας 
τη ροή του Γουαδαλκιβίρ, θα καταλήξουμε στη 
Σεβίλλη.
3η μέρα: Σεβίλλη (Ξενάγηση)
Πρωινή ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια 
της οποίας θα δούμε το πάρκο της Μαρίας 
Λουίζας, την πλατεία Αμερικής, την πλατεία 
Ισπανίας και θα περιπλανηθούμε στα σοκάκια 
με τα τυπικά "πάτιος"’ της Εβραϊκής συνοικίας. 
Συνεχίζουμε με το κτιριακό συγκρότημα του 
Αλκαζάρ, όπου δεσπόζει το Αραβικό παλάτι. 
Στην ίδια περιοχή θα δούμε και τον καθεδρικό 
ναό Χιράλδα.
4η μέρα: Σεβίλλη - Ρόντα - Pueblos blancos - 
Γρανάδα
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
Κατά τη σημερινή ξενάγησή μας θα δούμε το 
σημαντικότερο αραβικό μνημείο της Ισπανίας, 
την Αλάμπρα, κτισμένη σ’ έναν πέτρινο λόφο. 

Στο διπλανό ύψωμα βρίσκονται οι υπέροχοι 
κήποι Χεναραλίφε, οι "κήποι του παραδείσου" 
με δέντρα, λουλούδια και νερά, που θα μας 
παρασύρουν σε έναν κόσμο στοχασμού και 
χαλάρωσης. Συνεχίζουμε για τη Μαδρίτη. Άφιξη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Μαδρίτη (Ξενάγηση)
Ξενάγηση στη σημαντικότερη Πινακοθήκη 
του κόσμου, το Πράδο. Στη συνέχεια θα 
περπατήσουμε στα στενά δρομάκια του 
κέντρου της Μαδρίτης, στο περίφημο Barrio de 
las Letras, μια απ’ τις πιο μποέμ συνοικίες όλης 
της Ευρώπης. Η ξενάγησή μας θα τελειώσει με 
το μεσαιωνικό κομμάτι της πόλης, την Μαδρίτη 
των Αψβούργων.
7η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο - Μαδρίτη
Πρωινή αναχώρηση για το Τολέδο, όπου 
θα περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια 
της μεσαιωνικής πόλης, θα επισκεφθούμε 
τον καθεδρικό ναό και την εκκλησία του 
Santo Tomé. Στη συνέχεια, επίσκεψη σε ένα 
εργοστάσιο με ‘’Damasquinad’’. Επιστροφή στη 
Μαδρίτη.
8η μέρα: Μαδρίτη - Αθήνα
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.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΑΘΗΝΑ-ΜΑΔΡΙΤΗ-ΑΘΗΝΑ • Διαμονή 
σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* • 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. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Είσοδοι στα μουσεία.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΑΘΗΝΑ-ΜΑΛΑΓΑ-ΑΘΗΝΑ • Διαμονή 
σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* • 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 βάση προγράμματος • 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. Ό,τι ρητώς δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΜΑΔΡΙΤΗ-ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ-ΚΟΣΤΑ ΝΤΕΛ ΣΟΛ

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 145
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 145 

Αναχ.: 6,7,29 Απρίλιου 8 μέρες

 Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 795
3ο άτ. έως 12 ετών 735
Μονόκλινο 1025

Αναχ.: 20 Απρίλιου, 9,23 Μαΐου 
& 6,21 Ιούνιου 7 μέρες

 Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 675
3ο άτ. έως 12 ετών 615
Μονόκλινο 865

Ομαδικά Ταξίδια στην Ευρώπη
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Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΑΘΗΝΑ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - 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.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΑΘΗΝΑ-ΜΑΔΡΙΤΗ-ΑΘΗΝΑ • Διαμονή σε 
επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* • 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. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. 
Είσοδοι στα Μουσεία.

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΜΑΔΡΙΤΗ - ΤΟΛΕΔΟ
1η μέρα: Αθήνα - Βαρκελώνη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση 
για Βαρκελώνη. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Ξεκινάμε αμέσως για την πρώτη 
μας περιπατητική ξενάγηση στο κέντρο της 
πόλης. Θα κινηθούμε στην Ράμπλα και θα 
επισκεφθούμε την κεντρική αγορά τροφίμων 
και φρούτων, την La Boqueria. Στη συνέχεια 
θα δούμε την διάσημη λυρική σκηνή και θα 
καταλήξουμε στην πλατεία Ρεάλ, που είναι 
μια τυπική Ισπανική πλατεία με καμάρες. 
Απολαύστε τον καφέ σας ή το φαγητό σας σε 
ένα από τα πολλά μαγαζιά της πλατείας. Το 
απόγευμα σας προτείνουμε μία προαιρετική 
ξενάγηση στο πάρκο Γκουέλ και στον λόφο 
Μοντζουίκ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Βαρκελώνη, Ξενάγηση
Η ξενάγησή 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, του 
οποίου θα δούμε και το αριστούργημά του, 
την περίφημη εκκλησία Sagrada Familia. 
Περνώντας από το Porto Olympico, λιμάνι 
στην περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, το 
Ολυμπιακό Χωριό και την Barceloneta, παλιά 
γειτονιά των ψαράδων, θα βρεθούμε στην 
άλλη πλευρά της πόλης και θα ανηφορήσουμε 
στον λόφο Montjuik, όπου βρίσκεται το 
Ολυμπιακό Στάδιο και όλες οι εγκαταστάσεις 
της Ολυμπιάδας του 1992. Η επόμενη στάση 
μας θα είναι στο Ισπανικό Χωριό, που 

κατασκευάστηκε για την παγκόσμια Έκθεση 
του 1929. Η ξενάγησή μας θα τελειώσει στο 
ιστορικό κέντρο της πόλης, στην περίφημη 
γοτθική συνοικία, όπου βρίσκονται τα 
περισσότερα διοικητικά κτίρια, το παλάτι 
των καθολικών βασιλιάδων και ο καθεδρικός 
ναός.
3η μέρα: Βαρκελώνη, Girona - Figueres!
Σήμερα ξεκινάμε για τη γενέτειρα του μεγάλου 
Καταλανού ζωγράφου Σαλβαδόρ Νταλί, το 
Figueres. Θα επισκεφθούμε το μουσείο-
θέατρο του εκκεντρικού ζωγράφου, που 
είναι το πιο επισκέψιμο στην Καταλονία 
και περιλαμβάνει την μεγαλύτερη συλλογή 
έργων του στον κόσμο. Συνεχίζουμε για την 
Girona, όπου θα περπατήσουμε στο εβραϊκό 
προάστιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Βαρκελώνη, Ελεύθερη μέρα
Ελεύθερη μέρα. Σας προτείνουμε να 
επισκεφθείτε 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. Οι λάτρεις του ποδοσφαίρου 
μπορούν επίσης να επισκεφθούν το Καμπ 
Νόου (Camp Nou), το γήπεδο της φημισμένης 
Μπαρτσελόνα, της καλύτερης ομάδας του 
κόσμου.
5η μέρα: Βαρκελώνη - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
Αθήνα..
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με 
διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 
κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό.

1η μέρα: Αθήνα - Μαδρίτη 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση 
για την πρωτεύουσα της Ισπανίας. Άφιξη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
για ξεκούραση ή για μια πρώτη βόλτα. Για το 
απόγευμα σας προτείνουμε να εκμεταλλευτείτε 
τον ελεύθερο χρόνο, γνωρίζοντας μαζί με τον 
αρχηγό του γραφείου μας κάποια από τα πάρα 
πολλά ενδιαφέροντα σημεία της Μαδρίτης.
2η μέρα: Μαδρίτη, Ξενάγηση
Η πρωινή μας ξενάγηση θα μας αποκαλύψει ένα 
μικρό μέρος του πλούτου της σημαντικότερης 
Πινακοθήκης στον κόσμο, του ΠΡΑΔΟ. Τα 
περισσότερα από 10.000 έργα που ανήκουν στη 
συλλογή του, προσφέρουν ένα μοναδικό ταξίδι 
στον Χρόνο και στο Χρώμα. Θα απολαύσουμε 
τα αριστουργήματα των Ελ Γκρέκο, Βελάθκεθ, 
Γκόγια, που "στέκονται" δίπλα σε άλλους εξ 
ίσου σημαντικούς ζωγράφους. Στη συνέχεια 
θα περπατήσουμε στα στενά δρομάκια του 
κέντρου της Μαδρίτης, στο περίφημο Barrio 
de las Letras, μια από τις πιο μποέμ συνοικίες  
της Ευρώπης, όπου έζησαν και δημιούργησαν 
πολλοί από τους σπουδαίους ζωγράφους και 
λογοτέχνες της Ισπανίας. Η ξενάγησή μας θα 
τελειώσει με το μεσαιωνικό κομμάτι της πόλης, 
την Μαδρίτη των Αψβούργων. Απόγευμα 
ελεύθερο.
3η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο - Μαδρίτη
Πρωινή 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 ρυθμών, όπου θα 
δούμε πίνακες του Ελ Γκρέκο, αμύθητης αξίας, 

όπως το Expolio και τη συλλογή Αποστόλων. 
Στη συνέχεια, στην εκκλησία του Santo Tome, 
θα θαυμάσουμε το αριστουργηματικό έργο 
του Γκρέκο "Η Ταφή του Κόμητα Οργκάθ". 
Ακολουθεί επίσκεψη σε ένα εργοστάσιο με 
Damasquinad, γνωστή τέχνη του Τολέδο, 
που προέρχεται από 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, έναν καφέ στην ατμοσφαιρική 
Πλάθα Ντε Οριέντε με θέα το παλάτι ή απλώς 
να περιπλανηθείτε στα στενά της παλιάς 
πόλης, καταλήγοντας στην εντυπωσιακή 
Πλάθα Μαγιόρ για μια ζεστή σοκολάτα.
4η μέρα: Μαδρίτη, Ελεύθερη μέρα (Προαιρετική 
εκδρομή στην Σεγκόβια)
Ελεύθερη μέρα. Σας προτείνουμε να 
εκμεταλλευτείτε την ημέρα σας κάνοντας μια 
προαιρετική εκδρομή στην 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.

Ομαδικά Ταξίδια στην Ευρώπη

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 145
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 145

Αναχ.: 5, 7,10,11, 27 Απρίλιου & 25 Μαΐου 4,5 μέρες
 Τιμές κατ’ άτομο 4 μέρες 5 μέρες
Δίκλινο 635 685
3ο άτ. έως 12 ετών 575 625
Μονόκλινο 765 865

Αναχ.: 5,7,10,11, 27 Απρίλιου 5 μέρες
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ υπερπροσφορά

545
485
675

Αναχ.: 5,11, 27 Απρίλιου 
& 25 Μαΐου 4,5 μερες

 Τιμές κατ’ άτομο 4 μέρες 5 μέρες
Δίκλινο 535 575
3ο άτ. έως 12 ετών 475 515
Μονόκλινο 655 735

ΦΙΓΚΈΡΈΣ - ΤΖΙΡΟΝΑ - ΝΤΑΛΙ - ΓΚΑΟΎΝΤΙ

ΒΑΡΚΕΛΏΝΗ
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1η μέρα: Αθήνα - Βαρκελώνη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
πρωτεύουσα της Καταλονίας, την Βαρκελώνη. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Βαρκελώνη, Ξενάγηση
Η ξενάγησή 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, του οποίου θα 
δούμε και το αριστούργημά του, την περίφημη 
εκκλησία Sagrada Familia. Περνώντας από 
το Porto Olympico, το Ολυμπιακό χωριό και 
την Barceloneta, θα ανηφορήσουμε στον 
λόφο Montjuik. Η επόμενη στάση μας θα είναι 
στο Ισπανικό χωριό και θα καταλήξουμε στο 
ιστορικό κέντρο της πόλης. 
3η μέρα: Βαρκελώνη - Βαλένθια, Ξενάγηση
Πρωινή αναχώρηση για τη Βαλένθια. Άφιξη και 
πανοραμική περιήγηση της πόλης (δημαρχείο, 
παλάτι του Marques de dos Aguas, παλιό 
χρηματιστήριο, καθεδρικό ναό με τον πύργο 
Mikelet)
4η μέρα: Βαλένθια - Γρανάδα, Ξενάγηση
Πρωινή αναχώρηση για Ανδαλουσία. 
Άφιξη νωρίς το μεσημέρι στη Γρανάδα 
και απογευματινή ξενάγηση πόλης που 
κυριαρχείται από την πληθωρική ομορφιά 
της Αλάμπρας και τους υπέροχους κήπους 
Χεναραλίφε.
5η μέρα: Γρανάδα - Ρόντα - Pueblos Blancos 
- Σεβίλλη
Διασχίζοντας σήμερα την περιοχή των 
Pueblos Blancos, με στάση και περιήγηση στη 
Ρόντα, θα καταλήξουμε στη Σεβίλλη.
6η μέρα: Σεβίλλη , Ξενάγηση
Ξενάγηση στην πόλη (Πάρκο Μαρίας Λουίζας, 
πλατεία Αμερικής, πλατεία Ισπανίας, Εβραϊκή 
συνοικία, κτιριακό συγκρότημα του Αλκαζάρ 

με το αραβικό παλάτι, καθεδρικός ναός 
Χιράλδα) 
7η μέρα: Σεβίλλη - Κόρδοβα - Μαδρίτη
Αναχώρηση για τη Μαδρίτη, με πρώτη στάση 
στην Κόρδοβα, όπου θα περιηγηθούμε στα 
γραφικά στενά της Εβραϊκής συνοικίας και 
θα επισκεφθούμε το κέντρο της πόλης και το 
θαυμαστό Τζαμί Μεσκίτα. Άφιξη το απόγευμα 
στη Μαδρίτη.
8η μέρα: Μαδρίτη (Ξενάγηση)
Ξενάγηση στη σημαντικότερη Πινακοθήκη 
του κόσμου, το Πράδο. Στη συνέχεια θα 
περπατήσουμε στα στενά δρομάκια του 
κέντρου της Μαδρίτης, στο περίφημο Barrio 
de las Letras, μια από τις πιο μποέμ συνοικίες 
όλης της Ευρώπης. Η ξενάγησή μας θα 
τελειώσει με το μεσαιωνικό κομμάτι της πόλης, 
την Μαδρίτη των Αψβούργων.
9η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο - Μαδρίτη
Πρωινή αναχώρηση για το Τολέδο, όπου 
θα περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια 
της μεσαιωνικής πόλης, θα επισκεφθούμε 
τον καθεδρικό ναό και την εκκλησία του 
Santo Tomé. Στη συνέχεια, επίσκεψη σε ένα 
εργοστάσιο με ‘’Damasquinad’’. Επιστροφή 
στη Μαδρίτη.
10η μέρα: Μαδρίτη - Αθήνα
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.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΑΘΗΝΑ-ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, ΜΑΔΡΙΤΗ-
ΑΘΗΝΑ • Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* • 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. Ό,τι δεν αναφέρεται στο 
πρόγραμμα. Είσοδοι στα μουσεία.

ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΓΥΡΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
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, Ξενάγηση
Η ξενάγησή 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, του 
οποίου θα δούμε και το αριστούργημά του, 
την περίφημη εκκλησία Sagrada Familia. 
Περνώντας από το Porto Olympico, το 
Ολυμπιακό χωριό και την Barceloneta, 
θα ανηφορήσουμε στον λόφο Montjuik. Η 
επόμενη στάση μας θα είναι στο Ισπανικό 
χωριό και θα καταλήξουμε στο ιστορικό 
κέντρο της πόλης.
3η μέρα: Βαρκελώνη, Ελεύθερη μέρα 
(Προαιρετική εκδρομή: Figueres, Girona)
Ελεύθερη μέρα. Σας προτείνουμε (έξοδα 
ατομικά) εκδρομή στο Figueres, όπου 
θα επισκεφθούμε το μουσείο-θέατρο του 
εκκεντρικού ζωγράφου Σαλβαδόρ Νταλί. 
Μετά από έναν καφέ στο ιστορικό κέντρο 
του Figueres αναχωρούμε για την Girona, 
όπου θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό της 
Παναγίας με το μεγαλύτερο κλίτος γοτθικού 
ναού στον κόσμο.
4η μέρα: Βαρκελώνη - Βαλένθια
Πρωινή αναχώρηση για τη Βαλένθια. Άφιξη 
νωρίς το απόγευμα και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.
5η μέρα: Βαλένθια - Μαδρίτη
Πανοραμική περιήγηση της πόλης, 

περνώντας 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 
Βαλένθια. Άφιξη το απόγευμα στη Μαδρίτη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Μαδρίτη
Ξενάγηση στη σημαντικότερη Πινακοθήκη 
του κόσμου, το Πράδο. Στη συνέχεια θα 
περπατήσουμε στα στενά δρομάκια του 
κέντρου της Μαδρίτης, στο περίφημο Barrio 
de las Letras, μια απ’ τις πιο μποέμ συνοικίες 
της Ευρώπης. Η ξενάγησή μας θα τελειώσει 
με το μεσαιωνικό κομμάτι της πόλης, την 
Μαδρίτη των Αψβούργων.
7η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο - Μαδρίτη
Πρωινή αναχώρηση για το Τολέδο, όπου 
θα περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια 
της μεσαιωνικής πόλης, θα επισκεφθούμε 
τον καθεδρικό ναό και την εκκλησία του 
Santo Tomé. Στη συνέχεια, επίσκεψη σε ένα 
εργοστάσιο με ‘’Damasquinad’’. Επιστροφή 
στη Μαδρίτη.
8η μέρα: Μαδρίτη - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για 
Αθήνα.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφο-
ρετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. 
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Ομαδικά Ταξίδια στην Ευρώπη

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 145 Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 145 

Αναχ.: 18 Απρίλιου,9 Μαΐου 
& 6,13 Ιούνιου 8 μέρες

 Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 695
3ο άτ. έως 12 ετών 635
Μονόκλινο 885

Αναχ.: 6 Απρίλιου 10 μέρες
 Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 1095
3ο άτομο έως 12 ετών 1035
Μονόκλινο 1445

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΑΘΗΝΑ-ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, ΜΑΔΡΙΤΗ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN • 
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* • 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. Ό,τι ρητώς δεν αναφέρεται στο 
πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΣΕΒΙΛΛΗ
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1η μέρα: Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Πρωινή αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η μέρα: Θεσσαλονίκη - Βελιγράδι
Πρωινή πορεία για τη Σερβία & την 
όμορφη πρωτεύουσά της, το Βελιγράδι. 
Τακτοποίηση & γνωριμία με την πόλη πεζή.

3η μέρα: Βελιγράδι, το «must» των 
Βαλκανίων
Ξενάγηση στο πανέμορφο Βελιγράδι, με το 
φρούριο Kalemegdan να δεσπόζει πάνω 
από τη συμβολή των ποταμών Δούναβη 
και Σάβα - μία από τις πιο «φωτογραφικές» 
πόλεις στον κόσμο. Τα περισσότερα 
αξιοθέατα βρίσκονται στην παλιά πόλη. 
Ο πεζόδρομος Κνεζ Μιχαήλοβα, η 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 μέρα: 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» και αποτελούν 
μοναδικό πολιτιστικό και ιστορικό μνημείο 
(UNESCO). Θα επισκεφθούμε δύο ή τρεις 
μονές. Συνεχίζουμε για την πόλη του 
Νόβισαντ, πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα και 
2η μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας. Αποτελεί 

οικονομικό κέντρο και είναι ιδιαίτερα γνωστή 
για το πανεπιστήμιό της. Είναι χτισμένη 
στις όχθες του Δούναβη και ιδρύθηκε για 
να εξυπηρετεί ως ενδιάμεση στάση στις 
εμπορικές συναλλαγές. Στην περιήγησή μας 
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. Επόμενη επίσκεψη το 
κουκλίστικο Sremski Karlovci. Το μεσημέρι 
πλούσιο γεύμα με κρασί και μουσική σε 
επιλεγμένο εστιατόριο. Επιστροφή στο 
Βελιγράδι. 

5η μέρα: Βελιγράδι - Σκόπια
Πρωινή αναχώρηση για τα Σκόπια, ώστε να 
ολοκληρώσουμε την όμορφη αυτήν εκδρομή 
μας με μία ακόμα πόλη της πρώην ενωμένης 
Γιουγκοσλαβίας. Μετά την περιήγησή μας 
στην πόλη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

6η μέρα: Σκόπια - Αθήνα
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για την Αθήνα, 
με ενδιάμεσες στάσεις.

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

Περιλαμβάνονται: • Εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν όπως στο πρόγραμμα • 5 διαν/σεις (1 
διαν/ση 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 διαμονής στη 
Θεσσαλονίκη • Δημοτικός φόρος διαμονής στο Βελιγράδι • Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης & 
Ταξιδιωτική ασφάλεια για άτομα έως 75 ετών.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα • Είσοδοι σε μουσεία • Ό,τι αναφέρεται 
ως προαιρετικό • Check point 15€

Περιλαμβάνονται: • Εκδρομές/περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν • 2 διαν/σεις στη Σόφια • 7 διαν/σεις στη 
Ρουμανία (2 στο Βουκουρέστι, 1 Ιάσιο, 1 Γκούρα Χουμορουλούι, 1 Κλουζ Ναπόκα, 2 Μπρασόβ) • Ημιδιατροφή 
καθημερινά • Τοπικός ξεναγός στο Βουκουρέστι • Έμπειρος συνοδός/αρχηγός του γραφείου μας • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, πύργους • Checkpoint 25€ ανά άτομο • Ό,τι αναφέρεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΣΕΡΒΙΑ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1η μέρα: Αθήνα - Σόφια
Πρωινή αναχώρηση για τη Σόφια με ενδιάμεσες 
στάσεις. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
δείπνο.
2η μέρα: Σόφια - Βουκουρέστι 
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση με πορεία 
προς Βουκουρέστι. Άφιξη, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Πεζή περιήγηση στην παλιά πόλη. 
Δείπνο και διανυκτέρευση. 
3η μέρα: Βουκουρέστι (ξενάγηση) 
Πρωινό και περιήγηση στην πόλη με τις πλατείες 
Βικτοριέι & Ουνιβερσιτάτζι, το Αθήναιο, το 
Εθνικό Θέατρο του Λουκά Καρατζιάλε, τον Λόφο 
της Μητρόπολης και άλλα αξιοθέατα. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.
4η μέρα: Βουκουρέστι - Ιάσιο 
Πρωινό και αναχώρηση με πορεία προς το Ιάσιο. 
Άφιξη και περιήγηση στην πρώην πρωτεύουσα 
της ηγεμονίας της Μολδοβλαχίας, που ως 
γνωστόν, συνδέεται με την Ελληνική Επανάσταση. 
Περίπατος στην πλατεία της Ένωσης, όπου 
δεσπόζει το οικοδόμημα που στεγάζεται 
το Μέγαρο Πολιτισμού και το αρχαιότερο 
Πανεπιστήμιο της Ρουμανίας. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
5η μέρα: Ιάσιο - Μοναστήρια Ρουμανικής 
Μολδαβίας - Γκούρα Χομορουλούι 
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Σουτσεάβα, 
περιοχή των μοναστηριών της Ρουμανικής 
Μολδαβίας. Τα πιο αντιπροσωπευτικά 
μοναστήρια της περιοχής είναι το Βορονέτ, 
Σουτσεβίτα και Μολντοβίτα.. Συνεχίζουμε για 
τη Γκούρα Χουμορουλούι, άφιξη στο ξενοδοχείο 
μας, δείπνο και διανυκτέρευση. 
6η μέρα: Τρανσυλβανία - Μπιστρίτα - 
Μπαρκουλούι - Κλουζ Ναπόκα 
Σήμερα ταξιδεύουμε δυτικά στην Τρανσυλβανία, 
περνώντας από το παραδοσιακό χωριό 
Μπιστρίτα - Μπαρκουλούι, όπου θα κάνουμε 
στάση για καφέ στο «Κάστρο του Δράκουλα». 
Συνεχίζουμε για την παραδοσιακή πρωτεύουσα 
της Τρανσυλβανίας, την Κλουζ Ναπόκα, κορυφαία 
Ευρωπαϊκή πόλη, με μηδέν εγκληματικότητα και 

ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια. Περιήγηση, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο. 
7η μέρα: Τurda Salina, «Υπόγειο Παλάτι 
Αλατιού» - Σιγκισοάρα - Μπρασόβ (274 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφθούμε 
το αλλατωρυχείο Turda Salina, ένα από τα 
κορυφαία αξιοθέατα. Τα πάντα είναι πολύ 
καλά οργανωμένα, υπάρχει υπόγεια λίμνη με 
ενοικιαζόμενα σκάφη, 200 μέτρα κάτω από 
την επιφάνεια της Γης. Συνεχίζουμε για τη 
μεσαιωνική Σιγκισοάρα, μια πανέμορφη πόλη 
που προστατεύεται από την UNESCO. Επόμενος 
σταθμός μας η επίσης μεσαιωνική Μπρασόβ, 
πόλη του 18ου αιώνα. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο. 
8η μέρα: Μπρασόβ - Πέλες - Πύργος Μπραν 
(Πύργος Δράκουλα) - Μπρασόβ
Πρόγευμα και αφού κάνουμε μια σύντομη 
επίσκεψη στο παλάτι Πέλες, αναχώρηση για τα 
Καρπάθια, όπου θα επισκεφθούμε το φρούριο 
Μπραν (Πύργο του Δράκουλα). Επιστροφή στο 
Μπρασόβ και περιήγηση στην πόλη, όπου θα 
δούμε τη Μαύρη Εκκλησία, την κεντρική πλατεία 
και το Δημαρχείο. Υπόλοιπος χρόνος ελεύθερος 
στην πόλη, δείπνο και διανυκτέρευση. 
9η μέρα: Μπρασόβ - Σόφια
Πρωινή αναχώρηση για τη Σόφια, άφιξη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο & δείπνο. 
10η μέρα: Σόφια - Αθήνα 
Πρόγευμα και επιστροφή στην 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.: 4,26 Απριλίου, 23 Μαΐου 6 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο SMART PRICE
Δίκλινο 375 395
3ο άτ έως 12 ετ. 335 335
Μονόκλινο 495 515

Αναχ.: 4,26 Απριλίου, 23 Μαΐου 10 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο SMART PRICE

Δίκλινο 585 615

3ο άτ έως 12 ετ. 475 475

Μονόκλινο 780 810

ΑΛΑΤΩΡΎΧΈΙΑ TURDA «ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ» - ΤΡΑΝΣΎΛΒΑΝΙΑ

Οδικές Εκδρομές

ΣΙΓΚΙΣΟΑΡΑ
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1η μέρα: Αθήνα - Οχρίδα
Αναχώρηση 06:00 από Αθήνα για τα σύνορα, διέλευση και άφιξη αργά το απόγευμα στην 
Οχρίδα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο DRIM (Α’ κατ.) πάνω στη λίμνη και στον ποταμό 
Τσέρνι Ντριμ. Δείπνο.
2η μέρα: Οχρίδα
Μετάβαση στην παλιά πόλη της Οχρίδας και περιήγηση στα καλντερίμια με τα ελληνικά 
αρχοντικά και την εκκλησία της Αγίας Σοφίας, κάτω από το κάστρο του τσάρου Σαμουήλ. 
Το μεσημέρι γεύμα και απόγευμα ελεύθερο για περίπατο και σουβενίρ στην πόλη της 
Στρούγκα. Δείπνο και στη συνέχεια μετάβαση σε Ορθόδοξη εκκλησία για την Αναστάσιμη 
Λειτουργία.
3η μέρα: Οχρίδα, Γιοβάν Μπιγκόρσκι - Μαύροβο
Διαδρομή καταπληκτικής ομορφιάς, μέσα στη φύση, κατά μήκος του ποταμού και μέσα 
από το φαράγγι της Ράντιτσα. Επίσκεψη στο μοναστήρι του Ιωάννη του Βαπτιστή (Γιοβάν 
Μπιγκόρσκι) και συνεχίζουμε μέχρι τη λίμνη του Μαύροβο. Γεύμα στο ξενοδοχείο και το 
βράδυ δείπνο και διασκέδαση με ορχήστρα.
4η μέρα: Οχρίδα, Όσιος Ναούμ - Λίμνη Οχρίδας - Κρουαζιέρα
Ημερήσια εκδρομή στο μοναστήρι του Οσίου Ναούμ. Από εδώ ξεκίνησαν οι Έλληνες μοναχοί 
Κύριλλος και Μεθόδιος, να διδάξουν στους Σλάβους το Κυριλλικό αλφάβητο και την Βίβλο. 
Στη συνέχεια, από την πόλη της Οχρίδας, σας προσφέρουμε την υπέροχη κρουαζιέρα στη 
λίμνη με επιπλέον προσφορά μας καφέ ή αναψυκτικό εν πλω. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη 
και επιστροφή για γεύμα. Το βράδυ δείπνο και διασκέδαση με ορχήστρα.
5η μέρα: Οχρίδα, Μοναστήρι - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση. Επίσκεψη της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου, στο κέντρο της 
Μπίτολα (Ελληνικό Μοναστήρι), διέλευση συνόρων και επιστροφή με ενδιάμεσες στάσεις 
στην Αθήνα.

Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν γίνει η κρουαζιέρα στη λίμνη, θα αντικατασταθεί με 
βαρκάδα δίπλα στη λίμνη και επιπλέον επίσκεψη στις πηγές Βέφτσιανι.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο ξενοδοχείο 
DRIM στην Στρούγκα • Πλήρης διατροφή ξεκινώντας με δείπνο την 1η ημέρα και πρωινό την 
τελευταία • Δυο βραδιές διασκέδαση με ορχήστρα • Έμπειρος αρχηγός συνοδός του γραφείου μας • 
Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά στα ξενοδοχεία και ό, τι αναφέρεται ως προαιρετικό.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΟΧΡΙΔΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ
1η μέρα: Αθήνα - Σόφια 
Αναχώρηση το πρωί για τον Προμαχώνα. Διέλευση των συνόρων και συνεχίζουμε τη διαδρομή 
μας για την πρωτεύουσα Σόφια. Τακτοποίηση στο υπερπολυτελές ξενοδοχείο SOFIA BALKAN 5* 
(www.luxurycollection.com/sofia) στην καρδιά της πόλης και BW BRISTOL 4* (www.bestwestern.
com). Δείπνο.
2η μέρα: Σόφια, Εκδρομή στο Μοναστήρι Ρίλα
Σήμερα θα επισκεφθούμε το βουνό Ρίλα με το ομώνυμο Μοναστήρι και το μουσείο του με τα 
θρησκευτικά κειμήλια, όπως τον μεσαιωνικό Πύργο του Χρέλιο και τα ξυλόγλυπτα αριστουργήματα, 
το παρεκκλήσι της "Μεταμόρφωσης του Χριστού" κ.ά. To βράδυ δείπνο και παρακολούθηση του 
Επιταφίου.
3η μέρα: Σόφια, Ολοήμερη εκδρομή στη Φιλιππούπολη
Αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή στην ιστορική Φιλιππούπολη. Θα περπατήσουμε στα 
γραφικά σοκάκια της πόλης, όπου θα δούμε το σπίτι του Κουγιουμτζόγλου, τον ναό των Αγίων 
Κων/νου και Ελένης κ.ά. Το βράδυ παρακολούθηση της Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας και 
στη συνέχεια Αναστάσιμο δείπνο στο ξενοδοχείο με παραδοσιακά εδέσματα από την τοπική 
παράδοση.
4η μέρα: Σόφια, Βίτοσα
Γνωριμία με τη Σόφια. Το μουσείο Αλεξάντερ Νέφσκι, το Πανεπιστήμιο, η εκκλησία της Αγίας 
Σοφίας είναι μερικά από τα αξιοθέατα που θα επισκεφθούμε. Αργότερα (καιρού επιτρέποντος) 
ανάβαση με τελεφερίκ (έξοδα ατομικά) στο βουνό-πάρκο Βίτοσα με τη φαντασμαγορική θέα. 
Ακολουθεί πλούσιο Πασχαλινό γεύμα με αρνιά σε παραδοσιακή ταβέρνα της πόλης, με κρασί και 
φολκλορικό πρόγραμμα με τραγούδια, χορό, μουσική!
5η μέρα: Σόφια - Σαντάνσκι - Αθήνα
Νωρίς το πρωί αναχωρούμε για την Αθήνα, αφού προηγουμένως επισκεφθούμε την πανέμορφη 
λουτρόπολη Σαντάνσκι, κοντά στα Ελληνικά σύνορα, γνωστή για τα ιαματικά νερά της αλλά και τις 
συμφέρουσες αγορές στον πεζόδρομό της. Εν συνεχεία, με ενδιάμεσες στάσεις για γεύμα και καφέ, 
άφιξη στην Αθήνα νωρίς το βράδυ με τις ωραιότερες αναμνήσεις από τη μοναδική αυτή εκδρομή.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. Η επίσκεψη στη 
Ρίλα θα αντικατασταθεί με επίσκεψη στο γραφικό Μπόροβετς.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, με κλιματιζόμενο πούλμαν • Τέσσερις διανυκτερεύσεις 
στο ξενοδοχείο SOFIA BALKAN 5* ή BW BRISTOL 4* • Μπουφέ πρόγευμα και ένα δείπνο καθημερινά • Δείπνο σε 
παραδοσιακή ταβέρνα με κρασί και φολκλορικό πρόγραμμα(μέρος ημιδιατροφής) • Έμπειρος αρχηγός συνοδός 
του γραφείου μας • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Δωρεάν voucher 
στο καζίνο του SOFIA BALKAN • Δωρεάν είσοδος στο γυμναστήριο στο καζίνο του SOFIA BALKAN • Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία και λοιπά αξιοθέατα, φόροι πόλεων ποτά, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία 
και ό, τι αναφέρεται ως προαιρετικό.

Αναχ.: 5,27 Απρ., 24 Μαΐου 5 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο BW BRISTOL SOFIA BALKAN

Δίκλινο 275 345

3ο άτ. έως 12 ετ. 225 295

Μονόκλινο 425 495

Αναχ.: 5,6,27,28 Απρ., 
24,25 Μαΐου 4,5 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο 4 μέρες 5 μέρες

Δίκλινο 195 245

3ο άτ. έως 12 ετ. 165 215

Μονόκλινο 245 605

Οδικές Εκδρομές

ΛΙΜΝΗ ΟΧΡΙΔΑΣΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΡΙΛΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΎΠΟΛΗ
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1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα
Αναχώρηση νωρίς το μεσημέρι από Αθήνα για το λιμάνι της 
Πάτρας με ενδιάμεση στάση. Τακτοποίηση στο πλοίο και 
απόπλους για Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω.
 
2η μέρα: Ανκόνα - Βενετία (Μέστρε) 
Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα το μεσημέρι και άμεση 
αναχώρηση για το Μέστρε της Βενετίας. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο και επίσκεψη στη μαγευτική Βενετία. 
Με ιδιωτικό πλοιάριο (έξοδα ατομικά), θα φθάσουμε στην 
πλατεία του Αγίου Μάρκου για να θαυμάσουμε την ομώνυμη 
εκκλησία, τη Γέφυρα των Στεναγμών, τον Πύργο του Ρολογιού, 
το παλάτι των Δόγηδων κ.ά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
 
3η μέρα: Βενετία - Φλωρεντία 
Ολοκληρώνουμε τη γνωριμία μας με την "Βασίλισσα της  
Αδριατικής", με μια ακόμη σύντομη επίσκεψη, για όσους 
επιθυμούν, για περιπάτους και αγορές αναμνηστικών. 
Αμέσως μετά αναχωρούμε για Φλωρεντία. Άφιξη νωρίς το 
βράδυ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και χρόνος 
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με τη φωτισμένη πόλη.
 
4η μέρα: Φλωρεντία - Σιένα - Ρώμη  
Ξενάγηση στην πόλη της αναγέννησης, για να δούμε και 
να θαυμάσουμε, μεταξύ άλλων τον καθεδρικό ναό της 
Παναγίας των Λουλουδιών, το Βαπτιστήριο, την πλατεία 
Ντέλλα Σινιορία, το Παλάτσο Βέκκιο - σημερινό Δημαρχείο, 
την εκκλησία Σάντα Κρότσε και την παλαιότερη γέφυρα του 
Άρνο, το Πόντε Βέκκιο. Νωρίς το μεσημέρι αναχώρηση για 
Ρώμη, με μία ευχάριστη παράκαμψη στην όμορφη Σιένα, 
με τα αγέρωχα αρχοντικά, τα στενά καλντερίμια, τις ήσυχες 

πλατείες και τις εκκλησίες μαυρισμένες από τον χρόνο, όλα 
μέσα σε ένα κάδρο από καλοφτιαγμένα τείχη και στερεούς 
πύργους. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη 
Πιάτσα Ντελ Κάμπο, την κεντρική πλατεία της πόλης, που 
πλαισιώνεται από το υπέροχο Δημαρχείο. Εντυπωσιακός 
και ο καθεδρικός ναός με το αριστουργηματικό του δάπεδο, 
τα περίτεχνα ξυλόγλυπτα και τις μοναδικές τοιχογραφίες του. 
Άφιξη στη Ρώμη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
 
5η μέρα: Ρώμη, Πανοραμική ξενάγηση πόλης 
Πανοραμική ξενάγηση στην "Αιώνια "Πόλη". Ξεκινάμε από 
τις κατακόμβες και συνεχίζουμε με την Αψίδα του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου, το Κολοσσαίο, τις αυτοκρατορικές αγορές, το 
μνημείο του Βιτόριο Εμμανουέλε, την Πιάτσα Βενέτσια, τον 
λόφο του Καπιτωλίου κ.ά. Ολοκληρώνουμε την επίσκεψή μας 
στο Βατικανό με την πλατεία, τον ναό του Αγίου Πέτρου και 
τη μεγαλόπρεπη βασιλική του. Στον ελεύθερο χρόνο μπορείτε 
να επιλέξετε μια επίσκεψη στα μουσεία του Βατικανού ή 
περιπάτους στον εμπορικό δρόμο Via del’ Corso, που ξεκινά 
από την Πιάτσα Βενέτσια και καταλήγει στην Πιάτσα ντελ 
Πόπολο, με εύκολη πρόσβαση στη Φοντάνα ντι Τρέβι, το 
Πάνθεον, την Πιάτσα Κολόνα και την Πιάτσα ντι Ισπάνια. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο. 
 
6η μέρα: Ρώμη - Πομπηία - Μπάρι 
Πρωινή αναχώρηση για Πομπηία και επίσκεψη του 
αρχαιολογικού χώρου της νεκρής πόλης, που θάφτηκε 
κάτω από την πυρακτωμένη λάβα του Βεζούβιου. Γεύμα 
(προαιρετικά) και συνεχίζουμε για το λιμάνι του Μπάρι. 
Τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για Πάτρα. 
Διανυκτέρευση εν πλω. 

7η μέρα: Πάτρα - Αθήνα
Άφιξη στο λιμάνι της Πάτρας το μεσημέρι και αναχώρηση για 
Αθήνα με ενδιάμεση στάση, όπου φθάνουμε τρεις περίπου 
ώρες αργότερα.

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

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίων ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ και αντίστροφα σε τετράκλινες καμπίνες (ΑΒ4) • Τέσσερις 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* • Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία (4 πρωινά, 4 δείπνα) • Μεταφορές, περιηγήσεις με 
πολυτελή, κλιματιζόμενα πούλμαν • Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • Αρχηγός-συνοδός • Ασφαλιστική κάλυψη 
αστικής επαγγελματικής ευθύνης • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε Μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, ποτά στα προσφερόμενα γεύματα ή δείπνα. 
Ότι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό και ότι ρητά δεν αναφέρεται στις παροχές του προγράμματος. Φόροι 
ξενοδοχείων και Check point (25 € ανά άτομο). Εισιτήριο Βαπορέτου (25 € ανά άτομο).

ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΑΝΚΟΝΑ -  ΒΕΝΕΤΙΑ -  ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ -  Σ ΙΕΝΑ -  ΡΩΜΗ -  ΠΟΜΠΗΙΑ -  ΜΠAΡΙ

Αναχ.: 7 Μαρτ., 5,28 Απρ., 26 Μαΐου,
16,30 Ιουν. 7 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο 17/3 5,28/4, 26/5, 
16,30/6

Δίκλινο 470 495
3ο άτομο έως 12 ετών 425 445
Μονόκλινο 605 640

Οδικές Εκδρομές

ΦΛΏΡΕΝΤΙΑ

ΒΕΝΕΤΙΑ
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1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα
Αναχώρηση από Αθήνα για Πάτρα. Επιβίβαση σε σύγχρονο 
ταχύπλοο για το ταξίδι μας προς το Μπάρι.

2η μέρα: Μπάρι - Σορρέντο - Σαλέρνο
Πρωινή άφιξη στο Μπάρι. Πρώτος σταθμός το Σορρέντο. 
Θα περπατήσουμε στη κεντρική Piazza Tasso και στα στενά 
εμπορικά δρομάκια της παλιάς πόλης για να καταλήξουμε στο 
μπαλκόνι της Villa Comunale με την υπέροχη θέα στον κόλπο 
της Νάπολης. Ελεύθερος χρόνος. Αναχώρηση για το ιστορικό 
Σαλέρνο. Τακτοποίηση σε 4* ξενοδοχείο στη περιοχή του 
Σαλέρνο. Δείπνο. 

3η μέρα: Σαλέρνο - Πομπηία - Νάπολη - Σαλέρνο
Πρωινή αναχώρηση για την Πομπηία, όπου θα ξεναγηθούμε στα 
ερείπια της πόλης που θάφτηκε στις στάχτες του Βεζούβιου το 
79 μ.Χ. Αναχώρηση για τη Νάπολη. Μετά την περιήγησή μας 
στην όμορφη πόλη, χρόνος ελεύθερος για να κάνετε βόλτες, 
ψώνια ή να επισκεφθείτε το σημαντικότερο μουσείο της πόλης, 
με τις  τοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά της Πομπηίας. Γεύμα σε 
παραδοσιακή τρατορία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 

4η μέρα: Ριβιέρα Αμαλφιτάνα - Ποζιτάνο - Αμάλφι - (Ραβέλλο)
Πρωινή αναχώρηση με καραβάκι (καιρού επιτρέποντος, έξοδα 
ατομικά) για το κουκλίστικο Ποζιτάνο. Περπατώντας στα στενά 
καλντερίμια με τα ολάνθιστα μπαλκόνια θα νιώσουμε τον 
κοσμοπολίτικο αέρα της εποχής του ’60. Φεύγοντας από το 
Ποζιτάνο και πάλι με καραβάκι, θα φθάσουμε στην "μητρόπολη 
της ακτής", το γραφικό Αμάλφι, που χάρισε το όνομά του στα 
50 χιλιόμετρα της ακτογραμμής. Στον ελεύθερο χρόνο σας 
επισκεφθείτε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Ανδρέα και περπατήστε 

στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης. Σας προτείνουμε επίσης 
να επισκεφθείτε με πουλμανάκια HOP ON-HOP OFF (έξοδα 
ατομικά) το σκαρφαλωμένο στα 305 μέτρα χωριό Ραβέλλο και να 
δείτε την βίλα Ρούφολο (Villa Rufolo) με τον πύργο, τους κήπους 
της και θέα που κόβει την ανάσα. Επιστροφή στο Αμάλφι και 
αναχώρηση για το Σαλέρνο. Δείπνο. 

5η μέρα: Κάπρι … ο κήπος της Εδέμ, το νησί της Dolce Vita
Πρωινή αναχώρηση για το λιμάνι του Σαλέρνο, απ΄ όπου 
θα επιβιβαστούμε σε ταχύπλοο (καιρού επιτρέποντος, 
έξοδα ατομικά) με προορισμό έναν από τους πιο διάσημους 
ταξιδιωτικούς προορισμούς του κόσμου, το κομψό και φινετσάτο 
νησί Κάπρι. Φθάνοντας στη Marina Grande θα ανέβουμε με 
τελεφερίκ στον οικισμό του κοσμοπολίτικου Κάπρι, τη Χώρα, 
όπου θα επισκεφθούμε τους διάσημους κήπους του Αυγούστου 
και θα θαυμάσουμε τους επιβλητικούς βράχους Faraglioni - σήμα 
κατατεθέν του νησιού. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό και shopping. 
Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το Ανακάπρι (Άνω Κάπρι), όπου 
βρίσκεται η Villa San Michele και να ανεβείτε με τελεφερίκ στην 
κορυφή του Monte Solaro (589 μέτρα, το ψηλότερο σημείο του 
νησιού με καταπληκτική θέα). Συγκέντρωση στη Marina Grande, 
επιβίβαση στο ταχύπλοο και αναχώρηση για το Σαλέρνο. Δείπνο.

6η μέρα: Σαλέρνο - Αρχαία Ποσειδωνία (Πέστουμ) - Μπάρι
Πρωινή αναχώρηση για την αρχαία Ποσειδωνία, το Πέστουμ 
(Paestum, 30 χιλ. νότια του Σαλέρνο), που από τα ερείπιά της 
και τους επιβλητικούς ναούς της αναδύεται η ένδοξη ιστορία της 
Μεγάλης Ελλάδας. Ο ναός Basilica είναι το αρχαιότερο οικοδόμημα 
του δυτικού πολιτισμού στην περιοχή και είναι αφιερωμένος στην 
Ήρα. Εδώ και οι ναοί του Ποσειδώνα. Υπάρχει η δυνατότητα 
επίσκεψης και στο αρχαιολογικό μουσείο. Ελεύθερος χρόνος. 

Συνεχίζουμε προς το Μπάρι, επιβίβαση στο πλοίο και τακτοποίηση 
στις καμπίνες. Διανυκτέρευση εν πλω. 
7η μέρα: Πάτρα - Αθήνα
Άφιξη στην Πάτρα και αναχώρηση για Αθήνα.
Σημειώσεις: Η ροή των εκδρομών, περιηγήσεων & ξεναγήσεων 
που περιγράφονται ανωτέρω ενδέχεται να αλλάξει για την 
καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος, χωρίς να παραλειφθεί 
κάτι. Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν θα επιτρέπουν 
την πλεύση των Καραβιών προς Ποζιτάνο & Αμάλφι, η εκδρομή 
θα πραγματοποιηθεί οδικώς, με πούλμαν της γραμμής.

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίων σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4) με την SUPERFAST FERRIES • Μεταφορές, 
εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* • Τέσσερα 
μπουφέ πρωινά & τέσσερα δείπνα (μενού 3 πιάτων) στο ξενοδοχείο μας • Εκδρομές, περιηγήσεις & επισκέψεις ως περιγράφονται 
ανωτέρω • Ξεναγός στην Πομπηία • Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους 
εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι πόλεων, check point, parking € 20/άτομο, εισιτήρια πλοίων, τελεφερίκ, μεταφορές στο Κάπρι, εισιτήρια 
πλοίου Ποζιτάνο-Αμάλφι, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους & λοιπά αξιοθέατα, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα και ό,τι 
δεν αναφέρεται στα πιο πάνω προσφερόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Αναχ.: 5,27 Απρ., 24 Μαΐου,
30 Ιουν. 7 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 495
3ο άτομο έως 12 ετών 445
Μονόκλινο 655

ΚΟΣΤΙΕΡΑ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ
& bella ΝΑΠΟΛΗ
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Περιλαμβάνονται: • •6 Διαν/σεις σε ξενοδοχεία 4* (ΝΙΣ 3*, 4*)• Ημιδιατροφή εκτός της 2ης μέρας (6 πρωινά, 5 
δείπνα) • Εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • 
Αρχηγός-συνοδός • Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης • Φ.Π.A.
Δεν Περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους. Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα ή δείπνα. 
Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό και ότι ρητά δεν αναφέρεται στις παροχές του προγράμματος.

1η μέρα: Αθήνα - Νις/Σερβία
Αναχώρηση στις 06:00 από ΑΘΗΝΑ για τον συνοριακό 
σταθμό των Ευζώνων. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων 
και συνεχίζουμε για την περιοχή της Νις. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Νις - Βιέννη/Αυστρία
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αυστρίας, 
την όμορφη ΒΙΕΝΝΗ. Με ενδιάμεσες στάσεις θα 
καταλήξουμε αργά το βράδυ για διανυκτέρευση.

3η μέρα: Βιέννη
Η πόλη του Στράους μας προκαλεί να τη γνωρίσουμε. 
Ξεκινάμε με τα κτίρια της Δακτυλίου Λεωφόρου (Ring), για 
να δούμε την κρατική όπερα, τα μουσεία Φυσικής Ιστορίας 
και της Τέχνης, τους αυτοκρατορικούς και λαϊκούς κήπους, 
το παλάτι Χόφμπουργκ, το κοινοβούλιο το δημαρχείο, το 
χρηματιστήριο και το Πανεπιστήμιο. Ακολουθεί η πλατεία 
Σβάρτσενμπεργκ με το ομώνυμο άγαλμα, ο γοτθικού ρυθμού 
καθεδρικός ναός του Αγίου Στεφάνου, ο ελληνορθόδοξος 
μητροπολιτικός ναός και η Griechen Casse, η πάροδος 
των Ελλήνων, για να καταλήξουμε στο σπουδαιότερο 
παλάτι της Βιέννης, το Σενμπρούν. Εσωτερική επίσκεψη 
των σαράντα σπουδαιότερων διαμερισμάτων. Χρόνος 
ελεύθερος για περιπάτους, δείπνο.

4η μέρα: Βιέννη - Σάλτσμπουργκ - Βιέννη 
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 

Αναχ.: 17/2 Φεβρ., 17 Μαρτ., 5,28 Απρ., 
26 Μαΐου, 23 Ιουν. 7 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 475
3ο άτομο έως 12 ετών 425

Μονόκλινο 640

«σπίτι - μουσείο του Μότσαρτ», το παλάτι Μίραμπελ, την 
εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου κ.ά. Χρόνος ελεύθερος 
για περιπάτους στην ιδιαίτερα χαρούμενη και λαμπερή 
ατμόσφαιρα της πόλης. Επιστροφή το βράδυ στη Βιέννη 
για δείπνο.

5η μέρα: Βιέννη - Δάση  Μάγιερλινγκ - Μπάντεν - 
Βουδαπέστη
Μια πολύ όμορφη εκδρομή ξεκινά στα Βιεννέζικα δάση, 
στο Μάγιερλινγκ με το κυνηγετικό περίπτερο γνωστό από 
το τραγικό ειδύλλιο της Μαρίας Βετσέρα με τον πρίγκιπα  
Ροδόλφο. Συνεχίζουμε για την κοσμική λουτρόπολη του 
Μπάντεν. Παραμονή, επίσκεψη και αναχώρηση για την 
πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, την όμορφη Βουδαπέστη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και περίπατος 
γνωριμίας με την πόλη.

6η μέρα: Βουδαπέστη - Βελιγράδι - Νις/Σερβία
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σερβίας, το 
Βελιγράδι, όπου θα έχουμε σύντομη στάση γνωριμίας με 
την πόλη.  Συνεχίζουμε προς την Νις, για δείπνο.

7η μέρα: Νις - Αθήνα
Αφήνουμε σήμερα τη Σερβία με προορισμό τον συνοριακό 
σταθμό των Ευζώνων. 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.

1η μέρα: Αθήνα - Νις/Σερβία 
Αναχώρηση στις 06:00 από Αθήνα για τον συνοριακό σταθμό των Ευζώνων. 
Συνεχίζουμε για την περιοχή Νις. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Νις - Βουδαπέστη/Ουγγαρία
Πρωινή αναχώρηση για Βουδαπέστη. Προσπερνώντας το Βελιγράδι - την 
πρωτεύουσα της Σερβίας - και το Νόβισαντ, καταλήγουμε αργά το απόγευμα στην 
πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και προαιρετικά 
Μίνι κρουαζιέρα με τουριστικό πλοιάριο στον Δούναβη, απολαμβάνοντας έτσι την 
νυκτερινή όψη της πόλης. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Βουδαπέστη
Η ξενάγησή μας ξεκινά από τη Βούδα και τον λόφο του Γκέλερτ. Στη συνέχεια θα 
δούμε τους Πύργους των Ψαράδων και την θαυμαστή εκκλησία του Ματία, όπου 
στέφονταν οι βασιλιάδες και θα απολαύσουμε την εξαιρετική θέα που προσφέρει 
η πόλη με τις πολλές και επιβλητικές γέφυρες και το 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. Τελειώνουμε με 
τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου. Γεύμα και στον ελεύθερο χρόνο που 
ακολουθεί, μπορούμε να επισκεφθούμε τον εμπορικό δρόμο Vaci. Για το βράδυ 
σας προτείνουμε (προαιρετικά), διασκέδαση σε παραδοσιακή ταβέρνα με 
τσιγγάνικα βιολιά και κρασί.
4η μέρα: Βουδαπέστη - Πράγα/Τσεχία 
Πρωινή αναχώρηση για Πράγα. Άφιξη στην "Χρυσή πόλη" και πρώτη γνωριμία με 
τα αξιοθέατά της. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
5η μέρα: Πράγα - Κάρλοβι Βάρυ - Πράγα
Η ξενάγηση της πόλης ξεκινά από την Καστρούπολη με τον μεγαλοπρεπή ναό 
του Αγίου Βίτο. Κατηφορίζουμε στη συνέχεια για να δούμε τον ναό του Αγίου 
Γεωργίου, τη γέφυρα του Καρόλου και να καταλήξουμε στο Δημαρχείο με το 
Αστρονομικό Ρολόι, την οδό Παρισίων, την Εβραϊκή Συνοικία και τη γέφυρα του 
Τσεχ. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε το γραφικό καταπράσινο θέρετρο Κάρλοβι 
Βάρυ με τις φημισμένες ιαματικές πηγές στην κοιλάδα του ποταμού Τέμπλα. Τον 
14ο αιώνα ονομάστηκε "Βασιλική Πόλη" από τον αυτοκράτορα Κάρολο Δ΄ και 
έκτοτε καθιερώθηκε σαν τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων των γραμμάτων, των 
τεχνών και της πολιτικής, όπως ο τσάρος Πέτρος, ο Γκαίτε, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ, 
ο Μαρξ κ.ά. Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια ή 
να κάνουμε αγορές στα πολυάριθμα τουριστικά καταστήματα. Επιστροφή στην 
Πράγα. Δείπνο.
6η μέρα: Πράγα (Προαιρετική εκδρομή στη Δρέσδη) 
Ημέρα ελεύθερη ή προαιρετικά εκδρομή στη Δρέσδη, τη "Φλωρεντία των 
Γερμανών". Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στην Πράγα. Δείπνο.
7η μέρα: Πράγα - Βιέννη/Αυστρία
Πρωινή αναχώρηση για Βιέννη. Νωρίς το μεσημέρι φθάνουμε στην πόλη 
του Στράους και θα έχουμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε στο σπουδαιότερο 
παλάτι της Βιέννης, το Σενμπρούν, ενώ στην πανοραμική μας περιήγηση θα 
δούμε τα κτίρια του Δακτυλίου (Ring), την κρατική Όπερα, τα μουσεία Φυσικής 
Ιστορίας και Ιστορίας της Τέχνης, τους αυτοκρατορικούς και λαϊκούς κήπους, 
το παλάτι Χόφμπουργκ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Χρηματιστήριο και 

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΑΓΑ 
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το παλάτι Χόφμπουργκ, το Κοινοβούλιο το Δημαρχείο, 
το Χρηματιστήριο και το Πανεπιστήμιο. Ακολουθεί η 
πλατεία Σβάρτσενμπεργκ με το ομώνυμο άγαλμα, ο 
γοτθικού ρυθμού καθεδρικός ναός του Αγίου Στεφάνου, 
ο ελληνορθόδοξος μητροπολιτικός ναός και η Griechen 
Casse, η πάροδος των Ελλήνων, για να καταλήξουμε 
στο σπουδαιότερο παλάτι της Βιέννης, το Σενμπρούν. 
Εσωτερική επίσκεψη των σαράντα σπουδαιότερων 
διαμερισμάτων. Επιστροφή το βράδυ στη Βουδαπέστη 
για δείπνο και διανυκτέρευση.
6η μέρα: Βουδαπέστη - Βελιγράδι - Νις/Σερβία
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σερβίας, 
το Βελιγράδι, όπου θα έχουμε σύντομη στάση γνωριμίας 
με την πόλη. Συνεχίζουμε προς την Νις, δείπνο και 
διανυκτέρευση.
7η μέρα: Νις - Αθήνα
Αφήνουμε σήμερα τη Σερβία με προορισμό τον 
συνοριακό σταθμό των Ευζώνων. 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.

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.

το Πανεπιστήμιο. Ακολουθεί η πλατεία Σβάρτσενμπεργκ με το ομώνυμο άγαλμα 
και ο γοτθικού ρυθμού Καθεδρικός Ναός του Αγίου Στεφάνου. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και δείπνο σε εστιατόριο της πόλης.
8η μέρα: Βιέννη - Νις/Σερβία
Πρωινή αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για την περιοχή της Νις. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
9η μέρα: Νις - Αθήνα
Αφήνουμε σήμερα τη Σερβία με προορισμό τον συνοριακό σταθμό των Ευζώνων. 
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.

ΒΙΕΝΝΗ - (ΔΡΕΣΔΗ)

Αναχ.: 10 Μαρτ., 5,28 Απρ., 26 Μαΐου, 23 Ιουν. 9 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο 10/3 5,28/4, 26/5, 23/6

Δίκλινο 495 525

3ο άτ. έως 12 ετ. 445 470

Μονόκλινο 710 750

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 
• Αρχηγός, συνοδός • 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.

1η μέρα: Αθήνα - Νις/Σερβία
Αναχώρηση στις 06:00 από ΑΘΗΝΑ για τον συνοριακό 
σταθμό των Ευζώνων. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων 
και συνεχίζουμε για την περιοχή της Νις. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Νις - Βουδαπέστη/Ουγγαρία
Πρωινή αναχώρηση για Βουδαπέστη. Άφιξη το 
απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, 
διανυκτέρευση.
3η μέρα: Βουδαπέστη, Ξενάγηση
Η ξενάγησή μας ξεκινά από τη Βούδα και τον λόφο 
του Γκέλερτ. Στη συνέχεια θα δούμε τους Πύργους 
των Ψαράδων και την θαυμαστή εκκλησία του Ματία, 
όπου στέφονταν οι βασιλιάδες και θα απολαύσουμε 
την εξαιρετική θέα που προσφέρει η πόλη με τις πολλές 
και επιβλητικές γέφυρες και το 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. 
Τελειώνουμε με τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου. 
Γεύμα και ελεύθερος χρόνος. Για το βράδυ προτείνουμε 
(προαιρετικά), διασκέδαση σε παραδοσιακή ταβέρνα με 
τσιγγάνικα βιολιά και κρασί.
4η μέρα: Βουδαπέστη, Παραδουνάβια Χωριά
Πρωινή αναχώρηση για την καμπή του Δούναβη. 
Πρώτος σταθμός το χωριό των καλλιτεχνών Άγιος 
Ανδρέας, με τα γραφικά σοκάκια και τα όμορφα 
τουριστικά καταστήματα. Ακολουθεί το Βίσσεγκραντ, 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. Στη συνέχεια θα έχουμε χρόνο 
για περιπάτους και γεύμα (προαιρετικά), στην πρώτη 
πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το Έστεργκομ. Επιστροφή 
στη Βουδαπέστη και Μίνι Κρουαζιέρα με τουριστικό 
καραβάκι στο Δούναβη (προαιρετικά). Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Βουδαπέστη - Βιέννη - Βουδαπέστη
Πρωινή αναχώρηση για ημερήσια εκδρομή στην 
πρωτεύουσα της Αυστρίας, τη Βιέννη. Η πόλη του 
Στράους μας προκαλεί να τη γνωρίσουμε. Ξεκινάμε με 
τα κτίρια της Δακτυλίου Λεωφόρου (Ring), για να δούμε 
την κρατική Όπερα, τα μουσεία Φυσικής Ιστορίας και 
της Τέχνης, τους αυτοκρατορικούς και λαϊκούς κήπους, 

Αναχ.: 17 Μαρτ., 5,28 Απρ., 26 Μαΐου,
23 Ιουν. 7 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο 10/3 5,28/4, 26/5, 23/6

Δίκλινο 385 425

3ο άτ έως 12 ετών 345 380

Μονόκλινο 540 590

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ - ΒΙΕΝΝΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

ΔΡΕΣΔΗ

ΒΙΕΝΝΗ

Οδικές Εκδρομές

ΠΡΑΓΑ
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ΑΝΟΙΞΗ & ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΈΝ ΠΛΩ…

4 μέρες Εικόνες Αιγαίου 
Majesty

Αναχ.: 6/4
ΗΜΈΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - 11.30
ΜΥΚΟΝΟΣ 18.00 23.00

2η
ΣΑΜΟΣ 05.00 15.30

ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ, Τουρκία 07.30 13.00
ΠΑΤΜΟΣ 17.45 02.00

3η ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 10.00 21.30
4η ΠΕΙΡΑΙΑΣ 07.00 -

Εσωτερική καμπίνα από 329€ κατ’ άτομο 
Εξωτερική καμπίνα από 389€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη & φιλοδωρήματα περιλαμβάνονται

 4 μέρες Εικόνες Αιγαίου 
Celestyal Olympia

Αναχ.: κάθε Παρασκευή από 30/3 έως 9/11
ΗΜΈΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - 11.30
ΜΥΚΟΝΟΣ 18.00 23.00

2η
ΣΑΜΟΣ 05.00 15.30

ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ, Τουρκία 07.30 13.00
ΠΑΤΜΟΣ 17.45 21.30

3η
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 07.00 12.00

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 16.30 21.30
4η ΠΕΙΡΑΙΑΣ 07.00 -

Εσωτερική καμπίνα από 329€ κατ’ άτομο 
Εξωτερική καμπίνα από 389€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη & φιλοδωρήματα περιλαμβάνονται

 5 μέρες Εικόνες Αιγαίου
Celestyal Olympia

Αναχ.: κάθε Δευτέρα από 2/4 έως 5/11
ΗΜΈΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - 11.30
ΜΥΚΟΝΟΣ 18.00 23.00

2η
ΣΑΜΟΣ 05.00 15.30

ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ, Τουρκία 07.30 13.00
ΠΑΤΜΟΣ 17.45 21.30

3η ΡΟΔΟΣ 07.00 18.00

4η
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 07.00 12.00

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 16.30 21.30
5η ΠΕΙΡΑΙΑΣ 07.00 -

Εσωτερική καμπίνα από 419€ κατ’ άτομο 
Εξωτερική καμπίνα από 499€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη & φιλοδωρήματα περιλαμβάνονται

8 μέρες Ειδυλλιακό Αιγαίο 
Celestyal Crystal

Αναχ.: κάθε Δευτέρα από 30/4 έως 15/10
ΗΜΈΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΠΕΙΡΑΙΑΣ - 21.00
2η ΜΥΚΟΝΟΣ 07.00 -

3η
ΜΥΚΟΝΟΣ - 07.00

ΜΗΛΟΣ 13.00 23.59
4η ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 08.00 -
5η ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - 23.00
6η ΗΡΑΚΛΕΙΟ 07.00 20.30

7η
ΣΑΜΟΣ 08.00 20.30

ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ, Τουρκία 11.30 17.00
8η ΠΕΙΡΑΙΑΣ 09.00 -

Εσωτερική καμπίνα από 699€ κατ’ άτομο 
Εξωτερική καμπίνα από 829€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη & φιλοδωρήματα περιλαμβάνονται

8 μέρες Αδριατική & Αιγαίο II
MSC Musica

Αναχ.: κάθε Πέμπτη από 14/6 έως 4/10
ΗΜΈΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΠΕΙΡΑΙΑΣ - 16.30
2η ΚΕΡΚΥΡΑ 12.30 18.30
3η ΚΟΤΟΡ, Μαυροβούνιο 07.00 13.00
4η ΒΕΝΕΤΙΑ, Ιταλία 09.00 17.00
5η ΠΡΙΝΤΕΖΙ, Ιταλία 13.30 19.30
6η ΚΑΤΑΚΟΛΟ 12.00 18.00
7η ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 08.00 17.00
8η ΠΕΙΡΑΙΑΣ 07.30 -

Εσωτερική καμπίνα από 619€ κατ’ άτομο 
Εξωτερική καμπίνα από 789€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη 130€ κατ’ άτομο

8 μέρες Αδριατική & Αιγαίο I
MSC Poesia

Αναχ.: κάθε Τετάρτη από 6/6 έως 3/10
ΗΜΈΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΠΕΙΡΑΙΑΣ - 16.30
2η ΑΓ.ΣΑΡΑΝΤΑ, Αλβανία 12.00 20.00
3η ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ, Κροατία 09.00 15.00
4η ΒΕΝΕΤΙΑ, Ιταλία 09.00 16.30
5η ΜΠΑΡΙ, Ιταλία 10.00 17.00
6η ΚΑΤΑΚΟΛΟ 11.00 17.00
7η ΜΥΚΟΝΟΣ 08.00 19.00
8η ΠΕΙΡΑΙΑΣ 07.30 -

Εσωτερική καμπίνα από 619€ κατ’ άτομο 
Εξωτερική καμπίνα από 789€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη 130€ κατ’ άτομο
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Στις τιμές περιλαμβάνονται: όλα τα γεύματα και η ψυχαγωγία στο πλοίο, κατανάλωση ποτών στις εταιρείες Celestyal & Luftner cruises
Δεν περιλαμβάνονται: αερ. εισιτήρια (εκτός από τις οργανωμένες), κατανάλωση ποτών, φιλοδωρήματα & προαιρετικές εκδρομές

13 μέρες Κανάρια Νησιά
MSC Orchestra

Αναχ.: 30/9 & 12,24/10
ΗΜΈΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΓΕΝΟΒΑ, Ιταλία - 17.00
2η ΜΑΣΣΑΛΙΑ, Γαλλία 08.00 18.00
3η ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, Ισπανία 09.00 18.00
4η ΕΝ ΠΛΩ - -
5η ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ, Μαρόκο 07.00 22.00
6η ΕΝ ΠΛΩ - -
7η ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ, Τενερίφη 09.00 16.00
8η ΦΟΥΝΤΣΑΛ, Μαδέιρα 08.00 18.00
9η ΕΝ ΠΛΩ - -

10η ΜΑΛΑΓΑ, Ισπανία 08.00 14.00
11η ΕΝ ΠΛΩ - -
12η ΤΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ, Ρώμη 09.00 19.00
13η ΓΕΝΟΒΑ, Ιταλία 09.00 -

Εσωτερική καμπίνα από 499€ κατ’ άτομο 
Εξωτερική καμπίνα από 849€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη 150€ κατ’ άτομο

 8 μέρες Βαλτικές Πρωτεύουσες
MSC Preziosa

Αναχ.: 29/4 6,20/5 3,17/6 1,15,29/7 12,26/8
ΗΜΈΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, Δανία - 17.00
2η ΕΝ ΠΛΩ - -
3η ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, Σουηδία 09.00 16.00
4η ΤΑΛΛΙΝ, Εσθονία 09.00 16.00
5η ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ρωσία 07.00 19.00
6η ΕΝ ΠΛΩ - -
7η ΚΙΕΛΟ, Γερμανία 10.00 18.00
8η ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, Δανία 08.00 -

Εσωτερική καμπίνα από 599€ κατ’ άτομο 
Εξωτερική καμπίνα από 749€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη 130€ κατ’ άτομο

8 μέρες Δυτική Μεσόγειος
MSC Fantasia

Αναχ.: κάθε Κυριακή από 22/4 έως 28/10
ΗΜΈΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΓΕΝΟΒΑ, Ιταλία - 18.00
2η ΚΑΝΝΕΣ, Γαλλία 08.00 18.00
3η ΜΑΓΙΟΡΚΑ, Ισπανία 14.00 24.00
4η ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, Ισπανία 09.00 18.00
5η ΑΙΑΚΕΙΟ, Κορσική 12.00 19.00
6η ΤΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ, Ρώμη 07.00 19.00
7η ΛΑ ΣΠΕΤΣΙΑ, Φλωρεντία 07.00 19.00
8η ΓΕΝΟΒΑ, Ιταλία 08.00 -

Εσωτερική καμπίνα από 399€ κατ’ άτομο 
Εξωτερική καμπίνα από 499€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη 120€ κατ’ άτομο

12 μέρες Σκανδιναβία & Ρωσία
Regal Princess

Αναχ.: 29/4 10,21/5 1,12,23/6 
4,15,26/7, 6,17,28/8

ΗΜΈΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, Δανία - 18.00
2η ΟΣΛΟ, Νορβηγία 10.00 23.00
3η ΕΝ ΠΛΩ - -
4η ΒΑΡΝΕΜΟΥΝΤΕ, Βερολίνο 07.00 21.00
5η ΕΝ ΠΛΩ - -
6η ΤΑΛΛΙΝ, Εσθονία 08.00 17.00
7η ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ρωσία 06.30 -
8η ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ρωσία - 18.00
9η ΕΛΣΙΝΚΙ, Φινλανδία 07.00 16.00

10η ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, Σουηδία 07.00 14.00
11η ΕΝ ΠΛΩ - -
12η ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, Δανία 05.00 -

Εσωτερική καμπίνα από 1.444€ κατ’ άτομο 
Εξωτερική καμπίνα από 1.784€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη 153€ κατ’ άτομο

13 μέρες Άγιοι Τόποι
Celebrity Constellation

Αναχ.: 7, 30/10
ΗΜΈΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΤΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ, Ρώμη - 17.00
2η ΕΝ ΠΛΩ - -
3η ΧΑΝΙΑ 12.00 19.00
4η ΕΝ ΠΛΩ - -
5η ΑΣΤΟΝΤ, Ισραήλ 07.00 -
6η ΑΣΤΟΝΤ, Ισραήλ - 22.00
7η ΧΑΪΦΑ, Ισραήλ 07.00 19.00
8η ΕΝ ΠΛΩ - -
9η ΜΥΚΟΝΟΣ 07.00 18.00

10η ΠΕΙΡΑΙΑΣ 06.00 18.00
11η ΕΝ ΠΛΩ - -
12η ΝΑΠΟΛΗ, Ιταλία 07.00 18.00
13η ΤΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ, Ρώμη 05.00 -

Εσωτερική καμπίνα από 1.481€ κατ’ άτομο 
Εξωτερική καμπίνα από 1.931€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη 108€ κατ’ άτομο

 8 μέρες Υπέροχη Μεσόγειος
Costa Diadema

Αναχ.: κάθε Σάββατο από 7/4 έως 27/10
ΗΜΈΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΣΑΒΟΝΑ, Μιλάνο - 17.00
2η ΜΑΣΣΑΛΙΑ, Γαλλία 08.00 17.00
3η ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, Ισπανία 09.00 19.00
4η ΜΑΓΙΟΡΚΑ, Ισπανία 09.00 17.00
5η ΕΝ ΠΛΩ - -
6η ΠΑΛΕΡΜΟ, Σικελία 08.00 16.00
7η ΤΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ, Ρώμη 09.00 19.00
8η ΣΑΒΟΝΑ, Ιταλία 08.00 -

Εσωτερική καμπίνα από 329€ κατ’ άτομο 
Εξωτερική καμπίνα από 479€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη 150€ κατ’ άτομο
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8 μέρες Αλάσκα
Emerald Princess

Αναχ.: κάθε Κυριακή από 20/5 έως 16/9
ΗΜΈΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΣΗΑΤΛ, Ηπα - 16.00
2η ΕΝ ΠΛΩ - -
3η ΚΕΤΣΙΚΑΝ, Αλάσκα 06.30 15.00

4η
ΤΡΕΪΣΙ ΑΡΜ ΦΙΟΡΔ, Αλάσκα 05.00 09.00

ΤΖΟΥΝΟ, Αλάσκα 12.30 22.00
5η ΣΚΑΓΚΓΟΥΕΪ, Αλάσκα 06.00 17.00
6η ΕΝ ΠΛΩ - -

7η ΒΙΚΤΩΡΙΑ, Βρετ. 
Κολούμπια 19.00 23.59

8η ΣΗΑΤΛ, Ηπα 07.00 -

Εσωτερική καμπίνα από 645€ κατ’ άτομο 
Εξωτερική καμπίνα από 855€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη 185€ κατ’ άτομο

11 μέρες Βόρειο Ακρωτήρι
MSC Meraviglia

Αναχ.: 10,31/5 & 19/7
ΗΜΈΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΑΜΒΟΥΡΓΟ, Γερμανία - 20.00
2η ΕΝ ΠΛΩ - -

3η ΜΟΛΝΤΕ ΦΙΟΡΔ, 
Νορβηγία 13.00 21.00

4η ΕΝ ΠΛΩ - -

5η ΧΟΝΙΓΚΣΒΑΓΚ, Βόρειο 
Ακρωτήρι 16.00 -

6η
ΧΟΝΙΓΚΣΒΑΓΚ, Βόρειο 

Ακρωτήρι - 02.00

ΤΡΟΜΣΟ, Νορβηγία 13.00 21.00
7η ΕΝ ΠΛΩ - -
8η ΤΡΟΝΤΧΑΪΜ, Νορβηγία 10.00 17.00
9η ΑΛΕΣΟΥΝΤ, Νορβηγία 09.00 15.00

10η ΕΝ ΠΛΩ - -
11η ΑΜΒΟΥΡΓΟ, Γερμανία 07.00 -

Εσωτερική καμπίνα από 949€ κατ’ άτομο 
Εξωτερική καμπίνα από 1.349€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη 150€ κατ’ άτομο

12 μέρες Ισλανδία & Aγγλία
MSC Meraviglia

Αναχ.: 20/5 24/6, 29/7
ΗΜΈΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΑΜΒΟΥΡΓΟ, Γερμανία - 20.00
2η ΕΝ ΠΛΩ - -

3η ΝΟΤΙΟ ΚΟΥΪΝΣΦΕΡΥ, 
Εδιμβούργο 07.00 17.00

4η ΚΙΡΚΓΟΥΩΛ, Αγγλία 08.00 17.00
5η ΕΝ ΠΛΩ - -
6η ΡΕΫΚΙΑΒΙΚ, Ισλανδία 08.00 18.00
7η ΙΣΑΦΙΟΡΝΤΟΥΡ, Ισλανδία 07.00 19.00
8η ΑΚΟΥΡΕΫΡΙ, Ισλανδία 07.00 17.00
9η ΕΝΠΛΩ - -

10η ΙΝΒΕΡΓΚΟΡΝΤΟΝ, Αγγλία 13.00 20.00
11η ΕΝ ΠΛΩ - -
12η ΑΜΒΟΥΡΓΟ, Γερμανία 06.00 -

Εσωτερική καμπίνα από 1.049€ κατ’ άτομο 
Εξωτερική καμπίνα από 1.449€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη 160€ κατ’ άτομο

8 μέρες Χαβάη
Pride of America

Αναχ.: κάθε Σάββατο έως 29/12
ΗΜΈΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΧΟΝΟΛΟΥΛΟΥ, Οάχου - 19.00
2η ΚΑΧΟΥΛΟΥΪ, Μάουι 08.00 -
3η ΚΑΧΟΥΛΟΥΪ, Μάουι - 18.00
4η ΧΙΛΟ, Χαβάη 08.00 18.00
5η ΚΟΝΑ, Χαβάη 07.00 17.30
6η ΝΑΓΟΥΪΛΙΓΟΥΪΛΙ, Καουάι 10.00 -
7η ΝΑΓΟΥΪΛΙΓΟΥΪΛΙ, Καουάι - 14.00
8η ΧΟΝΟΛΟΥΛΟΥ, Οάχου 07.00 -

Εσωτερική καμπίνα από 1.819€ κατ’ άτομο 
Εξωτερική καμπίνα από 1.979€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη περιλαμβάνονται

8 μέρες Ανατολική Καραϊβική
Harmony of the seas

Αναχ.: 10,24/3 7,21/4 12/5 2,23/6
14/7 4,25/8 15/9 6,27/10

ΗΜΈΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΦΟΡΤ ΛΟΤΕΡΝΤΕΪΛ, Φλόριντα - 16.30
2η ΕΝ ΠΛΩ - -
3η ΕΝ ΠΛΩ - -
4η ΦΙΛΙΠΣΜΠΟΥΡΓΚ, Σεντ Μάρτεν 08.00 17.00
5η ΣΑΝ ΧΟΥΑΝ, Πουέρτο Ρίκο 07.00 14.00
6η ΛΑΜΠΑΝΤΗ, Αϊτή 09.30 18.00
7η ΕΝ ΠΛΩ - -
8η ΦΟΡΤ ΛΟΤΕΡΝΤΕΪΛ, Φλόριντα 06.15 -

Εσωτερική καμπίνα από 620€ κατ’ άτομο 
Εξωτερική καμπίνα από 629€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη 85€ κατ’ άτομο

ΑΝΟΙΞΗ & ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΈΝ ΠΛΩ…

8 μέρες Νορβηγικά Φιόρδ
Costa Favolosa

Αναχ.: κάθε Σάββατο από 2/6 έως 1/9
ΗΜΈΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, Δανία - 17.30
2η ΕΝ ΠΛΩ - -

3η
ΕΛΛΕΣΥΛΤ, Νορβηγία 08.00 09.00

ΓΚΕΪΡΑΝΓΚΕΡ, Νορβηγία 11.00 18.00
4η ΜΠΕΡΓΚΕΝ, Νορβηγία 08.00 18.00
5η ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΑΝΤ, Νορβηγία 13.00 19.00
6η ΑΡΧΟΥΣ, Δανία 09.00 18.00
7η ΒΑΡΝΕΜΟΥΝΤΕ, Γερμανία 08.00 19.00
8η ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, Δανία 08.30 -

Εσωτερική καμπίνα από 609€ κατ’ άτομο 
Εξωτερική καμπίνα από 909€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη 150€ κατ’ άτομο
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8 μέρες Δυτική Καραϊβική
MSC Seaside

Αναχ.: 5,19/5 2,16,30/6 14,28/7 11,25/8 
8,22/9 6,20/10 3,17/11, 1,15,29/12

ΗΜΈΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΜΑΪΑΜΙ, Ηπα - 19.00
2η ΕΝ ΠΛΩ - -
3η ΟΤΣΟ ΡΙΟΣ, Τζαμάικα 09.00 17.00
4η ΤΖΟΡΤΖΤΑΟΥΝ, Νήσοι Κέυμαν 08.00 16.00
5η ΚΟΖΟΥΜΕΛ, Μεξικό 10.00 18.00
6η ΕΝ ΠΛΩ - -
7η ΝΑΣΣΑΟΥ, Μπαχάμες 10.00 18.00
8η ΜΑΪΑΜΙ, Ηπα 07.00 -

*Στις αναχωρήσεις 3,17/11 & 1,15,29/12 το Νασσάου 
αντικαθίσταται από το Όσεαν Κέι
Εσωτερική καμπίνα από 329€ κατ’ άτομο
Εξωτερική καμπίνα από 479€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη 120€ κατ’ άτομο

 8 μέρες Ποτάμια Ολλανδίας
Amadeus Brilliant & Royal

Αναχ.: 5, 11, 12, 27/4
ΗΜΈΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ, Ολλανδία - επιβίβαση
2η ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ, Ολλανδία - 22.00
3η ΑΡΝΧΕΜ, Ολλανδία 08.00 19.30

4η
ΜΙΝΤΕΛΜΠΟΥΡΚ, 

Ολλανδία 12.00 18.00

5η ΓΑΝΔΗ, Βέλγιο 02.00 19.30
6η ΑΜΒΕΡΣΑ, Βέλγιο 05.00 20.00
7η ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ, Ολλανδία 06.00 21.00
8η ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ, Ολλανδία 05.00 -

Εξωτερική καμπίνα από 1.099€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη περιλαμβάνονται

5 μέρες Μπαχάμες
Mariner & Enchantment of the seas

Αναχ.: κάθε Δευτέρα έως 31/12
ΗΜΈΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΜΑΪΑΜΙ, Φλόριντα - 16.00

2η ΝΑΣΣΑΟΥ, Μπαχάμες 08.00 23.59

3η ΚΟΚΟΚΕΪ, Μπαχάμες 07.00 17.00

4η ΕΝ ΠΛΩ - -

5η ΜΑΪΑΜΙ, Φλόριντα 07.00 -

Εσωτερική καμπίνα από 261€ κατ’ άτομο 
Εξωτερική καμπίνα από 339€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη 70€ κατ’ άτομο

8 μέρες Ποταμός Δούναβης
Amadeus Silver, Brilliant & Queen

Αναχ.: 4,5/4 31/5 7,15/6 6,14,20,28/7 
11,18/8 3/9, 31/10

ΗΜΈΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΠΑΣΣΑΟΥ, Γερμανία - 17.00

2η
ΜΕΛΚ / ΕΜΜΕΡΣΝΤΟΡΦ, Αυστρία 09.00 13.00

ΒΙΕΝΝΗ, Αυστρία 19.15 -
3η ΒΙΕΝΝΗ, Αυστρία - 19.00
4η ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ, Ουγγαρία 11.30 -

5η
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ, Ουγγαρία - 13.30
ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ, Ουγγαρία 19.00 19.15

6η ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ, Σλοβακία 08.00 13.00
7η ΛΙΝΤΖ, Αυστρία 14.00 22.00
8η ΠΑΣΣΑΟΥ, Γερμανία 07.30 -

Εξωτερική καμπίνα από 1.429€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη περιλαμβάνονται

 8 μέρες Ποταμός Σηκουάνας
Amadeus Diamond

Αναχ.: 29/3 12,19/4 14,28/6 5,26/7
16/8 13/9 25/10, 1/11

ΗΜΈΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΠΑΡΙΣΙ, Γαλλία - 20.00
2η ΚΟΝΦΛΑΝ, Γαλλία 01.30 17.00
3η ΡΟΥΕΝ, Γαλλία 08.00 17.30
4η ΧΑΒΡΗ, Γαλλία 03.30 -

5η
ΧΑΒΡΗ, Γαλλία - 09.00

ΚΟΝΤΜΠΕΚ ΑΝ ΚΟ, Γαλλία 15.00 22.00

6η
ΛΕΣ ΑΝΤΕΛΙ, Γαλλία 08.00 09.00

ΒΕΡΝΟ, Γαλλία 11.30 13.30
ΠΟΥΑΖΙ, Γαλλία 19.30 20.30

7η ΠΑΡΙΣΙ, Γαλλία 03.00 -
8η ΠΑΡΙΣΙ, Γαλλία αποβίβαση -

Εξωτερική καμπίνα από 929€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη περιλαμβάνονται

Στις τιμές περιλαμβάνονται: όλα τα γεύματα και η ψυχαγωγία στο πλοίο, κατανάλωση ποτών στις εταιρείες Celestyal & Luftner cruises
Δεν περιλαμβάνονται: αερ. εισιτήρια (εκτός από τις οργανωμένες), κατανάλωση ποτών, φιλοδωρήματα & προαιρετικές εκδρομές

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
με Έλληνα συνοδό

Περιλαμβάνονται: • Καμπίνα της επιλογής σας • Αερ. 
εισιτήρια • Πλήρης διατροφή στο πλοίο • Καθημερινή 
ψυχαγωγία • Μεταφορές από / προς αεροδρόμιο & 
πλοίο • Ξενάγηση στη Στοκχόλμη με Έλληνα συνοδό & 
τοπικό ξεναγό • Έλληνας συνοδός σε όλη τη διάρκεια της 
κρουαζιέρας.

8 μέρες Βαλτική Ανακάλυψη
Costa Magica

Αναχ.: 4/8 & 18/8
ΗΜΈΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, Σουηδία - επιβίβαση
2η ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, Σουηδία - 10.00
3η ΕΛΣΙΝΚΙ, Φινλανδία 08.00 18.00
4η ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ρωσία 08.00 -
5η ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ρωσία - 18.00
6η ΤΑΛΛΙΝ, Εσθονία 09.00 17.00
7η ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, Σουηδία 09.00 διαν/ση
8η ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, Σουηδία αποβίβαση -

Εσωτερική καμπίνα από 1.199€ κατ’ άτομο 
Εξωτερική καμπίνα από 1.349€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη & φόροι αεροδρομίου 250€ κατ’ άτομο
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Απέραντο γαλάζιο, οι ακτές της Μεσογείου...... 
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Απέραντο γαλάζιο, οι ακτές της Μεσογείου...... 
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ΙΣΛΑΝΔΙΑ
ΣΤΗ ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΓΚΕΥΖΕΡΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ

1η μέρα: Αθήνα - Ρέικιαβικ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με BRITISH μέσω 
ενδιάμεσου σταθμού για την πρωτεύουσα της Ισλανδίας, το 
Ρέικιαβικ, την βορειότερη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Άφιξη 
και ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε 
τον καθεδρικό ναό, την κεντρική εμπορική λεωφόρο, το γραφικό 
της λιμάνι, τα πολύχρωμα σπίτια, τα κυβερνητικά κτίρια, τις 
πλατείες και άλλα αξιοθέατα. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. 

2η μέρα: Ρέικιαβικ - Παγετώνας Λάνγκγιοκουλ - Θερμές πηγές 
Ντεϊλνταρτουνγκούβερ - Λαουγκαρμπάκκι 
Από σήμερα ξεκινάμε την εξερεύνηση των θαυμάτων της Ισλανδίας. 
Η επίσκεψή μας στον επιβλητικό παγετώνα Λανγκγιοκούλ 
(Langjokull) με ειδικά οχήματα, η δυνατότατα που θα έχουμε να 
περπατήσουμε πάνω σε αυτόν, αλλά κυρίως το γεγονός ότι θα 
βρεθούμε στα βάθη του και θα διατρέξουμε τις σπηλιές του πάγου 
με το βαθύ γαλάζιο τους χρώμα, θα μας συνεπάρει. Μια εμπειρία 
μοναδική, που θα μείνει για πάντα στο μυαλό και στην ψυχή μας. 
Στη συνέχεια, διασχίζοντας την ύπαιθρο με διάσπαρτα μικρά 
χωριουδάκια μέσα στην απεραντοσύνη του τοπίου και με στάση 
στις θερμές πηγές Ντεϊλνταρτουνγκούβερ (Deildartunguhver), 
φθάνουμε στο γραφικό Λαουγκαρμπάκκι (Laugarbakki). 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

3η μέρα: Λαουγκαρμπάκκι - Γκλαουμπάερ - Ακουρέιρι 
Μια νέα εμπειρία με εναλλασσόμενα γραφικά τοπία μας περιμένει 
σήμερα, καθώς, ύστερα από επιλεγμένες στάσεις και επίσκεψη 
στην πιο παλιά φάρμα-μουσείο της Ισλανδίας Glaumbær με 

τα χαρακτηριστικά σπίτια και τις χορταρένιες οροφές τους, θα 
φθάσουμε στο Ακουρέιρι, μια γραφική και πανέμορφη πόλη 
κτισμένη στο άκρο του μεγαλύτερου φιόρδ της χώρας, του Έγια 
(Eyjafjörður), με υπέροχη ακτογραμμή. Περιήγηση στην πόλη με τα 
όμορφα κτίρια και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην ευρύτερη 
περιοχή. 

4η μέρα: Ακουρέιρι - Καταρράκτης Γκόνταφος - Χούσαβικ/
Φάλαινες - Λίμνη Μιβάτν
Πρωινή αναχώρηση για να θαυμάσουμε τον μεγαλοπρεπή 
καταρράκτη Γκόνταφος, τον καταρράκτη των θεών. Συνεχίζουμε 
για το Χούσαβικ, το χωριό των ντόπιων φαλαινοθηρών, όπου θα 
κάνουμε μια κρουαζιέρα με ειδικό πλοιάριο και να προσπαθήσουμε 
να δούμε και να φωτογραφίσουμε (αν είμαστε τυχεροί) φάλαινες 
που ζουν στα νερά της Αρκτικής. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε 
με προορισμό τη λίμνη Μιβάτν (Mývatn), ένα ακόμα από τα πολλά 
αξιοθέατα αυτής της χώρας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην 
περιοχή της λίμνης. 

5η ημέρα: Λίμνη Μιβάτν - Ντιμουμποργκίρ - Νάμασκαρντ - 
Γεωθερμικό πεδίο Χβερίρ - Ντέττιφος - Εγκιλσταντίρ - Ανατολικά 
Φιόρδ 
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας διαδρομής θα εξερευνήσουμε 
την ηφαιστειακή περιοχή γύρω από την λίμνη Μιβάτν. Θα δούμε 
τους παράξενους σχηματισμούς της λάβας στο Ντιμουμποργκίρ 
(Dimmuborgir: "σκοτεινά κάστρα"), θα διασχίσουμε την απόκοσμη 
περιοχή Νάμασκαρντ (Námaskarð), θα εκπλαγούμε από το 
γεωθερμικό πεδίο Χβερίρ με τη ζέουσα λάσπη, τις θερμές πηγές 
και τα φουμαρόλια - ένα σκηνικό που παραπέμπει στον Άρη - θα 

αντικρύσουμε τον καταρράκτη με τον μεγαλύτερο όγκο νερού στην 
Ευρώπη, τον Ντέττιφος (Dettifoss) και θα κατευθυνθούμε προς 
τα ανατολικά φιόρδ μέσα από τοπία σεληνιακά και με ενδιάμεση 
στάση στο Εγκιλσταντίρ, που αποτελεί την μεγαλύτερη πόλη 
της περιοχής. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην ευρύτερη 
περιοχή. 

6η μέρα: Ανατολικά Φιόρδ - Λίμνη Γιόκουλσαρλον με παγόβουνα/
Αμφίβια οχήματα - Εθνικό Πάρκο Σκαφτάφελ/Καταρράκτης 
Σβάρτιφος - Μαύρη Παραλία - Καταρράκτες Σκόγκαφος και 
Σέλγιαλαντσφος - Χβόλσβολουρ
Η πορεία μας κατά μήκος της δαντελωτής ακτογραμμής θα μας 
φέρει σήμερα στη λιμνοθάλασσα του παγετώνα Γιόκουλσαρλον 
(Jokulsarlon), στο νότιο άκρο του Εθνικού Πάρκου Vatnajökull. 
Κι εδώ μας περιμένει ακόμα μια συναρπαστική εμπειρία, καθώς 
θα επισκεφθούμε με αμφίβια οχήματα την ανείπωτης ομορφιάς 
παγετωνική λίμνη. Εικόνες ασύλληπτες, παγόβουνα και κομμάτια 
πάγου διαφόρων μεγεθών, σχημάτων και χρωμάτων από μπλε 
έως βαθύ γαλανό, ακόμα και σκούρο πράσινο, αργοπλέουν 
στα κρυστάλλινα και γαλήνια νερά της λίμνης. Συνεχίζουμε 
στη νότια ακτογραμμή του νησιού, στη σκιά του ηφαιστείου 
Εϊγιαφιάτλαγιοκουτλ (Eyjafjallajökull), το τεράστιο ηφαιστειακό 
νέφος του οποίου, κατά την έκρηξη του Απριλίου του 2010, κάλυψε 
το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης και προκάλεσε διακοπή 
αεροπορικών μεταφορών, κυρίως στη βορειοδυτική Ευρώπη. 
Θα έχουμε επιλεγμένες στάσεις στο Εθνικό Πάρκο Σκαφτάφελ 
(Skaftafell), όπου θα δούμε τον υπέροχο καταρράκτη Σβάρτιφος 
(Svartifoss, Μαύρο Καταρράκτη), στην περίφημη Μαύρη Παραλία 
με τη μαύρη ηφαιστειακή άμμο, τις σπηλιές από βασάλτη και 

Ένα ειδικά σχεδιασμένο και πληρέστατο ταξίδι στην ανόθευτη φυσική ομορφιά μιας ξεχωριστής νησιωτικής χώρας, 
με το συνεχώς εναλλασσόμενο τοπίο της - ενεργά και μη ηφαίστεια, κρυστάλλινες σπηλιές σε παγετώνες, γεωθερμικά πεδία, ορμητικοί 

καταρράκτες, ογκώδη παγόβουνα, επιβλητικοί θερμοπίδακες, παράξενοι σχηματισμοί λάβας, λίμνες καυτής λάσπης, κρατήρες ηφαιστείων, 
ιαματικές πηγές, παραλίες μαύρης άμμου, υποβλητικά φαράγγια κλπ. - που μας προσφέρει μοναδικές και αξέχαστες εμπειρίες! 

Αεροπορικές Αποδράσεις

ΣΕΛΓΙΑΛΑΝΤΣΦΟΣ
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Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ-ΑΘΗΝΑ μέσω ενδιάμεσου σταθμού, με BRITISH • Οκτώ διανυκτερεύσεις 
σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές βάση προγράμματος • Εκδρομή στον 
παγετώνα με τα ειδικά οχήματα • Είσοδος στην σπηλιά του παγετώνα • Είσοδος στην φάρμα-μουσείο της Ισλανδίας Glaumbær 
• Εισιτήριο της κρουαζιέρας για παρατήρηση φαλαινών • Εισιτήριο του αμφιβίου οχήματος στη λίμνη Γιόκουλσαρλον • Είσοδος 
του Εθνικού Πάρκου Θίνγκβελιρ • 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.

τους εντυπωσιακούς πετρώδεις σχηματισμούς. Και από εκεί 
στους θεαματικούς καταρράκτες Σκόγκαφος (Seljalandsfoss) και 
Σέλγιαλαντσφος (Seljalandsfoss), μέχρι το ξενοδοχείο μας στο 
Χβόλσβολουρ (Hvolsvöllur).
Κι ένα ερώτημα θα μείνει μάλλον αναπάντητο στο τέλος μιας 
ακόμα συναρπαστικής μέρας: υπάρχει περίπτωση να πάψει 
να μας εκπλήσσει ποτέ αυτή η χώρα; 

7η μέρα: Χβόλσβολουρ - Χρυσός Κύκλος - Ρέικιαβικ
Συνεχίζουμε σήμερα το οδοιπορικό μας με τα αξιοθέατα του 
περίφημου "Χρυσού Κύκλου", που μας προσφέρει μια μεγάλη 
ποικιλία από φυσικά φαινόμενα και μυστικά της φύσης. Πρώτος 
μας σταθμός μας είναι ο Μεγάλος Πίδακας (Geyser), που έδωσε 
το όνομά του σε όλες τις θερμές πηγές του κόσμου. Στην περιοχή 
αυτή θα θαυμάσουμε έναν από τους πιο ενεργούς θερμοπίδακες, 
τον Strokkur, που εκτοξεύει ατμούς και νερό σε ύψος 30 μέτρων. 
Συνεχίζουμε για τον Gulfoss, τον Χρυσό Καταρράκτη, έναν από 

τους εντυπωσιακότερους της Ευρώπης: χιλιάδες τόνοι παγωμένου 
νερού δημιουργούν ένα βαθύ φαράγγι. Τελευταίος μας σταθμός, 
το Pingvellir με το παλαιότερο δημοκρατικό Κοινοβούλιο (930 
μ.Χ). Το Pingvellir βρίσκεται δίπλα στη λίμνη Pingvallavatn, τη 
μεγαλύτερη του νησιού, η οποία αποτελεί Εθνικό Πάρκο. Το 
πανέμορφο φαράγγι που διασχίζει το πάρκο αυτό, είναι στην 
πραγματικότητα το σημείο συνάντησης δύο τεκτονικών πλακών της 
Γης - της Ευρασιατικής και της Βορειοαμερικανικής. Ο συνδυασμός 
φυσικών φαινομένων και η ιστορική σημασία του Pingvellir, το 
καθιστά αναπόσπαστο κομμάτι της Ισλανδικής ζωής. Μετά τις 
επισκέψεις μας θα επιστρέψουμε στο Ρέικιαβικ. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. 

8η μέρα: Ρέικιαβικ - Μπλου Λαγκούν - Ρέικιαβικ 
Μια ακόμα μοναδική εμπειρία αφήσαμε για το τέλος του ταξιδιού 
μας: το μαγευτικό ηφαιστειακό τοπίο, στο οποίο δημιουργήθηκε 
η μεγάλη Λίμνη Blue Lagoon με τα αναβλύζοντα ιαματικά νερά 

θερμοκρασίας 37-39 βαθμών Κελσίου. Εκεί θα έχετε την ευκαιρία 
να απολαύσετε το μπάνιο σας και να νιώσετε τις ευεργετικές του 
επιδράσεις. (Σας παραδίδονται και οι απαραίτητες πετσέτες). 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Ρέικιαβικ και χρόνος ελεύθερος 
για βόλτα. 

9η μέρα: Ρέικιαβικ - Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος μέχρι τη μεταφορά μας στο αεροδρόμιο για την 
πτήση της επιστροφής. 

Σημειώσεις: Η ανωτέρω ροή των εκδρομών, ξεναγήσεων, 
επισκέψεων ενδέχεται να αλλάζει για την καλύτερη διεξαγωγή 
του προγράμματος. Η παρατήρηση φαλαινών εξαρτάται από τις 
καιρικές συνθήκες (ορατότητα, καθαρός ουρανός, κατάσταση 
θάλασσας κλπ.). Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 4,18 Αυγούστου - 9 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 2980

3ο άτ. έως 12 ετών 2580

Μονόκλινο 3780

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων: € 220 περίπου

ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ BA 631 08.05 - 10.05
ΛΟΝΔΙΝΟ - ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ ΒΑ 800 15.10 - 17.20
ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ - ΛΟΝΔΙΝΟ ΒΑ 801 10.50 - 14.55
ΛΟΝΔΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ ΒΑ 634 20.55 - 02.30

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
στην ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ από 1300 €
και κατόπιν ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.

Αεροπορικές Αποδράσεις

ΙΣΛΑΝΔΙΑ
Μπλου
Λαγκούν Χβόλσβολουρ

Λάνγκγιοκουλ

Λαουγκαρμπάκκι

Ρέϊκιαβικ

Γκλαουμπάερ Ακουρέιρι

Καταρρ. Ντέτιφος

Πάρκο
Σκαφτάφελ

Καταρράκτης
Γκόνταφος

Εγκιλσταντίρ

Ντεϊλνταρτουνκούβερ

...και ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ 
ΓΙΑ ΕΓΚΑΙΡΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ

ΜΠΛΟΎ ΛΑΓΚΟΎΝ
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ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ
Π ΡΩΤ Ε Υ Ο Υ Σ Ε Σ  &  Ν Ο Ρ Β Η Γ Ι Κ Α  Φ Ι Ο ΡΔ

1η μέρα: Αθήνα - Κοπεγχάγη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Κοπεγχάγη 
με την AEGEAN AIRLINES. Φθάνοντας, θα ξεκινήσουμε 
τη γνωριμία μας με την πόλη. Θα δούμε μεταξύ άλλων το 
εντυπωσιακό Δημαρχείο, το παλάτι Αμαλίενμποργκ, την 
Όπερα, το άγαλμα του βασιλιά Φρειδερίκου Ε’, το σπίτι 
όπου έζησε ένα μέρος της ζωής του ο μεγάλος παραμυθάς 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, καθώς και το μουσείο του 
κεχριμπαριού, το οποίο και θα επισκεφθούμε. Το βράδυ 
σας προτείνουμε να επισκεφθείτε προαιρετικά (έξοδα 
ατομικά) το διάσημο θεματικό πάρκο Τίβολι.

2η μέρα: Κοπεγχάγη (Παλάτια / κάστρα)
Ελεύθερη μέρα για να περπατήσετε στη Stroget, ένα 
από τα μεγαλύτερα δίκτυα πεζοδρόμησης στην Ευρώπη, 
να επισκεφθείτε κάποιο μουσείο ή ένα ακόμη από τα 
σημαντικότερα και περίεργα αξιοθέατα της πόλης, 
την αυτόνομη κοινότητα της Christiania. Επίσης, σας 
προτείνουμε (έξοδα ατομικά) να επισκεφθείτε το Κάστρο 
Κρόνμποργκ του 15ου αιώνα σε αναγεννησιακό ρυθμό, 
που παραμένει άθικτο μέχρι σήμερα και έγινε γνωστό, 
καθώς ο Σαίξπηρ τοποθέτησε εκεί την πλοκή του Άμλετ. 
Βρίσκεται κοντά στην πόλη Χέλσινγκορ, περίπου 45 
χιλιόμετρα από την Κοπεγχάγη. Μετά την περιήγησή 
μας στην μικρή παλαιά πόλη, θα ακολουθήσουμε τη 
διαδρομή προς το αναγεννησιακό παλάτι Frederiksborg, 
το μεγαλύτερο σε ολόκληρη την Σκανδιναβία, που 
στεγάζει το Εθνικό μουσείο της Δανίας. Επιστροφή στην 
Κοπεγχάγη.

3η μέρα: Κοπεγχάγη - Όσλο (εν πλω)
Πρόγευμα και πρωινό ελεύθερο. Το μεσημέρι 
επιβιβαζόμαστε στο κρουαζιερόπλοιο της ηγετικής 
ναυτιλιακής εταιρείας DFDS Seaways (www.dfdsseaways.
com) με προορισμό το Όσλο. Με ένα πλούσιο μπουφέ 
δείπνο και τις ανέσεις του κρουαζιερόπλοιου θα 
πλεύσουμε προς τη πρωτεύουσα της Νορβηγίας, το 
Όσλο. Διανυκτέρευση εν πλω.

4η μέρα: Όσλο
Πρόγευμα στο πλοίο και αποβίβαση στο Όσλο. Κατά 
την πρωινή μας περιήγηση θα δούμε το Κοινοβούλιο, 
το νεοκλασικού ρυθμού παλάτι, το μοντέρνο Δημαρχείο, 
τον γοτθικό Καθεδρικό ναό, την πανέμορφη Όπερα, το 
πάρκο Φρόγκνερ με τα περίφημα γλυπτά του Βίγκελαντ 
από γρανίτη και σφυρηλατημένο σίδερο και το πολύ 
σημαντικό στο είδος του μουσείο με πλοία των Βίκινγκς. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Όσλο - Μπέργκεν
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για το Μπέργκεν, 
ακολουθώντας μια από τις πιο γραφικές διαδρομές 
παγκοσμίως. Από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Geilo 
θα φθάσουμε στο μοναχικό βουνό Μύρνταλ. Στη συνέχεια 
θα επιβιβαστούμε στον οδοντωτό σιδηρόδρομο του 
Flam, που θα μας οδηγήσει σε ένα από τα ομορφότερα 
και μεγαλύτερα φιόρδ της Νορβηγίας, το Σόγκνεφιορδ, 
για την υπέροχη δίωρη κρουαζιέρα μας. Άφιξη στο 
Γκουτβάνγκεν και με το πούλμαν συνεχίζουμε για τον 
τελικό μας προορισμό, το Μπέργκεν. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Μπέργκεν, Περιήγηση πόλης
Πρόγευμα και περιήγηση στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη 
της Νορβηγίας. Θα γνωρίσουμε την παλιά πόλη Bryggen, 
όπου θα μας κάνουν εντύπωση τα έντονα χρώματα στα 
κτίρια με την περίεργη κλίση. Επίσκεψη στην πολύβουη 
ψαραγορά του Μπέργκεν και τέλος, με το παραδοσιακό 
τελεφερίκ (έξοδα ατομικά) θα ανεβούμε στην περιοχή 
"Παράδεισος" για μια πανοραμική θέα της πόλης. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Μπέργκεν - Στοκχόλμη / Πτήση, Ξενάγηση, 
Υπαίθριο μουσείο Σκάνσεν
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
πρωτεύουσα της Σουηδίας, που είναι χτισμένη πάνω σε 
δεκάδες νησάκια και που εντυπωσιάζει με την μοναδική 
αρχιτεκτονική της. Άφιξη και ξενάγηση στην πόλη κατά 
τη διάρκεια της οποίας θα επισκεφθούμε το νούμερο 
ένα μουσείο της Στοκχόλμης, το μουσείο Βάσα (είσοδος, 
έξοδα ατομικά). Εν συνεχεία, θα θαυμάσουμε την παλιά 
πόλη με το βασιλικό ανάκτορο, το κοινοβούλιο και τον 
επιβλητικό καθεδρικό ναό. Ακολουθεί το μουσείο Νόμπελ, 
αφιερωμένο στο ομώνυμο βραβείο και τον εμπνευστή 
του Άλφρεντ Νόμπελ. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε το τεράστιο 
υπαίθριο μουσείο Σκάνσεν με τον ζωολογικό κήπο. 

8η μέρα: Στοκχόλμη, Ανάκτορο Ντρότνινγκχολμ
Πρωινή αναχώρηση για το αεροδρόμιο (για όσους έχουν 
επιλέξει το 8ήμερο πρόγραμμα). Για τους υπόλοιπους 
επίσκεψη στο μπαρόκ Ανάκτορο Ντρότνινγκχολμ 
(Drottningholm), σημερινή κατοικία της βασιλικής 

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ - ΟΣΛΟ - ΜΠΕΡΓΚΕΝ - ΣΟΓΚΝΕΦΙΟΡΔ - ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ - ΕΛΣΙΝΚΙ - (ΤΑΛΙΝ)

Αεροπορικές Αποδράσεις

ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ ΦΙΟΡΔ
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οικογένειας και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς 
της UNESCO πάνω στη λίμνη Malaren. Μπορείτε να 
επισκεφθείτε το παλάτι ή να απολαύσετε τον καφέ σας 
με θέα την πανέμορφη λίμνη. Στη συνέχεια θα δούμε το 
Δημαρχείο της Στοκχόλμης, που έχει καθιερωθεί σαν 
εθνικό σύμβολο της χώρας. 

9η μέρα: Στοκχόλμη - Ελσίνκι (εν πλω)
Πρόγευμα και αργά το μεσημέρι επιβίβαση στο πολυτελές 
κρουαζιερόπλοιο της Tallink-Silja (www.tallinksilja.com) 
με προορισμό το Ελσίνκι. Διανυκτέρευση εν πλω. 

10η μέρα: Ελσίνκι, Περιήγηση πόλης (Προαιρετική 
εκδρομή στο Ταλίν)
Πρόγευμα, αποβίβαση από το κρουαζιερόπλοιο και 
ξεκινάμε την περιήγησή μας στο Ελσίνκι. Θα δούμε 
την κεντρική πλατεία της Γερουσίας, τον ορθόδοξο 
ναό Ουσπένσκι, το προεδρικό μέγαρο και την εθνική 

βιβλιοθήκη. Θα θαυμάσουμε τον εντυπωσιακής 
αρχιτεκτονικής Σιδηροδρομικό Σταθμό, τη Βουλή, το 
Εθνικό μουσείο και το πάρκο Σιμπέλιους. Τέλος, θα 
περιδιαβούμε στις παραδοσιακές υπαίθριες αγορές. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Για όσους επιθυμούν και 
εφόσον η ώρα το επιτρέπει, προαιρετική εκδρομή και 
περιήγηση στο Ταλίν, την πρωτεύουσα της Εσθονίας 
(έξοδα ατομικά). Επιστροφή στο Ελσίνκι. Διανυκτέρευση.

11 μέρα: Ελσίνκι - Αθήνα
Πρόγευμα 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. Στην περίπτωση διαμονής σε μονόκλινο 
τότε αυτόματα ο ταξιδιώτης μένει και σε μονόκλινη 
καμπίνα. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, ΕΛΣΙΝΚΙ - ΑΘΗΝΑ & ΑΘΗΝΑ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ - ΑΘΗΝΑ 
με AEGEAN AIRLINES • Αεροπορικά εισιτήρια ΜΠΕΡΓΚΕΝ - ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ με FINNAIR • Πέντε ή Οχτώ διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα και 
πολυτελή ξενοδοχεία 4* ως πρόγραμμα • Μία / Δύο διανυκτερεύσεις στα κρουαζιερόπλοια της TALLINKSILJA & DFDS Seaways σε ΔΙΚΛΙΝΕΣ 
εσωτερικές καμπίνες • Πρωινό μπουφέ καθημερινά στα ξενοδοχεία και στα πλοία • Ένα δείπνο εν πλω κατά τη διαδρομή Κοπεγχάγη-Όσλο 
στο πλοίο της DFDS • Ένα δείπνο εν πλω κατά τη διαδρομή Στοκχόλμη-Ελσίνκι στο πλοίο της SILJA LINES • Μεταφορές, περιηγήσεις και 
εκδρομές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα • Εισιτήριο τρένου FLAM RAILWAY για τη διαδρομή ΦΛΑΜ - ΜΥΡΝΤΑΛ - GEILO • Δίωρη 
κρουαζιέρα στο μεγαλύτερο φιόρδ της Νορβηγίας του Σόγκιενφιορδ (Γκουντβάγκεν-Φλαμ) • Αχθοφορικά μιας αποσκευής/άτομο στα πλοία DFDS 
& TALLINKSILJA • 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, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, είσοδοι σε μουσεία, 
αρχαιολογικούς χώρους, έξοδα πλοιαρίων τελεφερίκ, ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό και οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

Αναχ.: 19 Ιουν., 24 Ιουλ. & 7,21 Αυγ., 8,11 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο 8 μέρες 11 μέρες

Δίκλινο 1295 1550

3ο άτομο έως 12 ετών 1095 1355

Μονόκλινο 1795 2200
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 250
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη € 70 και από άλλες πόλεις € 140 με την AEGEAN. (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα).

ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

ΕΣΘΟΝΙΑ

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΔΑΝΙΑ

Κοπεγχάγη

Μπέργκεν

Όσλο

Στοκχόλμη Ταλίν

Ελσίνκι

Ανάκτορο
Ντρότνινγκχολμ

Αεροπορικά εισιτήρια
ΑΘΗΝΑ-ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, ΕΛΣΙΝΚΙ-ΑΘΗΝΑ

και ΑΘΗΝΑ-ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ-ΑΘΗΝΑ
με AEGEAN AIRLINES

•
Εσωτερική πτήση ΜΠΕΡΓΚΕΝ-ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 

αποφεύγοντας το κουραστικό
οδικό κομμάτι των δυο χωρών

•
Διαμονή στις πανάκριβες πρωτεύουσες

και όχι σε πάμφθηνες Νορβηγικές κωμοπόλεις

•
Δύο διανυκτερεύσεις

στο πανέμορφο και πανάκριβο Μπέργκεν

•
Δύο διανυκτερεύσεις σε κάθε μία από τις πανέμορφες 

και πανάκριβες πρωτεύουσες ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ και 
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

•
Δύο διανυκτερεύσεις σε υπερσύγχρονα 

κρουαζιερόπλοια με πλούσιο μπουφέ και 
πανέμορφες διαδρομές στο φιόρδ του Όσλο και στο 

αρχιπέλαγος της Στοκχόλμης

Δίωρη κρουαζιέρα στο μεγαλύτερο φιόρδ της 
Νορβηγίας, το Σόγκνεφιορδ

•
Μια από τις ομορφότερες διαδρομές τραίνου

στο κόσμο Γκέιλο - Φλαμ

TRAVEL TIPS

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΜΠΙΝΩΝ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ: 4κλινη εξωτερική € 40 - 3κλινη εξωτερική € 50 - 2κλινη εξωτερική € 80

ΑΘΗΝΑ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ Α3 750 08.20 -10.40
ΜΠΕΡΓΚΕΝ - ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ ΑΥ 804 11.15-12.35
ΕΛΣΙΝΚΙ - ΑΘΗΝΑ  Α3 765 16.20-19.55

Αεροπορικές Αποδράσεις
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ΓΥΡΟΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ
1η μέρα: Αθήνα - Δουβλίνο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με την AEGEAN 
AIRLINES για την πρωτεύουσα της Δημοκρατίας της 
Ιρλανδίας, το Δουβλίνο. Άφιξη και ξενάγηση της πόλης, 
κατά τη διάρκεια της οποίας θα περάσουμε από την 
κεντρική λεωφόρο Ο' Κόνελ, θα δούμε το ιστορικό κτίριο 
του ταχυδρομείου, το παλαιό τελωνείο του 18ου αι. και 
θα καταλήξουμε στο κολλέγιο της Αγίας Τριάδος για να 
επισκεφθούμε την Βιβλιοθήκη του και να θαυμάσουμε 
το μοναδικό Book of Cells. Ακολουθεί επίσκεψη στο 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (συλλογή χρυσών 
κέλτικων κοσμημάτων). Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
τον καθεδρικό ναό του Αγίου Πατρικίου, σύμβολο της 
προτεσταντικής εκκλησίας της Ιρλανδίας, το Φοίνιξ 
Παρκ, το μεγαλύτερο αστικό πάρκο της Ευρώπης, 
το αποστακτήριο ουίσκυ Jameson, καθώς και τις 
εγκαταστάσεις της ζυθοποιίας Guinness. Τακτοποίηση σε 
ξενοδοχείο 4*. Το βράδυ (προαιρετικά και με τη βοήθεια 
του αρχηγού) θα γνωρίσουμε την περιοχή Temple Bar, μία 
από τις παλαιότερες της πόλης, όπου θα απολαύσουμε 
ένα ποτήρι μπύρα. 

2η μέρα: Δουβλίνο, Αγορές & Αξιοθέατα (Μουσείο 
Συγγραφέων, σπίτι του Τζέιμς Τζόις κλπ.)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το κέντρο της πόλης. Η 
σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στην πανέμορφη πόλη 
του Δουβλίνου για αγορές, καφέ, φαγητό, αλλά και 
επισκέψεις σε διάφορα αξιοθέατα. Θα επισκεφθούμε το 
Μουσείο Συγγραφέων, που έχει στόχο να προωθήσει 
το ενδιαφέρον του κοινού για την ιρλανδική λογοτεχνία, 
το σπίτι του Τζέιμς Τζόις, ένα κτίριο γεωργιανής 
αρχιτεκτονικής του 18ου αιώνα αφιερωμένο στον διάσημο 
συγγραφέα, καθώς και το Μνημείο της Πείνας στις όχθες 

του ποταμού Λίφι, αφιερωμένο στην περίοδο της μαζικής 
πείνας, επιδημιών και μετανάστευσης (1845-1852). 
Επίσης, καιρού επιτρέποντος, θα πραγματοποιήσουμε 
μια μικρής διάρκειας κρουαζιέρα στα ήρεμα νερά του 
Λίφι, απ΄ όπου θα θαυμάσουμε τα ιστορικά κτίρια της 
πόλης. Η εξερεύνηση του Δουβλίνου συνεχίζεται στους 
γνωστούς πεζόδρομους Crafton και Ηenry για ψώνια, 
φαγητό, καφέ κλπ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η μέρα: Δουβλίνο - New Grange - Δουβλίνο
Πρόγευμα και αναχώρηση για την κομητεία Meath, όπου 
θα επισκεφθούμε το μεγαλιθικό μνημείο New Grange 
(νεολιθικής περιόδου, 3.200 π.Χ. - δηλαδή παλαιότερο 
από τις πυραμίδες της Αιγύπτου και το Stonehenge). 
Θεωρείται ότι ήταν το πέρασμα στον κάτω κόσμο και 
αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από το 1993. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η μέρα: Δουβλίνο - Βράχος του Κάσελ - Κορκ - Κιλλάρνεϋ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την κομητεία Κέρυ. Πρώτος 
μας σταθμός θα είναι σε ένα σημαντικό αξιοθέατο της 
χώρας, τον Βράχο του Κάσελ που δεσπόζει επάνω 
από την πόλη, την βάση του οποίου την αποτελεί 
ένας ογκόλιθος ύψους 61 μέτρων, ενώ στην κορυφή 
του καταπράσινου λόφου υπάρχει ένα μικρό κάστρο. 
Συνεχίζουμε για την πανέμορφη πόλη Κορκ στην οποία 
θα έχουμε μια σύντομη περιήγηση και θα αναχωρήσουμε 
για την γραφική πόλη Κιλλάρνεϋ. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ανακαινισμένο πολυτελές ξενοδοχείο THE DUNLOE 
HOTEL & GARDENS 5* (www.thedunloe.com), ένα 
ρομαντικό κρησφύγετο στην άγρια ομορφιά του 
Κιλλάρνεϋ.

5η μέρα: Κιλλάρνεϋ - Δακτυλίδι του Κέρυ - Κιλλάρνεϋ
Πρωινό και αναχώρηση για την πιο φημισμένη διαδρομή 
της Ιρλανδίας, το περίφημο "Δαχτυλίδι του Κέρυ". Θα 
περάσουμε από το γραφικό χωριό Κιλλόργκλιν (Killorglin) 
και θα συνεχίσουμε προς το Γκλενμπέι (Glenbeigh) με την 
πανοραμική θέα προς την χερσόνησο Ίβερα (Iveragh) 
και τον κόλπο του Ντίνγκλ (Dingle Bay). Ακολουθεί το 
χωριό Καχέρσιβιν (Cahersiveen) και το Γουότερβιλ, το 
αγαπημένο χωριό διακοπών του Τσάρλι Τσάπλιν. Η 
διαδρομή μας συνεχίζεται μέσα από τα βουνά μέχρι το 
φαράγγι στην τοποθεσία Μολ. Στο σημείο Λέιντις Βιού 
θα απολαύσουμε τη μαγευτική θέα προς τις διάσημες 
λίμνες του εθνικού Δρυμού του Κιλλάρνευ. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο το απόγευμα. Το βράδυ προαιρετική 
παρακολούθηση του παραδοσιακού Ιρλανδέζικου χορού 
RIVER DANCE.

6η μέρα: Κιλλάρνεϋ - Κάστρο Mπανράττυ - Βράχοι Μόχερ 
- περιοχή Μπέρρεν - Γκόλγουεϊ
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για μια ακόμα 
υπέροχη διαδρομή. Πρώτη μας επίσκεψη θα είναι στο 
κάστρο Μπανράττυ, ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα και 
αυθεντικά μεσαιωνικά κάστρα της Ιρλανδίας. Στη συνέχεια 
θα κατευθυνθούμε προς ένα από τα σημαντικότερα και 
πιο θεαματικά αξιοθέατα της Ιρλανδίας, τους Βράχους του 
Μόχερ, ενώ, μέσα από την περιοχή Μπέρρεν βλέπουμε 
την ιδιότυπη διαστρωμάτωση των ασβεστολιθικών 
πετρωμάτων. Άφιξη στην ευρύτερη περιοχή της κομητείας 
Galway ή Castelbar και τακτοποίηση σε επιλεγμένο 
ξενοδοχείο 3*,4*. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
7η μέρα: Γκόλγουεϊ - Μεγαλιθικό Κάροουμορ - Σλάιγκο 
- Ντέρρυ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη σημερινή μας διαδρομή, 

ΤΟ ΠΙΟ ΠΛΗΡΈΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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με πρώτο σταθμό στο μεγαλιθικό νεκροταφείο του 
Κάροουμορ - ένα από σημαντικά μνημεία της λίθινης 
εποχής στην Ευρώπη. Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε 
στην όμορφη παραλιακή πόλη Σλάιγκο (Sligo) και θα 
αναχωρήσουμε για την Βόρεια Ιρλανδία, με άφιξη αργά 
το απόγευμα στο Ντέρρυ (Derry, επίσημα: Londonderry). 
Τακτοποίηση σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* και περιήγηση 
στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βόρειας Ιρλανδίας 
και την μόνη περιτειχισμένη πόλη του νησιού - τα 
τείχη της διατηρούνται άθικτα μέχρι σήμερα. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.

8η μέρα: Ντέρυ - Μονοπάτι του Γίγαντα - Μπέλφαστ
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τον περίφημο 
"Μονοπάτι του Γίγαντα" (Giant's Causeway), ένα από τα 
πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα της Βόρειας Ιρλανδίας, με 
τις πολυγωνικές στήλες από βασάλτη και τις εξάγωνες 
πέτρες σαν παξιμάδια να εφάπτονται μεταξύ τους - 
ένα σπάνιο φυσικό φαινόμενο, αποτέλεσμα έντονης 
ηφαιστειακής δραστηριότητας πριν από περίπου 50-
60 εκατομμύρια χρόνια. Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί 
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCΟ και 
έχει καταταγεί ως το τέταρτο φυσικό θαύμα του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Αφού θαυμάσουμε το τοπίο και μάθουμε τους 
σχετικούς μύθους για τη δημιουργία του, θα συνεχίσουμε 

για την θρυλική πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας, το 
Μπέλφαστ. Άφιξη και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 4*. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.

9η μέρα: Μπέλφαστ - Δουβλίνο - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια πανοραμική ξενάγηση 
της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ 
άλλων τον κεκλιμένο πύργο του ρολογιού, το κτίριο της 
Όπερας, το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο Κουίνς και την 
παμπ Κράουν. Συνεχίζουμε για το Δυτικό Μπέλφαστ, 
όπου θα ξεναγηθούμε στην περιοχή των εχθροπραξιών 
μεταξύ καθολικών και προτεσταντών κατά τις δεκαετίες 
1970-1990 και του σημερινού τείχους της Ειρήνης. Επίσης 
θα επισκεφθούμε το Dock στο οποίο κατασκευάστηκε ο 
Τιτανικός. Μετά το τέλος της ξενάγησης θα αναχωρήσουμε 
για το αεροδρόμιο του Δουβλίνου και θα επιβιβαστούμε 
στην πτήση μας για την Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι. Λόγω των πολλών φεστιβάλ στην 
περιοχή του Γκόλγουεϊ, η διανυκτέρευση μπορεί να 
αντικατασταθεί σε αντίστοιχης κατηγορίας ξενοδοχείο 
στην γύρω περιοχή Mayo. Τελικό πρόγραμμα με το 
ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΔΟΥΒΛΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • Οκτώ Διανυκτερεύσεις 
σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*,4*, 5* • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά στα ξενοδοχεία και τρία δείπνα συνολικά • Μεταφορές, 
εκδρομές περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάση προγράμματος • Ταξιδιωτικά έντυπα - χάρτες • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική ασφάλιση για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Αρχηγός συνοδός του γραφείου μας • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, χώρους επισκέψεων, φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά και ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

Αναχ.: 20,27 Ιουλ., 3,10,17,24,31 Αυγ., 9 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο 20/7 & 31/8 27/7, 3,10,17,24/8

Δίκλινο 1295 1345

3ο άτ. έως 12 ετών 1095 1145

Μονόκλινο 1855 1915

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 155

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Ντέρρυ

Μονοπάτι του
Γίγαντα

Μπέλφαστ

Γκολγουέι

Σλάιγκο

Κιλλάρνεϋ

Βράχοι
Μόχερ

Κορκ

Δαχτυλίδι Κέρυ
Δουβλίνο

Βράχος
του Κάσελ

Κάστρο

Μπανράττυ

ΑΘΗΝΑ - ΔΟΎΒΛΙΝΟ Α3 630 08.15-10.30
ΔΟΎΒΛΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ Α3 631 23.15-05.00
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1η μέρα: Αθήνα - Εδιμβούργο - Γλασκόβη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πρωινή πτήση με την AEGEAN 
AIRLINES για το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου. Άφιξη και άμεση 
αναχώρηση για την Γλασκόβη. Τακτοποίηση στo ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: Γλασκόβη, Ξενάγηση 
Πρωινή ξενάγηση στην μεγαλύτερη πόλη της Σκωτίας, τη 
Γλασκόβη, που εξελίσσεται με ιλιγγιώδη ρυθμό και αποτελεί ένα 
μοντέρνο, αστικό κέντρο με βικτοριανή αρχιτεκτονική κληρονομιά, 
στιλάτα μπαρ, κομψά εστιατόρια και πολλούς χώρους τέχνης 
και ψυχαγωγίας. Φθάνοντας, θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας 
από την πλατεία Τζωρτζ με τα επιβλητικά Βικτωριανά κτίρια και 
το Δημαρχείο, θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό ναό, θα δούμε το 
Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης και τον ποταμό Κλάιντ. Ελεύθερος 
χρόνος για να εξερευνήσετε την πόλη.

3η μέρα: Γλασκόβη - Εθνικός Δρυμός Λοχ Λόμοντ και Τρόσακς - 
Όμπαν - ΄Αβιεμορ
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στην εντυπωσιακή άγρια 
φύση των Χάιλαντς. Θα αναχωρήσουμε για το Εθνικό Πάρκο 
Λοχ Λόμοντ & Τρόσακς, με αρκετές στάσεις για φωτογραφίες στο 
μαγευτικό αυτό τοπίο. Πρώτος μας σταθμός θα είναι στο διάσημο 
για το εξαιρετικό του ουίσκι λιμάνι του Όμπαν, χτισμένο σε ένα 
όμορφο περιβάλλον στον κόλπο Firth of Lorn, ο σχηματισμός του 
οποίου μοιάζει με ένα σχεδόν τέλειο πέταλο. Παρά το μικρό του 
μέγεθος, είναι η μεγαλύτερη πόλη μεταξύ Helensburgh και Fort 
William, ένα πραγματικό στολίδι στις δυτικές ακτές της Σκωτίας. 
Ελεύθερος χρόνος για να περιηγηθείτε στα καταστήματα της 
προκυμαίας, ενώ στον πολύβουο μόλο θα βρείτε φρέσκα ψάρια. 

Συνεχίζουμε με μια συγκλονιστική διαδρομή στην καρδιά των 
Χάιλαντς, περνώντας μέσα από το θεαματικό φαράγγι του 
Γκλένκοου, το ψαροχώρι Φορτ Γουίλιαμ στους πρόποδες του 
βουνού Μπεν Νέβις και τη λίμνη Λάγγαν, για να φθάσουμε στο 
Άβιεμορ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο MCDONALD AVIEMORE 
4* (www.mcdonaldhotels.co.uk). Δείπνο.  

4η μέρα: Άβιεμορ - Ίνβερνες - Λοχ Νες (Κρουαζιέρα) - Φορτ 
Αγκούστους - Κάστρο Ελίαν Ντονάν
Πρωινή αναχώρηση με προορισμό την πρωτεύουσα των 
Χάιλαντς, το Ίνβερνες, εμπορικό και διοικητικό κέντρο που θυμίζει 
περισσότερο κωμόπολη, παρά πόλη. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία 
να πιούμε έναν καφέ στις όχθες του ποταμού Νες με θέα το 
επιβλητικό κάστρο. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας παράλληλα με 
τις μαγευτικές λίμνες της Σκωτίας και φθάνουμε στην γνωστή σε 
όλους μας λίμνη Νες (Λοχ Νες, Loch Ness), για να απολαύουμε 
το μοναδικό τοπίο της λίμνης αυτής και εάν είμαστε τυχεροί, ίσως 
αποθανατίσουμε και το θρυλικό τέρας, την Νέσι. Προτείνουμε 
μια προαιρετική κρουαζιέρα στη λίμνη με επίσκεψη στα ερείπια 
του μεσαιωνικού κάστρου Ούρκαρτ (Urquhart), που υψώνεται 
επιβλητικό πάνω από τα νερά της - η όλη εμπειρία είναι σαν 
βγαλμένη από παραμύθι. Επόμενος σταθμός μας θα είναι στο 
Φορτ Αγκούστους, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για γεύμα. 
Επόμενη μας επίσκεψη το πιο πολυφωτογραφημένο κάστρο 
της Σκωτίας Eilean Donan. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας. Δείπνο.

5η μέρα: Άβιεμορ - Μπλερ Άθολ - Πίτλοχρι - Εδιμβούργο 
Πρώτη στάση της σημερινής μας διαδρομής θα είναι σε ένα από 
τα πλέον αξιόλογα κάστρα της Σκωτίας, το περίφημο κάστρο 

Μπλαιρ (Blair Castle). Εδώ θα πάρουμε μια γεύση από την 
αριστοκρατική ζωή των Χάιλαντερ των αρχών του 18ου αιώνα. 
Ελεύθερος χρόνος για περιήγηση στο κάστρο και στους κήπους 
του (προαιρετική είσοδος). Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε ένα 
παραδοσιακό αποστακτήριο παρασκευής ουίσκι. Προαιρετική 
ξενάγηση στον χώρο παρασκευής και δοκιμή single malt 
whiskey. Συνεχίζουμε για το πανέμορφο χωριό Πίτλοχρι με τα 
παραδοσιακά σπίτια. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στη γραφική 
αγορά του χωριού και αναχώρηση για την "Αθήνα του Βορρά" 
όπως αποκαλούν το Εδιμβούργο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
HOLIDAY INN EXPRESS WATERFRONT 3* (www.holidayinn.
com) ή στο κεντρικό HILTON EDINBURGH CARLTON 4* (www.
hilton.com). Αργά το απόγευμα θα ξεκινήσουμε με τον ξεναγό-
αρχηγό μας για μια βόλτα στο Βασιλικό Μίλι της παλιάς πόλης. 
Θα περιηγηθούμε στα μεσαιωνικά καλντερίμια και σίγουρα το 
βραδάκι θα απολαύσουμε ένα single malt ουίσκι σε μια από 
τις παραδοσιακές παμπ της Grassmarket με ζωντανή απαλή 
Σκοτσέζικη μουσική.

6η μέρα: Εδιμβούργο, Ξενάγηση με επίσκεψη στο Κάστρο του 
Εδιμβούργου 
Πρωινή ξενάγηση στο Εδιμβούργο, ξεκινώντας από την νέα, 
γεωργιανού ρυθμού, πόλη. Θα δούμε πολλά όμορφα ιστορικά κτίρια, 
υπέροχες πλατείες, μεγάλους δρόμους με ημικυκλική διάταξη, που 
δεν έχουν χάσει τίποτα από την μεγαλοπρέπεια της εποχής τους. 
Στη συνέχεια, από την κορυφή του λόφου Κάλτον, θα έχουμε την 
ευκαιρία να απολαύσουμε μια πανοραμική θέα της πόλης. Επόμενη 
στάση μας το όμορφο παλάτι του Χόλιροουντ, επίσημη κατοικία 
της βασίλισσας στη Σκωτία. Δια μέσου του Βασιλικού Μιλίου θα 
περάσουμε ανάμεσα από τα ψηλά, μεσαιωνικά σπίτια της παλιάς 

Η Σκωτία, χάρη στην χαρακτηριστική εθνική της ενδυμασία, το ουίσκι, τη μουσική από γκάιντες, τις παραδόσεις και την υπέροχη τοπογραφία της, 

έχει διαμορφώσει μια εικόνα αναγνωρίσιμη σε όλο τον κόσμο. Είναι μια χώρα με εντυπωσιακές αντιθέσεις και μαγευτικά χαρίσματα, είτε τη δείτε 

τυλιγμένη στην ομίχλη, είτε να καθρεφτίζεται με εντυπωσιακό τρόπο στα νερά των λιμνών της.

ΣΚΩΤΙΑ ΣΤΑ HIGHLANDS ΚΑΙ ΤΑ LOWLANDS

Αεροπορικές Αποδράσεις

ΕΔΙΜΒΟΎΡΓΟ
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πόλης και θα επισκεφθούμε το παγκοσμίου φήμης Κάστρο του 
Εδιμβούργου (είσοδος-έξοδα ατομικά). Απόγευμα ελεύθερο. Το 
βράδυ (προαιρετική συμμετοχή) θα μπορέσουμε να συμμετέχουμε 
σε μία σκοτσέζικη βραδιά με γκάιντες, παραδοσιακούς χορούς και 
ενδυμασίες, τα περίφημα KILT.

7η μέρα: Εδιμβούργο, Ελεύθερη μέρα   
Ελεύθερη μέρα για βόλτες και επισκέψεις σε μουσεία και 
διάφορα αξιοθέατα της πόλης. Μπορείτε να επισκεφτείτε την 
Εθνική Πινακοθήκη, την Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων, το Ενικό 
Σκοτσέζικο μουσείο, την επίσημη Βασιλική κατοικία Holyrood 
Palace, την Βασιλική θαλαμηγό Royal Yacht Britannia, τον 
Βασιλικό βοτανικό κήπο κ.α. Σίγουρα θα βρείτε χρόνο και για 
αγορές Σκοτσέζικων μάλλινων προϊόντων μοναδικά στο είδος τους  
… φυσικά στο Βασιλικό Μίλι της Παλιάς Πόλης.  Διανυκτέρευση.

8η μέρα: Εδιμβούργο, Ελεύθερος χρόνος (Προαιρετική εκδρομή 
στην Ανατολική Σκωτία: Κάστρο Γκλάμις, Άγιος Ανδρέας)   
Ελεύθερος χρόνος για να συνεχίσετε τις βόλτες και τις επισκέψεις 
σε μουσεία και διάφορα αξιοθέατα της πόλης. Για όσους 
ενδιαφέρονται, προτείνουμε μια προαιρετική ημερήσια εκδρομή 
στην ανατολική Σκωτία. Πρώτη μας επίσκεψη, ένα από τα πλέον 
αξιόλογα κάστρα της χώρας, το περίφημο Glamis Castle, που 

εκτός του ότι αποτέλεσε το σκηνικό για τον "Μάκβεθ" του Σαίξπηρ, 
ήταν και το σπίτι των παιδικών χρόνων της βασιλομήτορος 
Ελισάβετ. Επόμενη επίσκεψή μας θα είναι στην παλαιότερη 
πανεπιστημιούπολη της Σκωτίας και πρώην εκκλησιαστική 
πρωτεύουσα, τον  Άγιο Ανδρέα. Θα περιηγηθούμε στους 
κεντρικούς δρόμους και στις πλακόστρωτες αλέες με τις αψιδωτές 
προσόψεις των σπιτιών και θα δούμε τα πανεπιστημιακά κτίρια 
και τις μεσαιωνικές εκκλησίες, που οδηγούν προς τον ερειπωμένο 
Καθεδρικό ναό του 12ου αιώνα. Το βράδυ μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την απευθείας πτήση επιστροφής στην Αθήνα με 
την AEGEAN AIRLINES. 

Σημειώσεις: 
• Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 
κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
• Για τα γκρουπ στις ημερομηνίες 30/7 & 6/8 το ξενοδοχείο της 
Γλασκόβης θα είναι περιφερειακό, λόγω του Φεστιβάλ και του 
Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. 
• Το ξενοδοχείο του Εδιμβούργου HOLIDAY INN EXPRESS 
WATERFRONT 3* απέχει από το κέντρο 3,5 χλμ. στην περιοχή 
LEITH και το HILTON EDINBURGH CARLTON 4* είναι στο κέντρο 
της παλιάς πόλης.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ - ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ - ΑΘΗΝΑ με την AEGEAN AIRLINES • Επτά διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχεία 3* & 4* • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά και δύο δείπνα συνολικά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, 
ξεναγήσεις βάση προγράμματος • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • 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.

Αναχ.: 15,22,29 Ιουλίου,
6,13,20,27 Αυγούστου 8 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Δίκλινο 1145 1295

3ο άτομο έως 12 ετών 945 1095

Μονόκλινο 1595 1745

Για τους πελάτες που θα επιλέξουν το HILTON CARLTON 4* για τις 3 
διανυκτερεύσεις τους στο Εδιμβούργο, η επιβάρυνση έχει ως εξής: 
Για τα γκρουπ 16 & 23 Ιουλίου: 275 €/άτομο στο δίκλινο και 465 € στο 
μονόκλινο.
Για τα γκρουπ 30 Ιουλίου &  6,13,20,27 Αυγούστου: 200 €/άτομο στο δίκλινο 
και 300 € στο μονόκλινο.

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 155 με την AEGEAN 
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη € 70 και από άλλες πόλεις € 140 με την 
AEGEAN. ( αναλόγως με τη διαθεσιμότητα )

Εδιμβούργο

Άγιος
Ανδρέας

Κάστρο
Γκλάμις

Γλασκώβη

Εθνικό Πάρκο
Λοχ Λόμοντ & ΤρόσακςΟμπάν

Αβιεμόρ

Φορτ Αγκούστους

Ινβερνές
Κάστρο
Ελίαν Ντονάν

Κάστρο Μπλερ

Πιτ Λόχρυ

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Γκλένκοου

Φορτ Γουίλιαμ

Λίμνη Λοχ Νες

ΑΘΗΝΑ - ΕΔΙΜΒΟΎΡΓΟ Α3 632 20.50-23.05
ΕΔΙΜΒΟΎΡΓΟ - ΑΘΗΝΑ Α3 633 23.55-05.50

Αεροπορικές Αποδράσεις

 ΚΑΣΤΡΟ ΕΛΙΑΝ ΝΤΟΝΑΝ

ΚΑΣΤΡΟ ΓΚΛΑΜΙΣ
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1η μέρα: Αθήνα - Μάντσεστερ - Τσέστερ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN AIRLINES 
για Μάντσεστερ. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
DOUBLETREE BY HILTON 4* (www.hilton.com) στο Τσέστερ.
2η μέρα: Τσέστερ, Star Escapes στο μαγευτικό Τσέστερ
Πρωινή ξενάγηση στην πανέμορφη πόλη του Τσέστερ, όπου θα 
περπατήσουμε στα άψογα διατηρημένα μεσαιωνικά τείχη και 
θα δούμε την αγορά και τα περίφημα Ρόουζ με τις απομιμήσεις 
μεσαιωνικών προσόψεων, το ρωμαϊκό αμφιθέατρο του 1ου αιώνα, 
τον καθεδρικό ναό και το ρολόι του Τσέστερ στην ανατολική 
πύλη, για την 60η επέτειο της βασίλισσας Βικτωρίας. Ελεύθερος 
χρόνος για εξερευνήσετε τα Rows, τις κομψά ανακαινισμένες 
στοές για τις οποίες είναι φημισμένο το Τσέστερ, με επώνυμες 
μπουτίκ, καταπληκτικά καταστήματα με κοσμήματα και ιδιαίτερα 
σοκολατένια γλυκά. Εκκεντρικά μαγαζιά θα δείτε στην Bridge 
Street, ενώ στην Watergate υπάρχουν πολλές γκαλερί με προσιτά 
έργα τέχνης. 
3η μέρα: Στην μαγεία των Αγγλικών Λιμνών, Αρχοντικό Levens 
Hall & Gardens, Κρουαζιέρα με ατμόπλοιο
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στην πανέμορφη Αγγλική 
εξοχή. Ο εθνικός δρυμός των Αγγλικών Λιμνών είναι από τις 
πιο γραφικές περιοχές της Βρετανίας, ποιμενική και άγρια 
ταυτόχρονα, διάσπαρτη από μικρές και μεγάλες λίμνες, κοπάδια 
από πρόβατα, ξερολιθιές και επαύλεις που κόβουν την ανάσα. 
Η περιοχή έχει απαθανατισθεί τόσο από ζωγράφους όσο και 
από λογοτέχνες, είναι το λίκνο του Αγγλικού ρομαντισμού. Θα 
ξεκινήσουμε με επίσκεψη στο αρχοντικό Levens Hall & Gardens 
(προαιρετική είσοδος). Ελεύθερος χρόνος για καφέ και περιπάτους 
στους μαγευτικούς του κήπους. Στη συνέχεια κρουαζιέρα με 
ατμόπλοιο στη μεγαλύτερη λίμνη Windermere. Ελεύθερος 
χρόνος. Αργά το απόγευμα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας 
LAURA ASHLEY HOTEL BELSFIELD 4* (www.lauraashleyhotel.
com) σε υπέροχη τοποθεσία στην περιοχή των λιμνών, με θέα που 
κόβει την ανάσα και εσωτερική διακόσμηση με την υπογραφή της 
Laura Ashley. Δείπνο. 
4η μέρα: Αγγλικές Λίμνες, Κάστρο Lowther, Πέρασμα του 
Κέρκστοουν
Η μέρα σήμερα είναι αφιερωμένη στις ομορφότερες περιοχές 
των Αγγλικών λιμνών, με επιλεγμένες στάσεις για φωτογραφίες. 
Θα επισκεφθούμε το κάστρο Lowther (προαιρετική είσοδος) - 
ένας πραγματικός θησαυρός, το πιο δυναμικό και εντυπωσιακό 
αξιοθέατο της περιοχής, δραματικά ερείπια και πολύχρωμοι 
κήποι για να περιπλανηθείτε εκεί που κάποτε ζούσαν ιππότες 

και ευγενείς. Στη συνέχεια θα περάσουμε από το υψηλότερο 
σημείο των λιμνών, το πέρασμα του Κέρκστοουν. "Όποιος δεν 
έρθει εδώ, ποτέ δεν θα μάθει πόσο όμορφος είναι ο κόσμος 
χαμηλά". Ο μεγάλος Άγγλος ποιητής Γουρντσγουέρθ είχε δίκιο! Η 
θέα της λίμνης Ullswater από το Patterdale είναι συγκλονιστική! 
Συνεχίζουμε με υπέροχες επιλεγμένες διαδρομές. Το απόγευμα 
μπορείτε να χαλαρώσετε στην βεράντα και στους κήπους του 
ξενοδοχείου μας, απολαμβάνοντας τη θέα της λίμνης Windermere. 
Δείπνο. 
5η μέρα: Αγγλικές Λίμνες - Υόρκη - Λιντς 
Πρωινή αναχώρηση για την πιο όμορφη, μικρή, μεσαιωνική πόλη 
της βόρειας Αγγλίας, το Γιόρκ. Αρκετές πόλεις περιβάλλονται από 
αρχαία τείχη, έχουν παλιά στενά σοκάκια σπουδαία μουσεία 
και όμορφες μεγάλες εκκλησίες. Καμία τους όμως δεν έχει τόσα 
πολλά και ταυτόχρονα τόσο υπέροχα αξιοθέατα όσο το Γιορκ. Θα 
περάσουμε από τους κήπους του Μουσείου, για να φθάσουμε 
στην έξοχη μητρόπολη, το Γιόρκ Μίνστερ, την μεγαλύτερη 
μεσαιωνική εκκλησία της Βόρειας Ευρώπης. Θα περπατήσουμε 
στην αγορά με τα μεσαιωνικά σοκάκια και τα καταστήματα και 
δεν θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε μία από τις πιο διάσημες 
αίθουσες τσαγιού, την "Bettys Tea Rooms", για ένα παραδοσιακό 
Afternoon High Tea. Αργά το απόγευμα άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας στο κέντρο του Λιντς MARRIOTT LEEDS 4* (www.
marriott.com) 
6η μέρα: Υόρκη - Εθνικό πάρκο North York Moors - Αθήνα
Πρώτη μας επίσκεψη σήμερα το εθνικό πάρκο North York Moors, 
μια μαγευτική διαδρομή με επιλεγμένες στάσεις για φωτογραφίες. 
Συνεχίζουμε για το λιμάνι του Whitby - από εδώ ξεκίνησε τη ναυτική 
του καριέρα ο περίφημος Captain James Cook. Ελεύθερος χρόνος 
για περιήγηση. Μπορείτε να επισκεφθείτε το μουσείο του Captain 
Cook, την Νορμανδική εκκλησία Σεντ Μέρι, στο κοιμητήριο της 
οποίας διαδραματίστηκαν σκηνές από την ταινία "Δράκουλας" του 
Στόκερ. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας στις βορειοανατολικές ακτές 
της Αγγλίας περνώντας από το Robin Hood Bay, για μεσημεριανό 
γεύμα και περιήγηση στο σπουδαιότερο παραθαλάσσιο θέρετρο 
της περιοχής του Yorkshire, το Scarborough. Αργά το βράδυ 
μεταφορά στο αεροδρόμιο του Manchester για την πτήση 
επιστροφής στην Αθήνα.

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

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ-ΑΘΗΝΑ με την AEGEAN AIRLINES • 
Πέντε διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* • 
Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά και δύο δείπνα συνολικά • 
Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως ορίζει 
το πρόγραμμα • Κρουαζιέρα στη λίμνη Windermere • 
Έμπειρος Αρχηγός-Ξεναγός του γραφείου μας καθ’ όλη 
τη διάρκεια της εκδρομής • 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

ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΙΜΝΕΣ
ΓΟΥΙΝΤΕΡΜΙΡ - ΤΣΕΣΤΕΡ & ΥΟΡΚΗ

Αναχ.: 6,13,20 Αυγούστου 6 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 1195

3ο άτομο έως 12 ετών 1095

Μονόκλινο 1745

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 155 με την AEGEAN 
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη € 70 και από άλλες πόλεις € 140 με την 
AEGEAN. (αναλόγως με τη διαθεσιμότητα)

ΑΘΗΝΑ -ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Α3 638 20.15 -22.20
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ -ΑΘΗΝΑ Α3 639 23.05 -04.50

Αεροπορικές Αποδράσεις

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Μάντσεστερ

Τσέστερ

Λιντς

Γιόρκ

Εθνικός Δρυμός
Αγγλικών Λιμνών

Κάστρο Λόουθερ

Εθνικός Πάρκο
Νορθ Γιορκ Μουρς

ΝΕΟ &
ΜΟΝΑΔΙΚΟ

LAURA ASHLEY HOTEL BELSFIELD 4* 

ΤΣΕΣΤΕΡ

LAURA ASHLEY HOTEL BELSFIELD 4* 
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1η μέρα: Αθήνα - Λονδίνο ξενάγηση πόλης
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Λονδίνο με BRITISH 
Φθάνοντας, θα ξεκινήσουμε τη γνωριμία μας με την Βρετανική 
πρωτεύουσα από το αριστοκρατικό προάστιο Σάουθ Κένσινγκτον, 
όπου θα θαυμάσουμε τα ογκώδη, επιβλητικά μουσεία Φυσικής 
Ιστορίας, Επιστημών, Βικτωρίας και Αλβέρτου, θα δούμε το μνημείο 
αφιερωμένο στον πρίγκιπα Αλβέρτο και το Ρόγιαλ Άλμπερτ Χολ. Στη 
συνέχεια θα περάσουμε από το Νάιτσμπριντζ με τα καλόγουστα 
πολυκαταστήματα Χάροντς και Χάρβει Νίκολς. Διασχίζοντας την 
Park Lane, θα δούμε την Marble Arch και το αριστοκρατικό Mayfair. 
Συνεχίζουμε προς την επίσημη κατοικία της Βασιλικής οικογένειας, 
τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, και περνάμε από το Ουέστμινστερ με 
την Πλατεία Κοινοβουλίου, όπου δεσπόζουν τα αγάλματα Εθνικών 
Ηρώων, το Κτίριο του Κοινοβουλίου και το Αβαείο. Μεταφορά και 
τακτοποίηση σε ένα από τα κεντρικά ξενοδοχεία HOLIDAY INN 
REGENTS PARK 4* (www.holidayinn.com ) σε απόσταση περιπάτου 
από την Oxford Street ή στο εξίσου κεντρικό CORUS HYDE PARK 4* 
( www.corushotels.com ) 

2η μέρα: Λονδίνο (Προαιρετικά: Κρουαζιέρα στον Τάμεση/ 
Γκρίνουιτς, Νυχτερινός γύρος πόλης)
Ελεύθερη μέρα για βόλτες και αγορές. Ξεκινήστε από την Ρήτζεντ Στρητ 
και την Κάρναμπι Στρητ, που είναι ο παράδεισος των fashionistas, και 
συνεχίστε στα αμέτρητα καταστήματα, όλα brand names, της Μποντ 
Στρητ. Πρώτο και καλύτερο, το παγκοσμίως γνωστό Harrods. Για όσους 
ενδιαφέρονται, προτείνεται μία προαιρετική εκδρομή-κρουαζιέρα στον 
ποταμό Τάμεση, με επίσκεψη στην πόλη του Γκρίνουιτς. Το απόγευμα 
σας προτείνουμε μια προαιρετική περιήγηση διάρκειας 4 ωρών στο 
νυχτερινό Λονδίνο (έξοδα ατομικά). Θα περπατήσουμε στο κέντρο της 
νυχτερινής διασκέδασης του Λονδίνου, το West End, με τα υπέροχα 
musical, το Soho με τα σκοτεινά και ιδιαίτερα σοκάκια, την China Town, 
την Leicester Square, την πλατεία όπου λαμβάνουν χώρα οι πρεμιέρες 
Χολιγουντιανών υπερπαραγωγών κλπ. Στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε 
στο πούλμαν για μια νυχτερινή περιήγηση στον Τάμεση με στάσεις 
για φωτογραφίες στα ωραιότερα ορόσημα της πόλης, όπως τα London 
Eye, Big Ben, Millennium Bridge, Saint Paul’s, More London Place, 
Tower Bridge, Shard. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το βράδυ. 

3η μέρα: Λονδίνο - Μουσείο Μαντάμ Τυσσό - Βρετανικό Μουσείο - 
Κόβεντ Γκάρντεν
Πρωινή αναχώρηση για το περίφημο μουσείο των κέρινων 
ομοιωμάτων της Μαντάμ Τυσσό (προαιρετική είσοδος), το καλύτερο 
στο είδος του "για να γνωρίσετε από κοντά" μεγάλες προσωπικότητες 

της ιστορίας, της πολιτικής, της show biz και του αθλητισμού. Στη 
συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφθούμε το Βρετανικό 
Μουσείο, όπου θα ξεναγηθούμε στην πτέρυγα με τα περίφημα και 
μοναδικά γλυπτά του Παρθενώνα. Η βόλτα μας θα ολοκληρωθεί στην 
πανέμορφη πλατεία Κόβεντ Γκάρντεν, όπου μπορείτε να απολαύσετε 
έναν καφέ ή γεύμα, παρακολουθώντας κάποιους από τους δεκάδες 
street performers (τραγουδιστές, μίμους, κωμικούς κ.ά.). 

4η μέρα: Λονδίνο (Προαιρετικά: Οξφόρδη, Στράτφορντ Απόν Έιβον, 
Bicester Outlet Village)
Ελεύθερη μέρα για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης, επισκέψεις σε 
μουσεία, πινακοθήκες κλπ. Επίσης, μπορείτε να συμμετάσχετε (έξοδα 
ατομικά) στην ολοήμερη εκδρομή μας στην επαρχία της Αγγλίας. Πρώτη 
μας επίσκεψη η περίφημη πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης, όπου 
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 βόλτες 
και αγορές. Επόμενή μας επίσκεψη, η κωμόπολη Στράτφορντ 
Απόν Έιβον, η γενέτειρα ενός από τους μεγαλύτερους θεατρικούς 
συγγραφείς και ποιητές του κόσμου, του William Shakespeare. 
Προαιρετική επίσκεψη στο σπίτι που γεννήθηκε και έζησε ο "Βάρδος 
του Στράτφορντ" και ελεύθερος χρόνος για μεσημεριανό γεύμα και 
βόλτα στις όχθες του ποταμού Έιβον. Τελευταία μας στάση, το χωριό 
Bicester Outlet Village, όπου θα έχουμε την ευκαιρία για αγορές από 
διάφορες μπουτίκ σε τιμές κόστους. Επιστροφή αργά το απόγευμα 
στο ξενοδοχείο μας.

5η μέρα: Λονδίνο - Κάστρο Γουίντσορ - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος το πρωί. Το μεσημέρι αναχωρούμε για την εκδρομή 
μας στο Γουίντσορ, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε 
το ομώνυμο κάστρο - κατοικία των βασιλέων της Αγγλίας από 
τον καιρό του Γουλιέλμου του Κατακτητή (προαιρετική είσοδος). 
Θα επισκεφθούμε τα επίσημα διαμερίσματα, το κουκλόσπιτο της 
βασίλισσας και το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Μετά το τέλος της 
επίσκεψής μας, θα έχουμε χρόνο για να απολαύσουμε μια βόλτα στα 
γραφικά σοκάκια της πόλης. Αργά το απόγευμα θα αναχωρήσουμε 
για το αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. 
Το 4ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μία λιγότερη ελεύθερη μέρα. 
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με BRITISH 
AIRWAYS ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ • Τρεις, 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 & επίναυλοι 
καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & λοιπά αξιοθέατα, 
ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, καθώς & ό,τι 
αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΛΟΝΔΙΝΟ
ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΓΟΥΙΝΤΣΟΡ - ΜΑΝΤΑΜ ΤΥΣΣΟ - ΚΟΒΕΝΤ ΓΚΑΡΝΤΕΝ

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 175

Αναχ.: 28,29 Ιουν., 5,6,12,13,19,20,26,27 Ιουλ., 
2,3,9,10,11,16,17,23,24,30,31 Αυγ. & 6,7,13 Σεπτ. 

4,5 μέρες
Τιμές
κατ’ άτομο CORUS HYDE PARK 4* HOLIDAY INN

REGENTS PARK 4*
4 μέρες 5 μέρες 4 μέρες 5 μέρες

Δίκλινο 445 515 495 565
3ο άτ. έως 12 ετ. 345 395 345 395
Μονόκλινο 645 755 695 835

ΑΘΗΝΑ- ΛΟΝΔΙΝΟ ΒΑ 631 08.00-10.00
ΛΟΝΔΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ ΒΑ 634 20.50-02.25

Αεροπορικές Αποδράσεις

ΚΟΒΕΝΤ ΓΚΑΡΝΤΕΝΜΙΚΡΗ ΒΕΝΕΤΙΑ
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ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ
1η μέρα: Αθήνα - Νίκαια 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Νίκαια (Nice) 
με AEGEAN. Φθάνοντας αναχωρούμε για την περιήγησή 
μας στην πόλη της Νίκαιας, ένα από τα πασίγνωστα 
θέρετρα και πρωτεύουσα της Κυανής Ακτής. Αφετηρία 
μας θα είναι η παλιά πόλη όπου φιλοξενείται η αγορά των 
λουλουδιών με τα παζάρια της, ο καθεδρικός της ναός, το 
μέγαρο της δικαιοσύνης και η όπερα. Ακολουθεί η διάσημη 
πλατεία Μασενά, αφιερωμένη στον ομώνυμο στρατηγό. Θα 
ολοκληρώσουμε τον περίπατο μας στην οδό Ζαν Μεντεσάν, 
τον πιο εμπορικό δρόμο της πόλης όπου βρίσκεται η Νοτρ 
Νταμ, ναός μικρογραφία της Παναγίας των Παρισίων. 
Τακτοποίηση στο κεντρικό boutique ξενοδοχείο VILLA 
BOUGAINVILLE 4* (http://en.villa-bougainville.fr)ή στο 
DAYS INN NICE CENTRE 3* (www.wyndhamhotels.com). 
Eλεύθερος χρόνος για φαγητό σε παραδοσιακά μπιστρό και 
εστιατόρια όπως το Chez Memere με προβηγκιανή κουζίνα, 
το La Voglia  και το Mama Delice με εκλεκτά μεσογειακά 
εδέσματα.
2η μέρα: Νίκαια - Εκδρομή στα χωριά της Προβηγκίας: 
Γκουρντόν, Τουρέτ, Σαν Πωλ ντε Βανς - Νίκαια
Σήμερα μας περιμένει μια ημερήσια εκδρομή σε χωριά της 
Προβηγκίας. Πρώτη μας στάση το σκαρφαλωμένο στον 
βράχο χωριό Γκουρντόν, με θέα που κόβει την ανάσα. 
Ύστερα από μαγική διαδρομή σε δάση και φαράγγια, 
ακολουθεί το χωριό της βιολέτας, το Τουρέτ γευματίζοντας σε 
κάποιο από τα γραφικά του ταβερνάκια όπως το Barbacane. 
Η μέρα μας ολοκληρώνεται με το αριστοκρατικό Σαν Πωλ ντε 
Βανς. Περιπλανηθείτε στα στενά πλακόστρωτα σοκάκια με τα 
άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτίσματα, πιείτε το ρόφημά 
σας στο ιστορικό καφέ Le Tilleul, αποδώστε φόρο τιμής στον 
Marc Chagall και επισκεφθείτε τον μεσαιωνικό ναό. 

3η μέρα: Νίκαια - Κάννες - Νίκαια (Προαιρετική επίσκεψη 
στο Μόντε Κάρλο)
Πρωινή αναχώρηση για τις κοσμοπολίτικες Κάννες. 
Ελεύθερος χρόνος να περπατήσουμε στη λεωφόρο Κρουαζέτ, 
τόπος συνάντησης των πλουσίων όλου του κόσμου, όπου 
θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τα πανάκριβα 
ξενοδοχεία και τα εντυπωσιακά πλωτά παλάτια στο λιμάνι 
των Καννών, αλλά και να φωτογραφηθούμε με φόντο το 
περίφημο κόκκινο χαλί που βρίσκεται στο «παλάτι», που 
φιλοξενεί το διασημότερο φεστιβάλ κινηματογράφου του 
κόσμου. Για το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετικά την 
επίσκεψη μας στο Μόντε Κάρλο. Γνωρίστε μαζί μας το πιο 
διάσημο Καζίνο του κόσμου και δοκιμάστε την τύχη σας 
στις υπέρλαμπρες αίθουσες που ολοκληρώθηκαν υπό την 
αρχιτεκτονική επίβλεψη του Καρόλου Γκαρνιέ. Αν πάλι δεν 
συμπαθείτε τα τυχερά παιχνίδια απολαύστε το ποτό ή το 
δείπνο σας ακούγοντας ζωντανή μουσική στο μπαρ του 
Café de Paris. Δοκιμάστε Kir Royal στο Le Bar Americain 
στις σάλες του Hotel de Paris παρέα με τους διάσημους 
θαμώνες του πριγκιπάτου, και χορέψτε στους ρυθμούς του 
Buddha Bar και του Twiga. Επιστροφή μετά τα μεσάνυχτα 
στο ξενοδοχείο μας.

4η μέρα: Νίκαια - Μουσείο αρωμάτων Φραγκονάρ - Μονακό 
- Νίκαια
Αναχώρηση για το μουσείο-εργαστήριο αρωμάτων 
Φραγκονάρ. Μυηθείτε στα μυστικά της αρωματοποιίας 
και εμπιστευθείτε τη «μύτη» σας για τις αγορές σας. Θα 
συνεχίσουμε με την επίσκεψή μας στο δεύτερο μικρότερο 
κρατίδιο του πλανήτη, το πριγκιπάτο του Μονακό. Θα 
ανέβουμε στον βράχο, που κυριαρχεί το ωκεανογραφικό 
μουσείο που εμπλουτίστηκε από τη συλλογή του εξερευνητή 

των θαλασσών Ζακ Ιβ Κουστό, τα διαμερίσματα των 
Πριγκιπισσών και τους εξωτικούς κήπους. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου 
νεορομανικής αρχιτεκτονικής όπου βρίσκονται οι τάφοι της 
μακροβιότερης μοναρχικής δυναστείας όλων των εποχών 
στον κόσμο, τής οικογένειας Γκριμάλντι. Σε περίοπτη θέση 
βρίσκονται τα μνήματα της πριγκίπισσας Γκρέϊς και του 
συζύγου της πρίγκιπα Ρενιέ Γ'. Η βόλτα μας θα ολοκληρωθεί 
στο παλάτι, μείγμα διαφόρων ρυθμών αρχιτεκτονικής, όπου 
θα έχετε ελεύθερο χρόνο για αναμνηστικά και γεύμα. 

5η μέρα: Νίκαια, Ελεύθερη μέρα (Προαιρετική εκδρομή: Αιξ-
Αν-Προβάνς - Μασσαλία) 
Η ημέρα σας είναι ελεύθερη να εξερευνήσετε τις ομορφιές 
της πόλης. Αν πάλι επιθυμείτε να εντρυφήσετε στην περιοχή 
της Προβηγκίας, ακολουθήστε την προαιρετική εκδρομή 
μας στην Αιξ αν Προβάνς και στη Μασσαλία. Πρώτος μας 
σταθμός είναι η πόλη των νερών, όπως χαρακτηριστικά 
ονομάζεται η Αιξ, ίσως η πιο όμορφη πόλη στη Γαλλία. Θα 
περιπλανηθούμε στο ιστορικό της κέντρο, όπου κυριαρχεί 
ένας από τους παλαιότερους καθεδρικούς ναούς της Γαλλίας, 
αφιερωμένος στον Σωτήρα, η πλατεία του Δημαρχείου με το 
πασίγνωστο ρολόι, η Κουρ Μιραμπό, ο πιο ανθοστόλιστος 
δρόμος της πόλης και τα πολυάριθμα ιδιωτικά μέγαρα 
που δημιουργήθηκαν στο κέντρο από το 13ο έως και το 
16ο αιώνα. Ελεύθερος χρόνος στις υπαίθριες αγορές και 
τις εκλεπτυσμένες μπουτίκ της πόλης. Μην ξεχάσετε να 
απολαύσετε τον καφέ σας στο μπιστρό Les Deux Garcons 
αγαπημένο στέκι του Πολ Σεζάν και άλλων ιμπρεσιονιστών 
ζωγράφων. Πριν το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για το 
μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης, τη Μασσαλία. Εκεί θα 
δούμε τα δίδυμα κάστρα - φυλάκια του Αγίου Ιωάννη και του 
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ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΣ 11/8 & 17/8
ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα
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Αγίου Νικολάου, όπως και τη Νοτρ Νταμ ντε λα Γκαρντ που 
στεγάζεται στο ψηλότερο σημείο της πόλης με θέα το Σατό Ντ' 
Ιφ, όπου φυλακίστηκε ο Κόμης Μόντεκρίστο, σύμφωνα με το 
μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά. Ελεύθερος χρόνος για 
μπουγιαμπέσα στο Le Cirque, το καλύτερο εστιατόριο του 
λιμανιού, και ψώνια στο πολυκατάστημα Galleries Lafayette.

6η μέρα: Νίκαια - Σαν Τροπέ - Πορτ Γκριμώ
Αναχώρηση για την εκδρομή μας στα μαργαριτάρια της 
Κυανής Ακτής. Αρχικά θα πάρουμε μια γεύση του ρυθμού 
της ζωής του Jet Set στο Σαν Τροπέ, καταφύγιο του 
Φρεντερίκο Μιστράλ, της Μπριζίτ Μπαρντώ και του Λουί 
Ντε Φινές. Κινηθείτε στα πολύβουα σοκάκια της πόλης με τις 
πανάκριβες μπουτίκ και τα αριστοκρατικά καφέ, όπως του 
Christian Dior, και βγάλτε φωτογραφίες στον παλιό πύργο 
του λιμανιού. Επόμενος μας σταθμός το Πορτ Γκριμό που 
θεωρείται, όχι άδικα ως η μικρή Βενετία της Κυανής Ακτής. 
Ένας οικισμός με 2500 κτίσματα πάνω στα κανάλια που 
ξεκίνησε να αναπτύσσεται το 1962 περιμένει να σας δείξει 
τις ομορφιές του. Βαρκάδες, βόλτες και beach bars μας 
περιμένουν για τον ελεύθερο μας χρόνο. 

7η μέρα: Νίκαια - Beau Lieu Sur Mer/Βίλλα "Κύριλλος" - 
Βιλφράνς - Νίκαια
Πρωινή αναχώρηση για το χωριό Beau Lieu Sur Mer, όπου 
θα επισκεφθούμε τη Villa Kerylos, κτισμένη στην αρχή του 
1900 από τον Γάλλο αρχαιολόγο Theodore Reinach και 
αποτελεί αντίγραφο μιας Αθηναϊκής έπαυλης των κλασικών 
χρόνων. Το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για την ελεύθερη 
από δασμούς πόλη, την αινιγματική Βιλφράνς, όπου θα 
περπατήσουμε στην τάφρο του κάστρου της, στην σκεπαστή 
οδό και στο λιμανάκι. Ελεύθερος χρόνος για κολύμπι και 
γεύμα στο Beluga με την υπέροχη θέα. 

8η μέρα: Νίκαια - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος μέχρι τη μεταφορά μας στο αεροδρόμιο 
για την πτήση της επιστροφής 

Σημειώσεις: 
Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματο-
ποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. 
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΝΙΚΑΙΑ-ΑΘΗΝΑ με την AEGEAN AIRLINES • Πέντε, επτά  διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχείο της επιλογής σας • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Σύγχρονο πούλμαν για τις μεταφορές, μετακινήσεις, 
επισκέψεις βάση προγράμματος • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους 
εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε 
μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα και ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

Αναχ.: 22,24,29,31 Ιουλ., 5,7,12,14,19,21,26 Αυγ., 2,9 Σεπτ., 6.8 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο
DAYS INN NICE CENTRE 3* VILLA BOUGAINVILE 4*

6 μέρες 8 μέρες 6 μέρες 8 μέρες

Δίκλινο 645 745 795 895

3ο άτ. έως 12 ετών 495 595 635 735

Μονόκλινο 845 995 1145 1295

Φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων: 150 € περίπου
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με την 
AEGEAN. (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

KYANH AKTH - 8ήμερο πρόγραμμα 
ΑΘΗΝΑ - ΝΙΚΑΙΑ Α3 690 10.35-12.15
ΝΙΚΑΙΑ -ΑΘΗΝΑ Α3 691 13.05-16.30

KYANH AKTH - 6 ήμερο πρόγραμμα 
ΑΘΗΝΑ - ΝΙΚΑΙΑ Α3 690 14.40-16.20
ΝΙΚΑΙΑ -ΑΘΗΝΑ Α3 691 13.05-16.30

Αεροπορικές Αποδράσεις

Μονακό

Κάννες

Μασσαλία

Σαιντ Τροπέ
Πορτ Γκριμώ

Βιλφράνς

Τουρέτ

Αιξ-Αν-Προβάνς

Γκουρντόν
Σαν Πωλ ντε Βάνς

Νίκαια

ΓΑΛΛΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

ΑΙΞ-ΑΝ-ΠΡΟΒΑΝΣΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ
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1η μέρα: Αθήνα - Παρίσι - Ορλεάνη - Τουρ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με την AIR 
FRANCE για το Παρίσι. Φθάνοντας θα αναχωρήσουμε 
για την περιοχή του Λίγηρα (Loire), με πρώτο μας σταθμό 
την Ορλεάνη. Αφού περιηγηθούμε στο ιστορικό της κέντρο 
με τον επιβλητικό καθεδρικό ναό, την κεντρική πλατεία με 
το άγαλμα της Ζαν Ντ’ Αρκ, το επιβλητικό αναγεννησιακό 
κτίριο του Δημαρχείου κλπ., θα συνεχίσουμε για τον 
"Κήπο της Γαλλίας", την Τουρ, που δεσπόζει στην 
καταπράσινη κοιλάδα του Λίγηρα. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο MERCURE TOURS SUD 4* (www.mercure.
com) και περιπατητική γνωριμία με την πόλη.

2η μέρα: Τουρ - Κάστρα Λίγηρα/Σαμπόρ, Σενονσώ - Τουρ
Σήμερα θα επισκεφθούμε δύο από τα πιο διάσημα και 
ομορφότερα κάστρα, το αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής 
Σαμπόρ (Chambord) με τα 440 δωμάτια και τα 365 τζάκια - 
το μεγαλύτερο στην Κοιλάδα του Λίγηρα - και το Σενονσώ 
(Chenonceau), ένα ακόμα αναγεννησιακό αριστούργημα 
με καταπληκτικούς κήπους. Επιστροφή στην Τουρ και 
χρόνος ελεύθερος για να περιηγηθείτε στο εντυπωσιακό 
ιστορικό της κέντρο. Το βράδυ σας προτείνουμε να 
δειπνήσετε σε παραδοσιακή μπρασερί, δοκιμάζοντας 
αυθεντική Γαλλική κουζίνα.

3η μέρα: Τουρ - Σαιν Μαλό - Μον Σαιν Μισέλ - Καέν 
Πρωινή αναχώρηση για τη Βρετάνη, με πρώτο μας σταθμό 

το πανέμορφο Σαιν Μαλό, ένα σημαντικό εμπορικό και 
τουριστικό κέντρο του σήμερα και κέντρο πειρατείας 
του χθες, με το ιστορικό λιμάνι, τα παράξενα γρανιτένια 
δρομάκια, τα χαρακτηριστικά πέτρινα σπίτια κλπ. 
Αφού περιηγηθούμε περιπατητικά στα αξιοθέατά του, 
θα συνεχίσουμε για ένα από τα θαύματα του δυτικού 
κόσμου, το οχυρωμένο νησί-χωριουδάκι Μον Σαιν Μισέλ, 
το πιο πολυφωτογραφημένο αξιοθέατο της Γαλλίας, 
που βρίσκεται κουρνιασμένο σε έναν γρανιτένιο λόφο, 
περιτριγυρισμένο από τα νερά της Μάγχης και με έντονο 
το φαινόμενο της παλίρροιας. Επίσκεψη στο εσωτερικό 
του οχυρού και συνεχίζουμε για την Καέν. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο 4*. 

4η μέρα: Καέν - Μπαγιέ - Παραλίες Απόβασης - Καέν
Κατά τη σημερινή ημέρα θα επισκεφθούμε αρχικά την 
ιστορική πόλη του Καλβαντός, τη Μπαγιέ (Bayeux), που 
διαρρέεται από τον ποταμό Ορ (Aure). Έχοντας υποστεί 
τις μικρότερες καταστροφές από οποιαδήποτε άλλη 
πόλη της Νορμανδίας κατά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, 
το ιστορικό της κέντρο έχει διατηρηθεί σε πολύ καλή 
κατάσταση. Σημαντικό αξιοθέατο αποτελεί ο καθεδρικός 
ναός με βιτρώ που απεικονίζουν τις ηρωικές πράξεις του 
Γουλιέλμου του Κατακτητή. Το κυριότερο όμως αξιοθέατο 
της πόλης είναι η περίφημη και μοναδική στο είδος της 
μεσαιωνική ταπισερί (διαστάσεων 70,4x0,5 μέτρων), 
στην οποία απεικονίζονται 72 διαφορετικές εικόνες και 

1512 μορφές ανθρώπων και ζώων (ακόμα και μύθοι του 
Αισώπου). Συνεχίζουμε για να γνωρίσουμε τις παραλίες 
της απόβασης στη Νορμανδία την 6η Ιουνίου 1944: 
είναι η περίφημη D-Day, που αποτελεί την εκκίνηση της 
προσπάθειας των Συμμάχων να απελευθερώσουν την 
ηπειρωτική Ευρώπη από την γερμανική κατοχή κατά τον 
Β΄ παγκόσμιο πόλεμο (ρίψη αλεξιπτωτιστών και απόβαση 
περίπου 160.000 στρατιωτών από τη θάλασσα, μόνο 
εκείνη την ημέρα). Οι πέντε παραλίες έχουν τα κωδικά 
ονόματα Σουόρντ (Sword: Άγγλοι, Γάλλοι), Τζούνο 
(Juno: Καναδοί), Γκολντ (Gοld: Άγγλοι), Ομάχα, Γιούτα 
(Omaha, Utah: Αμερικάνοι). Ξεκινάμε από την Αρομάνς 
(Arromanches) στην ακτή της απόβασης Γκολντ, όπου θα 
παρακολουθήσουμε μία 40λεπτη προβολή. Συνεχίζουμε 
με το Point du Hoc, όπου θα δούμε γερμανικά πυροβολεία, 
την Κολεβίλ Συρ Μερ (Coleville Sur Mer) με το αμερικανικό 
νεκροταφείο, καθώς και το γραφικό χωριουδάκι Σαιντ-Μερ-
Εγκλίζ (Sainte-Mere-Eglise) στην χερσόνησο Κοτεντέν, 
όπου προσγειώθηκαν οι Αμερικάνοι αλεξιπτωτιστές 
το βράδυ 5-6 Ιουνίου 1944 - μπροστά στο Δημαρχείο 
υπάρχει ένα κυκλικό κολωνάκι που σημαδεύει την έναρξη 
του "Δρόμου της ελευθερίας" (Voie de la Liberté) με την 
ένδειξη "km 0" (Χιλιόμετρο Μηδέν).

5η μέρα: Καέν - Ντωβίλ - Τρουβίλ - Ονφλέρ - Ρουέν - 
Ζιβερνί - Παρίσι 
Σήμερα θα επισκεφθούμε την αριστοκρατική, κοσμική 

ΟΡΛΕΑΝΗ, ΤΟΥΡ, ΚΑΣΤΡΑ ΛΙΓΗΡΑ/ΣΑΜΠΟΡ, ΣΕΝΟΝΣΩ, ΣΑΙΝ ΜΑΛΟ, ΜΟΝ ΣΑΙΝ ΜΙΣΕΛ, ΚΑΕΝ/ΚΑΝ,
ΜΠΑΓΙΕ, ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΠΟΒΑΣΗΣ, ΝΤΩΒΙΛ, ΤΡΟΥΒΙΛ, ΟΝΦΛΕΡ, ΡΟΥΕΝ, ΖΙΒΕΡΝΙ, ΠΑΡΙΣΙ

ΚΑΣΤΡΑ ΛΙΓΗΡΑ
ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ - ΠΑΡΙΣΙ

Αεροπορικές Αποδράσεις

ΜΟΝ ΣΑΙΝ ΜΙΣΕΛ
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Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΠΑΡΙΣΙ-ΑΘΗΝΑ με την AIR FRANCE • Έξι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* 
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάση προγράμματος • Αρχηγός-συνοδός του 
γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμου, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, 
ιστορικούς, αρχαιολογικούς χώρους, παλάτια και γενικά όπου απαιτείται, Δημοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία, ότι αναφέρεται ως 
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.: 4,11 Αυγούστου, 7 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 995

3ο άτομο έως 12 ετών 795

Μονόκλινο 1295

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 155 περίπου

λουτρόπολη Ντωβίλ με την αρχοντική Κορνίς, την διπλανή 
δίδυμή της πόλη Τρουβίλ, καθώς και την μοναδική 
Ονφλέρ, με τον μικρό μεσαιωνικό πύργο και το γραφικό 
της λιμανάκι αντικριστά στην Χάβρη. Επόμενος σταθμός 
η ιστορική Ρουέν, μια από τις ακμάζουσες πόλεις των 
μεσαιωνικών χρόνων, όπου θα δούμε την παλαιά αγορά, 
την εκκλησία-μνημείο της Ζαν Ντ’ Αρκ, το αστρονομικό 
ρολόι κ.ά. Αναχωρούμε για το καταπράσινο Ζιβερνί, όπου 
θα επισκεφθούμε το σπίτι του Κλωντ Μονέ, θα δούμε τη 
λίμνη με τα νούφαρα, την περίτεχνη Ιαπωνική γέφυρα 
και τα πολύχρωμα λουλούδια και συνεχίζουμε για το 
Παρίσι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο CROWNE PLAZA 
REPUBLIQUE 4* (www.ihg.com).

6η μέρα: Παρίσι (Ξενάγηση, Μουσείο Λούβρου)
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης θα δούμε 
μεταξύ άλλων την πλατεία Ομονοίας, τα Ηλύσια Πεδία, την 
Αψίδα του Θριάμβου, την Όπερα, τον Πύργο του Άιφελ, 
την Παναγία των Παρισίων κ.ά. και θα επισκεφθούμε 
το περίφημο μουσείο του Λούβρου, όπου θα δούμε την 
Ελληνική πτέρυγα με την Νίκη της Σαμοθράκης, την 
Αφροδίτη της Μήλου κλπ., καθώς και την πτέρυγα με τους 
πίνακες σημαντικών ζωγράφων, όπως του Λεονάρντο Ντα 
Βίντσι (Τζοκόντα), του Ντελακρουά (Σφαγή της Χίου), του 

Γκόγια, του Ρούμπενς, του Τιτσιάνο, του Ρέμπραντ, του 
Ελ Γκρέκο κ.ά. Μετά το τέλος της περιήγησής μας σας 
προτείνουμε (έξοδα ατομικά) μια ρομαντική κρουαζιέρα 
στον Σηκουάνα και γιατί όχι, ένα γεύμα εν πλω! Για το 
βράδυ σας προτείνουμε να διασκεδάσετε σε ένα από τα 
φημισμένα παριζιάνικα καμπαρέ (Μουλέν Ρουζ, Λίντο, 
Παραντίς, Λάτιν κ.ά.)

7η μέρα: Παρίσι - Αθήνα
Ελεύθερη χρόνος για βόλτες, ψώνια, επισκέψεις σε 
μουσεία και διάφορα αξιοθέατα. Απολαύστε τον περίπατό 
σας στα πάρκα της πόλης, επισκεφθείτε την Παναγία των 
Παρισίων, ανεβείτε στον Πύργο του Άιφελ, περιπλανηθείτε 
στην μποέμ συνοικία της Μονμάρτρης με τα γραφικά 
δρομάκια, επισκεφθείτε τα πασίγνωστα πολυκαταστήματα 
Gallerries Lafayette και Printemps, απολαύστε έναν 
γαλλικό καφέ στο "Avenue" ή στο περίφημο Cafe de la 
Paix. Μεταφορά στο αεροδρόμιο αργά το απόγευμα και 
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.

ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ  ΑF 1033 06.05-08.35
ΠΑΡΙΣΙ - ΑΘΗΝΑ ΑF 1032 19.50-23.55

Αεροπορικές Αποδράσεις

Ορλεάνη

Λίγηρας

Λίγηρας

ΤουρΚάστρο
Σαμπόρ

Κάστρο
Σενονσώ

Σαιν-Μαλό Μον Σαιν Μισέλ

Καν Ονφλέρ
Ντωβίλ
Τρουβίλ

Ρουέν

Παρίσι

Ζιβερνί

ΓΑΛΛΙΑ

ΣΕΝΟΝΣΏ

ΤΡΟΎΒΙΛ

ΣΑΜΠΟΡ
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1η μέρα: Αθήνα - (Ξενάγηση) 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με την AEGEAN 
για την πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, την πόλη των 
μεγάλων θαλασσοπόρων και εξερευνητών, την υπέροχη 
Λισαβώνα. Η πόλη διασχίζεται από μεγάλες και επιβλητικές 
λεωφόρους, όπως την Avenida da Liberdade, την Avenida 
Fontes Pereira de Mello, την Avenida Almirante Reis, την 
Avenida da Republica και είναι πλούσια σε γοτθική και 
μπαρόκ αρχιτεκτονική. Άφιξη και ξενάγηση της πόλης, 
κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε το μοναστήρι 
των Ιερωνυμιτών, το μνημείο των Ανακαλύψεων και τον 
χαρακτηριστικό πύργο του Μπέλεμ, απ’ όπου ξεκίνησαν 
οι Πορτογάλοι θαλασσοπόροι για τα πέρατα της γης. 
Θα επισκεφθούμε επίσης το περίφημο Μουσείο με τις 
Βασιλικές Άμαξες, όπου θα θαυμάσουμε μια μοναδική 
σε πολυτέλεια και πλούτο συλλογή (17ου-19ου αιώνα). 
Στην άλλη όχθη του ποταμού Τάγου, απέναντι από τη 
Λισσαβώνα, στέκει ο Χριστός Βασιλεύς, ένα μεγαλοπρεπές 
άγαλμα με τα χέρια ανοικτά και το βλέμμα στραμμένο 
προς την πόλη. Όποιος θέλει, μπορεί να ανέβει μέχρι τα 
πόδια του αγάλματος, να κοιτάξει κάτω προς την πόλη, 
την κρεμαστή γέφυρα πάνω από το ποτάμι, να κλείσει 
τα μάτια του και να αφεθεί σε ένα φανταστικό ταξίδι στα 
ηρωικά χρόνια της δόξας... Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 
5*. Το απόγευμα περιπλανηθείτε στα καλντερίμια της 
μεσαιωνικής συνοικίας Αλφάμα έως το Κάστρο του 
Άγιου Γεωργίου για μια πανοραμική θέα της πόλης. Το 
βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε παραδοσιακά 
πορτογαλικά τραγούδια fado, που έγιναν γνωστά σε όλο 
τον κόσμο από την φημισμένη τραγουδίστρια Αmalia 
Rodrigues. 

 2η μέρα: Λισσαβώνα - Σίντρα - Κασκάις - Εστορίλ - Κάπο 
Ντα Ρόκα - Λισσαβώνα
Πρωινή αναχώρηση για μια ευχάριστη εκδρομή στα 
περίχωρα της Λισσαβώνας, με πρώτο σταθμό τη 
ρομαντική Σίντρα, τα πολυάριθμα παλάτια και κάστρα 
της οποίας αποτελούσαν θερινές κατοικίες των βασιλέων. 
Εκεί, θα επισκεφθούμε ένα πανέμορφο παλάτι, όπου 
εκτίθενται προσωπικά αντικείμενα, έπιπλα, ενδυμασίες και 
αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας της βασιλικής ιστορίας του 
τόπου. Στην κορυφή του καταπράσινου λόφου δεσπόζει 
και το μεγαλόπρεπο παλάτι Πένα. Εν συνεχεία, θα 
περάσουμε από το παραδοσιακό ψαροχώρι Κασκάις και 
το Εστορίλ, το παραθαλάσσιο θέρετρο με γήπεδο γκολφ, 
αγωνιστική πίστα και ένα από τα μεγαλύτερα ΚΑΖΙΝΟ της 
Ευρώπης. Τελευταία μας επίσκεψη, το δυτικότερο σημείο 
της Ευρώπης, το ακρωτήριο Cabo da Roca. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. 

3η μέρα: Λισσαβώνα - Μπατάλχα - Αλκομπάθα - Ναζαρέ - 
Όμπιντος - Λισσαβώνα
Άλλη μια εκδρομή στα περίχωρα της Λισσαβώνας μας 
περιμένει σήμερα, κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
επισκεφθούμε κάποια από τα γραφικά χωριουδάκια της 
περιοχής. Στο χωριό Μπατάλχα θα επισκεφθούμε το γοτθικό 
μοναστήρι Σάντα Μαρία Ντα Βιτόρια, στο χωριό Αλκομπάθα 
θα δούμε το Κιστερκιανό μοναστήρι του 12ου αιώνα, στο 
γραφικό ψαροχώρι Ναζαρέ θα σταματήσουμε για καφέ 
ή γεύμα και στην γοητευτική μεσαιωνική καστροπολιτεία 
Όμπιντος θα περπατήσουμε στα στενά πλακόστρωτα 
σοκάκια και θα δούμε τα γραφικά σπίτια και τα τείχη του 
κάστρου του 13ου αιώνα. Επιστροφή στη Λισσαβώνα. 

4η μέρα: Λισσαβώνα - Πάρκο των Εθνών - Τόμαρ - Φάτιμα 
- Κοΐμπρα 
Πρώτος σταθμός της σημερινής μας διαδρομής θα είναι 
στο Πάρκο των Εθνών που δημιουργήθηκε για την EXPO 
της Λισσαβόνας το 1998. Χρόνος ελεύθερος για να δούμε 
τα φουτουριστικής αρχιτεκτονικής κτίρια, το υπέροχο 
ωκεανογραφικό κέντρο, το καζίνο, το τεράστιο εμπορικό 
κέντρο και την μήκους 17 χιλιομέτρων γέφυρα "Βάσκο ντα 
Γκάμα", μια από τις μεγαλύτερες του κόσμου. Συνεχίζουμε 
για την πόλη Τόμαρ, όπου θα επισκεφθούμε το κάστρο και 
το υπέροχο μοναστήρι του Χριστού - μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς της UNESCO. Εν συνεχεία θα κατευθυνθούμε 
στο χωριό Φάτιμα, σπουδαίο κέντρο καθολικισμού και 
τόπος με την μεγαλύτερη προσέλευση προσκυνητών 
παγκοσμίως. Αφού επισκεφθούμε το παρεκκλήσι των 
εμφανίσεων της Παναγίας και τον νέο καθεδρικό ναό, 
θα αναχωρήσουμε για την πόλη των ποιητών, με το 
πολυτραγουδισμένο ποτάμι Μοντέγκο και τα ρομαντικά 
σοκάκια, την Κοΐμπρα. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 4*. 

5η μέρα: Κοΐμπρα - Δάσος Μπουσάκου - Αβέιρο - Πόρτο
Κατά τη διάρκεια της σημερινής περιήγησής μας θα 
επισκεφθούμε το περίφημο Πανεπιστήμιο της Κοΐμπρα, 
από τα παλαιότερα της Ευρώπης (1290), την εκκλησία 
της Αγίας Κλάρα κ.ά. Επόμενη στάση μας, το Δάσος 
Μπουσάκου, με το ομώνυμο ανάκτορο-παλιό μοναστήρι 
Καρμελιτών και σήμερα ξενοδοχείο με εντυπωσιακούς 
κήπους. Συνεχίζουμε για τη "Βενετία της Πορτογαλίας", 
το Αβέιρο, με τις περίτεχνες γέφυρες των καναλιών 
της και τις χαρακτηριστικές πολύχρωμες, μακρόστενες 
ξύλινες βάρκες της, τις μολισέιρους, σαν τις γόνδολες της 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ
ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ, ΣΙΝΤΡΑ, ΚΑΣΚΑΙΣ, ΕΣΤΟΡΙΛ, ΚΑΠΟ ΝΤΑ ΡΟΚΑ, ΟΜΠΙΝΤΟΣ, ΝΑΖΑΡΕ, ΜΠΑΤΑΛΧΑ, ΑΛΚΟΜΠΑΘΑ, ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ, 

ΤΟΜΑΡ, ΦΑΤΙΜΑ, ΚΟΙΜΠΡΑ, ΜΠΟΥΣΑΚΟΥ, ΑΒΕΙΡΟ, ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ, ΜΠΡΑΓΚΑ, ΠΟΡΤΟ

Αεροπορικές Αποδράσεις

ΠΟΡΤΟ
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ΛισσαβόναΚασκάις
Εστορίλ

Κάπο Ντα
Ρόκα

Σίντρα

Κοΐμπρα

Φάτιμα
Τομάρ

Μπατάλχα
Ναζαρέ

Όμπιντος

Πόρτο

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Αβέιρο

Μπράκα

Γκιμαράες

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ, ΠΟΡΤΟ-ΑΘΗΝΑ με την AEGEAN AIRLINES • Διαμονή σε 
επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*, 5* • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά •Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάση προγράμματος 
•Η εκδρομή Σίντρα-Κασκάις-Εστορίλ-Κάπο Ντα Ρόκα εντός της τιμής • Η εκδρομή Πόρτο-Γκιμαράες-Μπράγκα εντός της 
τιμής • Η εκδρομή Μπατάλχα - Αλκομπάθα - Ναζαρέ - Όμπιντος εντός της τιμής • Ταξιδιωτικά έντυπα-χάρτες •Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Αρχηγός συνοδός του γραφείου μας • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, χώρους επισκέψεων, φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά και ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα 

Αναχ.: 21 Ιουλίου & 4,11,18 Αυγούστου, 8 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 995
3ο άτομο έως 12 ετών 895
Μονόκλινο 1395

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων: € 150

Βενετίας. Αναχώρηση για το πανέμορφο Πόρτο. Άφιξη και 
τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 5*.

6η μέρα: Πόρτο (Ξενάγηση, Κρουαζιέρα στον ποταμό 
Ντόουρο) 
Σήμερα θα γνωρίσουμε την εντυπωσιακή μεσαιωνική 
πόλη του Πόρτο. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας 
θα δούμε μεταξύ άλλων τον καθεδρικό ναό, το παλιό 
κτίριο των σιδηροδρόμων, τον χρυσοποίκιλτο ναό του 
Αγίου Φραγκίσκου και το Παλάτι Μπόλσα, όπου σήμερα 
στεγάζεται το εμπορικό επιμελητήριο και παλιότερα το 
χρηματιστήριο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε κάποιο 
παλιό οινοποιείο της πόλης και θα έχουμε τη δυνατότητα 
να γευθούμε το περίφημο αρωματικό κρασί "Πόρτο" - 
ένα από τα κύρια εξαγώγιμα προϊόντα της χώρας. Στην 
περιοχή Ριμπέιρα, κατά μήκος του ποταμού Ντόουρο, 
εκτείνονται οι παλιές συνοικίες με τα πολλά παραδοσιακά 
καταστήματα και την υπάιθρια αγορά που βρίσκεται στην 
αποβάθρα, από όπου παλαιότερα φόρτωναν το ομώνυμο 
κρασί στις χαρακτηριστικές βάρκες. Μεσημεριανή 
κρουαζιέρα στον ποταμό Ντόουρο (έξοδα ατομικά). Το 
Πόρτο βρίσκεται μια ανάσα από τον Ατλαντικό! Όμως, το 
υγρό στοιχείο που κυριαρχεί στην πόλη είναι ο Ντόουρο, ο 
ποταμός που την διχοτομεί: από τη μια πλευρά βρίσκεται 

η πόλη με τα εμπορικά καταστήματα, τα σπίτια με τα 
πλακάκια στις προσόψεις και τις απλωμένες μπουγάδες 
και από την άλλη, η Βίλα Νόβα ντα Γκάια με τις αρμαζένς, 
τις αποθήκες ωρίμασης του κρασιού, που μέχρι πρότινος 
μεταφερόταν με βάρκες. 

7η μέρα: Πόρτο - Γκιμαράες - Μπράγκα - Πόρτο
Πρωινή αναχώρηση για την πρώτη πρωτεύουσα της 
Πορτογαλίας, το Γκιμαράες, το κάστρο και το ιστορικό 
κέντρο του οποίου αποτελούν μνημεία παγκόσμιας 
κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Επόμενος σταθμός μας 
η γραφική πόλη Μπράγκα, όπου θα θαυμάσουμε τον 
καθεδρικό ναό και το ιερό του Ιησού με σημαντικά 
δείγματα μπαρόκ. 

8η μέρα: Πόρτο (Ελεύθερος χρόνος) - Αθήνα 
Ελεύθερη χρόνος για βόλτες και επισκέψεις. Αργά το 
απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
Αθήνα 

Σημειώσεις 
Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματο-
ποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 
κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΑΘΗΝΑ -ΛΙΣΑΒΟΝΑ Α3 720 09.10-11.35
ΠΟΡΤΟ-ΑΘΗΝΑ Α3 725 00.30-06.20

Αεροπορικές Αποδράσεις

ΛΙΣΣΑΒΏΝΑ

ΣΙΝΤΡΑ
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1η μέρα: Αθήνα - Βασιλεία (Περιήγηση) - Στρασβούργο 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με την AEGEAN για την 
ισχυρότερη οικονομικά πόλη της Ελβετίας, τη Βασιλεία. Βρίσκεται 
στις όχθες του ποταμού Ρήνου και φιλοξένει τα περισσότερα 
μουσεία πολιτισμού και έργων τέχνης της χώρας, καθώς και 
τον υπέροχο γοτθικό καθεδρικό ναό Μύνστερ, το οποίο και θα 
επισκεφθούμε κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας. Συνεχίζουμε 
για το Στρασβούργο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο HILTON 
STRASBOURG 4* sup. (www.hilton.com).

2η μέρα: Στρασβούργο - Αλσατικός Δρόμος του Κρασιού, Εγκισέμ, 
Κολμάρ, Ρίκβιρ - Στρασβούργο (Ξενάγηση)
Πρωινή αναχώρηση για το γραφικό χωριό Εγκισέμ (Eguisheim), 
γνωστό για τα ερείπια των τριών κάστρων του και για το υπέροχο 
κρασί του, καθώς το ιδιαίτερο κλίμα της περιοχής ευνοεί την 
αμπελοκαλλιέργεια. Συνεχίζοντας το οδοιπορικό μας στην καρδιά 
της Αλσατίας, θα φθάσουμε στο γοητευτικό Κολμάρ με την 
πλούσια μεσαιωνική και αναγεννησιακή του αρχιτεκτονική και θα 
καταλήξουμε στο "χωριό των αμπελουργών", το Ρίκβιρ (Riquewihr), 
έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό, φωλιασμένο πίσω από τα 
μεσαιωνικά του τείχη που μοιάζουν ανέπαφα. Επιστροφή και 
περιήγηση στο Στρασβούργο, όπου θα δούμε τον ύψους 149 
μέτρων Καθεδρικό ναό της Notre Dame και το εντυπωσιακό 
Αστρονομικό ρολόι που βρίσκεται στο εσωτερικό του. Στη συνέχεια 
θα περπατήσουμε στην κουκλίστικη "Petite France"/Μικρή Γαλλία 
- το ιστορικό κέντρο του Στρασβούργο με τα ξύλινα σπιτάκια, 
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. 

3η μέρα: Στη μαγεία του Μέλανα Δρυμού, Φράιμπουργκ, Λίμνη 
Τίτιζεε, Καταρράκτες Τρίμπεργκ 
Σήμερα θα γνωρίσουμε το παραμυθένιο φυσικό τοπίο με τις 
αμέτρητες ομορφιές (πεύκα, έλατα, καταρράκτες, λίμνες), τις 
γραφικές πόλεις και χωριά με ξύλινα κουκλίστικα σαλέ του 
περίφημου Μέλανα Δρυμού. Πρώτη μας στάση το Φράιμπουργκ, 
από τις πιο φημισμένες πανεπιστημιουπόλεις της Γερμανίας, στην 
οποία θα περιηγηθούμε περιπατητικά. Συνεχίζουμε για την καρδιά 
του μαγευτικού Μαύρου Δάσους (τα πυκνά δέντρα εμποδίζουν το 
φως του ήλιου στο εσωτερικό του, εξ ου και η ονομασία), φθάνουμε 
στην "πνιγμένη" στο πράσινο λίμνη Τίτιζεε και καταλήγουμε στους 

υψηλότερους καταρράκτες της Γερμανίας (163 μέτρα), στην 
περιοχή του Τρίμπεργκ.

4η μέρα: Στρασβούργο - Μπάντεν Μπάντεν - Χαϊδελβέργη 
Πρωινή αναχώρηση για την γραφική λουτρόπολη Μπάντεν 
Μπάντεν με τους ολάνθιστους κήπους και τον ποταμό Όος να 
την διαρρέει, γνωστή για τις ιαματικές πηγές, τα λουτρά του 
Καρακάλα, αλλά και το ιστορικό Καζίνο, το κτίριο-κόσμημα της 
πόλης. Ελεύθερος χρόνος και νωρίς το μεσημέρι αναχωρούμε για 
τη Χαϊδελβέργη. Τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο CROWNE 
PLAZA 4* sup. (www.crowneplazaheidelberg.de)

5η μέρα: Χαϊδελβέργη (Ξενάγηση)
Σήμερα θα περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο ιστορικό της κέντρο 
με το παλιό Πανεπιστήμιο και την εκκλησία του Αγίου Πνεύματος, 
θα θαυμάσουμε τα μπαρόκ αρχιτεκτονικής κτίρια και την πολύβουη 
κεντρική πλατεία της αγοράς. Στη συνέχεια μπορείτε να ανεβείτε 
στο επιβλητικό Schloss (Κάστρο της Χαϊδελβέργης), για να 
θαυμάσετε πανοραμικά την πόλη και τον ποταμό Νέκαρ που τη 
διασχίζει, αλλά και για να δείτε το περίφημο Γερμανικό μουσείο 
Φαρμακευτικής. Περπατήστε επίσης στον εμπορικό πεζόδρομο της 
παλιάς πόλης, την Χαουπτστράσσε (Haupstrasse), που θεωρείται 
ο μεγαλύτερος της Γερμανίας (1.600 μέτρα).

6η μέρα: Χαϊδελβέργη - Στουτγκάρδη (Ξενάγηση & Μουσείο 
Mercedes Benz) - Χαϊδελβέργη
Ημέρα αφιερωμένη σε μία από τις πιο πράσινες μεγαλουπόλεις της 
Γερμανίας, την Στουτγκάρδη, την βασίλισσα του γερμανικού νότου. 
Φθάνοντας θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από το έμβλημα 
της πόλης, το άλογο που στέκεται στα πίσω πόδια, από όπου 
προέρχεται και το όνομά της (stuot: μεσαιωνική ονομασία αλόγου). 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το ιστορικό κέντρο με το Παλαιό 
Κάστρο (Altes Schloss), στο εσωτερικό του οποίου λειτούργει 
το κυριότερο ιστορικό μουσείο της Βυρτεμβέργης. Συνεχίζουμε 
με την κεντρικότερη πλατεία της πόλης, την Schlossplatz, με τα 
αναρίθμητα καφέ και πολυκαταστήματα, το Νέο Κάστρο, το παλάτι 
του Γουλιέλμου Β΄, το Κρατικό Θέατρο, την Κρατική Πινακοθήκη, τη 
Βουλή, το Δημαρχείο και τον Πύργο της Τηλεόρασης. Τελευταίος 
μας σταθμός, το 8όροφο μουσείο-στολίδι της Mercedes Benz, 

κάθε όροφος του οποίου αντιστοιχεί σε μια εποχή της ιστορίας 
του αυτοκινήτου, με σπάνια συλλεκτικά κομμάτια, αλλά και όλα τα 
μοντέλα της Mercedes Benz. Επιστροφή στη Χαϊδελβέργη.

7η μέρα: Χαϊδελβέργη - Φρανκφούρτη - Αθήνα 
Πρωινή αναχώρηση για τη Φρανκφούρτη, που εκτός από έδρα του 
Χρηματιστηρίου θεωρείται δίκαια το "Μανχάταν" του Μάιν. Λίγος 
χρόνος για να περπατήσουμε στον πεζόδρομο Zeil που είναι η 
χαρά του shopping. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
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.

ΣΤΗ ΜΑΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΑΝΑ ΔΡΥΜΟΥ
& ΤΗΣ ΑΛΣΑΤΙΑΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-
ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΑΘΗΝΑ με την AEGEAN • Τρεις 
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο HILTON STRASBOURG 4* 
sup. & τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο CROWNE PLAZA 
4* sup. στη Χαϊδελβέργη ή παρόμοια • Πλουσιοπάροχο μπουφέ 
πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, 
ξεναγήσεις βάση προγράμματος • Αρχηγός-συνοδός του 
γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για 
εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι 
καυσίμων, φόροι πόλεων, check point, parking: 20€/άτομο, 
αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία κλπ. 
και ότι δεν αναφέρεται στα προσφερόμενα.

Αναχ.: 27 Ιουλ., 3,10,17,24,31 Αυγ., 7 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 795
3ο άτομο έως 12 ετών 645
Μονόκλινο 995
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 180 περίπου - SMART PRICE: Για 
κρατήσεις έως 30 μέρες πριν την αναχώρηση και για περιορισμένο αριθμό θέσεων

Βασιλεία

Στρασβούργο

Εγκισέμ
Κολμάρ
Ρίκβιρ

Στουτγάρδη

Λίμνη Τίτιζεε
Καταράκτες
Τρίμπεργκ

Χαϊδελβέργη

Φρανγκφούρτη

Φράιμπουργκ

Μπάντεν
Μπάντεν

ΓΑΛΛΙΑ

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΑΘΗΝΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ Α3 858 11.25-13.25
ΦΡΑΝΚΦΟΎΡΤΗ - ΑΘΗΝΑ Α3 833 18.00-21.40

Αεροπορικές Αποδράσεις

ΚΟΛΜΑΡ
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1η μέρα: Αθήνα - Παρίσι
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Παρίσι, 
με την AEGEAN. Άφιξη και ξενάγηση στην πόλη, κατά τη 
διάρκεια της οποίας 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.ά. 
Μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο CROWNE PLAZA 
REPUBLIQUE 4* (www.ihg.com) και χρόνος ελεύθερος.

2η μέρα: Παρίσι,στο Βασίλειο της Disneyland
Πρωινή αναχώρηση για την Disneyland (32 χιλιόμετρα από 
το Παρίσι). Ταξιδέψτε με τους πειρατές της Καραϊβικής ή τον 
Ιντιάνα Τζόουνς στην "Χώρα της Περιπέτειας", χαθείτε στο 
άπειρο με ένα διαστημόπλοιο στο "Βουνό του Διαστήματος". 
Συναντήστε τον Μίκυ, τον Ντόναλντ, τον Πινόκιο, τη Χιονάτη 
και τους εφτά νάνους στη "Χώρα της Φαντασίας", απολαύστε 
υπέροχα θεάματα και σόου που κόβουν την ανάσα. Καλή 
διασκέδαση στην χώρα του παραμυθιού! Επιστροφή στο 
Παρίσι. Για απόψε η πρότασή μας είναι το Trois Mailletz, 
που βρίσκεται στο Καρτιέ Λατέν, για μια βραδιά με μοναδικές 
μελωδίες απ΄ όλο τον κόσμο.

3η μέρα: Παρίσι, Ελεύθερη μέρα
Ελεύθερη μέρα για να απολαύστε την μητροπολιτική πλευρά 
της γαλλικής πρωτεύουσας στις απαστράπτουσες μπουτίκ 
της Faubourg, St. Honore και Avenue Montagne.

4η μέρα: Παρίσι - Λονδίνο ξενάγηση πόλης - Βρετανικό 
Μουσείο
Πρωινή αναχώρηση για τα παράλια του Καλαί όπου με την 
σύγχρονη, ταχύτατη, ειδική αμαξοστοιχία θα περάσουμε το 
υποθαλάσσιο EUROTUNNEL, μήκους 50 χλμ. που συνδέει 
την Αγγλία με την ηπειρωτική Ευρώπη. Το τούνελ αυτό δίνει 
την δυνατότητα να διασχίσει κανείς υποθαλάσσια το στενό 
της Μάγχης σε 45 περίπου λεπτά. Μετά την αποβίβαση, 
συνεχίζουμε οδικώς για το Λονδίνο, όπου θα ξεναγηθούμε θα 
ξεκινήσουμε τη γνωριμία μας με την Βρετανική πρωτεύουσα 

από το αριστοκρατικό προάστιο Σάουθ Κένσινγκτον, όπου 
θα θαυμάσουμε τα ογκώδη, επιβλητικά μουσεία Φυσικής 
Ιστορίας, Επιστημών, Βικτωρίας και Αλβέρτου, θα δούμε 
το μνημείο αφιερωμένο στον πρίγκιπα Αλβέρτο και το 
Ρόγιαλ Άλμπερτ Χολ. Στη συνέχεια θα περάσουμε από το 
Νάιτσμπριντζ με τα καλόγουστα πολυκαταστήματα Χάροντς 
και Χάρβει Νίκολς. Διασχίζοντας την Park Lane, θα δούμε 
την Marble Arch και το αριστοκρατικό Mayfair. Συνεχίζουμε 
προς την επίσημη κατοικία της Βασιλικής οικογένειας, τα 
ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, και περνάμε από το Ουέστμινστερ 
με την Πλατεία Κοινοβουλίου, όπου δεσπόζουν τα αγάλματα 
Εθνικών Ηρώων, το Κτίριο του Κοινοβουλίου και το Αβαείο. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Βρετανικό Μουσείο, όπου 
θα ξεναγηθούμε στην πτέρυγα με τα περίφημα και μοναδικά 
γλυπτά του Παρθενώνα. Άφιξη στο ξενοδοχείο HOLIDAY INN 
REGENTS PARK 4* (www.holidayinn.com) ή παρόμοιο.

5η 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.

6η μέρα: Λονδίνο (Προαιρετικά: Κρουαζιέρα στον Τάμεση/ 
Γκρίνουιτς)
Ελεύθερη μέρα για βόλτες και αγορές. Ξεκινήστε από 
την Ρήτζεντ Στρητ και την Κάρναμπι Στρητ, που είναι ο 
παράδεισος των fashionistas, και συνεχίστε στα αμέτρητα 
καταστήματα, όλα brand names, της Μποντ Στρητ. Πρώτο 
και καλύτερο, το παγκοσμίως γνωστό Harrods. Για όσους 

ενδιαφέρονται, προτείνεται μία προαιρετική εκδρομή-
κρουαζιέρα στον ποταμό Τάμεση, με επίσκεψη στην πόλη του 
Γκρίνουιτς.

7η μέρα: Λονδίνο - Αθήνα
Πρωινό και ελεύθερη μέρα μέχρι τη μεταφορά στο αεροδρόμιο 
για τη πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

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

ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΝΔΙΝΟ
ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ DISNEY & ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ HARRY POTTER

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΠΑΡΙΣΙ 
& ΛΟΝΔΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ με την AEGEAN AIRLINES • Έξι 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* βάση προγράμματος ή 
παρόμοια • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά 
• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάση 
προγράμματος • Εισιτήριο EUROSTAR Παρίσι - Λονδίνο • 
Εισιτήριο για το studio της Warner Bros - Harry Potter • 
Εισιτήριο για τη Disneyland • 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 πληρωτέοι στο Παρίσι, είσοδοι σε 
μουσεία, μνημεία & λοιπά αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, καθώς & ό,τι αναφέρεται ως 
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.: 4,11,18 Αυγούστου 7 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 1195
3ο άτομο. έως 12 ετών 795
Μονόκλινο 1595
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 175

ΑΘΗΝΑ- ΠΑΡΙΣΙ Α3 610 08.30-11.10
ΛΟΝΔΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ Α3 609 22.15-03.55

Αεροπορικές Αποδράσεις

ΈΙΣΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ STUDIO ΤΗΣ WARNER BROS - HARRY POTTER ΈΙΣΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ DISNEYLANDΈΙΣΙΤΗΡΙΟ EUROSTAR ΠΑΡΙΣΙ-ΛΟΝΔΙΝΟ
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1η μέρα: Αθήνα - Βασιλεία, Περιήγηση 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με την AEGEAN 
για την Βασιλεία, που βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με 
Γερμανία και Γαλλία, στις όχθες του ποταμού Ρήνου, ο οποίος 
την χωρίζει σε δύο μέρη: την Grossbasel (Μεγάλη Βασιλεία) και 
την Kleinbasel (Μικρή Βασιλεία). Σήμερα είναι η ισχυρότερη 
οικονομικά πόλη της Ελβετίας και φιλοξενεί τα περισσότερα 
μουσεία πολιτισμού και έργων τέχνης της χώρας. Κατά την 
περιήγησή μας στην πόλη θα δούμε τον υπέροχο καθεδρικό 
ναό Μύνστερ, την Markplatz, το δημαρχείο και το "γόνατο 
του Ρήνου", καθώς εδώ ο ποταμός στρίβει προς τον βορρά. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο COURTYARD by MARRIOTT 
BASEL 4* (www.marriott.com).

2η μέρα: Βασιλεία - Νεσατέλ - Γενεύη - Λωζάνη, Ξενάγηση 
Πρωινή αναχώρηση για το Νεσατέλ (Neuchâtel), που 
βρίσκεται βορειοδυτική όχθη της ομώνυμης λίμνης - μια 
από τις μεγαλύτερες της Ελβετίας και η μεγαλύτερη όσων 
βρίσκονται εξ ολοκλήρου μέσα στη χώρα. Περιήγηση 
στην πόλη με το πανέμορφο κάστρο της και συνεχίζουμε 
για την κοσμοπολίτικη Γενεύη, όπου θα δούμε κτίρια 
Διεθνών Οργανισμών, όπως του ΟΗΕ και του Ερυθρού 
Σταυρού, καθώς και το τεράστιο σιντριβάνι που αναβλύζει 
μέσα από τη λίμνη και αποτελεί μαζί με το πολύχρωμο 
λουλουδιασμένο ρολόι, το σύμβολο της πόλης. Μετά την 
σύντομη παραμονή μας αναχωρούμε για την υπέροχη πόλη-

ζωγραφιά, τη Λωζάνη, που είναι χτισμένη αμφιθεατρικά 
πάνω από την λίμνη, ατενίζοντας τις βουνοκορφές των 
Άλπεων. Πεζοί, θα επισκεφθούμε το παλιό τμήμα της πόλης 
με τους φιδογυριστούς πεζοδρόμους και τις μικροσκοπικές 
πλατείες, μέχρι να φθάσουμε στον γοτθικό καθεδρικό ναό 
του 12ου αιώνα, χωρίς βέβαια να παραλείψουμε να δούμε το 
μουσείο των Ολυμπιακών Αγώνων στο Ουσί*. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο DE LA PAIX 4* (www.hoteldelapaix.net) στην 
καρδιά της πόλης.

3η μέρα: Λωζάνη - Γύρος της Λίμνης Λεμάν - Κάστρο Σιγιόν 
- Μοντρέ - Εβιάν - Ανσί (Γαλλία) - Λωζάνη
Μια πραγματικά συναρπαστική μέρα μας περιμένει σήμερα. 
Πρώτος μας σταθμός θα είναι στο κάστρο του Σιγιόν - το 
κάστρο του πρίγκηπα Έρικ στην ταινία "Η Μικρή Γοργόνα", 
που βρίσκεται σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία στις ακτές της 
λίμνης Λεμάν. Μετά την 15λεπτη στάση μας για εξαιρετικές 
φωτογραφίες του κάστρου με φόντο τη λίμνη και τα γύρω 
βουνά, αναχωρούμε για μια από τις πιο όμορφες και 
αριστοκρατικές πόλεις της Ελβετίας, το Μοντρέ. Στη συνέχεια 
θα εισέλθουμε σε Γαλλικό έδαφος και θα επισκεφθούμε 
την παγκοσμίως γνωστή λουτρόπολη Εβιάν, λόγω του 
ομώνυμου εμφιαλωμένου νερού. Συνεχίζουμε για μια από 
τις καλύτερα διατηρημένες μεσαιωνικές πόλεις της Γαλλίας, 
το "διαμάντι των γαλλικών Άλπεων", την άγνωστη στο 
ευρύ κοινό, αλλά μαγευτική πόλη Ανσί (Annecy). Η παλιά 

συνοικία του Ανσί είναι ένα απίστευτα όμορφο μέρος, με τα 
κανάλια να την διασχίζουν από τη μία άκρη ως την άλλη, 
δικαιώνοντας πλήρως τον χαρακτηρισμό της ως "Βενετία 
των Άλπεων". Θα προσπαθήσουμε να παραμείνουμε όσο το 
δυνατόν περισσότερο σε αυτήν την πόλη, που δεν θα θέλετε 
να την αποχωριστείτε. Με την επιστροφή μας στη Λωζάνη, 
ολοκληρώνουμε τον ημερήσιο γύρο της λίμνης Λεμάν - και 
μαζί του, μια συναρπαστική ταξιδιωτική εμπειρία! 

4η μέρα: Λωζάνη - Γκρυγιέρ - Βέρνη - Ιντερλάκεν - Ζυρίχη 
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την μικροσκοπική 
γραφική καστροπολιτεία Γκρυγιέρ, πατρίδα του ομώνυμου 
αγελαδινού τυριού. Μετά τη βόλτα μας, θα συνεχίζουμε για 
την ρομαντική πρωτεύουσα της Ελβετίας, τη Βέρνη, που 
είναι κτισμένη σε μια καμπή του ποταμού Άαρ με φόντο τις 
Άλπεις. Κατά την περιήγησή μας θα δούμε το Κοινοβούλιο, 
τον πύργο του ιστορικού ρολογιού, τον επιβλητικό 
καθεδρικό ναό και θα περπατήσουμε στους πεζόδρομους με 
τα μεσαιωνικά κτίρια. Σειρά έχει στη συνέχεια το δημοφιλές 
και κοσμοπολίτικο τουριστικό θέρετρο Ιντερλάκεν, που 
βρίσκεται ανάμεσα στις λίμνες Τουν και Μπριντς, σε 
απόσταση αναπνοής από τον εντυπωσιακό και πάντα 
χιονισμένο ορεινό όγκο του Γιουνγκφράου (Jungfrau). 
Συνεχίζουμε για την οικονομική πρωτεύουσα της χώρας, 
την Ζυρίχη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο COURTYARD by 
MARRIOTT ZURICH NORD 4* (www.courtyardzurich.com)

ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΝΕΣΑΤΕΛ, ΓΕΝΕΥΗ, ΛΩΖΑΝΗ, ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΛΕΜΑΝ, ΚΑΣΤΡΟ ΣΙΓΙΟΝ, ΜΟΝΤΡΕ, ΕΒΙΑΝ, ΑΝΣΙ, ΓΚΡΥΓΙΕΡ,
ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ, ΒΕΡΝΗ, ΖΥΡΙΧΗ, ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ, ΒΑΝΤΟΥΖ (ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ), ΝΤΑΒΟΣ, ΧΟΥΡ, ΛΟΥΚΕΡΝΗ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
ΜΕ ΝΕΣΑΤΕΛ, ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ 

ΚΑΙ ΤΟ "ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΠΕΩΝ", ΑΝΣΙ

Αεροπορικές Αποδράσεις

ΖΎΡΙΧΗ
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Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΖΥΡΙΧΗ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIIRLINES •Έξι διανυκτερεύσεις 
σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* όπως στο πρόγραμμα ή παρόμοια •Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά •Μεταφορές, περιηγήσεις, 
επισκέψεις με τοπικό κλιματιζόμενο πούλμαν •Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 
για τους εκδρομείς έως 75 ετών •Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων, check point, parking 20€/ άτομο, αχθοφορικά, 
φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία και επισκεπτόμενους χώρους, προαιρετικές εκδρομές κλπ. 

Αναχ.: 23,30 Ιουλίου, 6,13,20,27 
Αυγούστου, 3 Σεπτέμβριου, 7 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 895
3ο άτομο έως 12 ετών 695
Μονόκλινο 1145

Φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων: 155 € 
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με την 
AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

5η μέρα: Ζυρίχη, Ξενάγηση - Καταρράκτες Ρήνου
Κατά τη σημερινή μας ξενάγηση θα δούμε την παγκοσμίως 
γνωστή λεωφόρο Μπανχοφστράσσε, την εκκλησία 
Φράουμυνστερ με τα βιτρώ του Σαγκάλ, το Δημαρχείο, 
τον Πύργο του ρολογιού κλπ. και θα περπατήσουμε 
στους πεζοδρόμους της παλιάς πόλης. Στη συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε για τους καταρράκτες του Ρήνου, ένα 
μεγαλειώδες θέαμα της φύσης που εντυπωσιάζει τον 
επισκέπτη, καθώς ο υδάτινος όγκος πέφτει με βοή από ψηλά 
και στη βάση σχηματίζει λίμνη, συνεχίζοντας την αέναη 
πορεία του προς τις εκβολές του.

6η μέρα: Ζυρίχη - Βαντούζ (Λιχτενστάιν) - Νταβός - Χουρ 
Ζυρίχη 
Πρωινή αναχώρηση για το Βαντούζ, την πρωτεύουσα του 
Πριγκιπάτου Λιχτενστάιν, του τέταρτου μικρότερου κράτους 
στην Ευρώπη (μετά το Βατικανό, το Μονακό και τον Άγιο 
Μαρίνο). Είναι από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο 
που δεν διαθέτει αεροδρόμιο, δεν έχει δικό της νόμισμα 
(χρησιμοποιεί το ελβετικό νόμισμα), αλλά ούτε και εθνική 
γλώσσα (γερμανόφωνη χώρα). Μετά την περιήγησή μας 

στην πόλη θα αναχωρήσουμε για το κοσμοπολίτικο Νταβός, 
ένα από τα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελβετίας 
και διάσημο λόγω του ετήσιου Παγκόσμιου Οικονομικού 
Φόρουμ. Μια ακόμα παράκαμψη της διαδρομής μας θα μας 
φέρει στην παλαιότερη πόλη της Ελβετίας, την Χουρ.

7η μέρα: Ζυρίχη - Λουκέρνη - Αθήνα
Μια ακόμα κουκλίστικη πόλη μας περιμένει σήμερα, η 
Λουκέρνη, που είναι κτισμένη στις όχθες της λίμνης των 
τεσσάρων καντονιών. Εκεί θα δούμε το παλαιό Δημαρχείο, 
την χαρακτηριστική σκεπαστή ξύλινη γέφυρα, το μνημείο του 
Λιονταριού και άλλα αξιοθέατα. Μεταφορά στο αεροδρόμιο 
της Ζυρίχης και πτήση για την Αθήνα.

Σημειώσεις: 
*Σε περίπτωση που δεν προλάβουμε να δούμε το μουσείο 
των Ολυμπιακών Αγώνων στο Ουσί την 2η μέρα, η επίσκεψη 
αυτή θα γίνει την 4η μέρα, πριν την αναχώρηση για Γκρυγιέρ
Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματο-
ποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. 
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας 

ΑΘΗΝΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ Α3 858 13.05-15.05
ΖΎΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ Α3 853 16.25 -20.00

Αεροπορικές Αποδράσεις

Βέρνη

Ιντερλάκεν
Χουρ

Σιγιόν

Λίμνη Λεμάν

Μοντρέ
ΕβιάνΓενεύη

Ανσί

Λωζάνη Γκρυγιέρ

Βαντούζ
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ

Νταβός 

Νεσατέλ

Βασιλεία
Ζυρίχη

Καταρράκτες Ρήνου

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΑΝΣΙ

ΜΟΝΤΡΕΛΟΎΚΕΡΝΗ

ΚΑΣΤΡΟ ΣΙΓΙΟΝ
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1η μέρα: Αθήνα - Βίλνιους, Ξενάγηση
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βίλνιους μέσω 
ενδιάμεσου σταθμού με την AIR BALTIC. Άφιξη στην πρωτεύουσα της 
Λιθουανίας, τη μεγαλύτερη μπαρόκ παλιά πόλη της Ευρώπης, ένα από 
τα σημαντικότερα επιστημονικά και πολιτιστικά ευρωπαϊκά κέντρα. 
Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας θα δούμε το γοητευτικό ιστορικό 
κέντρο με τα γραφικά κτίρια, τον καθεδρικό ναό, την εκκλησία της Αγίας 
Άννας, το περίτεχνο αρχιτεκτονικό συγκρότημα του πανεπιστημίου 
(1579), τον ναό των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου κ.ά. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο RADISSON BLU LIETUVA VILNIUS 4* (www.radisson.
com).
2η μέρα: Βίλνιους - Τρακάι - Καούνας - Βίλνιους
Σήμερα θα κατευθυνθούμε στο πιο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο 
της Λιθουανίας, την ιστορική πόλη Τρακάι (28 χιλιόμετρα δυτικά 
του Βίλνιους), μια πόλη κυριολεκτικά κτισμένη πάνω στο νερό, 
αφού περιτριγυρίζεται από περισσότερες 200  λίμνες. Το επιβλητικό 
μεσαιωνικό κάστρο, κτισμένο κι αυτό πάνω σε ένα νησάκι, αποτελούσε 
την η κατοικία των μεγάλων Δουκών της Λιθουανίας. Συνεχίζουμε για 
την Κάουνας, η οποία βρίσκεται στη συμβολή των δύο μεγαλύτερων 
ποταμών της χώρας και θεωρείται από τους Λιθουανούς ως η 
"αληθινή καρδιά" της χώρας τους. Υπήρξε προσωρινή πρωτεύουσα 
κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου και αποτελεί σημαντικό εμπορικό 
και βιομηχανικό κέντρο. Κατά την περιήγησή μας θα δούμε μια από 
τις μεγαλύτερες πλατείες της Ευρώπης, το εντυπωσιακό Χολ, που 
υπήρξε δικαστήριο, θησαυροφυλάκιο, φυλακές, κατοικία του τσάρου 
και δημαρχείο, τον καθεδρικό ναό κ.ά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το 
απόγευμα.
3η μέρα: Βίλνιους - Σιαουλιάι - Λόφος με Σταυρούς - Ανάκτορο 
Ρούνταλε - Ρίγα
Πρωινή αναχώρηση για τη Ρίγα. Καθοδόν θα επισκεφθούμε την πόλη 
Σιαουλιάι, την τέταρτη μεγαλύτερη της Λιθουανίας και θα περπατήσουμε 
στον κεντρικό της πεζόδρομο. Πριν εγκαταλείψουμε τη Λιθουανία, θα 
σταματήσουμε επίσης στον Λόφο με τους περίπου 50.000 Σταυρούς, 
ενώ, αφού περάσουμε στην Λετονία θα επισκεφθούμε το Ρούνταλε, το 
πιο σημαντικό και ξακουστό μπαρόκ παλάτι της Λετονίας και ένα από 
τα ομορφότερα της Ευρώπης, έργο του Ιταλού αρχιτέκτονα Ραστρέλι. 
Άφιξη στην πρωτεύουσα της Λετονίας, τη Ρίγα, τη μεγαλύτερη και πιο 
ζωντανή από τις 3 πρωτεύουσες της Βαλτικής και μια από τις καλύτερα 
διατηρημένες πόλεις της Ευρώπης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
RADISSON BLU LATVIJA CONFERENCE & SPA 4* (www.radisson.
com). Χρόνος για πρώτη γνωριμία με την πόλη.
4η μέρα: Ρίγα, Ξενάγηση, (Γιούρμαλα)
Σήμερα το πρωί θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας από τα πιο 
όμορφα Αρ Νουβό κτίρια της πόλης. Στη συνέχεια θα ξεναγηθούμε 
στην Παλιά Πόλη με τα στενά λιθόστρωτα δρομάκια πλαισιωμένα 

από μεσαιωνικά και ιστορικά κτίρια. Θα δούμε τον Καθεδρικό  Ναό 
με ένα από τα μεγαλύτερα εκκλησιαστικά όργανα της Ευρώπης, την 
εκκλησία του Αγίου Πέτρου - προστάτη της Ρίγα - το εντυπωσιακό 
κτίριο των Μαυροκέφαλων με το ιστορικό ρολόι του και το Δημαρχείο 
της πόλης. Θα δούμε το καταπράσινο πάρκο Esplanade, από το οποίο 
περνάει το κανάλι της πόλης, ενώ με το Μνημείο της Ελευθερίας, που 
αποτελεί σύμβολο της Λεττονικής ελευθερίας, θα κλείσει η σημερινή 
μας περιήγηση. Χρόνος για να απολαύσετε το ρόφημά  σας σε ένα από 
τα ευρωπαϊκού τύπου καφέ ή να δοκιμάσετε διάφορα είδη καπνιστών 
ψαριών και πίτες μαζί με την τοπική μπύρα. Επίσης μπορείτε να 
επισκεφθείτε την λουτρόπολη Γιούρμαλα (έξοδα ατομικά), μόλις 25 
χιλιόμετρα από τη Ρίγα, γνωστή για τα ξύλινα σπιτάκια και το υπέροχο 
φυσικό περιβάλλον της.
5η μέρα: Ρίγα - Σιγκούλντα/Κάστρο Τουράιντα - Πάρνου - Ταλλίν
Μέσα από μια καταπράσινη ειδυλλιακή διαδρομή θα κατευθυνθούμε 
σήμερα στα βορειανατολικά της Ρίγα, με προορισμό την Σιγκούλντα, 
μια από τις πιο όμορφες πόλεις της Λετονίας, όπου θα επισκεφθούμε 
το εντυπωσιακό κάστρο Τουράιντα. Συνεχίζουμε για την Εσθονία και 
την 700 ετών "πράσινη" πόλη Πάρνου, με 18 πάρκα και 35 χιλιόμετρα 
καταπράσινων λεωφόρων. Περιήγηση στην πόλη (εκκλησίες Αγίας 
Αικατερίνης και Αγίας Ελισάβετ, Δημαρχείο, Κόκκινος Πύργος, Πύλη 
του Ταλλίν κ.ά.) και συνεχίζουμε για την "βασίλισσα της Βαλτικής", 
το γοητευτικό Ταλλίν. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο RADISSON BLU 
SKY TALLIN 4* (www.radisson.com) και βόλτα στην πόλη με τα 
πλακόστρωτα δρομάκια, τα γραφικά καφέ και τα μικρομάγαζα.
6η μέρα: Ταλλίν, Ξενάγηση (Προαιρετική εκδρομή στο Ελσίνκι)
Η πρωινή μας ξενάγηση αρχίζει από το τεράστιο πάρκο Καντριόργκ 
(Kadriorg), αφιερωμένο από τον Μεγάλο Πέτρο στη γυναίκα του 
Αικατερίνη. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε το μπαρόκ 
πρώην θερινό ανάκτορό τους, που σήμερα στεγάζει μουσείο 
Ευρωπαϊκής τέχνης. Θα συνεχίσουμε προς το Song Festival Grounds, 
έναν τεράστιο ανοικτό συναυλιακό χώρο σε μορφή όστρακου, και θα 
φθάσουμε στον λόφο Τουμπέα, όπου θα δούμε το κτισμένο από τους 
Ιππότες της Τιμής κάστρο, που μετατράπηκε σε μπαρόκ παλάτι από 
τη Μεγάλη Αικατερίνη (σήμερα κοινοβούλιο), τον έξοχα διατηρημένο 
καθεδρικό Ναό του 13ου αι., τον μεγαλοπρεπή ρωσικό ορθόδοξο 
ναό και θα απολαύσουμε μοναδική θέα προς την μεσαιωνική Κάτω 
Πόλη. Από εκεί θα συνεχίσουμε με τα πόδια προς την κεντρική 
πλατεία - ένα "μουσείο" μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής - για να δούμε το 
Δημαρχείο με το χαρακτηριστικό καμπαναριό, αλλά και το παλαιότερο 
φαρμακείο της Ευρώπης. Απόγευμα ελεύθερο για ψώνια (πρωτότυπα 
κοσμήματα, κεραμικά, μάλλινα, κεχριμπάρι, ξυλόγλυπτα). Εναλλακτικά 
σας προτείνουμε προαιρετική εκδρομή στο Ελσίνκι, την όμορφη 
πρωτεύουσα της Φινλανδίας (2 ώρες με το γρήγορο καράβι, έξοδα 
ατομικά).

7η μέρα: Ταλλίν (Χρόνος ελεύθερος) - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος το πρωί για βόλτες, ψώνια κλπ. Σας προτείνουμε 
να επισκεφτείτε το Υπαίθριο Λαογραφικό Μουσείο της Εσθονίας 
ή το Ιστορικό Μουσείο της πόλης. Αργά το απόγευμα μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 
κάτι. Στις αναχωρήσεις 4,18/8 & 1/9 το πρόγραμμα πραγματοποιείτε 
αντίστροφα. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΙΛΝΙΟΥΣ, 
ΤΑΛΛΙΝ-ΑΘΗΝA με την AIR BALTIC (μέσω ενδιάμεσου σταθμού) 
• Έξι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* ως πρόγραμμα ή παρόμοια 
• Μπουφέ πρωινό καθημερινά • Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές 
βάση προγράμματος • Τοπικός Ελληνόφωνος αρχηγός-ξεναγός του 
γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια 
για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 
καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους & οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβανόμενα.

ΒΑΛΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

Αναχ.: 23 Ιουν., 28 Ιουλ.,
4,11,18,25 Αυγ. & 1 Σεπτ., 7 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο SMART PRICE
Δίκλινο 599 659
3ο άτ. έως 12 ετών 499 559
Μονόκλινο 819 869
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 300 περίπου 
SMART PRICE: Για κρατήσεις έως 30 μέρες πριν την αναχώρηση και για 
περιορισμένο αριθμό θέσεων.

Για την αναχώρηση 23/6 η τιμή αναμένεται

ΑΘΗΝΑ - ΡΙΓΑ ΒΤ 612 03.15-06.35
ΡΙΓΑ - ΒΙΛΝΙΟΎΣ ΒΤ 341 07.35 -08.25
ΤΑΛΙΝ - ΡΙΓΑ ΒΤ 318 21.20-22.10
ΡΙΓΑ - ΑΘΗΝΑ ΒΤ 611 23.20-02.40

ΑΘΗΝΑ - ΡΙΓΑ ΒΤ 612 03.15-06.35
ΡΙΓΑ -ΤΑΛΙΝ ΒT 311 07.35 - 08.25
ΒΙΛΝΙΟΎΣ - ΡΙΓΑ ΒΤ 348 21.20-22.10
ΡΙΓΑ - ΑΘΗΝΑ ΒΤ 611 23.20-02.40 

ΕΣΘΟΝΙΑ
ΛΕΤΟΝΙΑ - ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Αεροπορικές Αποδράσεις

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

ΕΣΘΟΝΙΑ

ΛΕΤΟΝΙΑ

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Ταλίν

Πάρνου

Ελσίνκι

Ρίγα
Σιγκούλντα

Γιούρμαλα

Σιάουιλαϊ

Ανάκτορο Ρούνταλε

Βίλνιους

Τρακάι

Κάουνας

ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΡΙΓΑ
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1η μέρα: Αθήνα - Κρακοβία, Ξενάγηση 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση με την 
AEGEAN για Κρακοβία. Άφιξη και ξενάγηση στην πόλη, κατά 
τη διάρκεια της οποίας θα θαυμάσουμε το κάστρο στον λόφο 
Βάβελ, τον Καθεδρικό ναό με τους βασιλικούς τάφους, την οδό 
Kanonicza, την εκκλησία των αγίων Πέτρου και Παύλου κλπ. Στο 
κέντρο της παλιάς πόλης και στο μέσον της μεγάλης πλατείας 
Ρύνεκ Γκλόβνυ (Rynek Glόwny) βρίσκεται το Σουκεννίτσε 
(Sukiennice), μια μεσαιωνική αγορά υφασμάτων που σήμερα 
φιλοξενεί τουριστικά καταστήματα στη στοά του ισογείου. Στην 
ίδια πλατεία δεσπόζει ο Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και 
πολυάριθμα άλλα κτίρια μεγάλης ιστορικής και καλλιτεχνικής 
αξίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο HILTON GARDEN INN 4* 
sup. (www.hilton.com) 

2η μέρα: Κρακοβία - Άουσβιτς - Αλατωρυχεία Βιελίτσκα - 
Κρακοβία 
Πρωινή επίσκεψη στο Άουσβιτς, ένα από τα μεγαλύτερα 
ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου βρήκαν τον 
θάνατο πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι κατά τη διάρκεια 
του Β΄ παγκοσμίου πολέμου και αποτελεί μνημείο πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Ουνέσκο. Το Άουσβιτς περιελάμβανε πολλές 
μονάδες, η μεγαλύτερη των οποίων ήταν το Μπιρκενάου. Από τα 
εκατομμύρια ανθρώπων που πέρασαν εδώ, μόλις 60-70 χιλιάδες 
κατάφεραν να επιζήσουν και να ελευθερωθούν. Στη συνέχεια 
αναχωρούμε για τα ορυχεία αλατιού της Βιελίτσκα, ένα από τα 
πιο παλιά ορυχεία αλατιού του κόσμου, μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς Unesco. Η διαδρομή περιλαμβάνει πανέμορφα 
σπήλαια, διαδρόμους (περίπου 300 km εκ των οποίων 3,5 km 
είναι επισκέψιμα), που βρίσκονται σε βάθος 64-135 μέτρων, 
αγάλματα από αλάτι, πολυελαίους από κρυστάλλους αλατιού, 
παρεκκλήσια, ακόμα και έναν καθεδρικό ναό! 

3η μέρα: Κρακοβία - Βρότσλαβ, Ξενάγηση
Πρωινή αναχώρηση για το πανέμορφο Βρότσλαβ, την "Βενετία 
της Πολωνίας". Η πόλη, η οποία υπήρξε πηγή έμπνευσης για τον 
Πικάσο, είναι κτισμένη σε 12 νησιά του ποταμού Όντερ. Στην 
περιήγησή μας θα δούμε μεταξύ άλλων την κεντρική πλατεία 
Ρίνεκ, μία από τις ωραιότερες της Ευρώπης, το Δημαρχείο, 

τον Καθεδρικό ναό και το Πανεπιστήμιο. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο GRAND CITY 4* sup. (www.grandcityhotel.pl)

4η μέρα: Βρότσλαβ - Οσούβκα /"Μυστικό αρχηγείο του Χίτλερ" 
Σβιντνίτσα - Κάστρο Ξιάζ - Βρότσλαβ
Ξεκινάμε σήμερα για μία διαδρομή εκτός πόλης, κατά τη 
διάρκεια της οποίας θα επισκεφθούμε αρχικά το τελευταίο και 
πιο ανεπτυγμένο "μυστικό αρχηγείο του Χίτλερ", το υπόγειο 
στρατιωτικό συγκρότημα Οσούβκα (Osówka), ένα τεράστιο 
σύστημα τσιμεντένιων διαδρόμων και αιθουσών με δυνατότητα 
στέγασης άνω των 20.000 στρατιωτών και εργατών των ναζί. Η 
κατασκευή της υπόγειας αυτής πολιτείας ξεκίνησε το 1943 και 
διεκόπη το 1945 για προφανείς λόγους, χωρίς όμως να είναι 
απολύτως ξεκάθαρο μέχρι στιγμής ο ακριβής σκοπός που θα 
εξυπηρετούσε - πολλοί θεωρούν ότι οι αίθουσες προορίζονταν 
για υπόγεια εργοστάσια κατασκευής μυστικών όπλων. 
Συνεχίζουμε με το "μαργαριτάρι της νότιας Σιλεσίας", το περίφημο 
Κάστρο Ξιάζ (Zamek Książ), ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, 
κτισμένο σε μια υπέροχη τοποθεσία. Κατά την επιστροφή μας 
στο Βρότσλαβ θα επισκεφθούμε επίσης την πανέμορφη ξύλινη 
εκκλησία της Σβιντνίτσα, την Εκκλησία της Ειρήνης, μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. 

5η μέρα: Βρότσλαβ - Ζελαζόβα Βόλα - Βαρσοβία 
Πρωινή αναχώρηση για την Ζελαζόβα Βόλα (Żelazowa Wola), 
την γενέτειρα του Σοπέν, όπου θα επισκεφθούμε το σπίτι που 
μεγάλωσε ο μεγάλος μουσουργός και σήμερα λειτουργεί σαν 
μουσειακός χώρος, περιτριγυρισμένος από εκπληκτικούς 
καταπράσινους κήπους. Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για 
Βαρσοβία. Τακτοποίηση στο πολυτελές ξενοδοχείο BRISTOL 5* 
LUXURY COLLECTION (http://www.hotelbristolwarsaw.pl/en). 

6η μέρα: Βαρσοβία, Ξενάγηση 
Κατά τη διάρκεια της πρωινής μας ξενάγησης θα δούμε την 
πλατεία του Κάστρου με την κολώνα του Ζιγισμούνδου, το 
βασιλικό Κάστρο, την πλατεία της Νίκης, το μνημείο των Ηρώων 
του Γκέτο το άγαλμα της γοργόνας και θα καταλήξουμε στο 
πάρκο Λαζιένκι (Łazienki), πρώην θερινή κατοικία του τελευταίου 
μονάρχη, όπου βρίσκεται το υπέροχο Παλάτι στο Νερό. 

7η μέρα: Βαρσοβία - Αθήνα 
Χρόνος ελεύθερος το πρωί. Νωρίς το απόγευμα 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.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ//
ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • Έξι διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχεία 4*, 5* ή παρόμοια • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά 
• Μεταφορές, ξεναγήσεις & εκδρομές σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα • Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου 
μας • Επίσημος ξεναγός στα Αλατωρυχεία Βιέλιτσκα, 
Μουσείο Άουσβιτς-Μπίρκεναου, Κάστρο Ξιάζ και στο 
υπόγειο στρατιωτικό συγκρότημα Οσούβκα • Είσοδοι στον 
Καθεδρικό Ναό της Κρακοβίας, στα Αλατωρυχεία Βιελίτσκα, 
στο Μουσείο Άουσβιτς-Μπίρκεναου, στο Κάστρο Ξιάζ, 
στην Εκκλησία της Ειρήνης στη Σβιντνίτσα και στο Πάρκο 
και Μουσείο Ζελαζόβα Βόλα • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 
καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους & οτιδήποτε δεν αναφέρεται 
στα περιλαμβανόμενα.

ΠΟΛΩΝΙΑ

Αναχ.: 29 Ιουλίου, 5,12,19,26 Αυγούστου 7 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 795
3ο άτομο έως 12 ετών 595
Μονόκλινο 995

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων: € 150
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με την AEGEAN 

(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα )

ΚΡΑΚΟΒΙΑ, ΑΟΥΣΒΙΤΣ, ΑΛΑΤΩΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ, ΟΣΟΥΒΚΑ /"ΜΥΣΤΙΚΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΧΙΤΛΕΡ", ΚΑΣΤΡΟ ΞΙΑΖ, ΣΒΙΝΤΝΙΤΣΑ, ΒΡΟΤΣΛΑΒ, 
ΖΕΛΑΖΟΒΑ ΒΟΛΑ, ΒΑΡΣΟΒΙΑ

ΑΘΗΝΑ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ Α3 868 08.50-10.15
ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΑΘΗΝΑ Α3 873 18.10-21.45

Αεροπορικές Αποδράσεις

Κρακοβία
Μουσείο Άουσβιτς

Μπίρκεναου Βιελίτσκα

Βρότσλαβ

Κάστρο Ξιάζ

Οσούβκα

Βαρσοβία

Ζελαζόβα Βόλα

ΠΟΛΩΝΙΑ

ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΡΑΚΟΒΙΑ

BRISTOL 5* LUXURY COLLECTION
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1η μέρα: Αθήνα - Μόναχο - Μουσείο Σβαρόφσκι - Ίννσμπρουκ 
- Ζέεφελντ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μόναχο με την 
LUFTHANSA. Φθάνοντας αναχωρούμε για το Wattens, όπου 
θα επισκεφθούμε το εκπληκτικό μουσείο Σβαρόφσκι - ένα ταξίδι 
στον μαγικό, θαυμαστό, παραμυθένιο κόσμο των κρυστάλλων 
Σβαρόφσκι. Εδώ θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε και τις 
αγορές σας. Συνεχίζουμε για να επισκεφθούμε το κουκλίστικο 
Ίννσμπρουκ, με τις πλατείες του, τα δρομάκια του, τον καθεδρικό 
ναό και το παλάτι. Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για το 
Ζέεφελντ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο SOLSTEIN SEEFELD 4* 
(www.hotel-solstein.com). Δείπνο. 

2η μέρα: Ζέεφελντ, Κάστρο Νοϊσβανστάϊν, Ομπεραμεργκάου 
(Βαυαρία)
Πρωινή αναχώρηση για να επισκεφθούμε το γραφικό χωριό 
Ομπεραμεργκάου, παγκοσμίως γνωστό για τα ξύλινα ζωγραφιστά 
σπιτάκια του και κυρίως για τη θεατρική αναπαράσταση των 
Παθών του Χριστού κάθε 10 χρόνια - 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 
Νοϊσβανστάιν, που δεσπόζει στον λόφο (έξοδα ατομικά). 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.

3η μέρα: Ζέεφελντ, Λίμνη Κίεμζεε, Ανάκτορο Χερρενκίεμεζεε/οι 
"Βερσαλλίες της Βαυαρίας" 
Σήμερα θα κατευθυνθούμε προς τη νοτιοανατολική γωνιά της 
Γερμανίας και θα επισκεφθούμε το πολυτελές ανάκτορο Schloss 
Herrenchiemsee, αντίγραφο των Βερσαλλιών. Βρίσκεται μέσα 
στην υπέροχη λίμνη Κίεμζεε, στο νησί Herreninsel (δηλαδή νησί 
των ανδρών, λόγω των Αυγουστίνων μοναχών που ζούσαν 
κάποτε εκεί, αντίστοιχα με το κοντινό Fraueninsel, το νησί των 
γυναικών, με το γυναικείο μοναστήρι Βενεδικτίνων), στο οποίο 
θα μεταβούμε με ferry από το Πρίεν (Prien, έξοδα ατομικά). 
Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.

4η μέρα:... το Μόναχο γιορτάζει "Oktoberfest"!!!
Κατά τη σημερινή μέρα θα επισκεφθούμε το Μόναχο, που γιορτάζει! 
Η ίδια η έναρξη του Oktoberfest σηματοδοτείται από μια μεγάλη 
παρέλαση, την "Costume and Riflemen’s Parade". Στους δρόμους 

της πόλης που λαμβάνει χώρα, οι 9.500 περίπου συμμετέχοντες 
με παραδοσιακές στολές δηλώνουν με αυτόν τον εντυπωσιακό 
τρόπο, πως το μεγάλο πανηγύρι ξεκινά, προσκαλώντας 
ολόκληρη την πόλη σε 16 μέρες ξέφρενων ρυθμών, ατελείωτης 
μπύρας και εξαιρετικών γερμανικών λιχουδιών! "Στρατεύματα" 
με ιστορικές ενδυμασίες, παρελαύνουσες μπάντες, στολισμένες 
άμαξες, λουλούδια και σημαίες, δημιουργούν μια εντυπωσιακή 
απεικόνιση της παραδοσιακής Βαυαρικής επαρχίας. Επιστροφή 
το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

5η μέρα: Ζέεφελντ, Κίτσμπυελ, Σάλτσμπουργκ
Πρωινή αναχώρηση για το γραφικό Κίτζμπυελ (Κitzbuhel), ένα 
τέλεια διατηρημένο μεσαιωνικό χωριό στην καρδιά των Άλπεων 
και ένα από τα δημοφιλέστερα χειμερινά θέρετρα της Αυστρίας 
για τους λάτρεις του σκι. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε την 
"πόλη της μελωδίας", το Σάλτσμπουργκ, που το διασχίζει 
ο ποταμός Σάλτσαχ. Ο καθεδρικός ναός, η πλατεία των 
ανακτόρων, ο κεντρικός εμπορικός δρόμος της παλιάς πόλης 
Γκρέιντεγκάσε (Greidegasse), το παλιό Δημαρχείο και το σπίτι 
που γεννήθηκε ο Μότσαρτ, είναι μερικά μόνο από αυτά που 
θα δούμε κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας. Στον ελεύθερο 
χρόνο μην παραλείψετε να ανεβείτε στο κάστρο Hohensalzburg 
με την πανοραμική θέα της πόλης. Επιστροφή το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο.

6η μέρα: Shopping therapy και όχι μόνο … στο Μόναχο 
Τη σημερινή μέρα θα την αφιερώσουμε στο Μόναχο. Θα 
περιηγηθούμε στα σημαντικότερα μνημεία της πόλης, όπως 
την πλατεία Marienplatz με το νέο Δημαρχείο, το καταπληκτικό 
κτίριο της Όπερας, τη μουσειακή εκκλησία της Παναγίας και 
πολλά άλλα. Στον ελεύθερο χρόνο σας επιδοθείτε σε shopping 
therapy στα πολυτελή καταστήματα ή επισκεφθείτε κάποια από 
τα αξιόλογα μουσεία και πινακοθήκες της πόλης, όπως την 
πρόσφατα ανακαινισμένη Alte Pinakotek με αριστουργήματα 
της αναγέννησης, την Neue Pinakothek και το Deutsches 
museum, που καλύπτει κάθε είδος επιστήμης, τεχνολογίας και 
αεροναυπηγικής σε πενήντα πέντε διαφορετικές αίθουσες. 

7η μέρα: Ζέεφελντ - Γκάρμις - Παρτενκίρχεν - Αθήνα 
Ελεύθερος χρόνος στο Ζέεφελντ. Αργότερα αναχωρούμε για το 
Γκάρμις - Παρτενκίρχεν. Μέχρι το 1936 η περιοχή ήταν άγνωστη 

και το Γκάρμις με το Παρτενκίρχεν ήταν δύο ξεχωριστά χωριά, 
που απείχαν μεταξύ τους ένα, μόλις, χιλιόμετρο. Τότε ήταν που 
ο Χίτλερ αποφάσισε να πραγματοποιηθούν εκεί οι Χειμερινοί 
Ολυμπιακοί αγώνες και με συνοπτικές διαδικασίες τα χωριά 
έγιναν... δύο σε ένα. Τα σπίτια είναι ζωγραφισμένα εξωτερικά 
με υπέροχες βουκολικές και βιβλικές παραστάσεις. Αυτό που 
κλέβει την παράσταση είναι η φύση, καθώς πάνω από τα 
χωριά υψώνεται μία από τις ψηλότερες κορυφές των Άλπεων, 
η Zugspitze, με ύψος 2.964 μέτρα και ένας ορατός από μακριά 
παγετώνας. Αργά το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο του 
Μονάχου και 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.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΜΟΝΑΧΟ-
ΑΘΗΝΑ με LUFTHANSA • Έξι διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
SOLSTEIN SEEFELD 4* ή παρόμοιο • Μπουφέ πρόγευμα και 
ένα δείπνο καθημερινά • Εκδρομές, περιηγήσεις, επισκέψεις 
βάση προγράμματος • Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του 
γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για 
τους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι 
καυσίμων, φόροι πόλεων, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι 
σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα, εισιτήρια ferry και ότι 
δεν αναφέρεται στα προσφερόμενα.

Αναχ.: 20 Σεπτεμβρίου, 7 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο SMART PRICE

Δίκλινο 695 745
3ο άτ. έως 12 ετών 595 645
Μονόκλινο 845 895
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 180 - SMART PRICE: Για κρατήσεις 
έως 30 μέρες πριν την αναχώρηση και για περιορισμένο αριθμό θέσεων

OCTOBERFEST ... η γιορτή!!!

ΑΘΗΝΑ - ΜΟΝΑΧΟ LH 1755 06.05-07.35
ΜΟΝΑΧΟ - ΑΘΗΝΑ LH 1754 19.15-22.35

Αεροπορικές Αποδράσεις

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ

Γκάρμις
Πατερνίχ

Σάλτσμπουργκ

Κιτζμπύελ

Μόναχο

Ζέεφελντ

Ίννσμπρουκ

Νοϊσβανστάιν
Ομπεραρμεγκάου

ΜΕ ΜΟΎΣΕΙΟ ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ, ΜΕΣΑΙΏΝΙΚΟ ΧΏΡΙΟ ΚΙΤΖΜΠΎΕΛ, 
ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΧΕΡΡΕΝΚΙΕΜΕΖΕΕ - ΟΙ "ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ ΤΗΣ ΒΑΎΑΡΙΑΣ

ΜΟΎΣΕΙΟ ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ
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1η μέρα: Αθήνα - Ντουμπρόβνικ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με την AEGEAN 
για το Ντουμπρόβνικ, "το Διαμάντι της Αδριατικής". Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.. Δείπνο.
2η μέρα: Ντουμπρόβνικ, Ξενάγηση 
Σήμερα θα γνωρίσουμε την μεσαιωνική πόλη, περπατώντας 
στο εσωτερικό του κάστρου με τις εκκλησιές, τα παλάτια, τις 
κρήνες και τα πανύψηλα πέτρινα κτίρια. Στη μέση "κυλάει" η 
Placa-Stradun, ο κεντρικός πλακόστρωτος πεζόδρομος, που 
οδηγεί από την Πύλη Pile, το σιντριβάνι Onofrio (ένα από τα 
διασημότερα ορόσημα της πόλης), την Εκκλησία του Σωτήρος 
και το φραγκισκανικό μοναστήρι στη δυτική πλευρά, στην 
πλατεία Luza με την Στήλη του Ορλάνδου, τον Πύργο του 
Ρολογιού, την εκκλησία του προστάτη της πόλης Sveti Vlaho 
(Άγιος Βλάσιος) και το Παλάτι Sponza, στην άλλη άκρη, κοντά 
στην Πύλη Ploce. Δείπνο.
3η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Κότορ - Μπούντβα (Μαυροβούνιο) - 
Ντουμπρόβνικ
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για τις ακτές του Μαυροβουνίου. 
Πρώτος μας σταθμός η παλιά πόλη του Κότορ, όπου θα 
περπατήσουμε στα καλντερίμια με τα πέτρινα αρχοντικά και 
θα δούμε τον καθεδρικό του Αγίου Τρύφωνος, το μουσείο της 
Ναυτικής ιστορίας κ.ά. Συνεχίζουμε για την παλαιότερη πόλη 
των ακτών του Μαυροβουνίου, την Μπούντβα, τη "Μητρόπολη 
του Μοντενέγρικου Τουρισμού". Θα περπατήσουμε στα γραφικά 
σοκάκια με τις πολλές μικρές εκκλησίες και τα παραδοσιακά 
καταστήματα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Τρογκίρ - Σπλιτ
Πρωινή αναχώρηση για το γραφικό Τρογκίρ με το εξαίσιο 
ιστορικό του κέντρο, που βρίσκεται πάνω σε ένα νησί (μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco). Συνεχίζουμε κατά 
μήκος των δαντελωτών ακτών της Δαλματίας για το Σπλιτ. 
Εδώ θα περπατήσουμε για να γνωρίσουμε την πόλη που 
επέλεξε ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Διοκλητιανός για να κτίσει 
το παλάτι του (μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Ουνέσκο). 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή. Δείπνο.
5η μέρα: Σπλιτ - Ζαντάρ - Λίμνες Πλίτβιτσε - Ριέκα
Σήμερα αναχωρούμε για το πανέμορφο Ζαντάρ με τα επιβλητικά 
τείχη, τη ρωμαϊκή αγορά, τον καθεδρικό ναό και την όμορφη 
παραλία. Συνεχίζουμε προς την περιοχή των Λιμνών Πλίτβιτσε, 

για να επισκεφθούμε το Εθνικό Πάρκο με τις δεκαέξι λίμνες 
σε διαφορετικά επίπεδα, που επικοινωνούν μεταξύ τους με 
καταρράκτες, δημιουργώντας μια "σκάλα", σε ένα υπέροχο 
φυσικό τοπίο με πλούσια βλάστηση. Ένα θέαμα συναρπαστικό, 
με τα χρώματα του νερού να ποικίλουν από μπλε σε γαλάζιο και 
πράσινο. Καταλήγουμε στην Ριέκα, στο άκρο του ομώνυμου 
κόλπου. Τακτοποίηση σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4*. Δείπνο και 
βόλτα στον κεντρικό πεζόδρομο της παλιάς πόλης. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Ριέκα - Ροβίν - Πούλα - Οπατίγια - Ριέκα
Πρωινή αναχώρηση για την ολοήμερη εκδρομή μας 
στην χερσόνησο Ίστρια. Επισκεπτόμαστε το μαγευτικό 
παραθαλάσσιο Ροβίν με την χερσόνησο που αποτελεί το 
περιτοιχισμένο ιστορικό κέντρο του 16ου αιώνα, το Δημαρχείο, 
τον πύργο του ρολογιού κ.ά. Συνεχίζουμε για την Πούλα, 
την μεγαλύτερη πόλη της Ίστρια στο νοτιότερο άκρο της 
χερσονήσου. Η πόλη φημίζεται για τα ρωμαϊκά της μνημεία, με 
πιο γνωστό το Αμφιθέατρο/Αρένα, από τα καλύτερα διατηρημένα 
αμφιθέατρα της αρχαιότητας που χρησιμοποιείται ακόμα και 
σήμερα. Ακολουθεί επίσκεψη στην πόλη-θέρετρο Οπατίγια, τη 
"Νίκαια της Αδριατικής", με την ειδυλλιακή παραλιακή λεωφόρο, 
τα επιβλητικά αρχοντικά και την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
7η ημέρα: Ριέκα - Σπήλαια Ποστόινα - Λιουμπλιάνα - Ζάγκρεμπ
Πρωινή αναχώρηση για Σλοβενία, όπου θα επισκεφθούμε τα 
εντυπωσιακά σπήλαια της Ποστόινα με τους σταλακτίτες και 
σταλαγμίτες να σχηματίζουν καταπληκτικές παραστάσεις. 
Ακολουθεί η πανέμορφη Λιουμπλιάνα, η πρωτεύουσα της 
Σλοβενίας, με την μεσαιωνική παλαιά πόλη στις όχθες του 
ομώνυμου ποταμού. Εδώ, θα επισκεφθούμε την πλατεία 
Πρέσερεν, τον καθεδρικό του Αγίου Νικολάου, τη γέφυρα των 
Δράκων, το Δημαρχείο κ.ά. Καταλήγουμε στο Ζάγκρεμπ, την 
πρωτεύουσα της Κροατίας. Διαμονή στο πολυτελές ξενοδοχείο 
Τακτοίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
8η μέρα: Ζάγκρεμπ, Ξενάγηση - Αθήνα
Κατά την πρωινή περιπατητική ξενάγηση της πόλης θα δούμε 
την λεωφόρο Κύριλλου και Μεθόδιου, την πλατεία του Αγίου 
Μάρκου με τον θυρεό της χώρας και το Δημαρχείο με την 
πέτρινη αψίδα. Θα περιηγηθούμε επίσης στην Άνω Πόλη, όπου 
βρίσκεται ο επιβλητικός καθεδρικός ναός και η αρχιεπισκοπή 

και θα δούμε το προεδρικό μέγαρο, τη Βουλή και άλλα 
κυβερνητικά κτίρια. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για 
την Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. 
Στις αναχωρήσεις 4,18/8 το πρόγραμμα πραγματοποιείται 
αντίστροφα.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-
ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ, ΖΑΓΚΡΕΜΠ-ΑΘΗΝΑ ή αντίστροφα με AEGEAN 
AIRLINES • Επτά διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3* & 4* • Μια 
διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* στην ευρύτερη περιοχή Σπλιτ/
Τρογκίρ • Δύο διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στη Ριέκα • Μία 
διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο THE WESTIN 5* στο Ζάγκρεμπ 
• Πρωινό μπουφέ και ένα δείπνο καθημερινά (Ημιδιατροφή) • 
Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές βάση προγράμματος • Αρχηγός-
συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 
καυσίμων, check point - parking 20 €/άτομο είσοδοι σε μουσεία, 
ποτά, αχθοφορικά και φιλοδωρήματα και ότι ρητά δεν αναφέρεται 
στο πρόγραμμα ή αναφέρεται σαν προαιρετικό 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ
ΚΡΟΑΤΙΑ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Αναχ.: 4,11,18,25 Αυγούστου, 8 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 895
3ο άτομο έως 12 ετών 695
Μονόκλινο 1695
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 150 
Οι τιμές ενδέχεται να τροποποιηθούν

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΤΒΑ - ΣΠΛΙΤ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΖΑΝΤΑΡ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - ΡΙΕΚΑ - ΡΟΒΙΝ
ΠΟΥΛΑ - ΟΠΑΤΙΓΙΑ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ, ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΙΝΑ, ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ

Σπλιτ
Τρογκίρ

Ζαντάρ

Πλίβιτσε

ΡιέκαΟπατίγια

Πούλα

Ροβίν

Ζάγκρεμπ

Λιουμπλιάνα

Ποστόινα

ΚΡΟΑΤΙΑ

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Ντουμπρόβνικ

Κοτόρ

Μπούντβα

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

ΑΘΗΝΑ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ Α3 780 14.15-15.45
ΝΤΟΎΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΑΘΗΝΑ Α3 785 14.15-16.55

ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΎΜΠΡΟΒΝΙΚ Α3 784 13:00-13:40
ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΑΘΗΝΑ Α3 781 16:15-19:35

Αεροπορικές Αποδράσεις

ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΡΟΒΙΝ
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1η μέρα: Αθήνα - Βρυξέλλες, Ξενάγηση πόλης 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για τις Βρυξέλλες. 
Άφιξη και ξενάγηση της πόλης, όπου θα δούμε το καταπράσινο πάρκο 
Ηeysel με το ομώνυμο θρυλικό στάδιο, την Mini-Europe, το βασιλικό παλάτι, 
την Κινέζικη παγόδα, τον 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, την αριστοκρατική πλατεία Grand-Sablon, το 
παρκάκι-πίνακα ζωγραφικής Square du Petit-Sablon και το νέο Δικαστικό 
Μέγαρο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο NH GRAND PLACE ARENBERG 4* 
(www.nh-hotels.com) ή στο MERCURE BRUSSELS CENTRE MIDI 4* (www.
mercure.com). Το βράδυ προαιρετικός περίπατος με τον ξεναγό μας στην 
Grand Plaz/Μεγάλη Πλατεία και την γύρω περιοχή.
2η μέρα: Βρυξέλλες - Βατερλό - Ναμύρ - Ντινάντ - Λουξεμβούργο - Βρυξέλλες
Πρωινή αναχώρηση για το Λουξεμβούργο, που θεωρείται από τα 
σπουδαιότερα κέντρα της διεθνούς οικονομικής ζωής, περνώντας 
προηγουμένως από τον ιστορικό χώρο της περίφημης μάχης του Βατερλό. 
Κατά τη διαδρομή μας προς Λουξεμβούργο θα διασχίσουμε τις Αρδέννες με 
τα καταπράσινα δάση, τις αχανείς χαράδρες, τα γραφικά χωριουδάκια και 
τα μεγαλοπρεπή κάστρα. Η διαδρομή δίπλα στον ποταμό Μάας θα διακοπεί 
μόνο για λίγο, καθώς θα σταματήσουμε σε μία από τις ομορφότερες πόλεις 
του Βελγίου, τη Ναμύρ (Namur), όπου θα επισκεφθούμε το φημισμένο 
απόρθητο κάστρο της πόλης, καθώς και στην γραφική Ντινάντ (Dinant), 
την πατρίδα του Σαξ - εφευρέτη του σαξόφωνου - και της μοναστηριακής 
μπύρας Leffe. Στo "Γιβραλτάρ του Βορρά", την πόλη του Λουξεμβούργου, θα 
περιδιαβούμε τους κεντρικούς δρόμους και θα δούμε τον επιβλητικό ναό της 
Παναγίας, το κυβερνητικό κτίριο, το κάστρο, τις κατακόμβες και το φημισμένο 
για τη θέα του μπαλκόνι της Ευρώπης. Επιστροφή στις Βρυξέλλες αργά το 
απόγευμα.
3η μέρα: Βρυξέλλες - Γάνδη - Μπρυζ - Βρυξέλλες
Πρωινή αναχώρηση για Γάνδη και Μπρυζ. Στην επιβλητική Γάνδη θα 
επισκεφθούμε τον ναό του St Bavon, όπου θα δούμε ένα αριστούργημα 
τέχνης του 15ου αιώνα - το πολύπτυχο των αδερφών Van Eyck "Ο Μυστικός 
Αμνός" - και θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα δρομάκια της πόλης. 
Εν συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την παραμυθένια Μπρυζ, όπου θα 
περπατήσουμε κατά μήκος των μαγευτικών καναλιών και των πέτρινων, 

μικρών, γεφυρών της, θα διασχίσουμε τα σοκάκια γύρω από το μεσαιωνικό 
Κωδωνοστάσιο της κεντρικής πλατείας Grotte Markt και της πλατείας του 
Δημαρχείου Burg Markt και θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό Notre-Dame 
de Bruges. 
4η μέρα: Βρυξέλλες - Ρόττερνταμ - Ντελφτ - Χάγη - Άμστερνταμ 
Πρωινή αναχώρηση για Ρόττερνταμ, στις εκβολές του ποταμού Ρήνου. Πάνω 
σε τεχνητά νησάκια έχουν φυτρώσει φουτουριστικού τύπου ουρανοξύστες, 
προβλήτες, κρεμαστές γέφυρες σαν αυτές των Erasmus και Willem. Λίγα 
χιλιόμετρα πιο πέρα, η ιστορική πόλη της Ολλανδίας, Ντελφτ. Επόμενος 
σταθμός μας, η πόλη της Ειρήνης, η 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. Άφιξη στο Άμστερνταμ και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο NOVOTEL 
AMSTERDAM CITY 4* (www.novotel.com) ή στο BLUE SQUARE 4* (www.
xohotels.com). Το βράδυ ετοιμαστείτε για μία βόλτα με τον αρχηγό μας στα 
περίφημα κόκκινα φανάρια...την γνωστή Red Light District. 
5η μέρα: Άμστερνταμ, Ξενάγηση πόλης, Κρουαζιέρα στα κανάλια/Δώρο του 
Γραφείου μας  (Zaanse Schans, Βόλενταμ) 
Πρωινή περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε 
μεταξύ άλλων τα Βασιλικά Ανάκτορα, την πλατεία Ρέμπραντ, τον κεντρικό 
Σιδηροδρομικό Σταθμό κ.ά. Στη συνέχεια θα απολαύσετε μία κρουαζιέρα 
στα κανάλια της "Βενετίας του Βορρά" - δώρο του Γραφείου μας. Τέλος για 
όποιον επιθυμεί, μπορεί να συμμετάσχει σε μια προαιρετική εκδρομή (έξοδα 
ατομικά) στο φημισμένο και υπέροχο Zaanse Schans με τα μικρά κανάλια 
και τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους, αλλά και στο γραφικό λιμανάκι 
Volendam, όπου θα απολαύσουμε το γεύμα μας σε τοπικό εστιατόριο.
6η μέρα: Άμστερνταμ, Ελεύθερη μέρα 
Ελεύθερη μέρα για βόλτες, επισκέψεις σε διάφορα αξιοθέατα της πόλης και 
σε μουσεία (Rijks, Van Gogh, έξοδα ατομικά, χωρίς ξενάγηση). 
7η μέρα: Άμστερνταμ - Αθήνα 
Χρόνος ελεύθερος έως τη μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής στην Αθήνα.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Οι 
αναχωρήσεις 28/7 & 25/8 πραγματοποιούνται με πτήσεις της AEGEAN. 
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΑΘΗΝΑ με KLM ή ΑΘΗΝΑ-ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-
ΑΘΗΝΑ με την AEGEAN • Επτά διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, 
εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάση προγράμματος • 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

BENELUX - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Αναχ.: 21,28 Ιουλίου,
3,11,18,25 Αυγούστου 7 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο 3/8, 11/8 18/8 21/7,28/7, 25/8
Δίκλινο 715 755 795
3ο άτομο έως 12 ετ. 615 655 695
Μονόκλινο 945 995 1025 
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων: 185 € 

Αναχ.: 26 Ιουλ., 2,11,17 Αυγ. 5 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 595
3ο άτομο έως 12 ετών 495
Μονόκλινο 845
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων: 185 € 
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ με την 
KLM • Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο  NOVOTEL AMSTERDAM CITY 4* • 
Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, 
ξεναγήσεις βάση προγράμματος • Κρουαζιέρα στα κανάλια του Άμστερνταμ • Εκδρομή 
Zaanse Schans, Βόλενταμ με γεύμα • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, λοιπά 
αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, καθώς και ό,τι 
αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο κ.λ.π.

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για το Άμστερνταμ με την 
KLM. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο NOVOTEL AMSTERDAM CITY 4* 
(www.novotel.com) ή στο BLUE SQUARE 4* (www.xohotels.com). Το βράδυ 
ετοιμαστείτε για μία βόλτα με τον αρχηγό μας στα περίφημα κόκκινα φανάρια...
την γνωστή Red Light District.
2η μέρα: Άμστερνταμ, Ξενάγηση, Κρουαζιέρα στα κανάλια/Δώρο του Γραφείου μας
Πρωινή περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε 
μεταξύ άλλων τα Βασιλικά Ανάκτορα, την πλατεία Ρέμπραντ, τον κεντρικό 
Σιδηροδρομικό Σταθμό κ.ά. Στη συνέχεια θα απολαύσετε μία κρουαζιέρα στα 
κανάλια της "Βενετίας του Βορρά" - δώρο του Γραφείου μας.
3η μέρα: Άμστερνταμ - Zaanse Schans - Βόλενταμ - Άμστερνταμ
Σήμερα θα διασχίσουμε το κλασικό τοπίο της Ολλανδικής εξοχής με τα 
Polders και τα μικρά κανάλια. Στο φημισμένο και πανέμορφο χωριό Zaanse 
Schans θα θαυμάσουμε 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. Επιστροφή στο Άμστερνταμ το απόγευμα
4η μέρα: Άμστερνταμ, Ελεύθερη μέρα (Προαιρετική εκδρομή: Ρότερνταμ, 
Ντελφτ, Χάγη)
Ελεύθερη μέρα για βόλτες, επισκέψεις σε διάφορα αξιοθέατα της πόλης και σε 
μουσεία (Rijks, Van Gogh). Επίσης, σας προτείνουμε μια προαιρετική ημερήσια 
εκδρομή (έξοδα ατομικά) στις φημισμένες πόλεις Ρότερνταμ, Ντελφτ και Χάγη.
5η μέρα: Άμστερνταμ - Αθήνα
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην Αθήνα.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν 
με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Οι εβδομαδιαίες 
αναχωρήσεις πραγματοποιούνται με πτήσεις της AEGEAN και περιλαμβάνουν 
μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο καθώς και την ξενάγηση πόλης. Τελικό 
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΑΘΗΝΑ-ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ  KL 1572 06.00-08.30
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ -ΑΘΗΝΑ KL 1581 20.55-01.10

ΑΘΗΝΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ KL 1572 06.00-08.30
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ KL 1581 20.55-01.10

ΑΘΗΝΑ - ΒΡΎΞΕΛΛΕΣ Α3 620 08.55-11.15
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ Α3 627 16.35-20.50

Αεροπορικές Αποδράσεις

ΜΠΡΎΖ

ΕΚΔΡΟΜΗ ZAANSE SCHANS, ΒΟΛΕΝΤΑΜ 
ΜΕ ΓΕΎΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
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Αναχ.: 13,20,27 Ιουλίου, 3,10,17,24,31 
Αυγούστου, 7 Σεπτεμβρίου 4,5 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο CICERONE EMPIRE PALACE
4 μέρες 5 μέρες 4 μέρες 5 μέρες

Δίκλινο 355 395 435 495
3ο άτ. έως 12 ετών 315 355 345 445
Μονόκλινο 455 515 565 665

ΒΕΡΟΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ ΡΩΜΗ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΕΡΟΝΑ & ΒΕΝΕΤΙΑ-ΑΘΗΝΑ με την VOLOTEA • Τρεις διανυκτερεύσεις 
στο ξενοδοχείο NH LAGUNA 4* στη Βενετία • Μία διανυκτέρευση σε 4* ξενοδοχείο στη Βερόνα • Μπουφέ πρόγευμα 
καθημερινά • Εισιτήριο για το βαπορέτο για την 3η μέρα • Εκδρομές, περιηγήσεις, επισκέψεις βάση προγράμματος 
• Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Μία χειραποσκευή και μία αποσκευή 15 κιλών • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων, check points: € 20/άτομο, αχθοφορικά, 
φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα και ό,τι δεν αναφέρεται στα προσφερόμενα.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΡΩΜΗ-ΑΘΗΝΑ με την AEGEAN AIRLINES • Τρεις ή 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 • 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 points: € 20/άτομο, είσοδοι σε 
μουσεία και στους επισκεπτόμενους αρχαιολογικούς χώρους & Βατικανό, ακουστικά για την ξενάγηση του Αγίου Πέτρου, 
αχθοφορικά και φιλοδωρήματα, ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

1η μέρα: Αθήνα - Ρώμη, Ξενάγηση πόλης, 
Κατακόμβες
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με 
AEGEAN για Ρώμη. Άφιξη και ξενάγηση στην 
Αιώνια Πόλη, με πρώτη μας επίσκεψη στις 
κατακόμβες του Αγίου Καλλίστου. Στη συνέχεια 
θα δούμε την εκκλησία του Αγίου Πέτρου 
στο Βατικανό, την πλατεία που σχεδίασε ο 
Μπερνίνι, το μπαλκόνι από το οποίο ο Πάπας 
ευλογεί τους πιστούς, την πλατεία Βενετίας, το 
Παλάτσο Βιτοριάνο, το Παλάτσο Βενέτσια, το 
μπαλκόνι της Λετίτσια (μητέρας του Ναπολέοντα 
Βοναπάρτη), θα περάσουμε κάτω από το 
Καπιτώλιο, μέσα από τον δρόμο των Ρωμαϊκών 
αγορών, θα συνεχίσουμε με τον Ιππόδρομο, 
τον λόφο του Παλατίνου, τις θέρμες του 
αυτοκράτορα Καρακάλα, την αψίδα του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου και θα ολοκληρώσουμε την 
ξενάγησή μας με το Κολοσσαίο. Τακτοποίηση 
στο πολυτελές ξενοδοχείο EMPIRE PALACE 
4* (www.empirepalacehotel.com) 5 λεπτά με τα 
πόδια από τη Via Veneto ή στο εξίσου κεντρικό 
ξενοδοχείο CICERONE 4* (www.hotelcicerone.
com).
2η μέρα: Ρώμη, Ελεύθερη μέρα (Προαιρετική 
εκδρομή στη Φλωρεντία)
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την 
Πρωινή αναχώρηση για την εκδρομή μας στη 
Φλωρεντία (έξοδα ατομικά). Κατά τη διάρκεια 
της ξενάγησής μας θα δούμε τα σημαντικότερα 
αξιοθέατα της πόλης (Ντουόμο, Βαπτιστήριο, 

εκκλησία Σάντα Κρότσε, Πόντε Βέκιο, Πιάτσα ντε 
λα Σινιορία). Ελεύθερος χρόνος για βόλτες στην 
πόλη ή για ψώνια στη φημισμένη αγορά της. 
3η μέρα: Ρώμη, Μουσεία Βατικανού, Βασιλική 
Αγίου Πέτρου
Η σημερινή μέρα 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. 
4η μέρα: Ρώμη - Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος μέχρι τη μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής στην 
Αθήνα.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Το πενθήμερο 
πρόγραμμα περιλαμβάνει μία επιπλέον ελεύθερη 
μέρα. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

1η μέρα: Αθήνα - Βερόνα - Σιρμιόνε - Βερόνα
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με 
την VOLOTEA για Βερόνα. Φθάνοντας θα 
αναχωρήσουμε για όμορφο μεσαιωνικό Σιρμιόνε, 
κτισμένο στο νότιο άκρο της λίμνης Garda, όπου θα 
περπατήσουμε. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή 
στη ρομαντική Βερόνα, την πόλη των αιώνιων 
εραστών του Σαίξπηρ. Εδώ, θα θαυμάσουμε την 
Ρωμαϊκή Αρένα, τις όμορφες πλατείες Ντέλε Έρμπε 
και Ντέι Σινιόρι που περιβάλλονται από άριστα 
διατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια και βέβαια το 
αρχοντικό των Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι 
της Ιουλιέτας. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 4*. 
2η μέρα: Βερόνα - Πάντοβα - Βενετία 
Πρωινή αναχώρηση για την φοιτητούπολη Πάντοβα, 
την αρχαιότερη πιθανόν πόλη της βόρειας Ιταλίας. 
Θα δούμε το φημισμένο πανεπιστήμιό της, την 
μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Αντωνίου με τους 
Βυζαντινούς τρούλους και τον πολυτελή εσωτερικό 
διάκοσμο που θεωρείται από τους σημαντικότερους 
λατρευτικούς χώρους της Ιταλίας και τέλος την 
Prato della Valle, μια ελλειπτική πλατεία 88.000 
τετραγωνικών μέτρων που θεωρείται η δεύτερη 
μεγαλύτερη της Ευρώπης. Τελικός μας σταθμός η 
πόλη των Δόγηδων, η Βενετία. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο NH LAGUNA 4* (www.nh-hotels.com).
3η μέρα: Βενετία (Περιήγηση) 
Μεταφορά στο Τρονκέτο, απ΄ όπου αναχωρούμε με 
βαπορέτο για την φημισμένη Πιάτσα Σαν Μάρκο, 
το "ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης" κατά τον 
Ναπολέοντα. Εκεί, θα δούμε την ομώνυμη εκκλησία 
με τους πέντε τρούλους, το παλάτι των Δόγηδων, 
τον Πύργο του Ρολογιού, τις παλιές φυλακές, την 
περίφημη Γέφυρα των Στεναγμών και θα καταλήξουμε 

σε ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. 
Χρόνος ελεύθερος για καφέ ή κοκτέιλ Μπελίνι, το 
εθνικό ποτό του Βένετο, στο πασίγνωστο Φλοριάν 
στην πλατεία του Αγίου Μάρκου
4η μέρα: Βενετία, Ελεύθερη μέρα (Προαιρετική 
εκδρομή στην Τεργέστη) 
Ελεύθερη μέρα στη Βενετία για βόλτες, επισκέψεις 
σε μουσεία κλπ. Επίσης μπορείτε να συμμετάσχετε 
σε μία προαιρετική εκδρομή στην Τεργέστη/Trieste 
(έξοδα ατομικά), τα νεοκλασικά κτίρια της οποίας 
μαρτυρούν το αυστριακό παρελθόν της. Κατά την 
περιήγησή μας θα δούμε μεταξύ άλλων την Πλατεία 
Ενότητας της Ιταλίας (Piazza Unità D´Ιtalia), μία 
από τις μεγαλύτερες και ομορφότερες της Ευρώπης, 
με το Δημαρχείο και τα άλλα εντυπωσιακά κτίρια 
που την οριοθετούν, την Κρήνη των Τεσσάρων 
Ηπείρων, τον γοτθικό Καθεδρικό ναό του Σαν 
Τζούστο (San Giusto), την ελληνική εκκλησία του 
Αγίου Νικολάου, όπου συνέλαβαν τον Ρήγα Φεραίο 
με τους συντρόφους του και τους παρέδωσαν στους 
Τούρκους του Βελιγραδίου (1η Δεκεμβρίου 1797) κ.ά.
5η μέρα: Βενετία - Τρεβίζο - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για την "πόλη του νερού" το 
πανέμορφο Τρεβίζο, με τα κανάλια, τις γραφικές 
πλατείες, τα στενά δρομάκια και τα μεσαιωνικά κτίρια 
να συνθέτουν μια μαγική εικόνα. Μετά τη βόλτα μας 
και αφού απολαύσουμε τον καφέ μας, θα μεταβούμε 
στο αεροδρόμιο της Βενετίας για την πτήση της 
επιστροφής.

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

Αναχ.: 26 Ιουλ., 2,9,16,23 Αυγ., 5 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο SMART PRICE

Δίκλινο 445 495
3ο άτ. έως 12 ετ. 395 455
Μονόκλινο 635 685
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 185
SMART PRICE: Για κρατήσεις έως 30 μέρες πριν την αναχώρηση και για περιορισμένο αριθμό θέσεων.

ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ
ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ

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

ΑΘΗΝΑ - ΒΕΡΟΝΑ V7 1693 09.45-11.15
BENETIA - ΑΘΗΝΑ V7 1490 15.20-18.35

ΑΘΗΝΑ - ΡΏΜΗ Α3 650 09.00-10.10
ΡΏΜΗ - ΑΘΗΝΑ Α3 655 17.25 -20.25

Αεροπορικές Αποδράσεις

ΒΕΝΕΤΙΑ
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1η μέρα: Αθήνα - Μπάρι - Πολιάνο α Μάρε - Λέτσε 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μπάρι με την AEGEAN. 
Άφιξη, περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης και επίσκεψη 
στον μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου Νικολάου. Στη συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε για μια διαδρομή κατά μήκος της Αδριατικής, με 
στάση στο γραφικό Πολιάνο-α-Μάρε (Polignano-a-Mare), πιθανή 
θέση της αρχαιοελληνικής Νεάπολης. Αφού περπατήσουμε στα 
στενά δρομάκια του ιστορικού κέντρου και θαυμάσουμε τη θέα 
της θάλασσας με τα υπέροχα λευκά βράχια, θα συνεχίσουμε για 
το Λέτσε, την όμορφη πρωτεύουσα του Σαλέντο. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο 8 PIU 4* (www.8piuhotel.com). 

2η μέρα: Λέτσε 
Το ιστορικό κέντρο της πόλης, που δικαίως επονομάζεται "Φλωρεντία 
του Νότου", περικλείεται από τείχη με τρεις πύλες. Εδώ, θα δούμε την 
πλατεία Sant Oronzo (Σαντ΄Ορόντζο), το ρωμαϊκό αμφιθέατρο, τον 
καθεδρικό ναό, το μεσαιωνικό κυβερνείο, την Σάντα Κρότσε και άλλα 
αντιπροσωπευτικά κτίρια του περίφημου μπαρόκ Λετσέζε (Barocco 
Lecesse). Ελεύθερος χρόνος για βόλτες, ψώνια, καφέ.

3η μέρα: Λέτσε - Καλημέρα - Στερνατία - Λέτσε
Πρωινή αναχώρηση για ένα οδοιπορικό στα ελληνόφωνα χωριά 
του Σαλέντο και συνάντηση με τους τελευταίους ελληνόφωνους 
ραψωδούς της Γκρέτσια Σαλεντίνα, που μας καλωσορίζουν με 
το:"Kalos Irtate" και μας βροντοφωνάζουν "Εμεί εν είμαστε Γκρέτσι. 
Εμεί είμαστε οι Γκρέτσι"… Αρχικά επισκεπτόμαστε την Καλημέρα, 
την "πύλη της Γκρετσία", πνευματική και πολιτιστική πρωτεύουσα 
της περιοχής, που διακρίνεται για το υψηλό επίπεδο μόρφωσης των 
κατοίκων της και την έντονη ελληνική τους συνείδηση. Μια στήλη, 
δώρο της Ελλάδας (μετά από αίτημα των κατοίκων να τους σταλεί 
ένα κομμάτι πέτρα από την Ακρόπολη σαν σύμβολο της κοινής 
ρίζας), μας καλωσορίζει με την επιγραφή "Ξένη εσύ δεν είσαι 
εδώ στην Καλημέρα". Συνεχίζουμε για το χωριό Στερνατία, όπου 
διατηρούνται τα περισσότερα ελληνικά ήθη και έθιμα, καθώς και τα 
τοπωνύμια. Θα δούμε το φημισμένο υπόγειο ελαιοτριβείο, την πόρτα 
"Φιλία" και τον σύλλογο "Χώρα Μα" (Η Χώρα μας), όπου θα έχουμε 
την ευκαιρία να συναντήσουμε ηλικιωμένους γκρεκάνους και να 
μιλήσουμε μαζί τους. 

4η μέρα: Λέτσε - Καλλίπολη - Οτράντο - Κοριλιάνο Ντι Οτράντο 
Λέτσε 
Η σημερινή μας διαδρομή στην χερσόνησο του Σαλέντο, "το τακούνι 
της μπότας της Ιταλικής χερσονήσου", ξεκινάει από "το μαργαριτάρι 
του Ιονίου", την Καλλίπολη (Gallipoli), την όμορφη πόλη, σύμφωνα 
με την ελληνική της ονομασία. Θα περπατήσουμε στα λιθόστρωτα 
δρομάκια, θα δούμε την ελληνική κρήνη, τα σπίτια με τα μπαλκόνια, 
τις σκάλες και τις στοές και θα επισκεφθούμε την εκκλησία του 
Αγίου Φραγκίσκου με τις εντυπωσιακές τοιχογραφίες του Giovanni 
Coppola. Συνεχίζουμε για το Οτράντο, την αρχαία ελληνική αποικία 
των Κρητών Υδρούντα. Η πόλη, που υπήρξε το μεγαλύτερο λιμάνι 
της νότιας Αδριατικής και κέντρο ακτινοβολίας του ελληνικού 
πολιτισμού, καθώς και τα γύρω χωριά (ελληνικής γλώσσας και 
πολιτισμού) αφανίστηκαν από τους Τούρκους το 1480, αφού μετά 
από θηριωδίες και λεηλασίες, κατέσφαξαν όλους τους κατοίκους. 
Κατά την περιήγησή μας θα δούμε στον επιβλητικό καθεδρικό ναό 
της Παναγίας των Μαρτύρων το εξαιρετικό ψηφιδωτό δάπεδο με 
υπέροχα θέματα (το δένδρο της ζωής, τον Μέγα Αλέξανδρο και τον 
βασιλιά Αρθούρο δίπλα στον Αδάμ και την Εύα, τον Κάιν και τον 
Άβελ, Ισλαμικά μοτίβα, ζωδιακά σύμβολα και φιγούρες από την 
κλασική μυθολογία), καθώς και τις κρύπτες των μαρτύρων. Επόμενος 
σταθμός μας το Κοριλιάνο Ντι Οτράντο, όπου θα επισκεφθούμε το 
κάστρο Ντέλι Μόντι, την πλατεία του Αγίου Νικολάου, την Κάτω 
(Νότια) Πύλη (Cau Porta) με την επιγραφή "INVIDIA INOPIA FA" (η 
ζηλοφθονία φέρνει δυστυχία) κ.ά. 

5η μέρα: Λέτσε - Ματέρα - Τάραντας - Λέτσε
Πρωινή αναχώρηση για την "Καππαδοκία της Ιταλίας", την 
Ματέρα, την φημισμένη πόλη των τρωγλοδυτών της Δύσης. Όλη η 
παλιά πόλη είναι ένα μοναδικό αξιοθέατο! Υπόσκαφες εκκλησίες, 
αγιογραφίες στους βράχους, τρώγλες (τα λεγόμενα Σάσι), που από 
άγριες, σκοτεινές και υγρές σπηλιές, μετατράπηκαν σε πανέμορφα 
παραδοσιακά σπίτια. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Παζολίνι, γύρισε εδώ 
όλα του τα έργα με θέμα τη ζωή του Χριστού Ξενάγηση στο Σάσο 
Μπαριζάνο και Σάσο Καβεόζο. Χρόνος ελεύθερος και συνεχίζουμε 
για τον Τάραντα. Η πόλη ιδρύθηκε το 706 π.Χ. από Λακεδαιμονίους, 
δίνοντάς της το όνομα του μυθικού ήρωα Τάραντα, γιου του 
Ποσειδώνα. Σήμερα αποτελεί μία μεγαλόπρεπη μητρόπολη του 

νότου, στην οποία θα δούμε το Μαρ Πίκολο, το Μαρ Γκράντε, το νησί 
της Τσιταντέλλας κ.ά. 

6η μέρα: Λέτσε - Αλμπερομπέλο - Μπάρι - Αθήνα 
Σήμερα μας περιμένει το περίφημο χωριό των τρούλων, το 
Αλμπερομπέλο, με τα κατάλευκα ιδιόρρυθμα σπίτια και τις κωνικές 
τους στέγες να δημιουργούν ένα σκηνικό παραμυθιού. Χρόνος 
ελεύθερος για να περιπλανηθούμε στα γραφικά σοκάκια και στις 
παραδοσιακές του αγορές. Συνεχίσουμε για το αεροδρόμιο του 
Μπάρι και την πτήση μας 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-ΜΠΑΡΙ-
ΑΘΗΝΑ με την AEGEAN • Πέντε διανυκτερεύσεις στο 
ξενοδοχείο 8 PIU 4* στο Λέτσε • Πλουσιοπάροχο μπουφέ 
πρόγευμα • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις 
βάση προγράμματος • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς 
έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 
καυσίμων, φόροι πόλεων, check point 20€/άτομο, είσοδοι σε 
μουσεία και στους επισκεπτόμενους αρχαιολογικούς χώρους, 
αχθοφορικά και φιλοδωρήματα, ότι δεν αναφέρεται ρητά στο 
πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΣΑΛΕΝΤΟ

Αναχ.: 3,17 Αυγούστου, 6 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 595
3ο άτομο έως 12 ετών 495
Μονόκλινο 725

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων: 185 € περίπου

ΜΠΑΡΙ, ΠΟΛΙΑΝΟ Α ΜΑΡΕ, ΛΕΤΣΕ, ΚΑΛΗΜΕΡΑ, ΣΤΕΡΝΑΤΙΑ, ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ, ΟΤΡΑΝΤΟ, ΚΟΡΙΛΙΑΝΟ ΝΤΙ ΟΤΡΑΝΤΟ,
ΜΑΤΕΡΑ, ΤΑΡΑΝΤΑΣ, ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ

ΑΘΗΝΑ - ΜΠΑΡΙ Α3 684 13.05-13.50
ΜΠΑΡΙ - ΑΘΗΝΑ Α3 685 18.40-21.15

Αεροπορικές Αποδράσεις

ΙΤΑΛΙΑ

Μπάρι

Λέτσε

Οτράντο

Καλημέρα

ΚοριλιάνοΝτι Οτράντο
Στερνατία

Καλλίπολη

Ματέρα

Πολιάνο

Αλμπερομπέλο

Τάραντας

ΠΟΛΙΑΝΟ Α ΜΑΡΕ



141

1η μέρα: Αθήνα - Μπάρι - Ματέρα - Ρήγιο 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μπάρι με την 
VOLOTEA. Άφιξη, περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης 
και επίσκεψη στον μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου Νικολάου. 
Επόμενος σταθμός μας η "Καππαδοκία της Ιταλίας" η 
Ματέρα. Το θέαμα είναι πρωτόγνωρο, τρομακτικό και σίγουρα 
κινηματογραφικό. Αμέτρητες τρύπες στον βράχο, σπηλιές 
σκοτεινές σε απείθαρχη διάταξη και ο τόπος που γυρίστηκε η 
ταινία "Τα πάθη του Χριστού" σε γυρίζουν πίσω στον χρόνο. 
Αυτό που αντικρίζουν τα μάτια είναι κατοικίες ολοκληρωτικά 
σκαμμένες στο εσωτερικό του βράχου. Το γκριζοκίτρινο 
της πέτρας δίνει μια αίσθηση στοιχειωμένου τοπίου. Θα 
ξεναγηθούμε στα Σάσσι (Sassi di Matera), τα σπίτια-σπηλιές 
μέσα στα βράχια, που ανάγονται στην προϊστορική περίοδο 
και θα επισκεφθούμε ένα τυπικό σπίτι. Συνεχίζουμε για το 
Ρήγιο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ALBANUOVA 4* (www.
albanuovahotel.it) 

2η μέρα: Ρήγιο - Μεσσήνη - Κατάνια 
Πρωινή περιήγηση στην πόλη. Στη συνέχεια θα διασχίσουμε 
με το τοπικό φέρρυ τα στενά της Μεσσήνης, τη Σκύλλα και 
τη Χάρυβδη των Ομηρικών επών. Η Μεσσήνη είναι η τρίτη 
μεγαλύτερη πόλη της Σικελίας και πρωτεύουσα της ομώνυμης 
επαρχίας. Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για την Κατάνια. 
Τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο MERCURE EXCELSIOR 
4* (www.mercure.com) 

3η μέρα: Κατάνια - Αίτνα - Ταορμίνα - Κατάνια 
Πρωινή επίσκεψη στο μεγαλύτερο και υψηλότερο ενεργό 
ηφαίστειο της Ευρώπης, την Αίτνα. Η ονομασία Αίτνα 
προέρχεται πιθανόν από την ελληνική λέξη αίθω, που σημαίνει 
"καίγομαι". Θα μεταβούμε οδικώς μέχρι τους πρόποδες του 
βουνού, θα ανεβούμε με τελεφερίκ στην κορυφή, όπου με ειδικό 
όχημα θα δούμε από κοντά μικρούς ή μεγάλους κρατήρες, 
ενεργούς και μη. Συνεχίζουμε με την πανέμορφη Ταορμίνα. Θα 
περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια της με τα νεοκλασικά 
αρχοντικά και θα καταλήξουμε στο επιβλητικό αρχαιοελληνικό 
της θέατρο (Teatro Greco) με την εκπληκτική θέα στο Ιόνιο. 

4η μέρα: Κατάνια - Συρακούσες - Κατάνια 
Πρωινή αναχώρηση για την αρχαιοελληνική πόλη των 

Συρακουσών, όπου θα δούμε τα σημαντικότερα μνημεία του 
αρχαιολογικού της πάρκου, όπως το αρχαίο ελληνικό θέατρο, 
το ρωμαϊκό αμφιθέατρο και το περίφημο "Αφτί του Διονύσου". 
Συνεχίζουμε στο ιστορικό κέντρο των Συρακουσών, το νησάκι 
της Ορτυγίας, όπου θα δούμε τον ναό του Απόλλωνα, την 
πλατεία του Αρχιμήδη, την πηγή της Αρετούσας και την πλατεία 
DUOMO με τον μοναδικό Καθεδρικό ναό ενσωματωμένο στον 
αρχαίο ναό της θεάς Αθηνάς!

5η μέρα: Κατάνια - Πιάτσα Αρμερίνα - Ακράγαντας 
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την Πιάτσα Αρμερίνα, 
όπου θα επισκεφθούμε (έξοδα ατομικά) την περίφημη ρωμαϊκή 
Βίλλα ντελ Καζάλε (Villa Romana del Casale, 3ου-4ου μ.X. 
αιώνα), τα υπέροχα ψηφιδωτά της οποίας, αποτελούν μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Συνεχίζουμε για 
την ιστορική "Κοιλάδα των Ναών" του Ακράγαντα, όπου θα 
γνωρίσουμε το εντυπωσιακότερο διασωθέν συγκρότημα 
αρχαίων ελληνικών ναών της Σικελίας. Θα περπατήσουμε την 
Ιερά Οδό της αρχαίας πόλης και θα "ακουμπήσουμε" τους ναούς 
της Ήρας, της Ομόνοιας, του Ηρακλή, των Διόσκουρων και του 
Ολυμπίου Διός. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο COLLEVERDE 4* 
(www.colleverdehotel.it)

6η μέρα: Ακράγαντας - Σελινούντας - Σεγέστη - Παλέρμο 
Πρωινή αναχώρηση για τον Σελινούντα, μια ακόμα ονομαστή 
πόλη της Μεγάλης Ελλάδας. Επίσκεψη στο αρχαιολογικό πάρκο 
με την επιβλητική Ακρόπολη και συνεχίζουμε για τη Σεγέστη με 
τον περίφημο δωρικό. Άφιξη στην πρωτεύουσα της Σικελίας, 
το όμορφο Παλέρμο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο CENTRAL 
PALACE FEDERICO 4* ( www.hotelfedericopalermo.it ) 

7η μέρα: Παλέρμο, Ξενάγηση, Μονρεάλε 
Κατά τη σημερινή ξενάγηση θα δούμε τον μεγαλοπρεπή 
Καθεδρικό ναό με τους τάφους των Νορμανδών βασιλέων και το 
σκήνωμα της πολιούχου Αγίας Ροζαλίας, την γραφική Πιάτσα 
Πραιτόρια με το Δημαρχείο, το λυρικό θέατρο Μάσσιμο, την 
μεγάλη πλατεία με το θέατρο Πολυτεάμα, το επιβλητικό Παλάτσο 
Ντέι Νορμάνι με το μοναδικό σε διακόσμηση παρεκκλήσι, 
την Μαρτοράνα και την παραλιακή λεωφόρο που σφύζει από 
ζωή. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το περίφημο Μονρεάλε, ο 
Καθεδρικός ναός του οποίου είναι ένα από τα εντυπωσιακότερα 

μνημεία της Νορμανδικής Σικελίας. Το εσωτερικό του κοσμείται 
με ψηφιδωτά βυζαντινών και σικελών καλλιτεχνών.

8η μέρα: Παλέρμο - Κεφαλού - Αθήνα 
Πρωινή αναχώρηση για το παραθαλάσσιο θέρετρο Κεφαλού, 
όπου θα δούμε την Πιάτσα Ντουόμο και τον Καθεδρικό ναό του 
Ρογήρου του Νορμανδού με τα βυζαντινά ψηφιδωτά. Ελεύθερος 
χρόνος. Αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Παλέρμο και 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.

ΓΥΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΣ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΜΠΑΡΙ, ΠΑΛΕΡΜΟ-
ΑΘΗΝΑ με την VOLOTEA • Εφτά συνολικά διανυκτερεύσεις (1 στο 
Ρήγιο, 3 στην Κατάνια, 1 στον Ακράγαντα, 2 στο Παλέρμο) σε επιλεγμένα 
ξενοδοχεία 4* • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα • Μεταφορές, 
εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάση προγράμματος • Αρχηγός-
συνοδός του γραφείου μας • Τοπικοί ξεναγοί σε Ακράγαντα, Παλέρμο, 
Συρακούσες, Σελινούντας, Ματέρα • Μία χειραποσκευή και μία αποσκευή 
15 κιλών • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς 
έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, 
φόροι πόλεων, check point 20€/άτομο, είσοδοι σε μουσεία και 
στους επισκεπτόμενους αρχαιολογικούς χώρους, αχθοφορικά και 
φιλοδωρήματα, ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Αναχ.: 27 Ιουλίου, 10,24 Αυγούστου, 8 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο SMART PRICE

Δίκλινο 695 745

3ο άτομο έως 12 ετών 595 645

Μονόκλινο 945 995

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 185 περίπου 
SMART PRICE: Για κρατήσεις έως 30 μέρες πριν την αναχώρηση και για 
περιορισμένο αριθμό θέσεων

ΑΘΗΝΑ -ΜΠΑΡΙ V7 1627 09.50 -10.25
ΠΑΛΕΡΜΟ -ΑΘΗΝΑ V7 1512 17.25-20.10

Αεροπορικές Αποδράσεις

ΣΙΚΕΛΙΑ

Μεσσίνη
Ρίγιο

Ταορμίνα

Κατάνια

Έτνα

Πιάτσα
ΑρμενίναΑκράγαντας

Σελινούντας
Σεγέστη

Συρακούσες

Παλέρμο
ΚεφαλούΜονρεάλε

Μπάρι

Ματέρα

ΚΕΦΑΛΟΎ
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1η μέρα: Αθήνα - Μιλάνο - Λίμνη Ματζόρε
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση με την 
AEGEAN AIRLINES για το Μιλάνο. Άφιξη και αναχώρηση 
για Λίμνη Ματζόρε. Τακτοποίηση στο αρχοντικό - πολυτελές 
ξενοδοχείο REGINA PALACE 4* sup (www.reginapalace.it). 
Απόγευμα ελεύθερο για κολύμπι στην πισίνα ή βόλτα στον 
κήπο δίπλα στη λίμνη.Δείπνο.

2η μέρα: Λίμνη Ματζόρε, Ημερήσια εκδρομή στις Λίμνες 
Κόμο & Λουγκάνο (Ελβετία)
Πρόγευμα μπουφέ και γνωριμία με την πόλη. Η προκυμαία, 
το ιδανικότερο μέρος για έναν ρομαντικό περίπατο, δίπλα 
της η Piazza Cavour, η κεντρική πλατεία με όμορφα καφέ και 
εστιατόρια, ο καθεδρικός ναός, γνωστός για τις διαφορετικές 
αρχιτεκτονικές τεχνοτροπίες που ενσωματώνει, είναι τα 
σημαντικότερα αξιοθέατα που θα δούμε κατά τη διάρκεια 
της περιήγησής μας. Πριν το μεσημέρι συνεχίζουμε για τα 
Ελβετικά σύνορα, με προορισμό το κοσμοπολίτικο Λουγκάνο 
με την ομώνυμη λίμνη - την πόλη που χτυπά με ακρίβεια 
ελβετικού ρολογιού. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας. Δείπνο.

3η μέρα: Λίμνη Ματζόρε, Ημερήσια εκδρομή στο μαγευτικό 
Πορτοφίνο και την υπέροχη Σάντα Μαργκερίτα
Πρόγευμα μπουφέ και αναχώρηση για ένα από τα πανέμορφα 
παραθεριστικά κέντρα της περιοχής, το παγκοσμίως 
γνωστό και κοσμοπολίτικο Πόρτο Φίνο, που συγκεντρώνει 
καλλιτέχνες, αστέρες του Χόλυγουντ και VIP’s, ενώ στο 
μικρό του λιμάνι καταφθάνουν θαλαμηγοί μεγιστάνων των 
πλούτου. Συνεχίζουμε με το μαργαριτάρι της Λιγουρίας, τη 
Σαντα Μαργκερίτα (Santa Margherita), ένα εξίσου περίφημο 
θέρετρο της Ιταλικής Ριβιέρας. Αφού απολαύσουμε την 
υπέροχη θέα του κόλπου, θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο 
μας το απόγευμα. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Λίμνη Ματζόρε, Κρουαζιέρα στα Νησιά Ίζολα 
Μπέλλα και Ίζολα Πεσκατόρι, παλάτι Μπορομεέ
Πρόγευμα μπουφέ και ξεκινάμε για να απολαύσουμε 
μια κρουαζιέρα στα κοντινά γραφικά νησιά Ίζολα 
Πεσκατόρι (Νησί των Ψαράδων) και Ίζολα Μπέλλα, όπου 
θα επισκεφθούμε το πολυτελές παλάτι της οικογένειας 
Μπορομέε του 17ου αιώνα με τους καταπληκτικούς κήπους 
και την εξαιρετική θέα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 

απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο.

5η μέρα: Λίμνη Ματζόρε, Ανάβαση με τον οδοντωτό στο 
Αλπικό Ζέρματτ (Ελβετία)
Πρόγευμα μπουφέ και αναχώρηση για την εκδρομή μας στις 
Ελβετικές Άλπεις. Ακολουθώντας μια πανέμορφη διαδρομή, 
ανεβαίνουμε μέχρι το σημείο από το οποίο θα επιβιβαστούμε 
στον οδοντωτό και φθάνουμε στο "διαμάντι των Άλπεων", 
το παραμυθένιο Ζέρματτ, ένα από τα διασημότερα κέντρα 
αλπινισμού (σε υψόμετρο 1.620 μέτρων) στη σκιά της 
μονίμως χιονισμένης κορυφής του πολυφωτογραφημένου 
βουνού Matterhorn (4.480 μέτρα). Χρόνος ελεύθερος για να 
περιπλανηθείτε στους μικρούς γραφικούς δρόμους και τα 
πέτρινα σοκάκια, μέσα από τα οποία ξεπηδούν κάποια παλιά 
καλοδιατηρημένα ξύλινα σπίτια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
γεμάτοι όμορφες εντυπώσεις από την κουραστική, αλλά 
όμορφη εκδρομή μας. Δείπνο.

6η μέρα: Λίμνη Ματζόρε - Μιλάνο ξενάγηση πόλης - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της 
Λομβαρδίας, το Μιλάνο, την οικονομική πρωτεύουσα της 
Ιταλίας και το Παγκόσμιο Κέντρο Μόδας. Πανοραμική 
ξενάγηση της πόλης όπου θα δούμε το Καθεδρικό Ναό 
Ντουόμο, την περίφημη σκεπαστή στοά Γκαλλερία Βιτόριο 
Εμμανουέλε του Β’, το νεοκλασικό θέατρο της Σκάλας του 
Μιλάνου και το μουσείο του. Στη συνέχεια είστε ελεύθεροι 
για μια πρώτη ματιά στις βιτρίνες των καταστημάτων 
κατευθυνθείτε στο εμπορικό κέντρο της πόλης Galleria Vittorio 
Emanuele II με τη γυάλινη οροφή, και συνεχεία κινηθείτε 
βορειοανατολικά, προς τη Via Montenapoleone και τους 
γύρω δρόμους, εκεί όπου βρίσκονται τα ακριβά καταστήματα 
των μεγαλύτερων οίκων μόδας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
BARCELO 4* ( www.barcelo.com).

7η μέρα: Μιλάνο - Αθήνα
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος μέχρι τη μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι. Στην αναχώρηση 1/9 ενδέχεται η διαμονή 
να γίνει στα ξενοδοχεία ZACCHERA. Τελικό πρόγραμμα με 
το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΜΙΛΑΝΟ-
ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • Πέντε διανυκτερεύσεις στο 
ξενοδοχείο REGINA PALACE 4* sup • Μία διανυκτέρευση στο 
ξενοδοχείο BARCELO 4* στο Μιλάνο ή παρόμοιο • Πρωινό 
και πέντε δείπνα συνολικά • Εισιτήριο για την κρουαζιέρα 
στα νησιά Ίζολα Μπέλλα και Ίζολα Πεσκατόρι, στο παλάτι 
Μπορομεέ, στο μουσείο και στους κήπους • Εισιτήριο 
για τον οδοντωτό στο Ζερμάττ • Μεταφορές, περιηγήσεις 
με κλιματιζόμενο πούλμαν, όπως περιγράφονται ανωτέρω 
• Συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι 
καυσίμων, φόροι πόλεων, check points: € 20/άτομο, είσοδοι 
σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, εισιτήρια τρένων και 
οδοντωτού, καραβιών( εκτός προγράμματος ), αχθοφορικά, 
φιλοδωρήματα και ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ - ΕΛΒΕΤΙΑ

Αναχ.: 21,28 Ιουλ., 4,11,18,25 Αυγ. & 1 Σεπτ., 7 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 795
3ο άτομο έως 12 ετών 695
Μονόκλινο 1045

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

ΛΙΜΝΕΣ ΚΟΜΟ, ΜΑΤΖΟΡΕ - ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΠΟΡΤΟΦΙΝΟ - ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΓΚΕΡΙΤΑ - ΜΙΛΑΝΟ

ΚΡΟΎΑΖΙΈΡΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΙΖΟΛΑ ΜΠΈΛΛΑ ΚΑΙ ΙΖΟΛΑ ΠΈΣΚΑΤΟΡΙ

ΑΘΗΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ Α3 660 08.35-10.10
ΜΙΛΑΝΟ - ΑΘΗΝΑ Α3 665 17.10-20.35

Αεροπορικές Αποδράσεις

Λίμνη Κόμο

Ζερμάττ
Λίμνη Ματζόρε

Πεσκατόρι

Ίζολα Μπέλα

Λουγκάνο

Σάντα Μαρκερίτα

Πόρτο Φίνο

Μιλάνο

ΙΤΑΛΙΑ

ΕΛΒΕΤΙΑ

Σάντα Μαρκερίτα

Πόρτο Φίνο

 ΙΖΟΛΑ ΜΠΕΛΛΑ

REGINA PALACE 4* SUP

ΛΙΜΝΗ ΚΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΣ 11/8 & 17/8
ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα
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1η μέρα: Αθήνα - Βενετία (Περιήγηση) 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με την VOLOTEA για 
την πόλη των Δόγηδων, την ανεπανάληπτη Βενετία. Άφιξη και 
περιήγηση στην "Γαληνοτάτη". Μεταφορά στο Τρονκέτο, απ΄ όπου 
αναχωρούμε με βαπορέτο για την φημισμένη Πιάτσα Σαν Μάρκο, 
το "ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης" κατά τον Ναπολέοντα. Εκεί, 
θα δούμε την ομώνυμη εκκλησία με τους πέντε τρούλους, το παλάτι 
των Δόγηδων, τον Πύργο του Ρολογιού, τις παλιές φυλακές, την 
περίφημη Γέφυρα των Στεναγμών, την ορθόδοξη εκκλησία του 
Αγίου Γεωργίου και θα καταλήξουμε σε ένα από τα λίγα εργαστήρια 
κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος, μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο NH LAGUNA 4* (www.nh-hotels.com).
2η μέρα: Βενετία - Βερόνα - Σιρμιόνε - Φλωρεντία 
Πρωινή αναχώρηση για την ρομαντική Βερόνα, την πόλη των 
αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ. Εδώ, θα θαυμάσουμε την Ρωμαϊκή 
Αρένα, τις όμορφες πλατείες Ντέλε Έρμπε και Ντέι Σινιόρι που 
περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια και 
βέβαια το αρχοντικό των Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι 
της Ιουλιέτας. Συνεχίζουμε για για όμορφο μεσαιωνικό Σιρμιόνε, 
κτισμένο στο νότιο άκρο της λίμνης Garda, όπου θα περπατήσουμε. 
Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε τον καπουτσίνο σας και 
αναχωρούμε για την πρωτεύουσα της Τοσκάνης και μια από τις πιο 
θρυλικές πόλεις της Ιταλίας, την υπέροχη Φλωρεντία. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο GRAND ADRIATICO 4* (www.hoteladriatico.it) σε 
ιδανική τοποθεσία για εξορμήσεις στην πόλη.
3η μέρα: Ξενάγηση πόλης, επίσκεψη στην Galleria Uffizi
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης θα δούμε τα 
σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης (Ντουόμο, Βαπτιστήριο, 
εκκλησία Σάντα Κρότσε, Πόντε Βέκιο, Πιάτσα ντε λα Σινιορία). 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε ένα από τα παλαιότερα μουσεία-
πινακοθήκες του κόσμου, την Galleria degli Uffizi, που διαθέτει 
μία από τις πιο αξιόλογες συλλογές αναγεννησιακής τέχνης 
(Μποττιτσέλλι, Λεονάρντο ντα Βίντσι, Μιχαήλ Άγγελος, Ρέμπραντ, 
Ρούμπενς, Γκόγια, Ελ Γκρέκο κ.ά.). Ελεύθερος χρόνος για βόλτες 
στην πόλη ή για ψώνια στη φημισμένη αγορά της.
4η μέρα: Φλωρεντία - Σιένα - Ρώμη 
Πρωινή αναχώρηση για την ρομαντική Σιένα. Έντεκα δρόμοι 
οδηγούν στην πλατεία Ντελ Κάμπο - την κεντρική πλατεία που 
πλαισιώνει αρμονικά το Δημαρχείο και θεωρείται μία από τις 
ωραιότερες πλατείες της Ιταλίας. Θα δούμε αγέρωχα αρχοντικά, 
στενά καλντερίμια και πανέμορφες εκκλησίες. Χρόνος ελεύθερος 
για βόλτες και αναχώρηση για Ρώμη. Τακτοποίηση στο κεντρικό 
ξενοδοχείο CICERONE 4* (www.hotelcicerone.com). Προτείνουμε 

βραδινό γύρο της πόλης (προαιρετικά). Κάντε μια ευχή ρίχνοντας 
ένα νόμισμα στην Φοντάνα Ντι Τρέβι - ένα από τα πολλά αξιοθέατα 
που θα συναντήσουμε στη βόλτα μας.
5η μέρα: Ρώμη, Ξενάγηση πόλης, Μουσεία Βατικανού
Πρωινή ξενάγηση στην Αιώνια Πόλη. Σε αυτήν την πόλη με τα 
τόσα πολλά ενδιαφέροντα, θα ήταν μάταιη κάθε προσπάθεια 
περιγραφής. Γι’ αυτό περιοριζόμαστε σε απλή αναφορά μερικών 
αξιοθέατων, χωρίς σειρά, χωρίς αξιολόγηση: Κολοσσαίο, Αψίδα 
Αγίου Κωνσταντίνου, Αρματοδρόμιο Μάξιμου, πλατεία Βενετίας, 
Βιτοριάνο, Ρωμαϊκές αγορές. Ακολουθεί 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, 
επίσημη κατοικία 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), 
στην οποία θα δούμε το θεσπέσιο γλυπτό του Μιχαήλ Αγγέλου, την 
Πιετά, καθώς και τον τεράστιο μπρούτζινο άμβωνα του Μπερνίνι. 
6η μέρα: Ρώμη - Νάπολη (Περιήγηση)
Πρωινή αναχώρηση για τη χιλιοτραγουδισμένη Νάπολη, την 
πρωτεύουσα του Ιταλικού Νότου. Τακτοποίηση στο κεντρικό 
ξενοδοχείο RENAISSANCE NAPLES MEDITERRANEO 4* (www.
marriott.com) και περιήγηση στην πόλη. Θα περπατήσουμε στο 
ιστορικό της κέντρο και θα επισκεφθούμε ένα από τα πιο σημαντικά 
μουσεία της χώρας, το εθνικό αρχαιολογικό μουσείο, όπου θα 
θαυμάσουμε τις τοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά της Πομπηίας. 
Μην παραλείψετε να γευθείτε την αυθεντική Πίτσα Ναπολετάνα 
στην πόλη όπου γεννήθηκε μαζί με κρασί από τα ηφαιστειογενή 
πετρώματα της περιοχής. 
7η μέρα: Νάπολη - Ματέρα - Μπάρι 
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την "Καππαδοκία της Ιταλίας", τη 
Ματέρα. Το θέαμα είναι πρωτόγνωρο, τρομακτικό και σίγουρα 
κινηματογραφικό. Αμέτρητες τρύπες στον βράχο, σπηλιές σκοτεινές 
σε απείθαρχη διάταξη και ο τόπος που γυρίστηκε η ταινία "Τα 
πάθη του Χριστού" σε γυρίζουν πίσω στον χρόνο. Αυτό που 
αντικρίζουν τα μάτια είναι κατοικίες ολοκληρωτικά σκαμμένες 
στο εσωτερικό του βράχου. Το γκριζοκίτρινο της πέτρας δίνει μια 
αίσθηση στοιχειωμένου τοπίου. Θα ξεναγηθούμε στα Σάσσι (Sassi 
di Matera), τα σπίτια-σπηλιές μέσα στα βράχια, που ανάγονται 
στην προϊστορική περίοδο και θα επισκεφθούμε ένα τυπικό σπίτι. 
Συνεχίζουμε για το Μπάρι, όπου θα περιηγηθούμε στο ιστορικό 
κέντρο της πόλης και θα επισκεφθούμε τον μεγαλοπρεπή ναό του 

Αγίου Νικολάου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ORIENTE 4* (www.
orientehotelbari.it) 
8η μέρα: Μπάρι - Αθήνα 
Πρωινή αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην 
Αθήνα
Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 
κάτι. Οι αναχωρήσεις 27/7,10/8, 24/8 πραγματοποιούνται 
αντίστροφα. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ, ΜΠΑΡΙ-
ΑΘΗΝΑ με την VOLOTEA • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις 
βάση προγράμματος με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Επτά 
διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* ως πρόγραμμα • Πρωινό 
καθημερινά • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Κόστος εισιτηρίων 
βαπορέτου στην Βενετία την ημέρα της ξενάγησης • Ξενάγηση της 
Ρώμης με επίσημο ξεναγό • Ξενάγηση στα Μουσεία του Βατικανού 
και στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου με επίσημο ξεναγό • Ξενάγηση 
στην Φλωρεντία και στην Galleria Uffizzi με επίσημο ξεναγό • Μία 
χειραποσκευή και μία αποσκευή 15 κιλών • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, φόροι 
πόλεων, check point: 20€/άτομο, είσοδοι σε μουσεία, επισκεπτόμενους 
αρχαιολογικούς χώρους, Βατικανό, ακουστικά για την ξενάγηση του 
Αγίου Πέτρου, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, ότι δεν αναφέρεται ρητά στο 
πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΓΥΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 185 περίπου

ΒΕΝΕΤΙΑ - ΒΕΡΟΝΑ - ΣΙΡΜΙΟΝΕ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - ΣΙΕΝΑ - ΡΩΜΗ - ΝΑΠΟΛΗ - ΜΑΤΕΡΑ - ΜΠΑΡΙ

ΙΤΑΛΙΑ

Φλωρεντία

ΒερόναΣιρμιόνε

Ρώμη

Νάπολη

Μάτερα

Μπάρι

Βενετία

Σιένα

Αναχ.: 20,27 Ιουλ., 3,10,17,24 Αυγ., 8 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο 4* ημικεντρικά 4* κεντρικά

Δίκλινο 595 695
3ο άτομο έως 12 ετών 495 595
Μονόκλινο 895 995

ΑΘΗΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ V7 1490 12.15-13.35
ΜΠΑΡΙ -ΑΘΗΝΑ V7 1626 10.50-13.15

ΑΘΗΝΑ - ΜΠΑΡΙ V7 1627 09.50-10.25
BENETIA - AΘΗΝΑ V7 1490 08.35-11.50

Αεροπορικές Αποδράσεις

ΦΛΏΡΕΝΤΙΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΣ 11/8 & 17/8
ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα
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1η μέρα: Αθήνα - Πίζα - Λούκα - Φλωρεντία 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Πίζα με την 
AEGEAN AIRLINES. Άφιξη και περιήγηση της πόλης. 
Επόμενος σταθμός μας η κουκλίστικη Λούκα, μια πόλη με 
πανέμορφη και χαρακτηριστική ρυμοτομία, που περιβάλλεται 
από ισχυρά αμυντικά τείχη. Φθάνοντας, θα περπατήσουμε 
στα γραφικά σοκάκια με τα παλαιά αρχοντικά και την οβάλ 
πλατεία. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την πρωτεύουσα της 
Τοσκάνης και μια από τις πιο θρυλικές πόλεις της Ιταλίας, την 
υπέροχη Φλωρεντία. Τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο 
MICE BOSCOLO ASTORIA 4* (www.boscolohotels.com), 
σε ιδανική τοποθεσία για τις εξορμήσεις σας στην πόλη.

2η μέρα: Φλωρεντία, Ξενάγηση πόλης, επίσκεψη στην 
Galleria Uffizi
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης θα δούμε 
τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης, όπως το Ντουόμο, 
το Βαπτιστήριο, την εκκλησία Σάντα Κρότσε, την Πόντε 
Βέκιο και την Πιάτσα ντε λα Σινιορία. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε ένα από τα παλαιότερα μουσεία-πινακοθήκες 
του κόσμου, την Galleria degli Uffizi, που διαθέτει μία από 
τις πιο αξιόλογες συλλογές αναγεννησιακής τέχνης (Τζιότο, 
Μποττιτσέλλι, Λεονάρντο ντα Βίντσι, Ραφαήλ, Τιτσιάνο, 
Βερονέζε, Μιχαήλ Άγγελος, Καραβάτζιο, Ρέμπραντ, 
Ρούμπενς, Ντύρερ, Γκόγια, Ελ Γκρέκο κ.ά.). Το απόγευμα 
ελεύθερος χρόνος για βόλτες την πόλη ή για ψώνια στη 
φημισμένη αγορά της.

3η μέρα: Φλωρεντία - Σιένα - Σαν Τζιμινιάνο - Φλωρεντία
Πρωινή αναχώρηση για την πανέμορφη μεσαιωνική Σιένα, 
με τον επιβλητικό καθεδρικό ναό, την παγκοσμίως γνωστή 
κεντρική της πλατεία Campo και τον πύργο του Δημαρχείου. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη μεσαιωνική πόλη των 
κάστρων/πύργων, το Σαν Τζιμινιάνο, το "Μανχάταν της 
Τοσκάνης". 

4η μέρα:...στα εντυπωσιακά άγρια τοπία και παραλίες των 
Τσίνκουε Τέρρε (Πέντε Τόποι) - Φλωρεντία
Σήμερα θα επισκεφθούμε την ακτογραμμή των Τσίνκουε 
Τέρρε (Cinque Terre), των πέντε γραφικών μικρών χωριών 
με τα πολύχρωμα σπίτια τους κτισμένα στα απόκρημνα 

βράχια της Λιγυρίας, στην Ιταλική Ριβιέρα. Φθάνουμε στην 
Λα Σπέτσια, απ΄ όπου με τοπικό πλοιάριο και ακολουθώντας 
την δαντελωτή ακτογραμμή, θα προσεγγίζουμε το πρώτο 
χωριό, το Riomaggiore, με τα μικρά δαιδαλώδη δρομάκια. 
Στη συνέχεια, μετά από μια μικρή πεζοπορία στο ειδυλλιακό 
"Μονοπάτι της Αγάπης", φθάνουμε στο ρομαντικό Manarola. 
Με το πλοιάριο θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας, θα 
περάσουμε κάτω από το χωριό Corniglia (που βρίσκεται 
ψηλά πάνω από τη θάλασσα) και θα καταλήξουμε στο 
γοητευτικό χωριό Vernazza με τους πύργους και τα 
μεσαιωνικά παλάτια. Μετά την γνωριμία μας με την περιοχή, 
θα συνεχίσουμε με το πλοίο για το κοντινό Monterosso, το 
πιο ζωντανό από τα χωριά της περιοχής, το πιο δημοφιλές 
και με την πιο μεγάλη παραλία. Επιστροφή με το τοπικό 
τραίνο στην Λα Σπέτσια και επιστροφή το βράδυ στο 
ξενοδοχείο μας στην Φλωρεντία.

5η μέρα: Φλωρεντία - Ορβιέτο - Ρώμη 
Πρωινή αναχώρηση για Ρώμη με καθοδόν επίσκεψη στο 
Ορβιέτο, μια μεσαιωνική πόλη και Δήμος της νοτιοδυτικής 
Ούμπρια, στην κεντρική Ιταλία. Γνωστό και ως ο "κρυµµένος 
θησαυρός της Ούµπριας", είναι βρίσκεται σε ένα από 
τα πιο δραματικά σκηνικά της Ιταλίας, αφού τα κτίριά του 
είναι κτισμένα πάνω σε τραχείς βράχους ηφαιστειακής 
τέφρας και περιβάλλονται από τείχη κατασκευασμένα από 
την ίδια πέτρα, που ονομάζεται "tufa". Μετά την επίσκεψή 
μας συνεχίζουμε για Ρώμη. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο CICERONE 4* (www.hotelcicerone.com).
 
6η μέρα: Ρώμη, Ξενάγηση 
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης θα δούμε την 
εκκλησία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, την πλατεία που 
σχεδίασε ο Μπερνίνι, το μπαλκόνι από το οποίο ο Πάπας 
ευλογεί τους πιστούς, την πλατεία Βενετίας, το Παλάτσο 
Βιτοριάνο, το Παλάτσο Βενέτσια, το μπαλκόνι της Λετίτσια 
(μητέρας του Ναπολέοντα Βοναπάρτη), θα περάσουμε κάτω 
από το Καπιτώλιο, μέσα από τον δρόμο των Ρωμαϊκών 
αγορών, θα συνεχίσουμε με τον Ιππόδρομο, τον λόφο του 
Παλατίνου, τις θέρμες του αυτοκράτορα Καρακάλα, την 
αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου και θα ολοκληρώσουμε 
την ξενάγησή μας με το Κολοσσαίο. 

7η μέρα: Ρώμη - Αθήνα 
Ελεύθερος χρόνος μέχρι την αναχώρηση για το αεροδρόμιο 
και την πτήση επιστροφής στην Αθήνα 

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι. Στην αναχώρηση 29/7 η διαμονή στην 
Φλωρεντία ενδέχεται να γίνει στο ξενοδοχείο DIPLOMAT. 
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΠΙΖΑ, 
ΡΩΜΗ-ΑΘΗΝΑ με την AEGEAN AIRLINES • Τέσσερις 
διανυκτερεύσεις στη Φλωρεντία στο ξενοδοχείο MICE 
BOSCOLO ASTORIA 4* sup. • Δύο διανυκτερεύσεις στο 
CICERONE 4* στη Ρώμη • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά στα 
ξενοδοχεία • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις 
βάση προγράμματος με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • 
Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ξενάγηση της πόλης της 
Ρώμης με επίσημο ξεναγό • Ξενάγηση στη Φλωρεντία και 
στην Galleria Uffizzi με επίσημο ξεναγό • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ταξιδιωτική έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος 
καυσίμων, φόροι πόλεων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και 
λοιπά αξιοθέατα, εισιτήρια πλοιαρίων και τραίνου στο Τσίνκουε 
Τέρρε, εισιτήρια για προκράτηση και είσοδο στη πινακοθήκη 
Uffizi, check point: 20€/άτομο, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα και 
ότι δεν αναφέρεται στα παραπάνω προσφερόμενα.

Αναχ.: 29 Ιουλίου,
5,12,19,26 Αυγούστου, 7 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 745
3ο άτομο έως 12 ετών 645
Μονόκλινο 955
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων: 155 € περίπου 
Επιβάρυνση από Θεσσαλονίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με την AEGEAN 
(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - CINQUE TERRE - ΡΩΜΗ

ΑΘΗΝΑ - ΠΙΖΑ A3 674 08.15-09.35
ΡΏΜΗ - ΑΘΗΝΑ Α3 655 17.25-20.25

Αεροπορικές Αποδράσεις

Ρώμη

ΙΤΑΛΙΑ

Φλωρεντία

Λούκα

Ρίο Ματζόρε

Σιένα

Πίζα

Περιοχή
Τσίνκουε Τέρρε

Μαναρόλα
Κορνήλια

Βερνάζα
Μόντε Ρόσσο

Σαν Τζιμινιάνο

Ρώμη

CINQUE TERRE

MANAROLA

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΣ 11/8 & 17/8
ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα
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1η μέρα: Αθήνα - Νάπολη - Σορρέντο - Σαλέρνο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Νάπολη 
με την AEGEAN AIRLINES. Άφιξη και αναχώρηση για το 
γοητευτικό Σορρέντο. Θα περπατήσουμε στην κεντρική 
Piazza Tasso και στα στενά εμπορικά δρομάκια της παλιάς 
πόλης για να καταλήξουμε στο μπαλκόνι της Villa Comunale 
με την υπέροχη θέα στον κόλπο της Νάπολη. Επίσης εδώ 
μπορείτε να γευτείτε το λιμοντσέλο στον τόπο που γεννήθηκε. 
Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το Σαλέρνο για πρώτη 
γνωριμία με τη πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο  GRAND 
SALERNO 4* (www.grandhotelsalerno.com) σε δωμάτια 
superior με θέα τη θάλασσα. Δείπνο.

2η μέρα: Σαλέρνο - Κοστιέρα Αμαλφιτάνα - Ποζιτάνο - Αμάλφι 
- (Ραβέλλο) - Σαλέρνο
Πρωινή αναχώρηση με καραβάκι (καιρού επιτρέποντος, έξοδα 
ατομικά) για το κουκλίστικο Ποζιτάνο. Περπατώντας στα 
στενά καλντερίμια με τα ολάνθιστα μπαλκόνια θα νιώσουμε 
τον κοσμοπολίτικο αέρα της εποχής του ’60. Φεύγοντας 
από το Ποζιτάνο και πάλι με καραβάκι, θα φθάσουμε στην 
"μητρόπολη της ακτής", το γραφικό Αμάλφι, που χάρισε το 
όνομά του στα 50 χιλιόμετρα της ακτογραμμής. Στον ελεύθερο 
χρόνο σας επισκεφθείτε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Ανδρέα 
και περπατήστε στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης. Σας 
προτείνουμε επίσης να επισκεφθείτε με πουλμανάκια HOP 
ON-HOP OFF (έξοδα ατομικά) το σκαρφαλωμένο στα 305 
μέτρα χωριό Ραβέλλο και να δείτε την βίλα Ρούφολο (Villa 
Rufolo) με τον πύργο, τους κήπους της και θέα που κόβει 
την ανάσα. Επιστροφή στο Αμάλφι και αναχώρηση για το 
Σαλέρνο. Δείπνο.

3η μέρα: Κάπρι … ο κήπος της Εδέμ, το νησί της 
Dolce Vita
Πρωινή αναχώρηση για το λιμάνι του Σαλέρνο, απ΄ όπου 
θα επιβιβαστούμε σε ταχύπλοο (καιρού επιτρέποντος, 
έξοδα ατομικά) με προορισμό έναν από τους πιο διάσημους 
ταξιδιωτικούς προορισμούς του κόσμου, το κομψό και 
φινετσάτο νησί Κάπρι. Φθάνοντας στη Marina Grande θα 
ανέβουμε με τελεφερίκ στον οικισμό του κοσμοπολίτικου 
Κάπρι, τη Χώρα, όπου θα επισκεφθούμε τους διάσημους 
κήπους του Αυγούστου και θα θαυμάσουμε τους επιβλητικούς 

βράχους Faraglioni - σήμα κατατεθέν του νησιού. Χρόνος 
ελεύθερος για φαγητό και shopping. Σας προτείνουμε να 
επισκεφθείτε το Ανακάπρι (Άνω Κάπρι), όπου βρίσκεται η 
Villa San Michele και να ανεβείτε με τελεφερίκ στην κορυφή 
του Monte Solaro (589 μέτρα, το ψηλότερο σημείο του νησιού 
με καταπληκτική θέα). Συγκέντρωση στη Marina Grande, 
επιβίβαση στο ταχύπλοο και αναχώρηση για το Σαλέρνο. 
Δείπνο.

4η μέρα: Σαλέρνο - Αρχαία Ποσειδωνία (Πέστουμ) - Πομπηία 
- Σαλέρνο
Πρωινή αναχώρηση για το Πέστουμ (Paestum), την αρχαία 
Ποσειδωνία, που από τα ερείπιά της και τους επιβλητικούς 
ναούς της αναδύεται η ένδοξη ιστορία της Μεγάλης Ελλάδας. 
Ο ναός Basilica είναι το αρχαιότερο οικοδόμημα του δυτικού 
πολιτισμού στην περιοχή και είναι αφιερωμένος στην Ήρα. 
Εδώ και οι ναοί του Ποσειδώνα και της Αθηνάς. Στη συνέχεια 
αναχωρούμε για την Πομπηία, έναν από τους σημαντικότερους 
υπαίθριους αρχαιολογικούς χώρους διεθνώς, o οποίος 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Θα ξεναγηθούμε στα 
ερείπια της πόλης που θάφτηκε στις στάχτες του Βεζούβιου 
το 79 μ.Χ. και θα θαυμάσουμε μια "ζωντανή" αρχαία πόλη. 
Επιστροφή στο Σαλέρνο. Δείπνο.

5η μέρα: Σαλέρνο - Νάπολη - Σαλέρνο 
Πρωινή αναχώρηση για τη Νάπολη. Φθάνοντας, θα 
περπατήσουμε στο ιστορικό της κέντρο και θα επισκεφθούμε 
ένα από τα πιο σημαντικά μουσεία της χώρας, το εθνικό 
αρχαιολογικό μουσείο, όπου θα θαυμάσουμε τις τοιχογραφίες 
και τα ψηφιδωτά της Πομπηίας. Επιστροφή στο Σαλέρνο.

6η μέρα: Σαλέρνο - Νάπολη - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση για την 
Αθήνα.

Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι. Στην αναχώρηση 16/9 η διαμονή ενδέχεται 
να είναι στη Νάπολη. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό.

ΚΟΣΤΙΕΡΑ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ
& bella ΝΑΠΟΛΗ

Αναχ.: 15,22,29 Ιουλ., 5,12,19,26 Αυγ.,
2,9,16 Σεπτ., 6 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 645

3ο άτομο έως 12 ετών 545

Μονόκλινο 775

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων € 150 περίπου
Επιβάρυνση 50 € κατ άτομο για την αναχώρηση 12/8
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη € 70 και από άλλες πόλεις € 140 με την AEGEAN. 
(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα). 

ΑΘΗΝΑ - ΝΑΠΟΛΗ Α3 680 08.20-09.10
ΝΑΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ Α3 681 09.55 -12.35

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-
ΝΑΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ με την AEGEAN AIRLINES • Πέντε 
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο GRAND HOTEL SALERNO 
4* σε superior δωμάτια με θέα θάλασσα • Πρωινό και ένα 
δείπνο καθημερινά (μενού 3 πιάτων) • Εκδρομές, περιηγήσεις 
& επισκέψεις βάση προγράμματος • Ξεναγός στην Πομπηία 
• Ξεναγός στην Ποσειδωνία • Έμπειρος αρχηγός-συνοδός 
του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 
για τους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 
καυσίμων, φόροι πόλεων,check point 20€/άτομο,  είσοδοι σε 
μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, καθώς και ό,τι αναφέρεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο κλπ.

Αεροπορικές Αποδράσεις

ΙΤΑΛΙΑ

Νάπολη

Σορρέντο

Κάπρι

Ποζιτάνο Αμάλφι
Ραβέλλο

Πέστουμ

Πομπηία

Σαλέρνο

ΑΜΑΛΦΙ

ΠΟΜΠΗΙΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΣ 11/8 & 17/8
ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα
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1η μέρα: Αθήνα - Μόσχα 
Καλώς ήρθατε στην πρωτεύουσα της μεγαλύτερης χώρας 
του κόσμου. Ο τοπικός ελληνόφωνος συνοδός σας θα σας 
καλωσορίσει, δίνοντάς σας τις πρώτες πληροφορίες για την 
διαφορετική αυτή πόλη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Ξενάγηση Μόσχας: Κήποι Αλεξάνδρου, Κρεμλίνο, 
Θησαυροφυλάκιο Άρμουρυ,  Πεζόδρομος Αρμπάτ, Κάτω 
Ανάκτορα (στάσεις Metro)
(Μετακινήσεις με το Metro). Ξεκινώντας από τον πεζόδρομο 
"Στάρι Αρμπάτ", περιοχή που θυμίζει την δική μας Πλάκα, θα 
συνεχίσουμε με επίσκεψη των διάσημων σταθμών Metro, για 
να θαυμάσουμε τα "Κάτω Ανάκτορα του Λαού". Στις όχθες του 
ποταμού Νεγκλίναγια θα δούμε τα σιντριβάνια με αγάλματα 
από τα παραμύθια του Πούσκιν, που διακοσμούν τους κήπους 
του Αλεξάνδρου. Στο ίδιο σημείο, περιμένοντας τη σειρά μας για 
την είσοδο στο Κρεμλίνο, θα δούμε το άγαλμα του Άγνωστου 
Στρατιώτη, την αιώνια φλόγα και τη σπηλιά του Κρεμλίνου. Εν 
συνεχεία επισκεπτόμαστε τους ναούς της στέψης και ταφής 
των τσάρων (εντός του Κρεμλίνου). Στην πλατεία του Ιβάν 
του Μεγάλου θα θαυμάσουμε το τεράστιο τσαρικό Κανόνι, 
το Μεγάλο Καμπαναριό και την τεράστια αχρησιμοποίητη 

τσαρική Καμπάνα. Τέλος, θα επισκεφθούμε το εξαιρετικό 
θησαυροφυλάκιο Άρμουρυ, με εκθέματα πολύτιμων δώρων του 
στέμματος, μοναδικές πανοπλίες ευγενών, αυτοκρατορικών 
ενδυμάτων, στεμμάτων, θρόνων και αμαξών.  Δείπνο εντός 
του ξενοδοχείου.  Προαιρετική εκδρομή στο Σεργκιέβ Πασάντ 
μετά το πέρας της ξενάγησης! 70 χλμ βορειοανατολικά της 
Μόσχας, διασχίζοντας χωριά που θυμίζουν "Παλιά Ρωσία" 
με τα διακοσμημένα ξύλινα σπίτια τους, θα φθάσουμε στο 
Βατικανό της Ορθόδοξης Ρωσίας και την Αγία Λαύρα του. Η 
πόλη - μέλος του Χρυσού Δακτυλίου της Ρωσίας και γενέτειρα 
της περίφημης κούκλας Ματρυόσκα - θα σας εντυπωσιάσει με 
το Κρεμλίνο της, τους περίτεχνους ναούς και την ξύλινη αγορά 
της που βρίσκεται περιμετρικά της Μονής.
3η μέρα: Ξενάγηση Μόσχας: Λίμνη των Κύκνων, Πάρκο 
της Νίκης, Κόκκινη Πλατεία, Νέο Πάρκο Ζαρυάντι, Μουσείο 
Κοσμοναυτών  
Η καθιερωμένη μας ξενάγηση της πόλης ξεκινά από την γέφυρα 
του Πατριάρχη και τον καθεδρικό ναό του Σωτήρος. Ακολουθεί 
στάση στον λόφο των Σπουργιτιών με την όμορφη θέα στην 
πόλη και την ομορφότερη από τις "Αδελφές του Στάλιν". Θα 
συνεχίσουμε με την περίφημη Λίμνη των Κύκνων με θέα την 
όμορφη Μονή Νοβοντέβιτσι και θα επισκεφθούμε το δημοφιλές 
πάρκο της Νίκης (Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου) με τα 1418 

του σιντριβάνια. Ακολουθεί η "Κόκκινη Πλατεία" (δηλαδή 
όμορφη), που περιβάλλεται από το Κρεμλίνο, τον ναό του 
Αγίου Βασιλείου και το πολυκατάστημα Γκουμ. Με τα πόδια 
θα φθάσουμε στο νέο τεράστιο πάρκο της πόλης Ζαρυάντι, 
με αντιπροσωπευτική χλωρίδα από τα τέσσερα βασικά 
γεωγραφικά χαρακτηριστικά της χώρας: τα δάση, τη στέπα, την 
τούνδρα και τον υγρότοπο. Στο ίδιο πάρκο θα περπατήσουμε 
πάνω στην αιωρούμενη γέφυρα σχήματος V, που κατέχει 
προνομιακή θέση για αξέχαστες φωτογραφίες με φόντο όλο 
το ιστορικό κέντρο της πόλης. Τέλος, θα επισκεφθούμε το 
μουσείο Αστροναυτικής ή Κοσμοναυτών, για να θαυμάσουμε 
μερικές από τις πρωτιές των αστροναυτών της χώρας, όπως 
και τα βαλσαμωμένα δύο σκυλάκια Μπέλκα και Στρέλκα, 
που επέστρεψαν σώα από την εκτόξευση στο διάστημα και 
έτσι άνοιξαν τον δρόμο και για τον άνθρωπο. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο για δείπνο.

4η μέρα: Μόσχα - πτήση για Αγία Πετρούπολη, Άγαλμα Λένιν, 
Βουλή των Σοβιέτ
Πτήση για Αγία Πετρούπολη και πρώτη γνωριμία με την 
πόλη, κάνοντας στάση στην πλατεία της Μόσχας (άγαλμα του 
Λένιν, μπροστά από τη Βουλή των Σοβιέτ). Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο.  

Αεροπορικές Αποδράσεις

Για το πληρέστερο πρόγραμμα Ρωσίας, έχουμε προβλέψει 5 Ημέρες (4 Διαν/σεις) στην Αγία Πετρούπολη • Προσφέρουμε εσωτερική πτήση (για εξοικονόμηση 
χρόνου) • Επισκεπτόμαστε την ακριβότερη κεχριμπαρένια αίθουσα σε ανάκτορο στον κόσμο (στα θερινά ανάκτορα της Μεγάλης Αικατερίνης) • Θαυμάζουμε 
τους υπέρλαμπρους κήπους των θερινών ανακτόρων του Μεγάλου Πέτρου • Μαθαίνουμε την έννοια της Αγίας Λαύρας επισκεπτόμενοι τη Λαύρα του Αλεξάνδρου 
Νιέφσκυ • Βλέπουμε τους θησαυρούς του στέμματος εντός του θησαυροφυλακίου Άρμουρυ • Μαθαίνουμε για τα επιτεύγματα των πρωτοπόρων Κοσμοναυτών στο 
ομώνυμο μουσείο • Θαυμάζουμε τους καθεδρικούς ναούς Αγίου Ισαάκ, Παναγίας του Καζάν και Σωτήρος • Κάνουμε βόλτα στο Νέο Πάρκο Ζαρυάντι της Μόσχας.

ΡΩΣΙΑ 
ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΣΑΡΩΝ

MΟΣΧΑ
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5η μέρα: Αγία Πετρούπολη, Ξενάγηση πόλης, Επισκέψεις 
ανακτόρων Ερμιτάζ, Φρουρίου Πέτρου & Παύλου, Καθεδρικού 
ναού Αγίου Ισαάκ, Παναγίας του Καζάν 
Πρωινή επίσκεψη στο Ερμιτάζ (από την ελληνική λέξη 
ερημητήριο), για να δούμε σημαντικές αίθουσες των χειμερινών 
ανακτόρων, αλλά και σπουδαία εκθέματα και συλλογές 
μεγάλων δημιουργών στην μουσειακή πλευρά του. Ακολουθεί 
ξενάγηση της "Βενετίας του Βορρά", κατά τη διάρκεια της 
οποίας θα δούμε  την πλατεία και τον ναό του Αγίου Ισαάκ, 
το "Βέλος" (το στενότερο σημείο του νησιού Βασιλιέφσκι), το 
Φρούριο των Πέτρου & Παύλου. Θα επισκεφθούμε επίσης 
τους τάφους της δυναστείας των Ρομανώφ και τον καθεδρικό 
ναό της Παναγίας του Καζάν (μπροστά από τη γέφυρα των 
Γρυπών). Με το τέλος της ξενάγησης, μπορείτε προαιρετικά, να 
κάνετε μία ελληνόφωνη κρουαζιέρα στα κανάλια της πόλης με 
πλοιάριο τσάρτερ. Δείπνο εντός του ξενοδοχείου.

6η μέρα: Αγία Πετρούπολη, Λαύρα Αλέξανδρου Νιέφσκυ, 
Κήποι Πέτερχοφ, Ανάκτορα Τσάρκογιε Σέλο/Πούσκιν/
Σήμερα επισκεπτόμαστε τη Λαύρα του Αλεξάνδρου 
Νιέφσκυ (μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της 
μεσαιωνικής Ρωσίας, αλλά και άγιος της Ρωσικής Εκκλησίας 
- ηγέτης ολόκληρης της Ρωσίας σε μία δύσκολη περίοδο του 
ανατολικού σλαβικού κόσμου, κατάφερε το 1240 να κερδίσει 
τους Σουηδούς στη μάχη του Νέβα - εξού και το προσωνύμιο 
Νιέφσκι δηλ. του Νέβα). Ακολουθεί επίσκεψη των διάσημων 
κήπων στα ανάκτορα Πέτερχοφ με τα περίφημα σιντριβάνια, 
όπως την μεγαλοπρεπή κρήνη του Ποσειδώνα τριγυρισμένη με 
νύμφες, θαλάσσια άλογα και δράκοντες, την κρήνη του Σαμψών 
με το λιοντάρι, τις δίδυμες κρήνες της Εύας και του Αδάμ και 
την κρήνη της πυραμίδας με περισσότερους από 500 πίδακες 
νερού. Τέλος, θα επισκεφθούμε το σύμπλεγμα παλατιών 
και πάρκων του Τσάρκογιε Σέλο ("χωριό του Τσάρου"), που 
από το 1937 έως τη δεκαετία του 1990 ονομαζόταν Πούσκιν. 
Τα πολυτελή δωμάτια των θερινών εξοχικών ανακτόρων της 
Αικατερίνης είναι γνωστά για την μεγαλοπρέπεια και την 
υπερβολή τους, αλλά κυρίως για την Κεχριμπαρένια τους 
αίθουσα (την ακριβότερη αίθουσα στον κόσμο, που σίγουρα 

θα σας εντυπωσιάσει). Ακολουθεί επίσκεψη των κήπων των 
ανακτόρων και επιστροφή στο ξενοδοχείο για δείπνο.

7η μέρα: Αγία Πετρούπολη, Ημέρα ελεύθερη
Προβλέψαμε να περιλάβουμε στο πρόγραμμά μας μια 
ελεύθερη μέρα, για να μπορέσετε να ξεκουραστείτε ή να 
επισκεφθείτε σημεία της πόλης που θα σας ενδιέφεραν, όπως 
να πιείτε έναν καφέ στο βιβλιοπωλείο Σίνγκερ με την όμορφη 
θέα προς την Παναγία του Καζάν και τα κανάλια της πόλης, 
να επισκεφθείτε τους κήπους του Ερμιτάζ (παραδόθηκαν στους 
πολίτες τα τελευταία δύο χρόνια, αφού ανακατασκευάστηκαν 
με τα πρωτότυπα σχέδια της περιόδου του Μεγάλου Πέτρου), 
να κάνετε μία βόλτα στη λεωφόρο Νιέφσκυ για αγορές, 
δοκιμάζοντας και το παραδοσιακό πιροσκί ή να σας κάνουν 
το πορτραίτο σας οι διάσημοι ζωγράφοι της περιοχής με θέα τα 
κανάλια της πόλης. Δείπνο εντός του ξενοδοχείου. 

8η μέρα: Αγία Πετρούπολη - Αθήνα
Χαλαρό πρωινό, μέχρι τη μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 
πτήση επιστροφής μέσω Μόσχας.

Σημειώσεις: Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και 
με διαφορετική σειρά (όπως αναφέρεται στις αναχωρήσεις) 
ή μερική αλλαγή, αν αυτό κριθεί αναγκαίο για την καλύτερη 
έκβασή του! Απαραίτητη ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων. 
Απαραίτητο διαβατήριο, που να μη λήγει 6 μήνες μετά το τέλος 
ταξιδιού και να είναι υπογεγραμμένο από τον κάτοχό του, 
αίτηση συμπληρωμένη και μία φωτογραφία έγχρωμη σε άσπρο 
φόντο (αυστηρά 3,5x4,5)). Για τα ανάκτορα της Μ. Αικατερίνης, 
προβλέπεται προαγορά εισιτηρίων ένα μήνα πριν. Στις 
περιπτώσεις εκπρόθεσμης συμμετοχής, θα αντικαθιστούμε 
την είσοδο αυτή με επίσκεψη των θερινών ανακτόρων του 
Μ. Πέτρου. Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 
20 ημέρες πριν την κάθε αναχώρηση. Διαφορετικά υπάρχει 
προσαύξηση 15 €.

Αεροπορικές Αποδράσεις

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά με Aeroflot ή Turkish και 
εσωτερικές πτήσεις (για εξοικονόμηση χρόνου) • Μεταφορές 
από/προς αεροδρόμια • Ελληνόφωνες ξεναγήσεις, όπως 
αναγράφονται • 3 διανυκτερεύσεις στο ολοκαίνουργιο Palmira 
hotel 4*+ ή αντίστοιχο στη Μόσχα • 4 διανυκτερεύσεις στο Sokos 
Olympia Garden 4* ή αντίστοιχο στην Αγ. Πετρούπολη • Τοπικός 
ξεναγός με χρέη συνοδού σε κάθε πόλη • Ημιδιατροφή (πρωινό 
και ένα γεύμα καθημερινά) • Ασφάλεια αστικής  ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων - 
επίναυλοι καυσίμων, κόστος βίζας (6 εργάσιμες), είσοδοι, 
ιατροφαρμακευτική ασφάλεια € 480

Πίνακας Αναχωρήσεων

Αφετηρία: Μόσχα Αφετηρία: Αγία Πετρούπολη

11-18 Μαΐου  € 1180

1-8 Ιουνίου  € 1120

17-24 Ιουλίου       € 970 20-27 Ιουλίου  € 970

24-31 Ιουλίου  € 970 27 Ιουλίου-3 Αυγ.  € 899

31 Ιουλίου-7 Αυγ.  € 970 3-10 Αυγούστου € 970

7-14 Αυγούστου € 980 10-17 Αυγούστου € 980

14-21 Αυγούστου € 1100 17-24 Αυγούστου € 950

21-28 Αυγούστου € 1090 24-30 Αυγούστου € 999

28 Αυγ.-4 Σεπτ. € 1090 31 Αυγ.-7 Σεπτ. € 950

4-11 Σεπτεμβρίου € 990 7-14 Σεπτεμβρίου € 950

11-18 Σεπτεμβρίου € 990 14-21 Σεπτεμβρίου  € 950

18-25 Σεπτεμβρίου € 990 21-28 Σεπτεμβρίου € 950

4-11 Οκτωβρίου € 950 3-10 Νοεμβρίου  € 950

24 Δεκεμβρίου-1 Ιαν.  € 890

ΤΣΑΡΚΟΓΙΕ ΣΕΛΟ

ΣΕΡΓΚΕΙ ΠΑΣΑΝΤ
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10-23/5 & 19/7-1/8: ΜΟΣΧΑ-ΒΛΑΔΙΒΟΣΤΟΚ, 21/5-3/6 & 30/7-12/8 ΒΛΑΔΙΒΟΣΤΟΚ-ΜΟΣΧΑ

1η μέρα: Αθήνα - Μόσχα
Πτήση για Μόσχα, μεταφορά στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
2η μέρα: Μόσχα
Πρωινή ξενάγηση πόλης με επίσκεψη του Κρεμλίνου, περιήγηση 
στον πεζόδρομο Αρμπάτ, επίσκεψη του καθεδρικού ναού του 
Σωτήρος, καθώς και στα "Κάτω Ανάκτορα", τους διασημότερους 
δηλαδή σταθμούς του Μetro. Δείπνο και επιβίβαση στο τραίνο. 
Αναχώρηση από Μόσχα!
3η μέρα: Καζάν
Πρωινό εντός του τραίνου. Άφιξη στο Καζάν και ξενάγηση της 
παλαιάς πόλης των Ταρτάρων στις παρυφές του ποταμού 
Βόλγα. Θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε το έπος των
Ταρτάρων, με ένα φολκλορικό πρόγραμμα "Tugan Avalim". Στη 
συνέχεια θα δείτε το Κρεμλίνο της πόλης και θα γνωρίσετε την 
τοπική κουζίνα των Ταρτάρων γευματίζοντας. Μεταφορά στο 
τραίνο, δείπνο, αναχώρηση.
4η μέρα: Αικατερινούπολη (στο μέσο των Ουραλίων Ορέων) 
Άφιξη στην Αικατερινούπολη, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της 
Ρωσίας, που είχε ιδρυθεί προς τιμήν της τσαρίνας Αικατερίνης. 
Είναι γνωστή για την εκτέλεση της οικογένειας του τελευταίου 
τσάρου Νικόλαου της δυναστείας Ρομανώφ. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο και ξεκούραση. Ακολουθεί ξενάγηση στην εκκλησία 
του Αίματος των Ρομανώφ, στην εξαιρετική Ορθόδοξη Μονή  
και τέλος, το highlight της ξενάγησης, είναι η στήλη-οβελίσκος, 
που βρίσκεται σε ένα γεωγραφικό σύνορο μεταξύ Ευρώπης 
και Ασίας, για φωτογράφηση με το ένα πόδι στην Ευρώπη 
και το άλλο στην Ασία. Γεύμα κατά τη διάρκεια της εκδρομής. 
Μεταφορά στον σταθμό και επιβίβαση.

5η μέρα: Νοβοσιμπίρσκ
Άφιξη στην 3η μεγαλύτερη πόλη της χώρας, γνωστή ως "πόλη των 
επιστημών και καλλιτεχνών", το Νοβοσιμπίρσκ, που ιδρύθηκε με 
σκοπό την κατασκευή της μεγάλης γέφυρας του ποταμού Ομπ 
για τις ανάγκες του Υπερσιβηρικού σιδηροδρόμου. Με την άφιξη 
θα δοθεί γεύμα και θα ακολουθήσει ξενάγηση στο μουσείο των 
τραίνων (με μία συλλογή παλαιών τραίνων του Υπερσιβηρικού). 
Στη συνέχεια θα θαυμάσετε την μεγαλύτερη Όπερα του κόσμου, 
το μεγάλο Θέατρο της πόλης, τους παλαιούς της δρόμους, 
τον καθεδρικό ναό της Αναλήψεως, την λεωφόρο Κράσνι, την 
πλατεία Λένιν και τον ποταμό Ομπ. Δείπνο και μεταφορά στον 
σταθμό.
6η μέρα: Υπερσιβηρικός
Απολαύστε τις δραστηριότητες εντός του τραίνου και θαυμάστε 
το τοπίο.
7η μέρα: Ιρκούτσκ
Άφιξη στο "Παρίσι της Σιβηρίας", μεταφορά στο ξενοδοχείο, 
διανυκτέρευση. To Ιρκούτσκ έγινε γνωστό από το εμπόριο 
γούνας, τα καραβάνια τσαγιού από την Κίνα και την 
εξόρυξη χρυσού.  Αποτέλεσε επίσης "προορισμό" πολιτικών 
κρατουμένων από τις πρώτες επαναστάσεις κατά του τελευταίου 
τσάρου Νικόλαου. Ακολουθεί ξενάγηση του ιστορικού κέντρου 
με το μουσείο Ιστορίας, τα ξύλινα σπίτια, τους υπέροχους 
δρόμους και τις λεωφόρους. Γεύμα σε εστιατόριο της περιοχής 
και επίσκεψη στο Εθνογραφικό μουσείο, στην όχθη του ποταμού 
Ανγκάρα. Χρόνος ελεύθερος στο 130ο διαμέρισμα, γνωστό για 
τα νέο-ανακαινισμένα σπίτια του. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο 
και μεταφορά στο τραίνο.

8η μέρα: Λίμνη Βαϊκάλης
Μεταφορά με πλοιάριο στο νότιο μέρος της λίμνης με την 
ομορφότερη θέα στο σημείο πετρών Τέρσκυ. Παρατηρείστε 
και φωτογραφείστε και εσείς την ένωση του ποταμού 
Ανγκάρα με τη λίμνη. Ακολουθεί επίσκεψη στο τοπικό μουσείο 
Φυσικής ιστορίας. Στάση για γεύμα και επίσκεψη στην αγορά 
αναμνηστικών και ψαριών. Δείπνο τύπου πικ νικ στις όχθες της 
λίμνης. Μεταφορά στο τραίνο.
9η μέρα: Ουλάν Ουντέ
Άφιξη στο Ουλάν Ουντέ, πρωτεύουσα της Μπουριατίας και 
εμπορικό σταυροδρόμι ανάμεσα σε Ρωσία, Κίνα και Μογγολία. 
Ακολουθεί επίσκεψη των τριών γνωστότερων εκκλησιών 
της περιοχής, ενώ μια οικογένεια της φυλής Μπουριάτ θα 
σας καλωσορίσει και θα σας μυήσει στις συνήθειες τους, 
την μαγειρική τους, τον παραδοσιακό τρόπο ντυσίματος, τα 
παραδοσιακά παιχνίδια και όλα αυτά στις παραδοσιακές 
γιούρτες τους!
10η-11η μέρα: Εντός τραίνου.
12η μέρα: Χαμπαρόβσκ
Άφιξη στην πόλη που είναι γνωστή για το φεστιβάλ πάγου 
- πόλος έλξης Γιαπωνέζων τουριστών. Θα θαυμάσετε τους 
καταπράσινους δρόμους, τις μεγάλες πλατείες με συντριβάνια 
και τα παραδοσιακά τούβλινα οικοδομήματα του 19ου αιώνα. 
Ξενάγηση πόλης και επίσκεψη του καλύτερου Ιστορικού 
μουσείου της Άπω Ανατολής. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. 
Ακολουθεί βόλτα με πλοίο με φολκλορική μουσική στον ποταμό. 
Επίσης, εδώ θα μάθετε να φτιάχνετε και να ζωγραφίζετε τη δική 
σας παραδοσιακή κούκλα ματριόσκα (μπάμπουσκα). Δείπνο σε 

Μία σιδηροδρομική διαδρομή καταγεγραμμένη 3 φορές στο βιβλίο Γκίνες (για το συνολικό μήκος διαδρομής, τον αριθμό των σταθμών και του χρόνου
κατασκευής)…..μοναδικές εικόνες σε πόλεις του Χρυσού Δακτυλίου… καθηλωτικό τοπίο στη βαθύτερη λίμνη του κόσμου με σαφάρι σε ρώσικο τζιπ….και όλα

αυτά μαζί σε ένα οργανωμένο ατομικό ταξίδι με τον Υπερσιβηρικό, στην μεγαλύτερη χώρα του κόσμου!

ΥΠΕΡΣΙΒΗΡΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 14 ΗΜΕΡΩΝ

Όλη η διαδρομή με πλήρες πρόγραμμα εκδρομών και γευμάτων σε κουκέτες πολυτελείας

Αεροπορικές Αποδράσεις

ΙΜΝΗ ΒΑΙΚΑΛΗ
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Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια • Μεταφορές από/προς αεροδρόμια-σταθμούς της Ρωσίας • Διαμονή σε δίκλινες 
καμπίνες First Class • Από μία διανυκτέρευση σε Μόσχα, Ιρκούτσκ και Βλαδιβοστόκ • Όλα τα γεύματα και εκδρομές όπως 
αναφέρονται στο πρόγραμμα • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, λοιποί φόροι εισιτηρίων, κόστος έκδοσης βίζας, είσοδοι, 
Ιατροφαρμακευτική ασφάλεια € 820 • Γεύματα κατά την άφιξη και αναχώρηση καθώς και τα ποτά κατά τη διάρκεια των 
γευμάτων • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΜΟΓΓΟΛΙΑ - ΚΙΝΑ (Ύπερμογγολικός-Ύπερκινεζικός)

Μετά την 9η μέρα του παρακείμενου προγράμματος, 
ακολουθούν:
10η μέρα: Ουλάν Μπατόρ
Πρωινή επίσκεψη στη κεντρική πλατεία Ζαϊσάν και μεταφορά στο 
Εθνικό Πάρκο Gorkhi Terelj. Γεύμα σε γιούρτες. Ακολουθεί εκδρομή 
στο Χελωνοειδές Όρος για να απολαύσετε τη θέα της περιοχής. 
Δείπνο και διανυκτέρευση σε γιούρτες, εκεί που πρέπει, κάτω από 
τα άστρα.

11η μέρα: Ουλάν Μπατόρ
Επιστροφή στην πρωτεύουσα και επίσκεψη της μονής Γκαντάν, 
του μουσείου ιστορίας και των Χειμερινών Ανακτόρων. Γεύμα 
μπάρμπεκιου με παραδοσιακούς χορούς. Επιβίβαση στο τραίνο 
και αναχώρηση

12η μέρα: Ερλιάν - Αλλαγή για τον Υπερκινεζικό!

13η μέρα: Πεκίνο
Άφιξη στο Πεκίνο. Επίσκεψη στην πλατεία Τιεν Αν Μεν και στάση
για γεύμα. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο και δείπνο σε παραδοσιακό
εστιατόριο με πάπια Πεκίνου.

14η μέρα Πεκίνο
Πρωινή επίσκεψη του Σινικού τοίχους. Στάση για γεύμα. Επίσκεψη
των Θερινών Ανακτόρων και δείπνο. 

15η μέρα: Πτήση Πεκίνο-Αθήνα

Τιμές κατ’ άτομο Με συνοδό από Αθήνα Χωρίς συνοδό (αγγλόφωνο)

Σε Δίκλινο First class 5190 4700

Σε Δίκλινο First class Plus 5850 5350

Σε Δίκλινο Business Class 8280 8200

Σε δίκλινο VIP 9300 8900

Επιβάρυνση μονόκλινου σε First class + 1990 + 1990

Αεροπορικές Αποδράσεις

Φόροι, επίναυλος καυσίμων, βίζα, ιατροφαρμακευτική ασφάλεια, είσοδοι € 820.
Σε όσους επιθυμούν επέκταση από το πρόγραμμα του 1ου Υπερσιβιρικού και έτσι να κάνουν όλο τον υπερσιβηρικό σε 27 ημέρες, 
η επιβάρυνση στο οργανωμένο είναι € 2350 σε δίκλινο και στο μεμονωμένο € 2230 αντίστοιχα.

ΚΑΙΚΟΎΡΑ

ΙΡΚΟΎΤΣΚ

ΜΟΓΓΟΛΙΑΜΟΓΓΟΛΙΑ

τοπικό εστιατόριο. Μεταφορά στο τραίνο.
13η μέρα: Βλαδιβοστόκ
Άφιξη στον "Άρχοντα της Ανατολής", το Βλαδιβοστόκ. Πρωινό 
εντός του τραίνου και ξενάγηση στην πόλη που ανασαίνει την 
αύρα του Ειρηνικού, γνωρίζοντας έναν διαφορετικό τρόπο 
ζωής, επηρεασμένο από τους πολιτισμούς της Ιαπωνίας και της 
Κίνας. Αμφιθεατρικά κτισμένη στον κόλπο Ζολοτόι Ρογκ (Χρυσό 
Κέρας), έχει δανειστεί ονόματα από την Κωνσταντινούπολη 
και έτσι ο πορθμός που έχει σχηματιστεί από το Βλαδιβοστόκ 
έως το νησί Ρούσκι, έχει ονομαστεί "Ανατολικός Βόσπορος". 
Θα επισκεφθείτε τον ιστορικό τερματικό σταθμό του 
Υπερσιβηρικού, τη μαρίνα, το σημείο που ιδρύθηκε η πόλη 
πριν από 142 χρόνια, την ιχθυόσκαλα, το ναυτικό στρατιωτικό 
μουσείο S-56, την κεντρική πλατεία, το ιστορικό κέντρο, ενώ 
με το τελεφερίκ θα δείτε το υψόμετρο του αετού. Τέλος, θα 
επισκεφθείτε το Κάστρο και τον Ορθόδοξο ναό. Στάση για 
γεύμα με θαλασσινά και στη συνέχεια θα επισκεφθείτε το νησί-
φρούριο Ρούσκι με τις θρυλικές οχυρώσεις, που συνδέεται 
με τη νέα καλωδιακή γέφυρα. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο, 
διαμονή σε ξενοδοχείο.
14η ημέρα: Πτήση επιστροφής
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής με ενδιάμεσο 
σταθμό.

Έχετε τη δυνατότητα να παρατείνετε τη διαμονή σας στο 
Βλαδιβοστόκ. Επίσης, μπορείτε να κάνετε επέκταση του 
ταξιδιού σας στην Καμτσάτκα!

Σημειώσεις: Στην First class, η δίκλινη κουκέτα διαθέτει 2 
μονά κρεβάτια. Το κάθε βαγόνι διαθέτει μάξιμουμ 8 καμπίνες 
εξοπλισμένες με τηλεόραση επίπεδης οθόνης, ντουλάπα, 
τραπέζι. Ανά 8 καμπίνες (ένα βαγόνι) υπάρχει 1 ντους και 2 
WC. Στην First class plus προσφέρονται όλα τα παραπάνω 
με ντους ανά δύο κουκέτες και 2 WC ανά βαγόνι. Στην 
Business class προσφέρονται όλα τα παραπάνω με ντους 
σε κάθε καμπίνα, διπλό κρεβάτι και 1 WC ανά βαγόνι (στις 7 
καμπίνες). Στην VIP class προσφέρονται όλα τα παραπάνω 
με ντους και WC σε κάθε καμπίνα και διπλό κρεβάτι.  Επίσης, 
το τραίνο διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, γιατρό. Συνοδός του 
γραφείου ακολουθεί, εφόσον υπάρχουν το ελάχιστο 12 άτομα 
που συμμετέχουν στην εκδρομή. Διαφορετικά θα υπάρχει 
επιβάρυνση ή η εκδρομή θα είναι αγγλόφωνη, χωρίς συνοδό 
από την Αθήνα. Υπάρχει περίπτωση να έχετε μία επιπλέον 
διανυκτέρευση στο Βλαδιβοστόκ στο τέλος του προγράμματος. 
Σε αυτή την περίπτωση, θα υπάρξει επιβάρυνση 120 €/άτομο.  
Οι τιμές έχουν υπολογιστεί με έγκυρη προκράτηση 30 ημερών 
πριν το ταξίδι.



150

ΚΑΜΤΣΑΤΚΑ ΙΡΚΟΥΤΣΚ - ΛΙΜΝΗ ΒΑΪΚΑΛΗ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια • Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο του Ιρκούτσκ • 3ήμερο (2 διαν/σεις) αγγλόφωνο 
σαφάρι στη λίμνη Βαϊκάλη με 1 γεύμα, δύο δείπνα, 2 πρωινά και διαμονή σε παραδοσιακό οικισμό • 3 διαν/σεις στο ξενοδοχείο 
Europa Irkutsk Hotel 3* ή αντίστοιχο, με πρωινό • Ολοήμερη αγγλόφωνη εκδρομή με τον Υπερσιβηρικό περιμετρικά της λίμνης 
Βαϊκάλη με γεύμα • Αγγλόφωνη ξενάγηση στο Ιρκούτσκ • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: € 385 • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων • Κόστος Βίζας (6 εργάσιμες), είσοδοι, 
ιατροφαρμακευτική ασφάλεια

1η μέρα: Πτήση Βλαδιβοστόκ - Πετροπαβλόφσκ
Με την άφιξη και το καλωσόρισμα στο Πετροπαβλόφσκ από τον τοπικό  
σας ξεναγό, θα πραγματοποιηθεί 3ωρη περιήγηση στο ιστορικό και 
πολιτιστικό κέντρο της πόλης μαθαίνοντας παράλληλα την ιστορία των 
κατοίκων, τα ήθη και τα έθιμά τους. Θα ανεβείτε στο παρατηρητήριο με 
την εκπληκτική θέα στον κόλπο Αβάκα και στο ηφαίστειο Βιλουτσίνσκι. 
Στάση για γεύμα και ξεκούραση, μεταφορά στο ξενοδοχείο και χαλάρωση 
στην πισίνα του. Δείπνο εντός του ξενοδοχείου, διανυκτέρευση.

2η μέρα: Ηφαίστειο Γκαρέλι (110 χλμ.)
Στη σημερινή εκδρομή θα απολαύσετε αρχικά τη θέα της κοιλάδας 
του ποταμού Παρατούνκα, τους πίδακες και τις θερμές πηγές. Θα 
συνεχίσετε προς την ηφαιστειακή οροσειρά με 11 ενεργούς κρατήρες 
και με εντυπωσιακότερο αυτόν που θα επισκεφθείτε στο τέλος της 
ανάβασής σας. Η καλντέρα του ηφαιστείου και τα τυρκουάζ νερά της 
λίμνης που σχηματίστηκε από την υποχώρηση των παλαιών κρατήρων, 
είναι εντυπωσιακά. Σάντουιτς και τσάι θα δοθούν στους πρόποδες 
του ηφαιστείου, πριν την ανάβαση, κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
θαυμάσετε υγρή και στερεά λάβα διαφόρων σχημάτων. Στην κορυφή του 
ηφαιστείου θα κάνετε στάση για ξεκούραση και για ένα σνακ. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

3η μέρα: Ψάρεμα και ράφτινγκ στον ποταμό Μπίστραγια
Ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός της περιοχής, στην ένωσή του με τον 
ποταμό Πλοτνίκοβα στις εκβολές της θάλασσας Αχότσκ, προφέρουν 
έδαφος για 20 εκατομμύρια σολομούς σκιαθίδες και πέστροφες. Ξεκινάτε 
με ένα σύντομο κολατσιό από παραδοσιακές πίτες, ακολουθεί ράφτινγκ 
στον ποταμό και ψάρεμα. Στη συνέχεια θα απολαύσετε ένα ζεστό μπάνιο  
στα ιαματικά νερά του Μάλκι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

4η μέρα: Παραλιακή αγορά, Πτήση επιστροφής
Σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε την παραλιακή Περιοχή, 
γνωστή για την αγορά ψαριών και σουβενίρ. Μεταφορά  στο αεροδρόμιο 
και πτήση επιστροφής με ενδιάμεσο σταθμό. 

1η μέρα: Αθήνα - Πτήση για Ιρκούτσκ με ενδιάμεση 
ανταπόκριση.
2η μέρα: Άφιξη στο Ιρκούτσκ, μεταφορά στο κέντρο
της Βαϊκάλης
Άφιξη στο "Παρίσι της Σιβηρίας". Το τζιπ θα σας 
περιμένει για να σας παραλάβει και να σας μεταφέρει 
μέχρι το νησί Ολκχόν (με φεριμπότ). Γεύμα θα δοθεί 
κατά τη διαδρομή στο χωριό Μπουριάτ. Φθάνοντας 
στο νησί, θα γίνει μία πρώτη γνωριμία με τον κεντρικό 
οικισμό του Κχουζίρ. Τακτοποίηση στον ξενώνα σας, 
δείπνο με παραδοσιακές γεύσεις.
3η μέρα: Βαϊκάλη, Νησί Ολκχόν
Εξερεύνηση του νησιού με την όμορφη θέα προς 
όλη την λίμνη. Επίσκεψη στο χωριό Χαράντσι, με 
ενδιάμεσες στάσεις στο ακρωτήρι και τις αμμώδεις 
παραλίες. Μεσημεριανό πικ-νικ θα δοθεί στον κόλπο 
Ουζούρι. Επιστροφή στον οικισμό Κχουζίρ για δείπνο 
και διαν/ση.
4η μέρα: Νησί Ολκχόν - Ιρκούτσκ
Διαδρομή επιστροφής με στάση για γεύμα. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο του Ιρκούτσκ και 
χρόνος ελεύθερος για να ανακαλύψετε μερικά από 
τα 685 πολιτιστικά και ιστορικά μνημεία του, όπως 
την εκκλησία του Σωτήρος, τον ναό των Θεοφανείων, 
τα αγάλματα του αυτοκράτορα Aλεξάνδρου Γ΄ και 
του Κολτσάκ. Σίγουρα θα εντυπωσιαστείτε από την 
υπέροχη ξυλογλυπτική και την ξύλινη αρχιτεκτονική 
που θα συναντήσετε.
5η μέρα: Ιρκούτσκ, Ξενάγηση
Ξενάγηση του ιστορικού κέντρου με το μουσείο 
Ιστορίας, τα ξύλινα σπίτια, τους υπέροχους 
δρόμους και τις λεωφόρους. Ακολουθεί επίσκεψη 

στο Εθνογραφικό μουσείο, στην όχθη του ποταμού 
Ανγκάρα. Χρόνος ελεύθερος στο 130ο διαμέρισμα, 
γνωστό για τα νέο-ανακαινισμένα σπίτια του.
6η μέρα: Ιρκούτσκ, Παράκτια βόλτα με τον ιστορικό
Υπερσιβηρικό
O σιδηρόδρομος Circumbaikal είναι το παλιό τμήμα του 
Υπερσιβηρικού, που ξεκινά από το χωριό Κουλτούκ 
(98 χλμ. από το Ιρκούτσκ) και καταλήγει στο λιμάνι 
της Βαϊκάλης. Με ιστορία 100 ετών, η συγκεκριμένη 
διαδρομή ξεχωρίζει για τις πολλές σήραγγες (που 
φτάνουν μέχρι και τα 800 μέτρα σε μήκος), τις 200 
γέφυρες και τα 14 χιλιομέτρων τοιχία που στηρίζουν
την παράκτια σιδηροδρομική γραμμή. Αργά το βράδυ 
επιστροφή στο Ιρκούτσκ. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Πτήση επιστροφής με ενδιάμεσο σταθμό.

Σημειώσεις: 
• Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και 
με διαφορετική σειρά ή μερική αλλαγή, αν αυτό 
κριθεί αναγκαίο για την καλύτερη έκβασή του! • 
Υπάρχει δυνατότητα άφιξης την ίδια μέρα με την 
αναχώρηση από Αθήνα • Απαραίτητη ελάχιστη 
συμμετοχή 4 ατόμων • Σε περίπτωση μονόκλινου (και 
εφόσον υπάρχει ελάχιστη συμμετοχή από άλλους 3 
Ευρωπαίους πολίτες στο 3ήμερο σαφάρι, υπάρχει 
συνολική προσαύξηση 350 €). • Κατά τη χειμερινή 
περίοδο η εκδρομή πραγματοποιείται κανονικά με 
ειδικό πρόγραμμα διέλευσης πάνω από την παγωμένη 
κρυστάλλινη λίμνη και επίσκεψη των σπηλαίων πάγου 
• Το παρόν αποτελεί ατομικό πρόγραμμα και δεν 
συνοδεύεται με αρχηγό από Αθήνα. Για τον λόγο αυτό, 
οι ξεναγήσεις γίνονται μόνο στα Αγγλικά.

Το ομορφότερο τοπίο στην βαθύτερη λίμνη του κόσμου. Μία μοναδική εμπειρία με τον Υπερσιβηρικό
στην ομορφότερη σιδηροδρομική γραμμή της χώρας… Παραστάσεις από τις μοναδικές φώκιες

γλυκού νερού, υπαίθρια μουσεία, υπέροχες γεύσεις από καπνιστά ψάρια, σαφάρι σε πευκοδάση….
είναι μόνο λίγες από τις δραστηριότητες που θα σας εντυπωσιάσουν σε αυτή την εκδρομή.

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο € 950

7ήμερο ατομικό πρόγραμμα
στο Ιρκούτσκ-Λίμνη Βαϊκάλη, από € 950

Κόστος για το παραπάνω πακέτο της Καμτσάτκα, 
ως επέκταση του Υπερσιβηρικού (στην περίπτωση
συμμετοχής 10 ατόμων, με αγγλόφωνες ξεναγήσεις) 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο € 1490

Αεροπορικές Αποδράσεις
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1η μέρα: Αθήνα - Αγία Πετρούπολη (Άγαλμα Λένιν, 
Βουλή των Σοβιέτ)
Πτήση για Αγία Πετρούπολη μέσω Μόσχας. 
Συνάντηση με τον ξεναγό σας και πρώτη πανοραμική 
γνωριμία με την πόλη, με στάση στην πλατεία της 
Μόσχας (άγαλμα του Λένιν, μπροστά από τη Βουλή 
των Σοβιέτ). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
δείπνο.  
2η μέρα: Αγία Πετρούπολη, Ξενάγηση πόλης - Άγιος 
Ισαάκ, Φρούριο Πέτρου & Παύλου, Παναγία του Καζάν, 
Ερμιτάζ 
Πρωινή ξενάγηση της πόλης με επίσκεψη στο Πεδίο 
του Άρεως, έχοντας θέα προς τον ναό του Ρέοντος 
Αίματος. Στη συνέχεια θα επισκεφθείτε τον δεύτερο 
μεγαλύτερο ναό της χώρας, αφιερωμένο στον Άγιο 
Ισαάκ της Δαλματίας (προστάτη του Μεγάλου 
Πέτρου). Στην πλατεία Ισαάκ θα δείτε επίσης 
το άγαλμα του τσάρου Νικόλαου Α΄, το παλάτι 
Μαρίνσκι και το άγαλμα του Μεγάλου Πέτρου. Θα 
ακολουθήσει επίσκεψη στο πρώτο οικοδόμημα της 
πόλης, το Φρούριο των Πέτρου & Παύλου, τόπος 
ταφής των τσάρων της δυναστείας Ρομανόφ, ενώ 
στην κεντρική λεωφόρο Νιέφσκυ, θα επισκεφθείτε 
την Παναγία του Καζάν. Ακολουθεί επίσκεψη στο 
Ερμιτάζ (από την ελληνική λέξη ερημητήριο). Το 
μουσείο, που αρχικά στεγάζονταν τα Χειμερινά 
Ανάκτορα, αποτελείται από το Παλαιό, το Μικρό, 
το Νέο Ερμιτάζ και το ομώνυμο θέατρο. Στα 
σημαντικά εκθέματα (που ξεπερνούν τα 3.000.000), 
περιλαμβάνονται συλλογές μεγάλων δημιουργών, 
όπως των Λεονάρντο ντα Βίντσι, Ροντέν, Πικάσσο, 
Ματίς, Γκωγκέν, Σεζάν, Μονέ, Ρέμπραντ και άλλων, 
ενώ φιλοξενούνται επίσης εκθέματα από την αρχαία 
Ελλάδα, την Αίγυπτο και τη Ρώμη. Δείπνο εντός του 
ξενοδοχείου. Ακολουθήστε προαιρετικά μία όμορφη 

ιδιωτική ελληνόφωνη κρουαζιέρα στα κανάλια της 
"Βενετίας του Βορά" για να θαυμάσετε την μοναδική 
ομορφιά που χαρίζει αυτή η υδάτινη πόλη!
3η μέρα: Αγία Πετρούπολη, Κήποι ανακτόρων 
Πέτερχοφ, Θερινά Ανάκτορα και κήποι Τσάρκογιε Σέλο/
Πούσκιν 
Πρωινή επίσκεψη των διάσημων κήπων στα 
ανάκτορα Πέτερχοφ με τα περίφημα σιντριβάνια, 
όπως την μεγαλοπρεπή κρήνη του Ποσειδώνα 
τριγυρισμένη με νύμφες, θαλάσσια άλογα και 
δράκοντες, την κρήνη του Σαμψών με το λιοντάρι, 
τις δίδυμες κρήνες της Εύας και του Αδάμ και την 
κρήνη της πυραμίδας με περισσότερους από 500 
πίδακες νερού. Ακολουθεί το σύμπλεγμα παλατιών 
και πάρκων του Τσάρκογιε Σέλο ("χωριό του 
Τσάρου"), που από το 1937 έως τη δεκαετία του 
1990 ονομαζόταν Πούσκιν. Τα πολυτελή δωμάτια 
των θερινών εξοχικών ανακτόρων της Αικατερίνης 
είναι γνωστά για την μεγαλοπρέπεια και την 
υπερβολή τους, αλλά κυρίως για την Κεχριμπαρένια 
τους αίθουσα. Επιστροφή στο κέντρο της πόλης. 
Δείπνο εντός ξενοδοχείου.
4η μέρα: Αγία Πετρούπολη, Ελεύθερη μέρα
5η μέρα: Αγία Πετρούπολη, Λαύρα Αλέξανδρου 
Νιέφσκυ - Αθήνα
Σε περίπτωση μεσημεριανής πτήσης, θα 
επισκεφθούμε την Λαύρα του Αλεξάνδρου Νιέφσκυ 
(μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της 
μεσαιωνικής Ρωσίας, αλλά και άγιος της Ρωσικής 
Εκκλησίας - ηγέτης ολόκληρης της Ρωσίας σε μία 
δύσκολη περίοδο του ανατολικού σλαβικού κόσμου, 
κατάφερε το 1240 να κερδίσει τους Σουηδούς στη 
μάχη του Νέβα - εξού και το προσωνύμιο Νιέφσκι 
δηλ. του Νέβα). Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για την Αθήνα.

ΜΟΣΧΑ ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά οικονομικής θέσης • Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο της 
Μόσχας • Πλήρες πρόγραμμα ελληνόφωνων ξεναγήσεων βάση προγράμματος • 3 διαν/σεις στο 
κεντρικό Moscow Palmira hotel 4* ή αντίστοιχο • Τοπικός ξεναγός με χρέη συνοδού που θα είναι 
μαζί σας καθημερινά • Πρωινό και δείπνο εντός των ξενοδοχείων • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων • Κόστος Βίζας (6 εργάσιμες), 
είσοδοι, ιατροφαρμακευτική ασφάλεια.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά οικονομικής θέσης σε απ΄ευθείας πτήσεις • Μεταφορές από/
προς το αεροδρόμιο της Αγίας Πετρούπολης • Πλήρες πρόγραμμα ελληνόφωνων ξεναγήσεων βάση 
προγράμματος • 4 Διαν/σεις στο κεντρικό Sokos Olympic Garden ή Vedensky 4*+ στην Αγία 
Πετρούπολη ή αντίστοιχο • Τοπικός ξεναγός με χρέη συνοδού, που θα είναι μαζί σας καθημερινά, σε 
όλη την διάρκεια της ημέρας • Πρωινό και δείπνο εντός των ξενοδοχείων • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων • Κόστος Βίζας (6 εργάσιμες), 
είσοδοι, ιατροφαρμακευτική ασφάλεια

1η μέρα: Πτήση για Mόσχα
Πτήση για Μόσχα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο με μία 
πρώτη πανοραμική βόλτα. Δείπνο. Διαν/ση.
2η μέρα: Ξενάγηση πόλης, Λίμνη των Κύκνων, Μουσείο
Μποροντινό
Η ξενάγηση της πόλης ξεκινά από την γέφυρα του 
Πατριάρχη και τον καθεδρικό ναό του Σωτήρος. 
Ακολουθεί η ομορφότερη πλατεία του κόσμου, η Κόκκινη 
(δηλαδή όμορφη) και ο λόφος των Σπουργιτιών με θέα 
στην πόλη. Στάση στην διάσημη Λίμνη των Κύκνων με 
θέα την όμορφη Μονή Νοβοντέβιτσι. Επόμενος σταθμός 
μας, 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. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
για δείπνο και διανυκτέρευση. Προαιρετική εκδρομή 
στο Σεργκιέβ Πασάντ 70 χλμ βορειοανατολικά της 
Μόσχας βρίσκεται το Βατικανό της Ορθόδοξης Ρωσίας 
και η Αγία Λαύρα του. Η πόλη - μέλος του Χρυσού 
Δακτυλίου της Ρωσίας και γενέτειρα της περίφημης 
κούκλας Ματρυόσκα - θα σας εντυπωσιάσει με το 
Κρεμλίνο της, τους περίτεχνους ναούς και την ξύλινη 
αγορά της περιμετρικά της Μονής.
3η μέρα: Κήποι Αλεξάνδρου, Κρεμλίνο, 
Θησαυροφυλάκιο Άρμουρυ, Πεζόδρομος Αρμπάτ, 
Κάτω Ανάκτορα (στάσεις Metro)
Η σημερινή ξενάγηση ξεκινάει με το διάσημο Μετρό 
της πόλης. Αφού θαυμάσετε τα "Κάτω Ανάκτορα 
του Λαού", η περιήγηση της πόλης συνεχίζεται με 

το Μετρό, βλέποντας τους κήπους του Αλεξάνδρου 
στις όχθες του ποταμού Νεγκλίναγια, το άγαλμα 
του Άγνωστου Στρατιώτη, την αιώνια φλόγα και 
τη σπηλιά του Κρεμλίνου. Εντός του Κρεμλίνου θα 
επισκεφθείτε τους ναούς της στέψης και ταφής των 
τσάρων. Στην πλατεία του Ιβάν του Μεγάλου θα 
θαυμάσετε το τεράστιο τσαρικό Κανόνι, το Μεγάλο 
Καμπαναριό και την τεράστια αχρησιμοποίητη τσαρική 
Καμπάνα. Τέλος, θα επισκεφθούμε το εξαιρετικό 
θησαυροφυλάκιο Άρμουρυ, με εκθέματα πολύτιμων 
δώρων του στέμματος, μοναδικές πανοπλίες ευγενών, 
αυτοκρατορικών ενδυμάτων, στεμμάτων, θρόνων και 
αμαξών.  Στάση για ξεκούραση στον διασημότερο 
πεζόδρομο της πόλης, τον Στάρι Αρμπάτ, περιοχή που 
θυμίζει την δική μας Πλάκα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
με το Μετρό. Δείπνο. Προαιρετική διασκέδαση με 
φολκλορικά συγκροτήματα ή μπαλέτο.
4η μέρα: Ιζμαΐλοβο, Μουσείο Κοσμοναυτών - Πτήση 
επιστροφής
Πρωινή επίσκεψη στο πάρκο Ιζμαΐλοβο (κάτι σαν το 
δικό μας Μοναστηράκι). Εκεί μπορείτε να δείτε μία 
ξύλινη αναδόμηση της παλιάς Ρωσίας και μία αγορά 
για να κάνετε παζάρια και να αγοράσετε σουβενίρ! 
Ακολουθεί επίσκεψη στο μουσείο Αστροναυτικής ή 
Κοσμοναυτών, Με μία σύντομη ιδιωτική βόλτα, θα έχετε 
την ευκαιρία να θαυμάσετε μερικές από τις πρωτιές των 
αστροναυτών της χώρας, όπως και τα βαλσαμωμένα 
δύο σκυλάκια Μπέλκα και Στρέλκα, που επέστρεψαν 
σώα από την εκτόξευση στο διάστημα και έτσι άνοιξαν 
τον δρόμο και για τον άνθρωπο. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

ΗΜ/ΝΙΕΣ Κάθε Τρίτη 17/7-18/9
Δίκλινο 490
Μονόκλινο + 180
Επιπλέον διαν/ση με πρωινό κατ’ άτομο σε δίκλινο + 60
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσήμων, εμπλουτισμένη ταξιδιωτική ασφάλεια € 350 

ΗΜ/ΝΙΕΣ Κάθε Παρασκευή 20/7-24/9
Δίκλινο 790
Μονόκλινο + 260
Επιπλέον διαν/ση με πρωινό κατ’ άτομο σε δίκλινο + 210
Φόροι, επίναυλος καυσίμων, βίζα, ιατροφαρμακευτική ασφάλεια, είσοδοι € 390. 

Λόφος Σπουργιτιών - Κρεμλίνο - Πεζόδρομος Αρμπάτ - Λίμνη των Κύκνων
Μουσείο Μποροντινό - Θησαυροφυλάκιο Άρμουρυ  - Στάσεις Μετρό

Πάρκο Ιζμαΐλοβο - Μουσείο Κοσμοναυτών

5ΗΜΕΡΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΟΥ 
ΒΟΡΡΑ, ΑΠΟ € 790

4ΗΜΕΡΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ 
ΑΠΟ € 490
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Aποδράσεις 28ης Οκτωβρίου στην Ευρώπη

ΠΑΡΙΣΙ - 5 μέρες από € 535 
Αναχ.: 13/06,20/06

ΠΑΡΙΣΙ - 6 μέρες από € 585
Αναχ.: 05/07,10/07,18/07, 25/07 02/08,08/08,09/08, 
15/08,23/08, 05/09 11/09

ΜΑΔΡΙΤΗ - 5 μέρες από € 545
Αναχ.: 13,20,27/7 & 3,10,17/8

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - 5 μέρες από € 645
Αναχ.: 13,20,27/6,4,11,18,25/7, 1,3,8,10,15,17,22,29/8
5,12,19/9

ΓΥΡΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ - 10 μέρες από € 995
Αναχ.: 18, 27/7, 7,16/8

ΒΟΡΕΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ - 10 μέρες από € 995
Αναχ.: 8,22/7, 1,14,26/8

ΙΣΠΑΝΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ - 10 μέρες από € 995
Αναχ.: 18/7, 8/8

ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - 5 μέρες από € 645
Αναχ.: 26/6,17,24,31/7, 7,14,21,28/8

ΜΑΔΡΙΤΗ - ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ - 5 μέρες από € 795
Αναχ.: 24/6,1,8,15,22,23,24,30/7, 5,6,7,13,14,20,26/8,2/9

BIENNH - 4 μέρες από € 485
Αναχ.: 19,26/7 & 2,11,24/8

ΠΡΑΓΑ - 4,5 μέρες από € 515
Αναχ.: 15,29/6,19,26,27/7, 2,3,11,15,23,24,30,31/8
14,21/9 & 5,12/10

ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - 8 μέρες από € 795
Αναχ.: 29/7, 5,12,19,26/8

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΑ
ΒΟΣΠΟΡΟΣ - 4,5 μέρες  από € 400 
αεροπορικώς
Αναχ.: κάθε Πέμπτη, Παρασκευή όλο το καλοκαιρι & 15/8

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΑ
ΒΟΣΠΟΡΟΣ - 7 μέρες από € 395
οδικώς
Αναχ.: 27/6,11,25/7, 10,14, 22/8, 5,19/9 & 3,17/10

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ - 5 μέρες από € 570
Αναχ.: 27/6, 12,26/7, 11,23/8, 6/9 & 11/10

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
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Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίων σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4) με την SUPERFAST FERRIES • Μεταφορές, 
εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* • 
Τέσσερα μπουφέ πρωινά & τέσσερα δείπνα (μενού 3 πιάτων) στο ξενοδοχείο μας • Εκδρομές, περιηγήσεις & επισκέψεις ως 
περιγράφονται ανωτέρω • Ξεναγός στην Πομπηία • Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι πόλεων, check point - parking 20 €/άτομο, εισιτήρια πλοίων & τελεφερίκ, μεταφορές στο Κάπρι, 
εισιτήρια πλοίου Ποζιτάνο - Αμάλφι, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους & λοιπά αξιοθέατα, αχθοφορικά, 
φιλοδωρήματα και ότι δεν αναφέρεται στα πιο πάνω προσφερόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα
Αναχώρηση από Αθήνα για Πάτρα. Επιβίβαση σε σύγχρονο 
ταχύπλοο για το ταξίδι μας προς το Μπάρι.

2η μέρα: Μπάρι - Σορρέντο - Σαλέρνο
Πρωινή άφιξη στο Μπάρι. Πρώτος σταθμός το Σορρέντο. 
Θα περπατήσουμε στη κεντρική Piazza Tasso και στα στενά 
εμπορικά δρομάκια της παλιάς πόλης για να καταλήξουμε στο 
μπαλκόνι της Villa Comunale με την υπέροχη θέα στον κόλπο 
της Νάπολης. Ελεύθερος χρόνος. Αναχώρηση για το ιστορικό 
Σαλέρνο. Τακτοποίηση σε 4* ξενοδοχείο στη περιοχή του 
Σαλέρνο. Δείπνο. 

3η μέρα: Σαλέρνο - Πομπηία - Νάπολη - Σαλέρνο
Πρωινή αναχώρηση για την Πομπηία, όπου θα ξεναγηθούμε 
στα ερείπια της πόλης που θάφτηκε στις στάχτες του Βεζούβιου 
το 79 μ.Χ. Αναχώρηση για τη Νάπολη. Μετά την περιήγησή μας 
στην όμορφη πόλη, χρόνος ελεύθερος για να κάνετε βόλτες, 
ψώνια ή να επισκεφθείτε το σημαντικότερο μουσείο της πόλης, 
με τις  τοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά της Πομπηίας. Γεύμα σε 
παραδοσιακή τρατορία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Σαλέρνο - Κοστιέρα Αμαλφιτάνα - Ποζιτάνο - Αμάλφι 
- (Ραβέλλο) - Σαλέρνο
Πρωινή αναχώρηση με καραβάκι (καιρού επιτρέποντος, έξοδα 
ατομικά) για το κουκλίστικο Ποζιτάνο. Περπατώντας στα 
στενά καλντερίμια με τα ολάνθιστα μπαλκόνια θα νιώσουμε 
τον κοσμοπολίτικο αέρα της εποχής του ’60. Φεύγοντας 
από το Ποζιτάνο και πάλι με καραβάκι, θα φθάσουμε στην 
"μητρόπολη της ακτής", το γραφικό Αμάλφι, που χάρισε το 
όνομά του στα 50 χιλιόμετρα της ακτογραμμής. Στον ελεύθερο 
χρόνο σας επισκεφθείτε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Ανδρέα 
και περπατήστε στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης. Σας 

προτείνουμε επίσης να επισκεφθείτε με πουλμανάκια HOP ON-
HOP OFF (έξοδα ατομικά) το σκαρφαλωμένο στα 305 μέτρα 
χωριό Ραβέλλο και να δείτε την βίλα Ρούφολο (Villa Rufolo) 
με τον πύργο, τους κήπους της και θέα που κόβει την ανάσα. 
Επιστροφή στο Αμάλφι και αναχώρηση για το Σαλέρνο. Δείπνο.

5η μέρα: Κάπρι … ο κήπος της Εδέμ, το νησί της Dolce Vita
Πρωινή αναχώρηση για το λιμάνι του Σαλέρνο, απ΄ όπου 
θα επιβιβαστούμε σε ταχύπλοο (καιρού επιτρέποντος, 
έξοδα ατομικά) με προορισμό έναν από τους πιο διάσημους 
ταξιδιωτικούς προορισμούς του κόσμου, το κομψό και 
φινετσάτο νησί Κάπρι. Φθάνοντας στη Marina Grande θα 
ανέβουμε με τελεφερίκ στον οικισμό του κοσμοπολίτικου Κάπρι, 
τη Χώρα, όπου θα επισκεφθούμε τους διάσημους κήπους του 
Αυγούστου και θα θαυμάσουμε τους επιβλητικούς βράχους 
Faraglioni - σήμα κατατεθέν του νησιού. Χρόνος ελεύθερος 
για φαγητό και shopping. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το 
Ανακάπρι (Άνω Κάπρι), όπου βρίσκεται η Villa San Michele και 
να ανεβείτε με τελεφερίκ στην κορυφή του Monte Solaro (589 
μέτρα, το ψηλότερο σημείο του νησιού με καταπληκτική θέα). 
Συγκέντρωση στη Marina Grande, επιβίβαση στο ταχύπλοο και 
αναχώρηση για το Σαλέρνο. Δείπνο.

6η μέρα: Σαλέρνο - Αρχαία Ποσειδωνία (Πέστουμ) - Μπάρι 
Πρωινή αναχώρηση για την αρχαία Ποσειδωνία, το Πέστουμ 
(Paestum, 30 χιλ. νότια του Σαλέρνο), που από τα ερείπιά 
της και τους επιβλητικούς ναούς της αναδύεται η ένδοξη 
ιστορία της Μεγάλης Ελλάδας. Ο ναός Basilica είναι το 
αρχαιότερο οικοδόμημα του δυτικού πολιτισμού στην 
περιοχή και είναι αφιερωμένος στην Ήρα. Εδώ και οι ναοί 
του Ποσειδώνα. Υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης και στο 
αρχαιολογικό μουσείο. Ελεύθερος χρόνος. Συνεχίζουμε προς 
το Μπάρι, επιβίβαση στο πλοίο και τακτοποίηση στις καμπίνες. 

Διανυκτέρευση εν πλω.

7η μέρα: Πάτρα - Αθήνα
Άφιξη στην Πάτρα και αναχώρηση για Αθήνα.

Σημειώσεις: Η ροή των εκδρομών, περιηγήσεων & ξεναγήσεων 
που περιγράφονται ανωτέρω ενδέχεται να αλλάξει για την 
καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος, χωρίς να παραλειφθεί 
κάτι. Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν θα επιτρέπουν 
την πλεύση των Καραβιών προς Ποζιτάνο & Αμάλφι, η εκδρομή 
θα πραγματοποιηθεί οδικώς, με πούλμαν της γραμμής.

ΚΟΣΤΙΕΡΑ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ
& bella ΝΑΠΟΛΗ

Αναχ.: 26 Ιουλίου, 9,14 Αυγούστου,
9 Σεπτεμβρίου, 7 μέρες οδικώς

Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 495
3ο άτομο έως 12 ετών 445
Μονόκλινο 655

Για τις αναχωρήσεις 9,14 Αυγούστου
υπάρχει επιβάρυνση 50 €/άτομο

Οδικές Αποδράσεις

ΑΜΑΛΦΙ

ΚΑΠΡΙ
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1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα / Πλοίο
Αναχώρηση από Αθήνα για Πάτρα και επιβίβαση στο πλοίο για 
Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω. 

2η μέρα: Ανκόνα - Φλωρεντία, Ξενάγηση 
Άφιξη στην Ανκόνα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της 
Τοσκάνης, την υπέροχη Φλωρεντία. Άφιξη  και ξενάγηση της 
πόλης κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε τα σημαντικότερα 
αξιοθέατα της πόλης, όπως τον επιβλητικό Ντουόμο με το 
φημισμένο καμπαναριό του Τζιότο, το Βαπτιστήριο, την εκκλησία 
Σάντα Κρότσε, την Πόντε Βέκιο και την Πιάτσα ντε λα Σινιορία 
κ.ά. Τακτοποίηση σε ένα από τα κεντρικά ξενοδοχεία GRAND 
MEDITERRANEO 4* (www.hotelmediterraneofirenze.com) σε 
ιδανική τοποθεσία για τις εξορμήσεις σας στην πόλη.

3η μέρα: Φλωρεντία - Σιένα - Σαν Τζιμινιάνο - Φλωρεντία
Πρωινή αναχώρηση για την πανέμορφη μεσαιωνική Σιένα, με τον 
επιβλητικό καθεδρικό ναό, την παγκοσμίως γνωστή κεντρική της 
πλατεία Campo και τον πύργο του Δημαρχείου. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε τη μεσαιωνική πόλη των κάστρων/πύργων, το Σαν 
Τζιμινιάνο, το "Μανχάταν της Τοσκάνης". 

4η μέρα:...στα εντυπωσιακά άγρια τοπία και παραλίες των 
Τσίνκουε Τέρρε (Πέντε Τόποι) - Φλωρεντία
Σήμερα θα επισκεφθούμε την ακτογραμμή των Τσίνκουε Τέρρε 
(Cinque Terre), των πέντε γραφικών μικρών χωριών με τα 
πολύχρωμα σπίτια τους κτισμένα στα απόκρημνα βράχια της 
Λιγυρίας, στην Ιταλική Ριβιέρα. Φθάνουμε στην Λα Σπέτσια, 
απ΄ όπου με τοπικό πλοιάριο και ακολουθώντας την δαντελωτή 
ακτογραμμή, θα προσεγγίζουμε το πρώτο χωριό, το Riomaggiore, 
με τα μικρά δαιδαλώδη δρομάκια. Στη συνέχεια, μετά από μια μικρή 
πεζοπορία στο ειδυλλιακό "Μονοπάτι της Αγάπης", φθάνουμε στο 
ρομαντικό Manarola. Με το πλοιάριο θα συνεχίσουμε τη διαδρομή 

μας, θα περάσουμε κάτω από το χωριό Corniglia (που βρίσκεται 
ψηλά πάνω από τη θάλασσα) και θα καταλήξουμε στο γοητευτικό 
χωριό Vernazza με τους πύργους και τα μεσαιωνικά παλάτια. Μετά 
την γνωριμία μας με την περιοχή, θα συνεχίσουμε με το πλοίο για 
το κοντινό Monterosso, το πιο ζωντανό από τα χωριά της περιοχής, 
το πιο δημοφιλές και με την πιο μεγάλη παραλία. Επιστροφή με 
το τοπικό τραίνο στην Λα Σπέτσια και επιστροφή το βράδυ στο 
ξενοδοχείο μας στην Φλωρεντία.

5η μέρα: Φλωρεντία Επίσκεψη στην Galleria Uffizi  και Εκδρομή 
Πίζα - Λούκα
Σήμερα θα επισκεφθούμε ένα από τα παλαιότερα μουσεία-
πινακοθήκες του κόσμου, την Galleria degli Uffizi, που διαθέτει μία 
από τις πιο αξιόλογες συλλογές αναγεννησιακής τέχνης (Τζιότο, 
Μποττιτσέλλι, Λεονάρντο ντα Βίντσι, Ραφαήλ, Τιτσιάνο, Βερονέζε, 
Μιχαήλ Άγγελος, Καραβάτζιο, Ρέμπραντ, Ρούμπενς, Ντύρερ, 
Γκόγια, Ελ Γκρέκο κ.ά.). Συνεχίζουμε για την ιστορική Πίζα και την 
κουκλίστικη Λούκα, που περιβάλλεται από ισχυρά αμυντικά τείχη. 
Στην πανέμορφη αυτή πόλη με την χαρακτηριστική ρυμοτομία, θα 
μας δοθεί η ευκαιρία να περπατήσουμε στα γραφικά της στενά 
με τα παλαιά αρχοντικά και την οβάλ πλατεία. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας. 

6η μέρα: Φλωρεντία - Ανκόνα / Πλοίο
Πρωινή αναχώρησή για την Ανκόνα και επιβίβαση στο πλοίο. 
Διανυκτέρευση εν πλω.

7η μέρα: Πάτρα - Αθήνα
Άφιξη στην Πάτρα και αναχώρηση για την Αθήνα. 

Σημείωση: Η ανωτέρω ροή των εκδρομών, ξεναγήσεων, 
επισκέψεων, ενδέχεται να αλλάζει για την καλύτερη διεξαγωγή του 
προγράμματος.

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίου ΠΑΤΡΑ-ΑΝΚΟΝΑ-ΠΑΤΡΑ, σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4) με την SUPERFAST 
ή τη MINOAN • Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε κεντρικά ξενοδοχεία της επιλογής σας • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα • 
Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις ως αναλυτικό ανωτέρω πρόγραμμα • Έμπειρος αρχηγός, συνοδός του γραφείου μας • 
Τοπικός ξεναγός στη Φλωρεντία • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα, εισιτήρια πλοιαρίων και τραίνου στο Τσίνκουε Τέρρε, 
εισιτήρια για προ κράτηση & είσοδο στη πινακοθήκη Uffizi,φόροι πόλεως, check points: € 20/άτομο, αχθοφορικά, αχθοφορικά, 
φιλοδωρήματα και ότι δεν αναφέρεται στα πιο πάνω προσφερόμενα.

Αναχ.: 28 Ιουλ., 4,11,18,25 Αυγ., 7 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο SMART PRICE

Δίκλινο 495 545
3ο άτομο έως 12 ετών 395 445
Μονόκλινο 645 695
SMART PRICE: Για κρατήσεις έως 30 μέρες πριν την αναχώρηση.

ΤΟΣΚΑΝΗ - CINQUE TERRE

Επιβάρυνση καμπινών στη σελίδα 5
Στην αναχώρηση 19,26 Αυγούστου υπάρχει επιβάρυνση 80 € κατ άτομο

Οδικές Αποδράσεις

ΤΟΣΚΑΝΗ RIOMAGGIORE

ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ
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1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα 
Αναχώρηση νωρίς το μεσημέρι από Αθήνα για το λιμάνι της 
Πάτρας με ενδιάμεση στάση. Τακτοποίηση στο πλοίο και 
απόπλους για Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω.
 
2η μέρα: Ανκόνα - Βενετία (Μέστρε) 
Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα το μεσημέρι και άμεση 
αναχώρηση για το Μέστρε της Βενετίας. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο και επίσκεψη στη μαγευτική Βενετία. 
Με ιδιωτικό πλοιάριο (έξοδα ατομικά), θα φθάσουμε στην 
πλατεία του Αγίου Μάρκου για να θαυμάσουμε την ομώνυμη 
εκκλησία, τη Γέφυρα των Στεναγμών, τον Πύργο του Ρολογιού, 
το παλάτι των Δόγηδων κ.ά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
 
3η μέρα: Βενετία - Φλωρεντία 
Ολοκληρώνουμε τη γνωριμία μας με την "Βασίλισσα της  
Αδριατικής", με μια ακόμη σύντομη επίσκεψη, για όσους 
επιθυμούν, για περιπάτους και αγορές αναμνηστικών. 
Αμέσως μετά αναχωρούμε για Φλωρεντία. Άφιξη νωρίς το 
βράδυ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και χρόνος 
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με τη φωτισμένη πόλη.
 
4η μέρα: Φλωρεντία - Σιένα - Ρώμη  
Ξενάγηση στην πόλη της αναγέννησης, για να δούμε και 
να θαυμάσουμε, μεταξύ άλλων τον καθεδρικό ναό της 
Παναγίας των Λουλουδιών, το Βαπτιστήριο, την πλατεία 
Ντέλλα Σινιορία, το Παλάτσο Βέκκιο - σημερινό Δημαρχείο, 
την εκκλησία Σάντα Κρότσε και την παλαιότερη γέφυρα του 
Άρνο, το Πόντε Βέκκιο. Νωρίς το μεσημέρι αναχώρηση για 
Ρώμη, με μία ευχάριστη παράκαμψη στην όμορφη Σιένα, 
με τα αγέρωχα αρχοντικά, τα στενά καλντερίμια, τις ήσυχες 

πλατείες και τις εκκλησίες μαυρισμένες από τον χρόνο, όλα 
μέσα σε ένα κάδρο από καλοφτιαγμένα τείχη και στερεούς 
πύργους. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη 
Πιάτσα Ντελ Κάμπο, την κεντρική πλατεία της πόλης, που 
πλαισιώνεται από το υπέροχο Δημαρχείο. Εντυπωσιακός 
και ο καθεδρικός ναός με το αριστουργηματικό του δάπεδο, 
τα περίτεχνα ξυλόγλυπτα και τις μοναδικές τοιχογραφίες του. 
Άφιξη στη Ρώμη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
 
5η μέρα: Ρώμη, Πανοραμική ξενάγηση πόλης 
Πανοραμική ξενάγηση στην "Αιώνια "Πόλη". Ξεκινάμε από 
τις κατακόμβες και συνεχίζουμε με την Αψίδα του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου, το Κολοσσαίο, τις αυτοκρατορικές αγορές, το 
μνημείο του Βιτόριο Εμμανουέλε, την Πιάτσα Βενέτσια, τον 
λόφο του Καπιτωλίου κ.ά. Ολοκληρώνουμε την επίσκεψή μας 
στο Βατικανό με την πλατεία, τον ναό του Αγίου Πέτρου και 
τη μεγαλόπρεπη βασιλική του. Στον ελεύθερο χρόνο μπορείτε 
να επιλέξετε μια επίσκεψη στα μουσεία του Βατικανού ή 
περιπάτους στον εμπορικό δρόμο Via del’ Corso, που ξεκινά 
από την Πιάτσα Βενέτσια και καταλήγει στην Πιάτσα ντελ 
Πόπολο, με εύκολη πρόσβαση στη Φοντάνα ντι Τρέβι, το 
Πάνθεον, την Πιάτσα Κολόνα και την Πιάτσα ντι Ισπάνια. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο. 
 
6η μέρα: Ρώμη - Πομπηία - Μπάρι 
Πρωινή αναχώρηση για Πομπηία και επίσκεψη του 
αρχαιολογικού χώρου της νεκρής πόλης, που θάφτηκε 
κάτω από την πυρακτωμένη λάβα του Βεζούβιου. Γεύμα 
(προαιρετικά) και συνεχίζουμε για το λιμάνι του Μπάρι. 
Τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για Πάτρα. 
Διανυκτέρευση εν πλω. 

7η μέρα: Πάτρα - Αθήνα
Άφιξη στο λιμάνι της Πάτρας το μεσημέρι και αναχώρηση για 
Αθήνα με ενδιάμεση στάση, όπου φθάνουμε τρεις περίπου 
ώρες αργότερα.

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

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίων ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ και αντίστροφα σε τετράκλινες καμπίνες (ΑΒ4) • Τέσσερις 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* • Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία (4 πρωινά, 4 δείπνα) • Μεταφορές, περιηγήσεις με 
πολυτελή, κλιματιζόμενα πούλμαν • Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • Αρχηγός-συνοδός • Ασφαλιστική κάλυψη 
αστικής επαγγελματικής ευθύνης • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε Μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, ποτά στα προσφερόμενα γεύματα ή δείπνα. 
Ότι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό και ότι ρητά δεν αναφέρεται στις παροχές του προγράμματος. Φόροι 
ξενοδοχείων και Check point (25 € ανά άτομο). Εισιτήριο Βαπορέτου (25 € ανά άτομο).

ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΑΝΚΟΝΑ -  ΒΕΝΕΤΙΑ -  ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ -  Σ ΙΕΝΑ -  ΡΩΜΗ -  ΠΟΜΠΗΙΑ -  ΜΠAΡΙ

Αναχ.: 14,21 Ιουλ., 2,11,20 Αυγ.,
3,15,29 Σεπτ., 13,27 Οκτ., 7 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 495
3ο άτομο έως 12 ετών 445
Μονόκλινο 640

Οδικές Αποδράσεις

ΒΕΝΕΤΙΑ

ΡΏΜΗ
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1η μέρα: Αθήνα - Νις/Σερβία 
Αναχώρηση στις 06:00 από Αθήνα για τον συνοριακό 
σταθμό των Ευζώνων. Συνεχίζουμε για την περιοχή Νις. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Νις - Βουδαπέστη/Ουγγαρία
Πρωινή αναχώρηση για Βουδαπέστη. Προσπερνώντας το 
Βελιγράδι - την πρωτεύουσα της Σερβίας - και το Νόβισαντ, 
καταλήγουμε αργά το απόγευμα στην πρωτεύουσα της 
Ουγγαρίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και 
προαιρετικά Μίνι κρουαζιέρα με τουριστικό πλοιάριο στον 
Δούναβη, απολαμβάνοντας έτσι την νυκτερινή όψη της 
πόλης. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Βουδαπέστη
Η ξενάγησή μας ξεκινά από τη Βούδα και τον λόφο του 
Γκέλερτ. Στη συνέχεια θα δούμε τους Πύργους των 
Ψαράδων και την θαυμαστή εκκλησία του Ματία, όπου 
στέφονταν οι βασιλιάδες και θα απολαύσουμε την 
εξαιρετική θέα που προσφέρει η πόλη με τις πολλές και 
επιβλητικές γέφυρες και το 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. Τελειώνουμε 
με τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου. Γεύμα και 
στον ελεύθερο χρόνο που ακολουθεί, μπορούμε να 
επισκεφθούμε τον εμπορικό δρόμο Vaci. Για το βράδυ σας 
προτείνουμε (προαιρετικά), διασκέδαση σε παραδοσιακή 
ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά και κρασί.
4η μέρα: Βουδαπέστη - Πράγα/Τσεχία 
Πρωινή αναχώρηση για Πράγα. Άφιξη στην "Χρυσή πόλη" 
και πρώτη γνωριμία με τα αξιοθέατά της. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο.
5η μέρα: Πράγα - Κάρλοβι Βάρυ - Πράγα
Η ξενάγηση της πόλης ξεκινά από την Καστρούπολη με 
τον μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου Βίτο. Κατηφορίζουμε στη 
συνέχεια για να δούμε τον ναό του Αγίου Γεωργίου, τη 
γέφυρα του Καρόλου και να καταλήξουμε στο Δημαρχείο 
με το Αστρονομικό Ρολόι, την οδό Παρισίων, την Εβραϊκή 

Συνοικία και τη γέφυρα του Τσεχ. Αμέσως μετά θα 
επισκεφθούμε το γραφικό καταπράσινο θέρετρο Κάρλοβι 
Βάρυ με τις φημισμένες ιαματικές πηγές στην κοιλάδα του 
ποταμού Τέμπλα. Τον 14ο αιώνα ονομάστηκε "Βασιλική 
Πόλη" από τον αυτοκράτορα Κάρολο Δ΄ και έκτοτε 
καθιερώθηκε σαν τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων 
των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής, όπως 
ο τσάρος Πέτρος, ο Γκαίτε, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ, ο 
Μαρξ κ.ά. Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσουμε στα 
γραφικά δρομάκια ή να κάνουμε αγορές στα πολυάριθμα 
τουριστικά καταστήματα. Επιστροφή στην Πράγα. Δείπνο.
6η μέρα: Πράγα (Προαιρετική εκδρομή στη Δρέσδη) 
Ημέρα ελεύθερη ή προαιρετικά εκδρομή στη Δρέσδη, 
τη "Φλωρεντία των Γερμανών". Χρόνος ελεύθερος και 
επιστροφή στην Πράγα. Δείπνο.
7η μέρα: Πράγα - Βιέννη/Αυστρία
Πρωινή αναχώρηση για Βιέννη. Νωρίς το μεσημέρι 
φθάνουμε στην πόλη του Στράους και θα έχουμε την 
ευκαιρία να ξεναγηθούμε στο σπουδαιότερο παλάτι 
της Βιέννης, το Σενμπρούν, ενώ στην πανοραμική μας 
περιήγηση θα δούμε τα κτίρια του Δακτυλίου (Ring), την 
κρατική Όπερα, τα μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Ιστορίας 
της Τέχνης, τους αυτοκρατορικούς και λαϊκούς κήπους, 
το παλάτι Χόφμπουργκ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, 
το Χρηματιστήριο και το Πανεπιστήμιο. Ακολουθεί η 
πλατεία Σβάρτσενμπεργκ με το ομώνυμο άγαλμα και ο 
γοτθικού ρυθμού Καθεδρικός Ναός του Αγίου Στεφάνου. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο σε εστιατόριο της 
πόλης.
8η μέρα: Βιέννη - Νις/Σερβία
Πρωινή αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για την 
περιοχή της Νις. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο.
9η μέρα: Νις - Αθήνα
Αφήνουμε σήμερα τη Σερβία με προορισμό τον συνοριακό 
σταθμό των Ευζώνων. 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.

Περιλαμβάνονται: • Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (3* - 4* στη 
Σερβία) • Ημιδιατροφή (8 πρωινά, 1 γεύμα και 7 δείπνα) • Εκδρομές 
περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν • Ξεναγήσεις σύμφωνα με 
το πρόγραμμα • Αρχηγός-συνοδός • Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης 
• Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους 
• Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα ή δείπνα • Ότι αναφέρεται ως 
προτεινόμενο ή προαιρετικό και ότι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα 
και τις παροχές του.

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
ΠΡΑΓΑ - ΒΙΕΝΝΗ - (ΔΡΕΣΔΗ)

Αναχ.: 7,14,21,30 Ιουλ., 4,11,18,25 Αυγ., 
16,30 Σεπτ., 13,20 Οκτ., 9 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 525

3ο άτομο έως 12 ετών 470

Μονόκλινο 750

Οδικές Αποδράσεις

ΒΟΎΔΑΠΕΣΤΗ
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1η μέρα: Αθήνα - Σοφία 
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για Προμαχώνα, με ενδιάμεσες στάσεις 
στην περιοχή της Λαμίας και της Λάρισας. Άφιξη το βράδυ στη 
Σόφια. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Σοφία - Σινάια 
Πρωινή σύντομη περιήγηση της πόλης και αναχώρηση με 
ενδιάμεσες στάσεις για Σινάια. Άφιξη το βράδυ και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Σινάια - Πέλες - Καρπάθια - Φρούριο Μπραν - Μπρασόβ 
Πρωινή επίσκεψη στο παλάτι Πέλες και αναχώρηση για το φρούριο 
Μπραν (Πύργος του Δράκουλα). Μετά την επίσκεψή μας θα 
συνεχίσουμε για την μεσαιωνική πόλη Μπρασόβ με την Μαύρη 
εκκλησία. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Μπρασόβ - Ιάσιο 
Πρωινή αναχώρηση για το Ιάσιο, την παλιότερη πόλη της 
Ρουμανίας και σπουδαίο ελληνικό πνευματικό κέντρο. Από εκεί 
ο Αλέξανδρος Υψηλάντης κήρυξε την επανάσταση εναντίον των 
Τούρκων. Φθάνοντας, θα ξεκινήσουμε την περιήγηση της πόλης, 
κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την πλατεία της Ένωσης, 
το Μέγαρο Πολιτισμού, το Εθνικό Θέατρο, τις εκκλησίες των τριών 
Ιεραρχών κ.ά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

5ημέρα: Ιάσιο - Μοναστήρια Ρουμανικής Μολδαβίας - Μπουκοβίνας 
Γκούρα Χομορουλούι 
Μια υπέροχη μέρα, με μοναδικά τοπία ξεκινάει. Η διαδρομή μας με 
κατεύθυνση την Μπουκοβίνα, μας οδηγεί στα πιο αντιπροσωπευτικά 
Μοναστήρια της περιοχής, που κρύβουν το καθένα την δική του 
ιστορία. Θα επισκεφθούμε τις ιερές μόνες Sucevita και Moldovita, 
που προστατεύονται από την UNESCO. Το βράδυ καταλήγουμε 
στην Γκούρα Χομορουλούι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

6η μέρα: Γκούρα Χομορουλούι - Μονή Βορονέτ - Αλατωρυχείο 
Turda - Κλουζ Ναπόκα 
Πρωινή επίσκεψη στη Μονή Βορονέτ, που είναι διάσημη τόσο 
για τις εσωτερικές, όσο και για τις εξωτερικές τοιχογραφίες της. 
Η διαδρομή μας συνεχίζεται προς την Κλουζ Ναπόκα, ένα από 
τα κυριότερα βιομηχανικά, επιστημονικά και πολιτιστικά κέντρα 
της Ρουμανίας, την οποία κατ΄ αρχήν θα προσπεράσουμε, για να 

επισκεφθούμε το μεγαλύτερο μουσείο-αλατωρυχείο στον κόσμο, το 
Salina Turda, που ήταν γνωστό από τους αρχαίους χρόνους. Το 
περίφημο αλατωρυχείο της Turda ανακαινίστηκε και μετατράπηκε 
σε δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο. Αναχώρηση για την Κλουζ 
Ναπόκα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

7η μέρα: Κλουζ Ναπόκα - Σιμπίου - Βουκουρέστι 
Σήμερα θα κατευθυνθούμε προς την Ρουμανική πρωτεύουσα, με 
ενδιάμεσο σταθμό το Σιμπίου, μια από τις γραφικότερες πόλεις της 
Ρουμανίας, που διατηρεί αναλλοίωτα τα μεσαιωνικά της στοιχεία 
και διαθέτει το πολύ αξιόλογο υπαίθριο Εθνογραφικό Μουσείο 
Αstra. Με ενδιάμεση στάση, θα φθάσουμε το βράδυ στο ξενοδοχείο 
μας στο Βουκουρέστι.

8η μέρα: Βουκουρέστι 
Η πανοραμική μας ξενάγηση ξεκινά από το παλάτι της Άνοιξης, το 
παλάτι όπου διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου. Θα συνεχίσουμε 
με το Μουσείο του χωριού και το παλάτι της Βουλής. Κατά τη 
διάρκεια της περιήγησης μας, θα θαυμάσουμε επίσης το Αντενέουμ, 
το πιο φημισμένο Μέγαρο Μουσικής της χώρας, τα ανάκτορα 
της βασιλικής οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου, που είναι 
εμπνευσμένη από την αντίστοιχη του Παρισιού, το Ορθόδοξο 
Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία, το μνημείο του Πυροσβέστη 
και την στρατιωτική Ακαδημία. Χρόνος ελεύθερος για περιπάτους 
στην παλαιά πόλη. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

9η μέρα: Βουκουρέστι - Πλεβεν - Σόφια 
Πρωινή αναχώρηση για Σόφια με ενδιάμεσο σταθμό το Πλέβεν, 
όπου θα έχουμε σύντομη στάση. Άφιξη νωρίς το βράδυ, δείπνο και 
χρόνος ελεύθερος για περιπάτους γνωριμίας με την πρωτεύουσα 
της Βουλγαρίας. Διανυκτέρευση. 

10η μέρα: Σόφια - Σαντάσκι - Αθήνα 
Σήμερα αναχωρούμε για την Αθήνα από τη γνωστή μας πλέον 
διαδρομή, με μικρή ενδιάμεση στάση στη λουτρόπολη Σαντάσκι. 
Ακολούθως, μέσω Προμαχώνα και με ενδιάμεσες στάσεις, 
φθάνουμε το βράδυ Αθήνα.

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

Περιλαμβάνονται: • 9 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα 
ξενοδοχεία 3*plus, 4* • Ημιδιατροφή (9 πρωινά, 9 δείπνα) • 
Εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 
• 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 ή δείπνα • Ότι 
αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό και ότι ρητά δεν 
αναφέρεται στο πρόγραμμα και τις παροχές του.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΑΣ

Αναχ.: 1,15,29 Ιουλ., 5,12,22 Αυγ.,
17 Σεπτ., 1 Οκτ., 10 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 575

3ο άτομο έως 12 ετών 515

Μονόκλινο 790

Οδικές Αποδράσεις

ΣΙΝΑΙΑ

ΜΠΡΑΣΟΒ

ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΑ
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1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα
Αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας με ενδιάμεση στάση. 
Τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για Ανκόνα. 
Διανυκτέρευση εν πλω.
 2η μέρα: Ανκόνα - Τυρόλο
Άφιξη και άμεση αναχώρηση για την περιοχή του Τυρόλο. 
Διασχίζουμε τις εύφορες πεδιάδες, προσπερνάμε την Μπολόνια 
και την Βερόνα, καθώς αρχίζει η ανάβαση προς το Τρέντο και 
το Μπολζάνο. Το βράδυ τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, στην 
ευρύτερη περιοχή του Ίνσμπρουκ.
3η μέρα: Ίνσμπρουκ - Μονάχο - Μανχάιμ 
Σύντομη επίσκεψη στην πόλη και αναχώρηση για Μονάχο. 
Μετά την επίσκεψή μας θα συνεχίσουμε για το ξενοδοχείο μας 
στην περιοχή του Μανχάιμ. 
4η μέρα: Μανχάιμ - Ρήνος - Κολωνία - Άμστερνταμ
Ενδιαφέρουσα και η σημερινή διαδρομή με συνεχώς 
εναλλασσόμενες παραστάσεις. Άφιξη στην Κολωνία, σύντομη 
στάση και συνεχίζουμε για το Άμστερνταμ. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. 
5η μέρα: Άμστερνταμ, Ξενάγηση (Προαιρετική εκδρομή: 
Ζάανταμ, Βόλενταμ) 
Πανοραμική ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Θα 
δούμε την πλατεία Νταμ, το παλαιό Δημαρχείο, τον Καθεδρικό 
ναό του Αγίου Νικολάου κ.ά. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη. 
Προτείνουμε προαιρετική επίσκεψη στο γραφικό χωριό 
Ζάανταμ με τους περίφημους ανεμόμυλους και στο πανέμορφο 
χωριό των ψαράδων, Βόλενταμ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Άμστερνταμ - Χάγη - Ρόττερνταμ - Βρυξέλλες 
Πρωινή αναχώρηση για Βρυξέλλες. Η διαδρομή μας ξεχωριστή 
και ενδιαφέρουσα, αφού περιλαμβάνει δύο σημαντικές 
επισκέψεις: τη Χάγη με το γνωστό σε όλους Διεθνές Δικαστήριο, 
το Κοινοβούλιο, αλλά και το παλαιό δημαρχείο, καθώς και το 
μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης, το Ρόττερνταμ. Συνεχίζουμε 
για τις Βρυξέλλες. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
7η μέρα: Βρυξέλλες, Περιήγηση 
Περιήγηση στην Βελγική πρωτεύουσα, για να γνωρίσουμε 
την περίφημη Γκραν Πλας, το Δικαστικό μέγαρο, το μνημείο 
του Άγνωστου Στρατιώτη και το μέγαρο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
8η μέρα: Βρυξέλλες - Γάνδη - Μπρυζ - Βρυξέλλες
Ημερήσια εκδρομή στην όμορφη πόλη της Γάνδης, στο 
ιστορικό κέντρο της οποίας θα δούμε χαρακτηριστικά κτίρια 
μεσαιωνικής και αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής. Ακολουθεί 

επίσκεψη στη Μπρύζ, μια ακόμη ιδιαίτερη Βελγική πόλη, που 
κυριαρχείται από το υδάτινο στοιχείο, κυρίως στο ιστορικό 
κέντρο, αλλά και στα περίχωρα. Μια πόλη με αρκετούς 
ναούς κυρίως γοτθικού ρυθμού, αλλά και πολλούς πύργους. 
Επιστροφή αργά το απόγευμα στις Βρυξέλλες.
9η μέρα: Βρυξέλλες - Λουξεμβούργο - Στρασβούργο 
Σήμερα κατευθυνόμαστε στο Λουξεμβούργο και το 
Στρασβούργο. Θα έχουμε ανάλογες στάσεις, αρχικά στο 
Λουξεμβούργο, όπου θα περιηγηθούμε. Επόμενος σταθμός 
μας η Έδρα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Στρασβούργο, 
όπου θα δούμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης, 
όπως την πλατεία Κλέμπερ, τον καθεδρικό ναό και το 
κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νωρίς το βράδυ θα 
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο.
10η μέρα: Στρασβούργο - Ζυρίχη - Λουκέρνη - Μιλάνο 
Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας στην περιοχή των Γερμανο-
ελβετικών συνόρων, μέσα από μια αδιάκοπη διαδοχή λόφων, 
προβάλουν αντικριστά οι ορεινοί όγκοι του Μέλανα Δρυμού. 
Το δρομολόγιό μας ανεβαίνει πάλι στην κοιλάδα του Ρήνου και 
μας οδηγεί στη Ζυρίχη, τη μεγαλύτερη Ελβετική πόλη, όπου θα 
έχουμε λίγο χρόνο να περπατήσουμε στη Μπανχοφστράσσε 
και να φθάσουμε μέχρι την παραλία της όμορφης λίμνης. Στην 
πόλη της Λουκέρνης φθάνουμε αργότερα για τον απογευματινό 
καφέ, πλάι στην όμορφη λίμνη με τη σκεπαστή γέφυρα και 
το μνημείο του Λιονταριού. Η μαγεία των Ελβετικών τοπίων 
θα συνεχιστεί στη διαδρομή μας προς το Λουγκάνο και την 
ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου, όπου θα έχουμε δείπνο και 
διανυκτέρευση.
11η μέρα: Μιλάνο - Ανκόνα
Νωρίς το πρωί αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα. 
Τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για Πάτρα. 
Διανυκτέρευση εν πλω.
12η μέρα: Πάτρα - Αθήνα 
Άφιξη στο λιμάνι της Πάτρας και αναχώρηση για Αθήνα 
με ενδιάμεση στάση, όπου φθάνουμε τρεις περίπου ώρες 
αργότερα.

Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι και η διανυκτέρευση στο Τυρόλο να 
μεταφερθεί στην περιοχή της Βερόνας. Τελικό πρόγραμμα με 
το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίων σε 4κλινες καμπίνες 
με W.C (AB4) • Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* plus, 
4* • Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία εκτός της 2ης μέρας (9 
πρωινά, 8 δείπνα) • Εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελή 
κλιματιζόμενα πούλμαν • Ξεναγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα • Αρχηγός-συνοδός • Ασφαλιστική κάλυψη 
αστικής ευθύνης • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, 
αρχαιολογικούς χώρους • Ποτά στα προσφερόμενα 
γεύματα ή δείπνα • Ότι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή 
προαιρετικό και ότι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα 
και τις παροχές του • Φόροι ξενοδοχείων και Check point 
(30 €/άτομο).

Αναχ.: 23 Ιουν., 16,30 Ιουλ., 11 Αυγ.,
15 Σεπτ., 5,26 Οκτ., 12 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 945

3ο άτομο έως 12 ετών 850

Μονόκλινο 1330

ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Οδικές Αποδράσεις

ΛΟΎΞΕΜΒΟΎΡΓΟ

ΒΟΛΕΝΤΑΜ

ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ
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1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα
Αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας με ενδιάμεση στάση. 
Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Ανκόνα. Διανυκτέρευση 
εν πλω.

2η μέρα: Ανκόνα - Νοβάρα ή Αόστα
Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνας και άμεση αναχώρηση για 
Αόστα. Η διαδρομή μας περνά από την κεντρική και βόρεια 
Ιταλία, διασχίζοντας τις εύφορες πεδιάδες της Αιμίλια Ρομάνια 
με ενδιάμεσες στάσεις. Αφού προσπεράσουμε το Μιλάνο, θα 
φθάσουμε στην περιοχή της Νοβάρα ή της Αόστα για δείπνο 
και διανυκτέρευση.

3η μέρα: Αόστα - Γενεύη - Παρίσι
Μέσω του τούνελ Μont Blanc, θα περάσουμε σήμερα στην 
Ελβετία και τη Γενεύη, όπου θα έχουμε σύντομη περιήγηση στην 
πόλη της διπλωματίας, με το μέγαρο των Ηνωμένων Εθνών, 
το μνημείο της Μεταρρύθμισης κ.ά. Αποχαιρετάμε την πόλη 
και τη λίμνη Λεμάν, βγάζοντας αναμνηστικές φωτογραφίες με 
φόντο τα Λεύκα Όρη και ξεκινάμε για Παρίσι. Φωτισμένη ήδη 
η Γαλλική πρωτεύουσα μόλις φθάνουμε το βράδυ και η πρώτη 
εικόνα είναι εντυπωσιακή. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Παρίσι, Μουσείο Λούβρου, Βερσαλλίες
Γνωριμία με το ιστορικό και μοντέρνο Παρίσι. Η σημερινή 
πανοραμική μας ξενάγηση περιλαμβάνει την Όπερα, την Αψίδα 
του Θριάμβου, το Τροκαντερό, τον Πύργο του Άιφελ, το Μέγαρο 
των Απομάχων κ.ά. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε το μουσείο 
του Λούβρου, ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα μουσεία 
τέχνης στον κόσμο. Φιλοξενεί περίπου 35.000 μεγάλης αξίας 
εκθέματα, που περιλαμβάνουν έργα της αρχαιότητας και της 
μεσαιωνικής τέχνης μέχρι το 1848. Μεταξύ άλλων θα δούμε την 
Αφροδίτη της Μήλου, την Νίκη της Σαμοθράκης και την γνωστή 
Μόνα Λίζα του Ντα Βίντσι. Λίγο αργότερα θα επισκεφθούμε 
τα ανάκτορα των Βερσαλλιών με τους πανέμορφους 
κήπους. Επιστροφή στο Παρίσι και επίσκεψη στον λόφο της 
Μονμάρτρης.

5η μέρα: Παρίσι, Eurodisney
Ο μαγικός κόσμος της Eurodisney μας περιμένει σήμερα για 
να μας χαρίσει πολλές συγκινήσεις. Θα ξεκινήσουμε αμέσως 
το ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών με το τραινάκι των 

πειρατών, θα περάσουμε από τον μικρόκοσμο, θα ανεβούμε στο 
διαστημικό βουνό, θα οδηγήσουμε το δικό μας διαστημόπλοιο 
στο Σταρ Τουρς και θα επισκεφθούμε τον μαγικό κόσμο της 
Κοιμωμένης, του Πινόκιο, του Πήτερ Παν και της Χιονάτης με 
τους επτά Νάνους. Επιστροφή στο Παρίσι το απόγευμα.

6η μέρα: Παρίσι, Ημέρα ελεύθερη (Προαιρετική εκδρομή: 
Νορμανδία)
Ημέρα ελεύθερη ή εναλλακτικά σας προτείνουμε (έξοδα 
ατομικά) μια εκδρομή στις γραφικές ακτές της Νορμανδίας, με 
την μεσαιωνική Ονφλέρ, την ειδυλλιακή Ντωβίλ και τη δίδυμή 
της Τρουβίλ. Επιστροφή στο Παρίσι.

7η μέρα: Παρίσι - Στρασβούργο
Η έδρα του Συμβουλίου της Ευρώπης και πρωτεύουσα της 
Αλσατίας, το Στρασβούργο, θα είναι ο επόμενος σταθμός 
του οδοιπορικού μας. Η πλατεία Κλέμπερ, ο καθεδρικός ναός 
από κόκκινο ψαμμόλιθο, καθώς και το κτίριο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου είναι τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης. 
Νωρίς το βράδυ θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας για 
δείπνο και διανυκτέρευση.

8η μέρα: Στρασβούργο - Ζυρίχη - Λουκέρνη - Μιλάνο
Μια υπέροχη διαδρομή μας οδηγεί σήμερα στη Ζυρίχη, όπου 
θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στους κεντρικούς 
πεζόδρομους της παλιάς πόλης, να δούμε την Φραουμύνστερ, 
τον πύργο του Ρολογιού κ.ά. Σύντομη επίσκεψη στη Λουκέρνη, 
που είναι κτισμένη στην άκρη της λίμνης των Τεσσάρων 
Καντονιών με την χαρακτηριστική γραφική ξύλινη γέφυρα και 
το μνημείο του Λιονταριού. Αμέσως μετά, μέσω του τούνελ του 
Αγίου Γκοτάρδου και με τα καταπράσινα πανέμορφα τοπία 
να μας συνοδεύουν, θα φθάσουμε το βράδυ στο ξενοδοχείο 
μας, στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου, για δείπνο και 
διανυκτέρευση.

9η μέρα: Μιλάνο - Ανκόνα
Πρωινή αναχώρηση για Ανκόνα μέσω Μπολόνιας. Επιβίβαση 
στο πλοίο και απόπλους για Πάτρα. Διανυκτέρευση εν πλω.

10η μέρα: Πάτρα - Αθήνα 
Άφιξη στην Πάτρα και αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση 
στάση, όπου φθάνουμε τρεις περίπου ώρες αργότερα.

Περιλαμβάνονται: • Εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελή 
κλιματιζόμενα πούλμαν • Επτά διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα 
ξενοδοχεία 3*sup., 4* • Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία (7 πρωινά, 
7 δείπνα) • Εισιτήρια πλοίων σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες 
με W.C (ΑΒ4) • Ξεναγήσεις βάση προγράμματος • Αρχηγός-
συνοδός • Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς 
χώρους • Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα ή δείπνα • Ό,τι 
αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό και ό,τι ρητά 
δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα και τις παροχές του • Φόροι 
ξενοδοχείων και Check point (25 €/άτομο)

Αναχ.: 22 Ιουν., 2,16,30 Ιουλ.,
4,13 Αυγ., 2,21 Σεπτ., 10 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 775

3ο άτ. έως 12 ετών 695

Μονόκλινο 1060

ΠΑΡΙΣΙ - ΑΛΣΑΤΙΑ - ΕΛΒΕΤΙΑ

Οδικές Αποδράσεις

ΚΟΛΜΑΡ

ΖΎΡΙΧΗ

ΠΑΡΙΣΙ
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1η μέρα: Αθήνα - Νις/Σερβία
Αναχώρηση στις 06:00 από ΑΘΗΝΑ για τον συνοριακό 
σταθμό των Ευζώνων. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και 
συνεχίζουμε για την περιοχή της Νις. 

2η μέρα: Νις - Βουδαπέστη/Ουγγαρία
Πρωινή αναχώρηση για την πανέμορφη Βουδαπέστη. Άφιξη 
το απόγευμα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος 
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία. 

3η μέρα: Βουδαπέστη - Κρακοβία   
Σύντομη περιήγηση στη Βουδαπέστη. Εν συνεχεία, μέσα από 
μία ενδιαφέρουσα διαδρομή, φθάνουμε στην πιο όμορφη 
ίσως πόλη της Πολωνίας, την Κρακοβία. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο και χρόνος ελεύθερος στην πόλη που 
συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο της Unesco 

4η μέρα: Κρακοβία, Ξενάγηση, Αλατωρυχεία Βιελίτσκα
Πανοραμική ξενάγηση, κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
δούμε την πανέμορφη μεσαιωνική πλατεία με την παλαιά 
υφασματαγορά και το μνημείο του εθνικού ποιητή  Άνταμ 
Μιτσκιέβιτς (Mickiewicz), την εκκλησία της Παναγίας και 
θα καταλήξουμε στο μεσαιωνικό Κάστρο, όπου μαζί με τον 
βασιλικό Πύργο, δεσπόζουν από τον λόφο. Στη συνέχεια 
αναχωρούμε για τα ορυχεία αλατιού της Βιελίτσκα, ένα από τα 
πιο παλιά ορυχεία αλατιού του κόσμου, μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς Unesco. Η διαδρομή μέσα στα αλατωρυχεία 
περιλαμβάνει πανέμορφα σπήλαια, διαδρόμους, αγάλματα 
από αλάτι, πολυελαίους από κρυστάλλους αλατιού, 
παρεκκλήσια, ακόμα και έναν καθεδρικό ναό!. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο.

5η μέρα: Κρακοβία - Άουσβιτς - Σεστόχοβα - Βαρσοβία 
Πρωινή επίσκεψη στο Άουσβιτς, ένα από τα μεγαλύτερα 
ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Το Άουσβιτς 
περιελάμβανε πολλές μονάδες, η μεγαλύτερη των οποίων 
ήταν το Μπιρκενάου. Συνεχίζουμε  με στάση στην 
Czestochova, για να επισκεφθούμε το μοναστήρι Γιάσνα 
Γκόρα και να προσκυνήσουμε τη θαυματουργή εικόνα της 
Μαύρης Παναγίας. Άφιξη  στη Βαρσοβία, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. 

6η μέρα: Βαρσοβία, Ξενάγηση 
Κατά τη διάρκεια της πρωινής μας ξενάγησης θα δούμε την 
πλατεία του Κάστρου με την κολώνα του Ζιγισμούνδου, το 

βασιλικό Κάστρο, την πλατεία της Νίκης, το μνημείο των 
Ηρώων του Γκέτο - το μοναδικό μέρος που σώθηκε από τους 
βομβαρδισμούς των ναζί - το άγαλμα της γοργόνας και θα 
καταλήξουμε στο πάρκο Λαζιένκι (Łazienki), πρώην θερινή 
κατοικία του τελευταίου μονάρχη, όπου βρίσκεται το υπέροχο 
Παλάτι στο Νερό. 

7η μέρα: Βαρσοβία - Βρότσλαβ, Ξενάγηση
Πρωινή αναχώρηση για το πανέμορφο Βρότσλαβ, την 
"Βενετία της Πολωνίας". Η πόλη, η οποία υπήρξε πηγή 
έμπνευσης για τον Πικάσο, είναι κτισμένη σε 12 νησιά 
του ποταμού Όντερ. Στην περιήγησή μας θα δούμε μεταξύ 
άλλων την κεντρική πλατεία Ρίνεκ, μία από τις ωραιότερες 
της Ευρώπης, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό ναό και το 
Πανεπιστήμιο. 

8η μέρα: Βρότσλαβ - Κάστρο Ξιάζ - Μπρατισλάβα
Ξεκινάμε σήμερα για το "μαργαριτάρι της νότιας Σιλεσίας", 
το περίφημο κάστρο Ξιάζ (Książ), ένα από τα μεγαλύτερα 
της χώρας, κτισμένο σε μια υπέροχη τοποθεσία. Το κάστρο, 
πέρα από ιστορικό μνημείο, στεγάζει μια γκαλερί τέχνης. 
Η διαδρομή μας συνεχίζεται για την  πρωτεύουσα της 
Σλοβακίας, τη Μπρατισλάβα. Άφιξη και ελεύθερος χρόνος 
για μια πρώτη γνωριμία στην πιο πυκνοκατοικημένη πόλη 
της κεντρικής Ευρώπης.

9η μέρα: Μπρατισλάβα - Βελιγράδι  
Πρωινή αναχώρηση για μια ακόμη σημαντική πόλη, την 
πρωτεύουσα της Σερβίας, το  Βελιγράδι. Θα φθάσουμε αργά 
το απόγευμα και θα έχουμε και εδώ την ευκαιρία για σύντομη 
περιήγηση-γνωριμία με την πόλη και σημαντικά αξιοθέατά 
της, όπως το Kalemegdan, οχυρό και πάρκο που βρίσκεται 
στην περιοχή Stari Grad, κοντά στο κέντρο της πόλης, την 
πλατεία Δημοκρατίας, όπου βρίσκονται κάποια σημαντικά 
κτίρια, όπως το Εθνικό Μουσείο, το Εθνικό Θέατρο και το 
άγαλμα του Πρίγκιπα Μιχαήλ. 

10η μέρα: Βελιγράδι - Σκόπια
Ολοκληρώνουμε τη γνωριμία μας με την πόλη και αναχωρούμε 
για τα Σκόπια, όπου μετά τις  αναγκαίες συνοριακές 
διατυπώσεις θα φθάσουμε το  βράδυ. Διανυκτέρευση.

11η μέρα: Σκόπια - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για Αθήνα μέσω του συνοριακού 
σταθμού των Ευζώνων. Άφιξη το βράδυ.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι. Είναι πιθανόν η διανυκτέρευση της Νις να 
γίνει στο Παρασίν και η διανυκτέρευση στα Σκόπια να γίνει 
στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΩΝΙΑ

Περιλαμβάνονται: • 10 διανυκτερεύσεις  σε επιλεγμένα 
ξενοδοχεία 4* (3*,4* στη ΣΕΡΒΙΑ) • Ημιδιατροφή (10 
πρωινά, 1 γεύμα, 9 δείπνα) • Εκδρομές, περιηγήσεις με 
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Ξεναγήσεις σύμφωνα 
με το πρόγραμμα • Αρχηγός-συνοδός • Ασφαλιστική 
κάλυψη αστικής ευθύνης • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολο-
γικούς χώρους. Ποτά στα  προσφερόμενα γεύματα  ή  
δείπνα. Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό 
και ότι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα  και τις 
παροχές του

Αναχ.: 30 Ιούνιου, 14,21  Ιουλίου,  1,11,18 
25  Αυγούστου, 15 ,29 Σεπτεμβρίου, 20 

Οκτωβρίου    11 μέρες 
Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 695
3ο άτομο έως 12 ετών 625
Μονόκλινο 980

Οδικές Αποδράσεις

ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑ

ΑΛΑΤΏΡΎΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ

ΒΡΟΤΣΛΑΒ
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1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα
Αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας με ενδιάμεση στάση. 
Τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για Ανκόνα. 
Διανυκτέρευση εν πλω.

2η μέρα: Ανκόνα - Τυρόλο
Άφιξη και άμεση αναχώρηση για την περιοχή του Τυρόλο. 
Διασχίζουμε τις εύφορες πεδιάδες, προσπερνάμε την Μπολόνια 
και την Βερόνα, καθώς αρχίζει η ανάβαση προς το Τρέντο και 
το Μπολζάνο. Το βράδυ τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, στην 
ευρύτερη περιοχή του Ίνσμπρουκ.

3η μέρα: Ίνσμπρουκ - Μονάχο - Χαϊδελβέργη - Μανχάιμ 
Σύντομη επίσκεψη στην πόλη και αναχώρηση για Μονάχο 
και Χαϊδελβέργη, όπου θα έχουμε μικρής διάρκειας στάσεις. 
Συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο μας στην περιοχή του Μανχάιμ 

4η μέρα: Μανχάιμ - Βισμπάτεν - Παραρήνεια Διαδρομή - 
Sankt Goarshausen - Μανχάιμ
Πρωινή επίσκεψη στη λουτρόπολη Βισμπάτεν. Οι πρωτεύουσες 
των δύο κρατιδίων - Έσσης με το Βισμπάντεν και Ρηνανίας/
Παλατινάτου με το Μάιντς - βρίσκονται στις δύο πλευρές του 
ποταμού Ρήνου και συνδέονται με γέφυρα. Λίγο αργότερα, 
μια μοναδική παραποτάμια διαδρομή, μας οδηγεί στο όμορφο 
χωριουδάκι Sankt Goarshausen. Το απόγευμα επιστρέφουμε 
στο Μανχάιμ.

5η μέρα: Μανχάιμ - Φρανκφούρτη - Λειψία - Βερολίνο 
Διασχίζουμε σήμερα τα καταπράσινα τοπία με προορισμό 
την Φρανκφούρτη, όπου θα έχουμε μια σύντομη γνωριμία. 
Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε τη Λειψία και καταλήγουμε στο 
Βερολίνο.

6η μέρα: Βερολίνο 
Πρωινή περιήγηση στην γερμανική πρωτεύουσα, για να 
γνωρίσουμε την σύγχρονη και την παλαιά ιστορία μιας πόλης-
σύμβολο. Θα δούμε την Πύλη του Βρανδεμβούργου - έμβλημα 
της πόλης - το ιστορικό σημείο ελέγχου Τσάρλι και πρώην 
έδρα της Γκεστάπο, το Δημαρχείο, την εκκλησία Νικολάι, το 
κοινοβούλιο Ράιχσταγκ με τον γυάλινο θόλο και την πασίγνωστη 
Κουρφίστερνταμ. Η πανοραμική μας ξενάγηση κλείνει με το 

μοναδικό Μουσείο της Περγάμου. Χρόνος ελεύθερος. 

7η μέρα: Βερολίνο - Πότσδαμ - Βερολίνο
Σήμερα θα επισκεφθούμε την επίσημη πρωτεύουσα των 
αυτοκρατόρων της Γερμανίας, το Πότσδαμ. Εδώ, θα έχουμε την 
ευκαιρία να δούμε το ανάκτορο του Κάιζερ Γουλιέλμου, το Σαν 
Σουσί και να περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια της πόλης με 
τα κοκκινότουβλα μαγαζάκια. Επιστροφή στο Βερολίνο. 

8η μέρα: Βερολίνο - Δρέσδη - Νυρεμβέργη
Σημερινός μας σταθμός η Δρέσδη. Ο ποταμός Έλβας την 
χωρίζει σε δύο τμήματα, την παλαιά και την νέα πόλη. Αυτός 
ο διαχωρισμός έχει λιγότερη σημασία σήμερα, μετά τους 
βομβαρδισμούς του 1945, αφού μέσα σε μια νύχτα άλλαξε 
ολόκληρο το σχέδιο της πόλης. Παρόλα αυτά όμως, παραμένει 
πλούσια σε μνημεία, με μεγάλη καλλιτεχνική και πολιτιστική 
παράδοση. Θα δούμε το μεγαλειώδες αρχιτεκτονικό συγκρότημα 
Zwimger, ένα πολυτελές μπαρόκ κτίριο, μέρος της πριγκηπικής 
κατοικίας του 17ου αιώνα. Ακολουθεί επίσκεψη στην πλατεία 
Θεάτρου, με κτίριο της Όπερας και στην καθολική εκκλησία της 
Αυλής, ένα πραγματικό κόσμημα αρχιτεκτονικής. Συνεχίζουμε τη 
διαδρομή μας για να καταλήξουμε στη Νυρεμβέργη, την πόλη 
όπου δικάστηκαν το 1945-46 οι εγκληματίες Ναζί. 

9η μέρα: Νυρεμβέργη - Βερόνα 
Πρωινή αναχώρηση για Βερόνα, στην ευρύτερη περιοχή της 
οποίας θα διανυκτερεύσουμε. 

10η μέρα: Βερόνα - Ανκόνα
Νωρίς το πρωί αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα. Τακτοποίηση 
στο πλοίο και απόπλους για Πάτρα. Διανυκτέρευση εν πλω.

11 μέρα: Πάτρα - Αθήνα 
Άφιξη στο λιμάνι της Πάτρας και αναχώρηση για Αθήνα με 
ενδιάμεση στάση, όπου φθάνουμε τρεις περίπου ώρες αργότερα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 
κάτι. Τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο η διανυκτέρευση αντί 
για την περιοχή Τυρόλου γίνεται στην περιοχή της Βερόνας. 
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό.

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίων σε 4κλινες 
εσωτερικές καμπίνες με W.C (AB4) • Διαμονή σε επιλεγμένα 
ξενοδοχεία 4* • Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία εκτός της 2ης 
μέρας (8 πρωινά, 7 δείπνα) • Εκδρομές, περιηγήσεις με 
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Αρχηγός-συνοδός • 
Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • Ασφαλιστική 
κάλυψη αστικής ευθύνης • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, 
αρχαιολογικούς χώρους • Ποτά στα προσφερόμενα 
γεύματα ή δείπνα • Ότι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή 
προαιρετικό και ότι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα 
και τις παροχές του • Φόροι ξενοδοχείων και Check point 
(30 €/άτομο)

Αναχ.: 1,16 Ιουλ., 2,12 Αυγ.,
21 Σεπτ., 19 Οκτ., 11 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 785

3ο άτομο έως 12 ετών 705

Μονόκλινο 1080

ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Οδικές Αποδράσεις

ΝΎΡΕΜΒΕΡΓΗ

ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

ΔΡΕΣΔΗ
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ΓΈΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΎΜΜΈΤΟΧΗΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΣΈ ΟΡΓΑΝΩΜΈΝΟ ΤΑΞΙΔΙ

Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 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.Δ. 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. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ - ΤΟΎΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Η Εταιρεία μας, με την επωνυμία “ΜΑΝΕΣΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 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. ΓΈΝΙΚΑ
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. ΈΓΓΡΑΦΈΣ - ΣΎΜΜΈΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΈΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 
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. ΤΙΜΈΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΈΠΙΒΑΡΎΝΣΈΙΣ 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. ΎΠΟΧΡΈΩΣΈΙΣ - ΈΎΘΎΝΈΣ ΤΟΎΡΙΣΤΙΚΟΎ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ
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, 

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 Δευτέρα έως και Παρασκευή 10:00-17:00).
6. ΎΠΟΧΡΈΩΣΈΙΣ - ΈΎΘΎΝΈΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
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. Διευκρινίζεται 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 
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όρους ακύρωσης.
7. ΞΈΝΟΔΟΧΈΙΑ - ΚΑΤΑΛΎΜΑΤΑ/ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΈΣΑ ΜΈΤΑΦΟΡΑΣ
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. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ,ΘΈΩΡΗΣΈΙΣ ΈΙΣΟΔΟΎ (VISA) & ΎΓΈΙΟΝΟΜΙΚΈΣ ΔΙΑΤΎΠΩΣΈΙΣ
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”. Διευκρινίζεται 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. ΑΠΟΣΚΈΎΈΣ
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. ΑΚΎΡΩΣΈΙΣ
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. ΡΎΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
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 Διαφορών 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 Δικαστήρια της Αθήνας.




