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Βρείτε από τα 4 κύρια δίκτυα των Γραφείων 
της Manessis για τις 22 περιοχές της Αττικής, 
αυτό που σας εξυπηρετεί καλύτερα στην 
προσωπική σας ταξιδιωτική αναζήτηση, ελάτε να 
μας γνωρίσετε και αφήστε μας να φροντίσουμε 
όλες τις λεπτομέρειες για σας! 
Οι έμπειροι Ταξιδιωτικοί μας Σύμβουλοι 
σε ολόκληρο τον νομό Αττικής - Σύνταγμα, 
Κηφισιά, Αγία Παρασκευή και Γλυφάδα - θα 
σας βοηθήσουν να οργανώσετε τις διακοπές 
σας, το ταξίδι αναψυχής ή εξερεύνησης σε κάθε 
σημείο του πλανήτη, καθώς και όλα τα γαμήλια 
ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Αγαπητέ Ταξιδιώτη,
Η Manessis Travel παραμένει πιστή στη μεταξύ μας σχέση εμπιστοσύνης, που έχει καλλιεργηθεί με τη μακροχρόνια συνεργασία μας και με τον αδιαμφισβήτητο σεβασμό στη διαχείριση των 
προσωπικών δεδομένων, τα οποία πλέον προστατεύονται και από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 
Κατανοώντας όμως παράλληλα και την ανάγκη της συνεχούς ενημέρωσης των ταξιδιωτών με τα έντυπά μας και τις ταξιδιωτικές μας προσφορές, θα συνεχίσουμε, όσο εσύ μας το επιτρέπεις 
και συγκατατίθεσαι, να σου τα αποστέλλουμε στη διεύθυνση που μας έχεις ορίσει.
Στην περίπτωση που δεν επιθυμείς να ενημερώνεσαι και να παραλαμβάνεις τα έντυπά μας, μπορείς οποιαδήποτε στιγμή να επικοινωνήσεις μαζί μας στο gdpr@manessistravel.gr ή στο τηλέφωνο: 210 3290100.

Μπορείτε ακόμα να δείτε στο Manessis Site όλα τα νέα ταξίδια 
και τις εκδρομές καθώς και τις νέες προσφορές: 

www.manessistravel.gr

ΤΑ 4 ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ 

Π Α Ν Τ Α
ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α
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Αν η ζωή έχει ένα νόημα, αυτό είναι να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα. 

Για εμάς στη Manessis αυτή είναι η δουλειά μας. Τα δικά μας όνειρα, η δική μας 

αποστολή: να είμαστε δίπλα σας για να ζήσετε τα δικά σας! 

 • Να κάνετε μια βόλτα στο φουτουριστικό Βερολίνο 

 • Ανάσταση στα κανάλια της Βενετίας

 • Πάσχα στην αρχόντισσα της Μεσογείου: την όμορφη Μασσαλία 

 • Να υποδεχθείτε την άνοιξη στην Κεντρική Ευρώπη

Απέραντα πάρκα, κανάλια, λίμνες με κατάλευκους κύκνους, μεσαιωνικά 

καλντερίμια και πύργοι, που μοιάζουν ακόμα να κατοικούνται από ιππότες 

πριγκίπισσες….νέα ταξιδιωτικά μοτίβα, νέοι ήχοι, νέες μυρωδιές. Κάθε ταξίδι και 

μια πρόκληση! 

Η ομάδα της Manessis βρίσκεται και στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. 

Σε όλες τις ηπείρους.  Έμπειροι συνεργάτες μας σας περιμένουν παντού για να 

σας υποδεχθούν και να σας καθοδηγήσουν. Να σας μυήσουν στα μυστικά του 

κάθε προορισμού.  

Για αυτή λοιπόν τη σεζόν ας βρούμε το νόημα στην αραβική παροιμία:  

"Κάποιος που ζει βλέπει πολλά, κάποιος που ταξιδεύει βλέπει περισσότερα"!

Editorial

Μαρόκο τώρα και με Απ΄ ευθείας πτήσεις της AEGEAN
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ΣΕλίΔΑ ΤΑξίΔί
5 Κωνσταντινούπολη - Four Seasons Bosphorus

6-7 Κωνσταντινούπολη

8 Σμύρνη

9 Καππαδοκία

10-11 Κύπρος

12-13 Γύρος Σικελίας (5 μέρες)

14  Ταορμίνα, Σικελία NEO! 

15 Μεγάλος Γύρος Σικελίας (8 μέρες)

16 λίμνες Βόρειας ίταλίας - Ελβετία - Μιλάνο 

17 Βενετία - Μιλάνο

18 Φλωρεντία - Ρώμη - (Cinque Terre)

19 Ρώμη, Βατικανό - (Φλωρεντία, Ορβιέτο)

20 Μάλτα

21 Κοστιέρα Αμαλφιτάνα & bella Νάπολη

22 Γύρος ίρλανδίας  

23 Σκωτία, στα Highlands και τα Lowlands

24 Γαλλική Ριβιέρα/Νίκαια - Μονακό - Μιλάνο

25 λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, Γουίντσορ

26 Στον Μαγικό Κόσμο της Disneyland

27 Παρίσι, Disneyland

28 Πανόραμα Δαλματικών Ακτών

29 Ντουμπρόβνικ, Σπλιτ, Κόρτσουλα (Κροατία) - Κότορ,   

 Μπούντβα (Μαυροβούνιο)

30 Νυρεμβέργη, Ρομαντικός Δρόμος 

31 Μέλανας Δρυμός - Αλσατία - λωρραίνη

32 Μόναχο με Σάλτσμπουργκ, Ίννσμπρουκ,

 Βάτενς/Μουσείο Σβαρόφσκι

 Γκάρμις-Πάρτενκιρχερν, Όμπεραμεργκαου

33 Βερολίνο με Δρέσδη, λειψία, Πότσδαμ

34 Βαλτικές Χώρες / Εσθονία - λετονία - λιθουανία

35 Πανόραμα Ελβετίας με τα Διαμάντια των Γαλλικών Άλπεων    

 Ανσύ και ίβουάρ NEO! 

36 Σκανδιναβικές Πόλεις-λιμάνια της Βαλτικής/Ελσίνκι (Ταλίν),  

 Στοκχόλμη, Κοπεγχάγη NEO! 

37 Σκανδιναβικές Πρωτεύουσες και Νορβηγικά Φιόρδ 

38 Άμστερνταμ

ΣΕλίΔΑ ΤΑξίΔί
38 Γύρος Ολλανδίας 

39 BENELUX - Κάτω Χώρες

40 Πράγα, Κάρλοβυ Βάρυ

41 Πράγα - Βιέννη - Μπρατισλάβα - Βουδαπέστη

42 Βουδαπέστη, Παραδουνάβια Χωριά

43 Βιέννη - Δάση, Μάγιερλινγκ, Μπάντεν (Σάλτσμπουργκ)

44 Βελιγράδι - Νόβισαντ

44 Βουκουρέστι - Σινάια - Παλάτι Πέλες

 Μπραν/Πύργος Δράκουλα - Μπρασόβ

45 Πολωνία

46-47 Ρωσία, στα βήματα των Τσάρων  

48 λισσαβώνα

48 Πανόραμα Πορτογαλίας

49 Βαρκελώνη, Φιγκέρες/Μουσείο Νταλί - Χιρόνα

49 Μαδρίτη - Τολέδο

50 Μαδρίτη, Ανδαλουσία

50 Ανδαλουσία, Κόστα ντελ Σολ

51 8ήμερος Γύρος ίσπανίας

51 10ήμερος Γύρος ίσπανίας

52 Πλήρες Μαρόκο με Πανόραμα Νότου NEO! 

 Απ΄ ευθείας πτήσεις AEGEAN

53   Αυτοκρατορικό Μαρόκο NEO!

ΟΔίΚΑ ΤΑξίΔίΑ 
54 Βενετία με Πάντοβα και Τεργέστη 

54 ίταλικό Πανόραμα: Πομπηία, Ρώμη, Σιένα,

 Φλωρεντία, Βενετία

55 Βουδαπέστη - Πράγα - (Δρέσδη) - Βιέννη

56 Βουδαπέστη (Βιέννη) - Βελιγράδι

56 Βουδαπέστη - Μπρατισλάβα - Βιέννη

57 Ανατολική Ρωμυλία - Μαύρη Θάλασσα

58 Σόφια - Βουκουρέστι - Καρπάθια

58 Οχρίδα, Πάσχα

59 Οδοιπορικό στην Ορθόδοξη Σερβία

60 Μικρασιατικά Παράλια

61 Golden Age 50 plus

62-65 Κρουαζιέρες

66-67 Γενικοί Όροι Συμμετοχής

ΠεριεχομενΑ

φετοσ το πασχα σασ εχοΥΜε …πασαΔεσ!

Κρουαζιέρες στα ποτάμια της Ευρώπης
πορτοφινο
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
Πριγκιποννήσια, Βόσπορος

1η μέρα: Αθήνα - Κωνσταντινούπολη, Ξενάγηση
 (Μπαλουκλί, Παναγία Βλαχερνών, Μονή Χώρας)
2η μέρα: Κωνσταντινούπολη, Ξενάγηση
3η μέρα:  Κωνσταντινούπολη, 
 Εκδρομή στα Πριγκιποννήσια 
4η μέρα: Κωνσταντινούπολη, Ανάκτορα Ντολμά 
 Μπαχτσέ, Αιγυπτιακή και Κλειστή Αγορά,  
 Κρουαζιέρα στον Βόσπορο 
5η μέρα:  Κωνσταντινούπολη - Αθήνα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
φετοσ το πασχα σασ εχοΥΜε …πασαΔεσ!

Ένα Οθωμανικό παλάτι του 19ου αιώνα χτισμένο κατά μήκος του Βόσπορου, βρίσκεται 4 λεπτά με τα πόδια από την πλατεία Μπεσικτάς. 
Διαθέτει 145 πολυτελή δωμάτια, μεγάλα σαλόνια, πιάνο-μπαρ, κορυφαίο εστιατόριο, μεγάλη βεράντα κατά μήκος του Βοσπόρου και κήπο

με εξωτερική θερμαινόμενη πισίνα, μεγαλειώδες σπα που μπορείτε να ασκηθείτε στο γυμναστήριο, να χαλαρώσετε στη σάουνα και να νιώσετε τα οφέλη του 
χαμάμ πριν κολυμπήσετε στη μεγάλη εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, σε ένα περιβάλλον που αποπνέει εξωτισμό στο πολυτελές αυτό ξενοδοχείο-παλάτι. 

Και μην παραλείψετε ένα απογευματινό παραδοσιακό τσάι με πολλές πολίτικες και διεθνείς νοστιμιές.

ΣαΣ προτεινουμε επιΣηΣ: 
• Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης  
• Μουσείο Σακίπ Σαπατζί  
• Μουσείο της Αθωότητας, 
 του βραβευμένου συγγραφέα Οχράν Παμούκ 
• Και βέβαια τις υπέροχες αντικερί στην γειτονιά Τζιχανγκίρ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN • Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο 
πολυτελές ξενοδοχείο FOUR SEASONS AT THE BOSPHORUS 5* dlx  (www.fourseasons.com) σε superior δωμάτια • Πρόγευμα 
καθημερινά • Μεταφορά στο Πατριαρχείο για την ακολουθία του Επιταφίου • Εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος με 
ελληνόφωνο ξεναγό-συνοδό • Κόστος εισιτηρίου για το πλοιάριο της εκδρομής στα Πριγκιποννήσια • Κόστος εισιτηρίου για το 
πλοιάριο της κρουαζιέρας στον Βόσπορο • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς 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 του Αναστάσιμου 
Δείπνου • Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό προτεινόμενο κλπ.

Σουιτα Στο παΛατι

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: € 150

αναχ.: 25, 26 απριλίου - 5 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο οι 10 πρώτες θέσεις

Δίκλινο 895 975

3ο άτομο έως 12 ετών 845 895

Μονόκλινο 1295 1345

Bospηηηηηhorus
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1η μέρα: Αθήνα - Κωνσταντινούπολη,  Ξενάγηση 
(Μπαλουκλί, Παναγία Βλαχερνών, Μονή Χώρας), Μεταφορά 
στο Πατριαρχείο για την ακολουθία του Επιταφίου  
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για 
Κωνσταντινούπολη με AEGEAN ή TURKISH. Άφιξη και 
ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
επισκεφθούμε την Παναγία την Μπαλουκλιώτισσα με 
το θαυματουργό της αγίασμα, την Μονή της Χώρας με 
τα περίφημα ψηφιδωτά που σώζονται στους έσω και 
έξω νάρθηκες και την Παναγία των Βλαχερνών, όπου 
εψάλη για πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος το 626 μ.Χ. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της επιλογής 
σας. Απογευματινή μεταφορά στο Πατριαρχείο, όπου θα 
δούμε τον ναό του Αγίου Γεωργίου, την Κλειστή Πύλη, 
τον τόπο μαρτυρίου του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ και 
θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Επιταφίου. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Κωνσταντινούπολη, Ξενάγηση, Ανάσταση στην 
Αγία Παρασκευή στα Θεραπειά, Αναστάσιμο Δείπνο  
Πρωινή ξενάγηση της Πόλης με επίσκεψη στην Αγία Σοφία, 
ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά μνημεία όλων των 
εποχών. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το περίφημο Τζαμί 
του Σουλτάν Αχμέτ ή "Μπλε Τζαμί" λόγω του μπλε χρώματος 
που έχει χρησιμοποιηθεί στην εσωτερική του διακόσμηση, 
καθώς και τον ιστορικό βυζαντινό Ιππόδρομο, την καρδιά 
της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, τον τόπο από όπου 
ξεκίνησε η περίφημη "Στάση του Νίκα". Συνεχίζουμε με το 
Βυζαντινό Υδραγωγείο, που κτίστηκε επί Κωνσταντίνου 
και επεκτάθηκε επί Ιουστινιανού, όμως επικράτησε η 
ονομασία "Υδραγωγείο του Ιουστινιανού". Τέλος, θα 
επισκεφθούμε το Τοπ Καπί, το παλάτι των Σουλτάνων 
από τον 16ο έως και τον 19ο αιώνα, που σήμερα είναι 

μουσείο των ανεκτίμητων θησαυρών τους, με ωραιότατους 
εσωτερικούς κήπους και υπέροχη θέα προς τη θάλασσα 
του Μαρμαρά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα 
μεταβούμε στα Θεραπειά για να παρακολουθήσουμε 
την λειτουργία της Ανάστασης στην εκκλησία της Αγίας 
Παρασκευής. Ακολουθεί Αναστάσιμο δείπνο, όπου θα 
γευθείτε την μαγειρίτσα και το αναστάσιμο μενού που 
έχουμε επιλέξει σε τοπικό ελληνικό εστιατόριο της 
περιοχής, με χορό Οριεντάλ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Κωνσταντινούπολη, Εκδρομή στα Πριγκηπόννησα
Σήμερα μας περιμένει μία ολοήμερη εκδρομή στα 
Πριγκηπόννησα - ένα σύμπλεγμα νησιών στη Θάλασσα 
του Μαρμαρά, το οποίο απαρτίζεται από 4 μεγάλα νησιά 
(Πρώτη, Αντιγόνη, Χάλκη, Πρίγκηπος) και 5 μικρότερα 
(Πίτα, Νέανδρος, Οξειά, Πλάτη, Αντιρόβυθος). Η ονομασία 
τους προέρχεται από την εποχή που στο μεγαλύτερο 
από τα νησιά αυτά ο βυζαντινός πρίγκιπας Ιουστίνος Β΄ 
Κουροπαλάτης έκτισε το 569 μ.Χ. ένα ανάκτορο. Έκτοτε 
το νησί ονομάστηκε "Νήσος του Πρίγκιπος" και τα γύρω 
νησιά "Πριγκηπόννησα". Όλα αυτά τα νησιά αποτελούσαν 
τόπο αναψυχής ή και φυλάκισης των πριγκίπων. Πρωινή 
αναχώρηση με το πούλμαν για την αποβάθρα Bostanci και  
επιβίβαση στο πλοιάριο με προορισμό τα δύο πιο δημοφιλή 
νησιά: το "μαργαριτάρι της Προποντίδας", την Χάλκη 
(Heybeli Ada) με την περίφημη Θεολογική Σχολή και την 
Πρίγκιπο (Buyukada, Μεγάλο Νησί), όπου σας συνιστούμε 
να φθάσετε με ιππήλατα αμαξάκια στον Άγιο Γεώργιο τον 
Κουδουνά (προαιρετικά). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για 
απόψε σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε ένα σόου με 
χορό της κοιλιάς και να δοκιμάσετε την τοπική πικάντικη 
κουζίνα (έξοδα ατομικά). Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Κωνσταντινούπολη, Ανάκτορα Ντολμά Μπαχτσέ, 
Αιγυπτιακή και Κλειστή Αγορά, Κρουαζιέρα στον Βόσπορο 
Η μέρα μας σήμερα θα ξεκινήσει με επίσκεψη στα 
ανάκτορα Ντολμά Μπαχτσέ. Θα συνεχίσουμε με την Αγορά 
Μπαχαρικών (Αιγυπτιακή αγορά, Misir Carsιsi) και το 
γραφικό, πολύβουο Καπαλί Τσαρσί, δηλαδή την Σκεπαστή 
Αγορά με τους 100 δρόμους και τα 4.000 καταστήματα. 
Στη συνέχεια θα απολαύσουμε μια κρουαζιέρα με ιδιωτικό 
ναυλωμένο πλοιάριο στον χιλιοτραγουδισμένο Βόσπορο 
με τα παλιά ελληνικά χωριά, τα αλλοτινά αρχοντικά, τα 
θέρετρα και τα "γυαλιά". Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 
5η μέρα: Κωνσταντινούπολη - Αθήνα  
Χρόνος ελεύθερος το πρωί ανάλογα με την πτήση της 
επιστροφής για τις τελευταίες βόλτες και αγορές στην 
ονειρεμένη Πόλη. Αργά το απόγευμα μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.

Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς 
να παραλειφθεί κάτι, εάν κριθεί απαραίτητο για την 
καλύτερη διεξαγωγή του • Το 4ήμερο πρόγραμμα δεν 
περιλαμβάνει την 5η μέρα • Εάν ο καιρός δεν επιτρέπει 
την εκδρομή στα Πριγκηπόννησα, πραγματοποιείται 
οδική εκδρομή κατά μήκος του Βόσπορου • Την Μεγάλη 
Παρασκευή περιλαμβάνεται η μεταφορά στο Πατριαρχείο 
για την ακολουθία του Επιταφίου • Το Μεγάλο Σάββατο 
περιλαμβάνεται μεταφορά στα Θεραπειά (στον Βόσπορο) 
για την λειτουργία της Ανάστασης στην εκκλησία της Αγίας 
Παρασκευής και Αναστάσιμο Δείπνο σε τοπικό ελληνικό 
εστιατόριο της περιοχής με χορό Οριεντάλ • Απαιτείται 
Ταυτότητα νέου τύπου ή Διαβατήριο με 6μηνη ισχύ από την 
ημερομηνία εισόδου στην Τουρκία

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Η
Π ρ ι γ κ η π ό ν ν η σ α ,  Β ό σ π ο ρ ο ς
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

αναχ.: 26, 29 απριλίου, 14 ιουνίου - 4 μέρες  /  25, 26 απριλίου, 1 μαΐου, 13 ιουνίου - 5 μέρες

Τιμές
κατ’ άτομο NOVA PLAZA TAXIM 4* ERESIN TAXIM 4* CVKTAXIM 4* sup RITZ CARLTON 5* dlx

μερική θέα στον Βόσπορο

4 μέρες 5 μέρες 4 μέρες 5 μέρες 4 μέρες 5 μέρες 4 μέρες 5 μέρες
Δίκλινο 395 410 445 455 470 490 675 715
3ο άτ. έως 12 ετ. 350 370 400 425 425 450 495 515
μονόκλινο 470 510 545 585 610 650 945 1075

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: € 140 με TURKISH και € 150 με AEGEAN 
Για όσους επιλέξουν πτήσεις AEGEAN υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση € 25/άτομο

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN ή TURKISH • Διαμονή (3 ή 4 
διανυκτερεύσεις) σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* ή 5* • Πρόγευμα καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο το Μεγάλο Σάββατο σε τοπικό 
ελληνικό εστιατόριο στα Θεραπειά • Εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος με ελληνόφωνο ξεναγό-συνοδό • Κόστος εισιτηρίου 
για το πλοιάριο της εκδρομής στα Πριγκηπόννησα • Κόστος εισιτηρίου για το πλοιάριο της κρουαζιέρας στον Βόσπορο • ΔΩΡΕΑΝ 
χρήση εσωτερικής πισίνας και fitness center του ξενοδοχείου The Ritz Carlton 5*dlx • ΔΩΡΕΑΝ χρήση χαμάμ, σάουνα και fitness center 
του ξενοδοχείου CVK Taksim • ΔΩΡΕΑΝ χρήση χαμάμ, πισίνας και fitness center του ξενοδοχείου Eresin Taksim • ΔΩΡΕΑΝ παροχή 
Wi-fi σε όλα τα προαναφερόμενα ξενοδοχεία • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς 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 του Αναστάσιμου Δείπνου • Ό,τι 
δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό προτεινόμενο κλπ.

Ζητήστε μας τον τιμοκατάλογο για 29/4, Πρωτομαγιά και Αγίου Πνεύματος

Ζητείστε μας την 7ήμερη Οδική Εκδρομή
1η μέρα: Αθήνα - Κομοτηνή ή Ξάνθη   
2η μέρα: Κομοτηνή ή Ξάνθη - Κωνσταντινούπολη,
 Ξενάγηση (Μπαλουκλί, Παναγία Βλαχερνών, Μονή Χώρας),
 Μεταφορά στο Πατριαρχείο για την ακολουθία του Επιταφίου, Δείπνο  
3η μέρα: Κωνσταντινούπολη, Ξενάγηση,
 Ανάσταση στην Αγία Παρασκευή στα Θεραπειά,
 Αναστάσιμο Δείπνο σε τοπικό Ελληνικό εστιατόριο, με χορό Οριεντάλ
4η μέρα: Κωνσταντινούπολη, Εκδρομή στα Πριγκιποννήσια, Γεύμα 
5η μέρα: Κωνσταντινούπολη, Αιγυπτιακή και Κλειστή Αγορά,
 Κρουαζιέρα στον Βόσπορο, Γεύμα 
6η μέρα: Κωνσταντινούπολη, Ανάκτορα Ντολμά Μπαχτσέ - Κομοτηνή ή Ξάνθη
7η μέρα: Κομοτηνή ή Ξάνθη - Αθήνα

    αναχ.: 4,25,30 απριλίου,
               16,30 μαΐου,
               13,27 ιουνίου - 7 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 395

3ο άτ. έως 12 ετών 330

Μονόκλινο 530σε ξενοδοχεία 4* και 4 γεύματα / δείπνα στην Κωνσταντινούπολη
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1η μέρα: Αθήνα - Σμύρνη, Ξενάγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Σμύρνη, μία πόλη 
στην οποία ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας του παρελθόντος 
της είναι εμφανής  ακόμα και σήμερα. Φθάνοντας, θα 
ξεκινήσουμε τη γνωριμία μας με το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι 
της Τουρκίας και τον τόπο όπου γεννήθηκε ένα από τα πιο 
σημαντικά είδη αστικού τραγουδιού, το Ρεμπέτικο. Θα δούμε 
το ύψους 58 μέτρων ιστορικό ασανσέρ, που κατασκευάστηκε 
το 1907 για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Άνω συνοικίας 
και θα μεταβούμε στην πλατεία του Κονάκ με τον Πύργο του 
Ρολογιού - σύμβολο της πόλης. Συνεχίζουμε για το πολυτελές 
Κορδελιό με τον όμορφο εμπορικό πεζόδρομο, τη σύγχρονη 
"Μπλε Πόλη" (Mavi Sehir) και τον Αγγλικό σιδηροδρομικό 
σταθμό του Αϊδινίου. Περνώντας από το παλιό Στάδιο του 
Πανιωνίου στην Πούντα, θα καταλήξουμε στην προκυμαία. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 
2η μέρα: Σμύρνη - Έφεσος - Κιρκιντζέ - Σμύρνη 
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την καλύτερα διατηρημένη πόλη 
της Μικράς Ασίας, την Έφεσο. Ο άφθονος χρόνος που έχουμε 
στη διάθεσή μας, μας επιτρέπει τη συστηματική παρατήρηση 
των σπουδαίων μνημείων, ανάμεσα στα οποία βρίσκεται και 
ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου, ο ναός της Αρτέμιδος. 
Επίσκεψη στο σπίτι στο οποίο ο Απόστολος Ιωάννης έφερε 
την Παναγία, ανάμεσα στα έτη 37 και 45 μ.Χ. Θα βρεθούμε 
στο μέρος όπου η Παρθένος Μαρία έζησε τα τελευταία 
χρόνια της ζωής της και ολοκληρώνοντας την επίσκεψή μας, 
θα πάρουμε αγίασμα από τις κρήνες που βρίσκονται στον 
χώρο. Συνεχίζουμε για το χωριό Κιρκιντζέ, γνωστό και από 
το μυθιστόρημα της Διδώς Σωτηρίου "Ματωμένα Χώματα". 
Βόλτα στο γραφικό χωριό με την μοναδική αρχιτεκτονική και 
τα παραδοσιακά σπίτια και επιστροφή στη Σμύρνη αργά το 
απόγευμα. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
3η μέρα: Σμύρνη - Παμούκαλε - Ιεράπολη - Σμύρνη
(Προαιρετική εκδρομή) 
Για τη σημερινή μέρα έχουμε προγραμματίσει μια ημερήσια 
προαιρετική εκδρομή στο Παμούκαλε, το Φρούριο του 

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Σ Μ Υ Ρ Ν Η
Π Α Σ Χ Α  &  Π Ρ Ω Τ Ο Μ Α Γ Ι Α

Έφεσος, Κιρκιντζέ, Βουρλά, Αλάτσατα, Τσεσμές (Παμούκαλε, ίεράπολη)

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια για ΑΘΗΝΑ-ΣΜΥΡΝΗ-ΑΘΗΝΑ με ELLINAIR • Μεταφορές με κλιματιζόμενο τουριστικό 
λεωφορείο • Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 5* με πρωινό • Τρία (3) δείπνα στο ξενοδοχείο • Περιηγήσεις, ξεναγήσεις σύμφωνα 
με το πρόγραμμα • Αρχηγός-συνοδός 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 • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Είσοδοι σε μουσεία και διάφορα 
αξιοθέατα • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό και οτιδήποτε δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: € 145
Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν έκπτωση 50 €/άτομο και ισχύουν για περιορισμένο αριθμό θέσεων

αναχ.: 27 απριλίου - 4 μέρες  /  30 απριλίου - 5 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο MOVENPICK 5* SWISSOTEL 5*
4 μέρες 5 μέρες 4 μέρες 5 μέρες

Δίκλινο 350 430 370 450
3ο άτομο έως 12 ετών 255 295 255 295
Μονόκλινο 500 630 520 650

Βαμβακιού, όπου τα ιαματικά λουτρά τα οποία βρίσκονται σε 
ένα κατάλευκο σκηνικό από τρακεντίνη, εύκολα δικαιολογούν 
το όνομά του. Πρόκειται για ένα από τα θαυμαστά τουριστικά 
κέντρα της Τουρκίας, μια και λόγω των θεραπευτικών ιδιοτήτων 
των θερμών πηγών του με τα ασβεστούχα άλατα, ήδη από την 
αρχαιότητα συνέρρεε εδώ πολύς κόσμος. Θα συνεχίσουμε για 
την Ιεράπολη του θεού Απόλλωνα, όπου κατά την ξενάγησή 
μας θα δούμε την αγορά, τα λουτρά, τη νεκρόπολη και το 
αρχαίο θέατρο. Θα δούμε επίσης "το μαρτύριο του Φιλίππου", 
ένα ιερό αφιερωμένο στον Απόστολο. ο οποίος μαρτύρησε 
εκεί την εποχή του Δομητιανού. Επιστροφή το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Σμύρνη - Βουρλά - Αλάτσατα - Τσεσμές - Σμύρνη 
Σήμερα θα ακολουθήσουμε μια πανέμορφη διαδρομή 
στα παράλια της Μικράς Ασίας. Θα γνωρίσουμε παλιά 
ελληνικά χωριά και κωμοπόλεις, όπως τα Βουρλά, με το 
σπίτι του μεγάλου εθνικού μας ποιητή Γιώργου Σεφέρη, 
για τα οποία είχε γράψει "Τα Βουρλά ήταν για μένα ο μόνος 
τόπος που και τώρα ακόμη, μπορώ να ονομάζω πατρίδα, 
ο τόπος όπου βλάστησαν τα παιδικά μου χρόνια".  Στη 
συνέχεια θα βρεθούμε στα πανέμορφα Αλάτσατα (σπουδαίο 
αναπαλαιωμένο οικιστικό παράδειγμα).   Θα μας συγκλονίσει 
η ανεπανάληπτη φυσιολατρική εικόνα, τα περιβόλια, οι 

εκπληκτικές παραδοσιακές κατοικίες και η ηρεμία του τοπίου. 
Θα ολοκληρώσουμε τη διαδρομή μας στον πανέμορφο 
Τσεσμέ, σπουδαίο λιμάνι με άπειρες επιλογές διατροφής και 
αγορών. Επιστροφή στη Σμύρνη αργά το απόγευμα. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Σμύρνη - Αθήνα 
Πρωινό  ελεύθερο για να επισκεφθείτε το πολύβουο παζάρι της 
Σμύρνης, το Κεμέραλτι, όπου βρίσκεται η παλιά Οθωμανική 
γειτονιά της πόλης, με δαιδαλώδη σοκάκια, παλιά οθωμανικά 
σπίτια και ένα αναστηλωμένο χάνι του 18ου αιώνα. Αξίζει 
επίσης να περιπλανηθείτε στα γραφικά σοκάκια του Alsancak 
και να πιείτε το ρόφημά σας σε ένα από τα πολλά καφέ και 
εστιατόρια που βρίσκονται στην παραλία της Σμύρνης (μία 
όμορφη ζώνη περιπάτου που εκτείνεται από το Alsancak έως 
το παλιό τελωνείο, που σήμερα έχει μετατραπεί σε σύγχρονο 
εμπορικό κέντρο - Konak Pier). Μεταφορά στο αεροδρόμιο για 
την πτήση επιστροφής.

Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 
κάτι • Στο τετραήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται η 4η 
μέρα • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΤΟΥΡΚΙΑΣμύρνηΣμύρνη

ΚιρκιντζέΚιρκιντζέΈφεσοςΈφεσος ΠαμούκαλεΠαμούκαλε

ΑλάτσαταΑλάτσατα
ΒουρλάΒουρλά

ΤσεσμέςΤσεσμές

ΙεράποληΙεράπολη

εφεΣοΣ αΛατΣατα



9

ΠΑΣΧΑ στην Καππαδοκία
1η μέρα: Αθήνα - Καισάρεια - Μουταλάσκη - Σινασός
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Καισάρεια με 
TURKISH AIRLINES μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη στην 
Καισάρεια και περιήγηση στην πόλη. Θα μεταβούμε αρχικά 
στο προάστιο Μουταλάσκη, πατρίδα του Αγίου Σάββα και 
τόπος καταγωγής της οικογένειας Ωνάση. Συνεχίζουμε 
προς το κέντρο της Καισάρειας, όπου θα θαυμάσουμε 
πανοραμικά τα κυριότερα αξιοθέατά της. Χρόνος ελεύθερος 
στο ιστορικό κέντρο και την παραδοσιακή αγορά, όπου 
μπορείτε να γευθείτε τον περίφημο τοπικό παστουρμά. Εν 
συνεχεία θα μεταβούμε στην Σινασό (σήμερα Μουσταφά-
πασά/Mustafapaşa), μια από τις άλλοτε ακμάζουσες 
όμορφες ελληνικές κωμοπόλεις της περιοχής. Μεταξύ των 
αρχοντικών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το σπίτι του Ρίζου με 
τις σπουδαίες οροφογραφίες της και η εκκλησία των Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης, ο πιο καλοδιατηρημένος ναός 
της περιοχής. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Δείπνο εντός του 
ξενοδοχείου. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Σινασός - Κόραμα - Πασάμπαγκ - Άβανος
Ούτσχισαρ - Σινασός
Πρώτος σταθμός της σημερινής μας ξενάγησης θα είναι 
στην γειτονική κοιλάδα Κόραμα (Göreme) με τις υπόσκαφες 
εκκλησίες που έχουν έντονα παλαιοχριστιανικά στοιχεία 
και καλοδιατηρημένες αγιογραφίες 9ου-13ου αιώνα. Θα 
συνεχίσουμε για την κοιλάδα Πασάμπαγκ (Paşabağ), 
όπου θα θαυμάσουμε τους ομορφότερους σχηματισμούς 
της Καππαδοκίας, τους οποίους οι ντόπιοι ονομάζουν 
"Νεραϊδοκαμινάδες". Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα 
των περίτεχνων κεραμικών, την Άβανο, που είναι κτισμένη 
στις όχθες του Κιζίλ Ιρμάκ (Κόκκινος ποταμός, ο Άλυς των 
αρχαίων), όπου θα επισκεφθούμε το μουσείο Κεραμικών 
και θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για βόλτα. Στη συνέχεια 
θα σταματήσουμε στον οικισμό Ουτσχισάρ (Uçhisar) 
με το κάστρο, τα υπόσκαφα σπίτια και τα εργαστήρια 
μικρογλυπτικής. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο εντός του ξενοδοχείου. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Σινασός - Μαλακοπή - Φαράγγι Περιστρέματος
 Καρβάλη - Ορτάχισαρ - Σινασός
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΑΕΡΟΣΤΑΤΑ ΝΩΡΙΣ ΤΟ 
ΠΡΩΙ. Αναχώρηση για την περίφημη υπόγεια πολιτεία 

της Μαλακοπής, Ντερίνκουγιου (Derinkuyu) στα τούρκικα, 
που σημαίνει "βαθιά πηγή". Λαξευμένη σε πορώδη πέτρα 
ηφαιστειακής προέλευσης, η οργάνωση της ζωής σε αυτήν 
την βάθους 80 μέτρων υπόγεια πολιτεία ήταν εκπληκτική. 
Εξωτερικά θα θαυμάσουμε τον περίλαμπρο ναό της 
Ελληνικής κοινότητας του οικισμού, την εκκλησία των Αγίων 
Θεοδώρων. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε μια πανοραμική 
θέα προς το φαράγγι του Περιστρέματος, ένα θαύμα της 
φύσης, όπου ήδη από τον 4ο αιώνα είχε ξεκινήσει ο μοναχικός 
βίος. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε τον παλαιό ελληνικό 
οικισμό της Καρβάλης με τον ιερό ναό του Αγίου Γρηγορίου, 
σήμερα τέμενος, όπου βρίσκεται το τέμπλο που δώρισε ο 
τσάρος Νικόλαος. Ελεύθερος χρόνος και συνεχίζουμε για 
τον οικισμό Ορτάχισαρ, όπου θα θαυμάσουμε το γραφικό 
του κάστρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο εντός 
ξενοδοχείου. Το βράδυ θα αναχωρήσουμε για μια μοναδική 
λαξευτή εκκλησία της περιοχής του 12ου αιώνα για να 
ψάλλουμε όλοι μαζί - χωρίς παρουσία ιερέα - το "Χριστός 
Ανέστη". Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Σινασός - Κοιλάδα Ντέβρεντ - Ζέλβε - Τσαβούσιν
Σινασός - Γκόρεμε (οικισμός), Δερβίσιδες - Σινασός
Πρωινή αναχώρηση για την κοιλάδα Ντέβρεντ (Dervent), 
όπου θα θαυμάσουμε τους ωραιότερους σχηματισμούς της 
Καππαδοκίας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον οικισμό 
της Ζέλβης, μια πραγματικά "νεκρή πόλη". Στον δρόμο για 
την Σινασό θα κάνουμε μια στάση στο χωριό Τσαβούσιν, 
γενέτειρα του αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά, όπου θα 
θαυμάσουμε μια από τις ωραιότερες λαξευτές εκκλησίες 
της περιοχής. Πασχαλινό γεύμα σε τοπικό εστιατόριο στην 
Σινασό. Μετά το γεύμα αναχωρούμε για την υπόσκαφη 
πόλη του Γκόρεμε, φημισμένη για τα υφαντουργία χαλιών 
της, όπου θα έχουμε ελεύθερο απόγευμα. Στη συνέχεια 
θα παρακολουθήσουμε το μοναδικό θέαμα του χορού 
των περιστρεφόμενων δερβίσηδων. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: Σινασός - Προκόπι - Αραβησσός - Κοιλάδα των 
Ρόδων - Νεάπολη - Αθήνα
Σήμερα το πρωί θα επισκεφθούμε το Προκόπι (σημερινό 
Ουργκούπ), μια πόλη με έντονο άλλοτε το Ελληνικό 
στοιχείο, όπου θα αναρριχηθούμε στον Πέτρινο λόφο 

για να προσκυνήσουμε τον τόπο όπου εκοιμήθη ο Άγιος 
Ιωάννης ο Ρώσος. Συνεχίζουμε για την Αραβησσό, 
όπου θα επισκεφθούμε τον μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου 
Δημητρίου στην παλαιά Ελληνική γειτονιά του οικισμού. 
Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην Κοιλάδα των Ρόδων για 
να επισκεφθούμε τον λαξευτό ναό του Αγίου Ιωάννη με τις 
μοναδικές τοιχογραφίες του 12ου αιώνα. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο της Νεάπολης και πτήση για την 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 • Απαιτείται Ταυτότητα 
νέου τύπου ή Διαβατήριο με 6μηνη ισχύ από την ημερομηνία 
εισόδου στην Τουρκία

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσεως 
ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ, ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ 
με πτήσεις της Turkish Airlines • 4 Διανυκτερεύσεις στην 
ανακαινισμένη ελληνική κατοικία σε στυλ σπηλιάς στην 
κορυφή του παλιού ελληνικού χωριού Mustafapasa UPPER 
GREEK HOUSE (Special Category) • Μπουφέ πρόγευμα 
καθημερινά • 4 δείπνα εντός ξενοδοχείου • ΔΩΡΟ: Πασχαλινό 
γεύμα σε τοπικό εστιατόριο (Old Greek House Restaurant) 
στη Σινασό • Xορός περιστρεφόμενων Δερβίσηδων • 
Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο 
πρόγραμμα με ελληνόφωνο ξεναγό/συνοδό στην Καππαδοκία • 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς 
έως 75 ετών.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 
καυσίμων • Είσοδοι σε μουσεία και επισκεπτόμενους χώρους 
• Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα • Ποτά κατά τη διάρκεια των 
γευμάτων/δείπνων • Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή 
αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

αναχ.: 26 απριλίου, 13 ιουνίου - 5 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 595

3ο άτομο έως 12 ετών 460

Μονόκλινο 715

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: € 170

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Τιμές Αγίου Πνεύματος αναμένονται
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PARKLANE IS INDEPENDENTLY OWNED BY PARKLANE HOTELS LIMITED AND IS OPERATED UNDER LICENSE ISSUED BY FRANCHISOR ENTITY.

CONTACT US ON RESERVATIONS@PARKLANECYPRUS.COM
EXPLORE THE DESTINATION AT PARKLANECYPRUS.COM

Our stylish resort has been specifically tailored with luxurious amenities, for your ultimate comfort and relaxation. Overflowing with 
Mediterranean simplicity and heart-warming hospitality, our facilities and accommodation are teamed with contemporary decor, 

traditional elements and a luxurious finish, creating the most unforgettable stay.

RELAXATION.  STYLE.  ELEGANCE.



11

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

PARKLANE RESORT & SPA

Και πάλι πρώτοι στην Ελληνική αγορά σας παρουσιάζουμε το καλύτερο ξενοδοχείο της Κύπρου
Σε τιμές προσφοράς για τα 31 χρόνια Manessis!!! Από 545 €

PARKLANE,  A  LUXURY  COLLECTION  RESORT  &  SPA  LIMASSOL

Κυπριακό Πάσχα...   πολλών αστέρων

1η μέρα: Αθήνα - Λάρνακα - Πάφος - Λεμεσός
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Λάρνακα με AEGEAN. 
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 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". Επίσκεψη στους Τάφους των 
Βασιλέων και στη 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. Συνεχίζουμε για την κοσμοπολίτικη 
Λεμεσό. Άφιξη και τακτοποίηση στο πολυτελέστερο ξενοδοχείο 
του νησιού, το PARKLANE - A LUXURY COLLECTION 
RESORT & SPA 5* (www.marriott.com) - μόλις άρχισε την 
επαναλειτουργία του μετά την τετραετούς διάρκειας ανακαίνισή 
του. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Λεμεσός - Λευκωσία - Κερύνεια - Μπέλλα Πάις
Λεμεσός
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της χώρας, τη 
Λευκωσία. Άφιξη και ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια 
της οποίας 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. Ελεύθερος χρόνος και συνεχίζουμε για την 
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 στη Λεμεσό. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Λεμεσός - Ορεινά Θέρετρα/Τρόοδος - Μονή Κύκκου 
 Πλάτρες - Λεμεσός/Αναστάσιμη Λειτουργία
Σήμερα θα αναχωρήσουμε 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 του, τις φυσικές καλλονές, το καταπράσινο περιβάλλον 
και τα τρεχούμενα νερά, σε υψόμετρο 1.200 μέτρων. Το 
βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη Λειτουργία. 
Αναστάσιμο δείπνο με φλάουνες, μαγειρίτσα, σπάσιμο 
αυγών και ζωντανή μουσική! Διανυκτέρευση.  
4η μέρα: Σύρτε τον χορό  στο υπερπολυτελές ξενοδοχείο
PARKLANE - A LUXURY COLLECTION RESORT & SPA 5* 
Πασχαλινή ελεύθερη μέρα, σε ένα εορταστικό πρόγραμμα 
που έχουν ετοιμάσει για μας. Πασχαλινό γεύμα με οβελία, 
συνοδευόμενο από ζωντανή μουσική, με όλες τις ξεχωριστές 
Κυπριακές λιχουδιές! Στον ελεύθερο χρόνο σας απολαύστε το 
πολυτελές κέντρο ευεξίας/γυμναστήριο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Λεμεσός - Αγία Νάπα - Δερύνεια/Κατεχόμενα, 
Αμμόχωστος - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για να γνωρίσουμε την παραλιακή 
πανέμορφη Αγία Νάπα με την ιδιαίτερη τουριστική ανάπτυξη. 
Ελεύθερος χρόνος και συνεχίζουμε για Δερύνεια, όπου 
από το παρατηρητήριο του Πολιτιστικού Κέντρου δίπλα 
στο οδόφραγμα, θα έχουμε την ευκαιρία να αγναντέψουμε 
τα Κατεχόμενα Εδάφη και την Αμμόχωστο. Επίσκεψη στον 
επιβλητικό ναό των Αγίων Πάντων και αναχώρηση για το 
αεροδρόμιο, απ΄ όπου θα επιβιβαστούμε στην απογευματινή 
μας πτήση για την Αθήνα.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ-
ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • 3 ή 4 Διανυκτερεύσεις στο 
πολυτελές ξενοδοχείο PARKLANE, A LUXURY COLLECTION 
RESORT & SPA 5* σε Superior Rooms Inland View • 
Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα και ένα δείπνο 
καθημερινά (εκτός Σαββάτου/Κυριακής) • Αναστάσιμο 
δείπνο μουσική με ζωντανή μουσική (μέρος της 
Ημιδιατροφής) • Εορταστικό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα 
με ζωντανή μουσική (μέρος της Ημιδιατροφής) • Μεταφορές, 
εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει 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 και λοιπά αξιοθέατα 
• Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, καθώς και 
ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: € 150
SMART PRICE: Για κρατήσεις έως 45 μέρες πριν την 
αναχώρηση και για περιορισμένο αριθμό θέσεων
Επιβάρυνση για superior δωμάτια με θέα θάλασσα: 50 € 
ανά άτομο και ανά διανυκτέρευση.

Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματο-ποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι • Για την είσοδό σας στα Κατεχόμενα είναι 
απαραίτητη η αστυνομική ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες ή 
διαβατήριο με ισχύ 6 μηνών από την επιστροφή • Το τετραήμερο 
πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την επίσκεψη στην Αγία Νάπα 
και τη Δερύνεια • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

αναχ.: 25, 26 απριλίου - 4, 5 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο
4 μέρες 5 μέρες

SMART 
PRICE

SMART 
PRICE

Δίκλινο 545 575 635 675
3ο άτομο έως 12 ετών     395 425 395 435
3ο και 4ο άτομο έως 12 ετών
σε superior Inland View Kind 395 425 395 435

Μονόκλινο           825 855 995 1035
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Γ Υ Ρ Ο Σ  Σ Ι Κ Ε Λ Ι Α Σ

TΣεφαΛου

Παλέρμο, Tσεφαλού, Μονρεάλε, Ακράγαντας, Κατάνια, Αίτνα, Ταορμίνα, Συρακούσες

1η μέρα: Αθήνα - Παλέρμο, Ξενάγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για το 
Παλέρμο. Άφιξη και ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της 
οποίας 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. Τακτοποίηση 
σε ένα από τα κεντρικά ξενοδοχεία PALAZZO SITANO 
4* (www.hotelcpalazzositano.it) ή AMBASCIATORI 4* 
sup (www.ambasciatorihotelpalermo.com) ή FEDERICO 
CENTRAL PALACE 4* sup (www.hotelfedericopalermo.it). 
Διανυκτέρευση.   

2η μέρα: Παλέρμο - Τσεφαλού - Μονρεάλε - Παλέρμο
Πρωινή αναχώρηση για το παραθαλάσσιο θέρετρο Τσεφαλού, 

όπου θα δούμε την πιάτσα Ντουόμο και τον Καθεδρικό ναό 
του Ρογήρου του Νορμανδού με τα βυζαντινά ψηφιδωτά. 
Συνεχίζουμε 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. Επιστροφή 
στο Παλέρμο και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.

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 στην Ιερά Οδό της αρχαίας 
πόλης και θα "ακουμπήσουμε" τους ναούς της Ήρας, της 
Ομόνοιας, του Ηρακλή, των Διόσκουρων και του Ολυμπίου 
Διός. Συνεχίζουμε για την Κατάνια, την δεύτερη σε μέγεθος 
πόλη της Σικελίας, το "αντίπαλο δέος" του Παλέρμο, ένας 
γαστρονομικός παράδεισος, αλλά και η πόλη που θεωρείται 
ότι έχει την καλύτερη νυχτερινή ζωή σε ολόκληρο το νησί. 

Άφιξη και ξενάγηση της "Citta Nera" (Μαύρη Πόλη), καθώς η 
λάβα του ηφαιστείου αποτέλεσε υλικό δόμησης των κτιρίων 
της, κατά τη διάρκεια της οποίας θα περπατήσουμε στην παλιά 
πόλη και θα δούμε τις μπαρόκ πλατείες, τα ασπρόμαυρα 
μέγαρα, τον Καθεδρικό ναό, το σιντριβάνι του ελέφαντα, 
τον κεντρικό εμπορικό δρόμο Βία Ετνέα (Via Etnea, οδός 
Αίτνας), το ρωμαϊκό αμφιθέατρο, την όπερα Μάσιμο Μπελίνι 
κ.ά. Τακτοποίηση σε ένα από τα κεντρικά ξενοδοχεία NH 
CENTRO 4* (www.nh-hotels.com) ή MERCURE EXCELSIOR 
4* sup. (www.mercure.com). Διανυκτέρευση.    

4η μέρα: Κατάνια - Αίτνα - Ταορμίνα - Κατάνια
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 (έξοδα ατομικά) στην 
κορυφή, όπου με ειδικό όχημα (έξοδα ατομικά) θα δούμε 
από κοντά μικρούς ή μεγάλους κρατήρες, ενεργούς και μη. 

Η Σικελία, το μεγαλύτερο νησί της Ευρώπης, είναι πλούσια σε ιστορία αιώνων και κληρονόμος όλων των πολιτισμών που πέρασαν από τα 
ηφαιστειογενή εδάφη της. Οι Έλληνες, οι Φοίνικες, οι Καρχηδόνιοι, οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί, οι Άραβες, οι Νορμανδοί, οι Φράγκοι, οι Ισπανοί, 
όλοι έχουν επιδράσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην αρχιτεκτονική και στα εξαιρετικής αξίας μνημεία της. Αρχαιοελληνικοί ναοί συναντούν 
βυζαντινά τείχη και η αραβική αρχιτεκτονική τα μπαρόκ κτίρια.
Από το τριγωνικό της σχήμα και τα τρία της ακρωτήρια, οι Έλληνες την ονόμασαν Τρινακρία. Στην ονομασία αυτή και στη μυθολογία παραπέμπει 
και το έμβλημά της, που είναι ένας ανθρωπόμορφος δίσκος του ήλιου και μια φτερωτή μορφή (μέδουσα) με τρία πόδια που συστρέφονται προς τα 
αριστερά, δίνοντας την ψευδαίσθηση της συνεχούς κίνησης. Οι ελληνικές πόλεις-κράτη της Σικελίας μαζί με αυτές της Νότιας Ιταλίας, αποτελούσαν 
την Μεγάλη Ελλάδα (Magna Grecia), κέντρο της γέννησης σπουδαίων πνευματικών, πολιτιστικών και επιστημονικών ζυμώσεων. Ο Εμπεδοκλής και 
ο Αρχιμήδης ήταν και οι δυο Σικελιώτες. 
Η φυσική ομορφιά και η ποικιλομορφία των τοπίων της, τα γραφικά χωριουδάκια και οι πανέμορφες πόλεις της, τα εκπληκτικά παλάτια και οι 
μεγαλόπρεποι ναοί της, η γευστική κουζίνα και τα φημισμένα κρασιά της, η μουσική και το μεσογειακό ταπεραμέντο των κατοίκων της, όλα μαζί 
συνθέτουν έναν θαυμάσιο ταξιδιωτικό προορισμό, που μας αποκαλύπτει με θαυμαστό τρόπο τα μυστικά του!
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

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. Επιστροφή στην Κατάνια. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Κατάνια - Συρακούσες - Κατάνια - 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 προς το 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! Αναχώρηση νωρίς το απόγευμα για το αεροδρόμιο 
της Κατάνια 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.

ΣυρακουΣεΣ

αναχ.: 26 απριλίου - 5 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο PALAZZO SITANO
NH CENTRO

AMBASCIATORI
NH CENTRO

FEDERICCO PALACE
MERCURE EXCELSIOR

Δίκλινο 545 595 645
3ο άτομο έως 12 ετών 445 495 555
μονόκλινο 695 745 815

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check points/φόροι πόλεων, parking: € 200

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΠΑΛΕΡΜΟ, ΚΑΤΑΝΙΑ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN • Τέσσερις διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχεία 4* της επιλογής σας • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, επισκέψεις 
βάσει προγράμματος • Τοπικοί ξεναγοί σε Παλέρμο, Ακράγαντα, Συρακούσες • Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του 
γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check points/φόροι πόλεων, parking (200 €) • Είσοδοι 
σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα, τελεφερίκ και ειδικό όχημα στην Αίτνα, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα και ό,τι δεν 
αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

Tips Manessis
• Τέλειες και απ΄ ευθείας πτήσεις, με πρωινή άφιξη στο Παλέρμο και βραδινή αναχώρηση από Κατάνια, για να έχουμε 
όσο τον δυνατόν περισσότερο χρόνο στη Σικελία, χωρίς άσκοπες μετακινήσεις και προσθήκη μιας χωρίς ουσία 
μέρας, απλά για την πρωινή πτήση επιστροφής
• Διαμονή σε κεντρικότατα ξενοδοχεία και όχι περιφερειακά  
• Δύο διανυκτερεύσεις στο Παλέρμο και δύο στην Κατάνια (οι φόροι διαμονής περιλαμβάνονται στο ποσό που 
καταβάλλεται στην Ελλάδα και δεν πληρώνονται επί τόπου στα ξενοδοχεία)
• Με το πρόγραμμα αυτό επισκεπτόμαστε το υπέροχο Παλέρμο, το περίφημο Μονρεάλε, την παραθαλάσσια 
Τσεφαλού, την Κοιλάδα των Ναών του Ακράγαντα, την πανέμορφη Κατάνια με την έντονη νυχτερινή ζωή, την 
γραφική Ταορμίνα, το ηφαίστειο της Αίτνας και την αρχαιοελληνική πόλη των Συρακουσών
• Τοπικοί ξεναγοί σε Παλέρμο, Ακράγαντα και Συρακούσες (επιπλέον του έμπειρου Έλληνα αρχηγού-συνοδού του 
γραφείου μας) για πλήρεις ξεναγήσεις.

ΣΙΚΕΛΙΑ
Κατάνια

Αίτνα

Συρακούσες

ΠαλέρμοΠαλέρμο
ΤσεφαλούΤσεφαλού

Ακράγαντας

ΤαορμίναΤαορμίνα
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Σ Ι Κ Ε Λ Ι Α  -  Τ Α Ο Ρ Μ Ι Ν Α
Ένα νέο πρόγραμμα με βάση/ορμητήριο την υπέροχη Ταορμίνα και επισκέψεις σε Παλέρμο,

Μονρεάλε, Μεσσήνη, Ακράγαντα, Κατάνια, Αίτνα και Συρακούσες

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

1η μέρα: Αθήνα - Παλέρμο, Ξενάγηση
Μονρεάλε - Ταορμίνα/Λετογιάννι  
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για το 
Παλέρμο. Άφιξη και ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της 
οποίας 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 
θα αναχωρήσουμε 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. Συνεχίζουμε 
για την Ταορμίνα/Λετογιάννι. Τακτοποίηση σε ένα από τα 
επιλεγμένα ξενοδοχεία της αλυσίδας Park Hotels (www.
parchotels.it), όπως το ARISTON στην πόλη της πανέμορφης 
Ταορμίνας ή το ANTARES στο γειτονικό προάστιο Λετογιάννι 
ή παρόμοιο της ίδιας αλυσίδας στην ευρύτερη περιοχή ή 
στο ξενοδοχείο CORALLO 4* (www.hotelcorallotaormina.it). 
Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: Ταορμίνα/Λετογιάννι - Μεσσήνη
Ταορμίνα/Λετογιάννι  
Πρωινή αναχώρηση 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. Επιστροφή στην πανέμορφη 
Ταορμίνα, όπου 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. Δείπνο. Διανυκτέρευση

3η μέρα: Ταορμίνα/Λετογιάννι - Αίτνα
Κατάνια - Ταορμίνα/Λετογιάννι
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 Κατάνια, την δεύτερη σε μέγεθος 
πόλη της Σικελίας, το "αντίπαλο δέος" του Παλέρμο, ένας 
γαστρονομικός παράδεισος, αλλά και η πόλη που θεωρείται 
ότι έχει την καλύτερη νυχτερινή ζωή σε ολόκληρο το νησί. 
Άφιξη και ξενάγηση της "Citta Nera" (Μαύρη Πόλη), καθώς 
η λάβα του ηφαιστείου αποτέλεσε υλικό δόμησης των 
κτιρίων της, κατά τη διάρκεια της οποίας θα περπατήσουμε 
στην παλιά πόλη και θα δούμε τις μπαρόκ πλατείες, τα 
ασπρόμαυρα μέγαρα, τον Καθεδρικό ναό, το σιντριβάνι του 
ελέφαντα, τον κεντρικό εμπορικό δρόμο Βία Ετνέα (Via Etnea, 
οδός Αίτνας), το ρωμαϊκό αμφιθέατρο, την όπερα Μάσιμο 
Μπελίνι κ.ά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 

4η μέρα: Ταορμίνα/Λετογιάννι - Ακράγαντας
Ταορμίνα/Λετογιάννι
Πρωινή αναχώρηση για την ιστορική "Κοιλάδα των Ναών" 
του Ακράγαντα, όπου θα γνωρίσουμε το εντυπωσιακότερο 
διασωθέν συγκρότημα αρχαίων ελληνικών ναών της 
Σικελίας. Θα περπατήσουμε στην Ιερά Οδό της αρχαίας 
πόλης και θα "ακουμπήσουμε" τους ναούς της Ήρας, της 
Ομόνοιας, του Ηρακλή, των Διόσκουρων και του Ολυμπίου 
Διός. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση

5η μέρα: Ταορμίνα/Λετογιάννι - Συρακούσες - Κατάνια -  Αθήνα
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε 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 προς το 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 μεσημέρι αναχώρηση για το αεροδρόμιο 
της Κατάνια 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.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΠΑΛΕΡΜΟ, 
ΚΑΤΑΝΙΑ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN • Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχεία της αλυσίδας Park Hotels • Μπουφέ πρόγευμα και 
ένα δείπνο καθημερινά (Ημιδιατροφή) • Μεταφορές, εκδρομές, 
περιηγήσεις, επισκέψεις βάσει 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 αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, 
check points/φόροι πόλεων, parking (200 €) • Είσοδοι σε μουσεία, 
μνημεία και λοιπά αξιοθέατα, τελεφερίκ και ειδικό όχημα στην 
Αίτνα, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα και ό,τι δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβανόμενα.

αναχ.: 26 απριλίου - 5 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο CORALLO 4* ANTARES 4* ARISTON 4*

Δίκλινο 545 595 745

3ο άτ. έως 12 ετ. 395 445 495

Μονόκλινο 645 745 845

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check points/φόροι 
πόλεων, parking: € 200

νεο ΠροΓρΑμμΑ!

ΣΙΚΕΛΙΑ
ΚατάνιαΚατάνια
Αίτνα

Συρακούσες

ΠαλέρμοΠαλέρμο

Ακράγαντας

ΜεσσήνηΜεσσήνη

ΤαορμίναΤαορμίνα

ταορμινα
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ΜΕΓΑΛΟΣ  ΓΥΡΟΣ  ΣΙΚΕΛΙΑΣ
1η μέρα: Αθήνα - Κατάνια - Συρακούσες
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Κατάνια με AEGEAN. 
Φθάνοντας, θα αναχωρήσουμε 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 προς το 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! Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο PANORAMA 4* 
(www.hotelpanoramasiracusa.com). Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Συρακούσες - Αίτνα - Συρακούσες
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 (έξοδα ατομικά) στην κορυφή, όπου με 
ειδικό όχημα (έξοδα ατομικά) θα δούμε από κοντά μικρούς ή 
μεγάλους κρατήρες, ενεργούς και μη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Συρακούσες/Ορτυγία, Κρουαζιέρα - Ακράγαντας
Το πρωί θα μεταβούμε στο νησί της θρυλικής Ορτυγίας και θα 
επιβιβαστούμε στο πλοιάριο για μια απολαυστική κρουαζιέρα 
διάρκειας περίπου μίας ώρας. Θα περάσουμε δίπλα από 
γραφικά καρνάγια, κανάλια, θαλάσσια σπήλαια, βραχονησίδες, 
την πλευρά της εστέτ Ριβιέρας των Συρακουσών κλπ. Η θέα 
προς τις υπέροχες δαντελωτές ακτές και τις πολυτελείς βίλες 
είναι εκπληκτική, οι δε τιμονιέρηδες γεμάτοι σιτσιλιάνικο μπρίο 
και χιούμορ, είναι τέλειοι στην ποιοτική ξενάγηση. Το μεσημέρι 
θα αναχωρήσουμε για την ιστορική "Κοιλάδα των Ναών" 
του Ακράγαντα, όπου θα γνωρίσουμε το εντυπωσιακότερο 
διασωθέν συγκρότημα αρχαίων ελληνικών ναών της Σικελίας. 
Θα περπατήσουμε στην Ιερά Οδό της αρχαίας πόλης και θα 
"ακουμπήσουμε" τους ναούς της Ήρας, της Ομόνοιας, του 
Ηρακλή, των Διόσκουρων και του Ολυμπίου Διός. Τακτοποίηση 
στο επιλεγμένο ξενοδοχείο DELLA VALLE WELLNESS & SPA 
4* (www.hoteldellavalle.ag.it) ή στο COLLEVERDE 4* (www.
colleverdehotel.it). Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Ακράγαντας - Σελινούντας - Σεγέστη - Έριτσε - Παλέρμο
Πρωινή αναχώρηση για τον Σελινούντα, μια ακόμα ονομαστή 

πόλη της Μεγάλης Ελλάδας. Επίσκεψη στο αρχαιολογικό 
πάρκο με την Ακρόπολη και συνεχίζουμε για την Πυργούπολη 
Έριτσε, που κτισμένη καθώς είναι σε έναν επιβλητικό βράχο 
ύψους 750 μέτρων, αγναντεύει τις αλυκές του Τράπανι και τα 
νησιά της Εγάδης. Ελεύθερος χρόνος για να περιπλανηθούμε 
στα στενά, γεμάτα λουλούδια σοκάκια της πόλης. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε τον περίφημο δωρικό ναό της Σεγέστης 
και αργά το απόγευμα θα φθάσουμε στην πρωτεύουσα της 
Σικελίας, το όμορφο Παλέρμο. Τακτοποίηση στο επιλεγμένο 
ξενοδοχείο FEDERICO CENTRAL PALACE 4* sup. (www.
hotelfedericopalermo.it). Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Παλέρμο, Ξενάγηση, Μονρεάλε
Κατά την σημερινή ξενάγηση της πόλης 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. 
Συνεχίζουμε 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. Επιστροφή στο Παλέρμο 
και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Παλέρμο - Τσεφαλού - Μεσσήνη - Κατάνια
Πρωινή αναχώρηση για το παραθαλάσσιο θέρετρο Τσεφαλού, 
όπου θα δούμε την πιάτσα Ντουόμο και τον Καθεδρικό ναό του 
Ρογήρου του Νορμανδού με τα βυζαντινά ψηφιδωτά. Επόμενη 
στάση μας η Μεσσήνη, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Σικελίας και 
πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας. Ιδρύθηκε από Έλληνες 
αποίκους σαν Ζάγκλη και λίγο αργότερα πήρε το σημερινό της 
όνομα, προς τιμήν της πελοποννησιακής Μεσσήνης. Συνεχίζουμε 
για την Κατάνια, την δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Σικελίας, το 
"αντίπαλο δέος" του Παλέρμο, ένας γαστρονομικός παράδεισος, 
αλλά και η πόλη που θεωρείται ότι έχει την καλύτερη νυχτερινή 
ζωή σε ολόκληρο το νησί. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
NH CENTRO 4* (www.nh-hotels.com). Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Κατάνια, Ξενάγηση - Ταορμίνα - Κατάνια
Πρωινή αναχώρηση την ξενάγηση της "Citta Nera" (Μαύρη 
Πόλη), καθώς η λάβα του ηφαιστείου αποτέλεσε υλικό δόμησης 

των κτιρίων της, κατά τη διάρκεια της οποίας θα περπατήσουμε 
στην παλιά πόλη και θα δούμε τις μπαρόκ πλατείες, τα 
ασπρόμαυρα μέγαρα, τον Καθεδρικό ναό, το σιντριβάνι του 
ελέφαντα, τον κεντρικό εμπορικό δρόμο Βία Ετνέα (Via Etnea, 
οδός Αίτνας), το ρωμαϊκό αμφιθέατρο, την όπερα Μάσιμο 
Μπελίνι κ.ά. 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. Επιστροφή στην Κατάνια. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Κατάνια - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

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

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-
ΚΑΤΑΝΙΑ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • Επτά 
συνολικά διανυκτερεύσεις (1 στον Ακράγαντα, 2 στις 
Συρακούσες, 2 στο Παλέρμο, 2 στην Κατάνια) σε 
επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* • Πλουσιοπάροχο μπουφέ 
πρόγευμα • Εκδρομές, περιηγήσεις, επισκέψεις βάσει 
προγράμματος • Τοπικοί ξεναγοί σε Παλέρμο, 
Ακράγαντα, Συρακούσες • Έμπειρος αρχηγός-συνοδός 
του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι 
καυσίμων, check points/φόροι πόλεων, parking 
(200 €) • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά 
αξιοθέατα, τελεφερίκ και ειδικό όχημα στην Αίτνα, 
αχθοφορικά, φιλοδωρήματα και ό,τι δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβανόμενα.

αναχ.: 15,29 ιουνίου - 8 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 845
3ο άτομο έως 12 ετών 695
Μονόκλινο 1095

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check points/φόροι 
πόλεων, parking: € 200

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Συρακούσες, Αίτνα, Ακράγαντας, Σελινούντας, Έριτσε, Σεγέστη, Παλέρμο, Μονρεάλε, Τσεφαλού, Μεσσήνη, Κατάνια, Ταορμίνα

ΣΙΚΕΛΙΑ
ΚατάνιαΚατάνια

Ορτυγία

Αίτνα

ΣελινούνταςΣελινούντας

Συρακούσες

ΠαλέρμοΠαλέρμο

Τσεφαλού

Ακράγαντας

ΜεσσήνηΜεσσήνη
ΈριτσεΈριτσε

ΣεγέστηΣεγέστη ΤαορμίναΤαορμίνα
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Λ Ι Μ Ν Ε Σ   Β Ο Ρ Ε Ι Α Σ   Ι Τ Α Λ Ι Α Σ
Ε Λ Β Ε Τ Ι Α  -  Μ Ι Λ Α Ν Ο

λίμνες Ματζόρε, Κόμο, λουγκάνο, Κρουαζιέρα στα Νησιά Ίζολα Μπέλλα και Ίζολα Πεσκατόρι, Μιλάνο

1η μέρα: Αθήνα - Μιλάνο - Λίμνη Ματζόρε (Στρέζα) 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για 
Μιλάνο. Φθάνοντας, θα αναχωρήσουμε για τη λίμνη Ματζόρε, 
όπου θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για γεύμα και καφέ. 
Τακτοποίηση στο πολυτελές ξενοδοχείο GRAND BRISTOL 4* 
sup. (www.zacchera.com), δίπλα στη λίμνη. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: Λίμνη Ματζόρε, Ημερήσια εκδρομή στις Λίμνες Κόμο 
και Λουγκάνο (Ελβετία)
Πρωινή αναχώρηση για το Κόμο και την ομώνυμη λίμνη 
του. 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 θα συνεχίσουμε για τα 
Ελβετικά σύνορα, με προορισμό το κοσμοπολίτικο Λουγκάνο 
με την ομώνυμη λίμνη του - μια πόλη που "κτυπά" με ακρίβεια 
ελβετικού ρολογιού. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Λίμνη Ματζόρε, Κρουαζιέρα στα Νησιά Ίζολα 
Μπέλλα και Ίζολα Πεσκατόρι, παλάτι Μπορομεέ
Σήμερα θα 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. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Λίμνη Ματζόρε, Ανάβαση με τον οδοντωτό στο 
Αλπικό Ζέρματτ (Ελβετία)
Πρωινή 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. 
Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Λίμνη Ματζόρε - Μιλάνο, Ξενάγηση - Αθήνα
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα 
της Λομβαρδίας, το Μιλάνο, την οικονομική πρωτεύουσα 
της Ιταλίας και το παγκόσμιο κέντρο μόδας. Πανοραμική 
ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε 
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 μέχρι την ώρα της μετάβασής 
μας στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

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

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΜΙΛΑΝΟ-ΑΘΗΝΑ 
με AEGEAN AIRLINES • Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο πολυτελές 
ξενοδοχείο GRAND BRISTOL 4* sup. • Μπουφέ πρόγευμα 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 • 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 points/φόροι πόλεων, parking (200 €) • Είσοδοι σε μουσεία 
και λοιπά αξιοθέατα, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Ό,τι δεν 
αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό, 
προτεινόμενο κλπ.

αναχ.: 25,30 απριλίου, 13 ιουνίου - 5 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 675
3ο άτομο έως 12 ετών 575
Μονόκλινο 775

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check points/φόροι 
πόλεων, parking (200 €)
Επιβάρυνση Ημιδιατροφής: € 50/άτομο
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με 
AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα).

Λίμνη
Κόμο

Ζερμάττ
Λίμνη Ματζόρε

Πεσκατόρι
Ίζολα Μπέλα

Μιλάνο
ΙΤΑΛΙΑ

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΛουγκάνοΛουγκάνο

κομο
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ΒΕΝΕΤΙΑ - ΜΙΛΑΝΟ
1η μέρα: Αθήνα - Βενετία
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με 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 NH LAGUNA 4* 
(www.nh-hotels.com) ή παρόμοιο. 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
Πρωινή αναχώρηση για την φοιτητούπολη Πάντοβα, την 
αρχαιότερη πιθανόν πόλη της βόρειας Ιταλίας, σύμφωνα με 
την ημερομηνία ίδρυσής 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
Ελεύθερη μέρα 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 - Τεργέστη - Βενετία
Πρωινή αναχώρηση για την όμορφη Τεργέστη/Trieste, 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. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη Βενετία.

5η μέρα: Βενετία - Βερόνα - Σιρμιόνε - Μιλάνο
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. Συνεχίζουμε για το όμορφο μεσαιωνικό Σιρμιόνε, 
κτισμένο στο νότιο άκρο της λίμνης Garda, όπου και θα 
περπατήσουμε. Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε 
έναν καπουτσίνο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα 
της Λομβαρδίας, το Μιλάνο, την οικονομική πρωτεύουσα 
της Ιταλίας και το παγκόσμιο κέντρο μόδας. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο BARCELO 4* (www.barcelo.com). Χρόνος 
ελεύθερος για βόλτα και πρώτη γνωριμία με μια από τις πιο 
μοδάτες πόλεις της Ιταλίας. 

6η μέρα: Μιλάνο, Ξενάγηση πόλης - Αθήνα
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.

Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι • Το 5ήμερο πρόγραμμα έχει τρεις 
διανυκτερεύσεις στη Βενετία και μία στο Μιλάνο • Τελικό 
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ 
// ΜΙΛΑΝΟ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN • Τρεις ή τέσσερις 
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο NH LAGUNA 4* ή παρόμοιο 
στη Βενετία • Μία διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο BARCELO 
4* ή παρόμοιο στο Μιλάνο • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά 
• Εισιτήριο για το βαπορέτο της 1ης μέρας • Εκδρομές, 
περιηγήσεις, επισκέψεις βάσει προγράμματος • Έμπειρος 
αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι 
καυσίμων, check points/φόροι πόλεων, parking (220 €) • 
Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και 
λοιπά αξιοθέατα • Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή 
αναφέρεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check points/φόροι 
πόλεων, parking: € 220
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 
με την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα).

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Πάντοβα, Βερόνα, Σιρμιόνε

αναχ.: 26 απριλίου, 14 ιουνίου - 5, 6 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο 26/4 - 1/5
6 μέρες

14-18/6
5 μέρες

Δίκλινο 655 595
3ο άτομο έως 12 ετών 455 495
Μονόκλινο 825 745

ΙΤΑΛΙΑ

Βερόνα

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Σιρμιόνε
Λίμνη Γκάρντα

Πάντοβα
ΒενετίαΒενετίαΜιλάνο

Μιλάνο

ΤεργέστηΤεργέστη

Βενετια

 Σιρμιονε
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Φ Λ Ω Ρ Ε Ν Τ Ι Α  -  Ρ Ω Μ Η 
Σιένα, Σαν Τζιμινιάνο, Πίζα, λούκα, (Cinque Terre)

1η μέρα: Αθήνα - Ρώμη - Σιέννα - Σαν Τζιμινιάνο - Φλωρεντία/
Μοντεκατίνι
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ρώμη με AEGEAN 
ή ALITALIA. Φθάνοντας θα αναχωρήσουμε για την πανέμορφη 
μεσαιωνική Σιένα. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη 
πιάτσα Ντελ Κάμπο, την κεντρική πλατεία της πόλης με το 
υπέροχο Δημαρχείο. Εντυπωσιακός και ο Καθεδρικός ναός με 
το αριστουργηματικό του δάπεδο, τα περίτεχνα ξυλόγλυπτα και 
τις μοναδικές τοιχογραφίες. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη 
μεσαιωνική πόλη των κάστρων/πύργων, το Σαν Τζιμινιάνο, το 
"Μανχάταν της Τοσκάνης" και καταλήγουμε στη Φλωρεντία (ή 
Μοντεκατίνι). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Φλωρεντία/Μοντεκατίνι, 
Ξενάγηση πόλης, επίσκεψη στην Galleria Uffizi
Πρωινή ξενάγηση στην πόλη της Αναγέννησης, κατά τη 
διάρκεια της οποίας θα δούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατά της, 
όπως 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. 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.). Ελεύθερος χρόνος για βόλτες 
στην πόλη ή για ψώνια στη φημισμένη αγορά της. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Φλωρεντία/Μοντεκατίνι, Ελεύθερη μέρα
Προαιρετική εκδρομή στα Τσίνκουε Τέρρε (Πέντε Τόποι) 
Ελεύθερη μέρα για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης ή για να 
λάβετε μέρος στην προαιρετική μας εκδρομή στα Τσίνκουε 
Τέρρε. Περιγραφή προαιρετικής εκδρομής (έξοδα ατομικά): 
Αναχώρηση για 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 (έξοδα ατομικά) 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 (έξοδα ατομικά) 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 (έξοδα 
ατομικά) και επιστροφή το βράδυ στη Φλωρεντία.
4η μέρα: Φλωρεντία/Μοντεκατίνι - Πίζα - Λούκα - Φλωρεντία
Πρωινή αναχώρηση για την Πίζα. Άφιξη, περιήγηση της πόλης 
και συνεχίζουμε για την κουκλίστικη Λούκα, μια πανέμορφη 
πόλη με χαρακτηριστική ρυμοτομία, που περιβάλλεται από 
ισχυρά αμυντικά τείχη. Φθάνοντας, θα περπατήσουμε στα 
γραφικά της σοκάκια με τα παλαιά αρχοντικά και την οβάλ 
πλατεία. Επιστροφή στη Φλωρεντία. Δείπνο στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Φλωρεντία/Μοντεκατίνι - Ρώμη, Ξενάγηση πόλης 
Πρωινή αναχώρηση για Ρώμη. Άφιξη και ξενάγηση στην 
"Αιώνια Πόλη", κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την 
εκκλησία του Αγίου Παύλου έξω από τα τείχη, την Πυραμίδα, 
τις θέρμες του Καρακάλα, την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του 
Λατερανού, την περίφημη εκκλησία Σάντα Μαρία Ματζόρε και 
θα καταλήξουμε στον περιβάλλοντα χώρο του Κολοσσαίου, 
όπου θα έχουμε μικρής διάρκειας στάση για φωτογραφίες 
και έναν ιταλικό καφέ. Θα συνεχίσουμε την περιήγησή μας 
πεζοί, περνώντας από τις περίφημες αυτοκρατορικές αγορές 
και θα ανέβουμε στον λόφο του Καπιτωλίου, απ΄ όπου θα 
θαυμάσουμε από ψηλά τη Ρωμαϊκή αγορά. Διασχίζοντας 
την πλατεία του Καπιτωλίου, θα κατέβουμε από την σκάλα 
του Μιχαήλ Αγγέλου στην πλατεία Βενετίας. Εκεί θα δούμε 
το Παλάτσο Βενέτσια, το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη 
Βιτοριάνο, το άγαλμα του πρώτου βασιλιά της Ιταλίας Βιτόριο 
Εμμανουέλε, καθώς και το μπαλκόνι της Λετίτσια  (μητέρας 
του Ναπολέοντα Βοναπάρτη). Θα συνεχίσουμε την ξενάγησή 
μας οδικώς στις όχθες του Τίβερη, περνώντας από το Κάστρο 
του Αγίου Αγγέλου και τη Βίλα Μποργκέζε. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο CICERONE 4* (www.
hotelcicerone.com). Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Ρώμη, Μουσεία Βατικανού
Βασιλική Αγίου Πέτρου - Αθήνα 
Η σημερινή μας ημέρα θα ξεκινήσει με επίσκεψη στα Μουσεία 
του Βατικανού, όπου θα δούμε τις αίθουσες των γλυπτών, 

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΡΩΜΗ-ΑΘΗΝΑ 
με AEGEAN AIRLINES ή ALITALIA • Τέσσερις διανυκτερεύσεις στη 
Φλωρεντία, στο ξενοδοχείο GRAND MEDITERRANEO 4* με ένα δείπνο 
συνολικά ή • Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο Μοντεκατίνι, στο ξενοδοχείο 
MINERVA 4* με τέσσερα δείπνα συνολικά • Μία διανυκτέρευση στη Ρώμη, 
στο ξενοδοχείο CICERONE 4* ή παρόμοιο • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά 
στα ξενοδοχεία • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει 
προγράμματος με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Ξενάγηση στη 
Ρώμη με επίσημο ξεναγό • Ξενάγηση στα Μουσεία του Βατικανού και 
στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου • Ξενάγηση στη Φλωρεντία και στην 
Galleria Uffizzi με επίσημο ξεναγό • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check 
points, parking, φόροι πόλεων (€ 220) • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, 
επισκεπτόμενους χώρους, είσοδο στο Βατικανό και ακουστικά για την 
ξενάγηση του Αγίου Πέτρου: € 30 ο ενήλικας και € 20 το παιδί • Εισιτήρια 
για προκράτηση και είσοδο στην πινακοθήκη Uffizi • Εισιτήρια πλοιαρίων 
και τραίνου στην προαιρετική εκδρομή στα Τσίνκουε Τέρρε • Αχθοφορικά, 
φιλοδωρήματα και ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check points, parking, φόροι πόλεων: € 220*
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με AEGEAN
(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα).

αναχ.: 26 απριλίου, 12 ιουνίου - 6 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο Με διαμονή
στη Φλωρεντία

Με διαμονή
στο Μοντεκατίνι

Δίκλινο 795 695
3ο άτομο έως 12 ετών 645 545
Μονόκλινο 955 845

ΙΤΑΛΙΑ

Φλωρεντία

Λούκα

Ρίο Ματζόρε

Σιένα

Πίζα

Περιοχή
Τσίνκουε Τέρρε

Μαναρόλα
Κορνήλια

Βερνάζα
Μόντε Ρόσσο

Ρώμη

Σαν ΤζιμινιάνοΣαν Τζιμινιάνο

φΛωρεντια

των χαλιών, των παπύρων, των αυτοκρατόρων και θα 
καταλήξουμε στην περίφημη Καπέλα Σιστίνα, το παρεκκλήσιο 
του Αποστολικού Παλατίου, επίσημης κατοικίας του Πάπα 
της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, την οροφή του οποίου 
ζωγράφισε ο Μιχαήλ Άγγελος. 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 
μαρμάρινη σύνθεση του Μιχαήλ Αγγέλου, την περίφημη Πιετά, 
καθώς και τον τεράστιο μπρούτζινο άμβωνα του Μπερνίνι. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.

Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 
κάτι • Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πραγματοποιεί-ται και με 
διαμονή στο Μοντεκατίνι 
• Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
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1η μέρα: Αθήνα - Ρώμη, Ξενάγηση πόλης 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ρώμη με AEGEAN 
ή ALITALIA. Άφιξη και ξενάγηση στην "Αιώνια Πόλη", κατά τη 
διάρκεια της οποίας θα δούμε την εκκλησία του Αγίου Παύλου 
έξω από τα τείχη, την Πυραμίδα, τις θέρμες του Καρακάλα, 
την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Λατερανού, την περίφημη 
εκκλησία Σάντα Μαρία Ματζόρε και θα καταλήξουμε στον 
περιβάλλοντα χώρο του Κολοσσαίου, όπου θα έχουμε μικρής 
διάρκειας στάση για φωτογραφίες και έναν ιταλικό καφέ. Θα 
συνεχίσουμε την περιήγησή μας πεζοί, περνώντας από τις 
περίφημες αυτοκρατορικές αγορές και θα ανέβουμε στον λόφο 
του Καπιτωλίου, απ΄ όπου θα θαυμάσουμε από ψηλά τη Ρωμαϊκή 
αγορά. Διασχίζοντας την πλατεία του Καπιτωλίου, θα κατέβουμε 
από την σκάλα του Μιχαήλ Αγγέλου στην πλατεία Βενετίας. 
Εκεί θα δούμε το Παλάτσο Βενέτσια, το μνημείο του αγνώστου 
στρατιώτη Βιτοριάνο, το άγαλμα του πρώτου βασιλιά της Ιταλίας 
Βιτόριο Εμμανουέλε, καθώς και το μπαλκόνι της Λετίτσια  (μητέρας 
του Ναπολέοντα Βοναπάρτη). Θα συνεχίσουμε την ξενάγησή μας 
οδικώς στις όχθες του Τίβερη, περνώντας από το Κάστρο του 
Αγίου Αγγέλου και τη Βίλα Μποργκέζε. Μεταφορά και τακτοποίηση 
στο κεντρικό ξενοδοχείο CICERONE 4* (www.hotelcicerone.com). 

2η μέρα: Ρώμη, Μουσεία Βατικανού, Βασιλική Αγίου Πέτρου
Η σημερινή μας ημέρα θα ξεκινήσει με επίσκεψη στα Μουσεία 
του Βατικανού, όπου θα δούμε τις αίθουσες των γλυπτών, των 
χαλιών, των παπύρων, των αυτοκρατόρων και θα καταλήξουμε 
στην περίφημη Καπέλα Σιστίνα, το παρεκκλήσιο του Αποστολικού 
Παλατίου, επίσημης κατοικίας του Πάπα της Ρωμαιοκαθολικής 
Εκκλησίας, την οροφή του οποίου ζωγράφισε ο Μιχαήλ Άγγελος. 
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 μαρμάρινη σύνθεση του Μιχαήλ Αγγέλου, την περίφημη 
Πιετά, καθώς και τον τεράστιο μπρούτζινο άμβωνα του Μπερνίνι.

3η μέρα: Ρώμη, Ελεύθερη μέρα, 
Προαιρετική εκδρομή στη Φλωρεντία
Ελεύθερη μέρα στη Ρώμη για βόλτες, επισκέψεις σε μουσεία 
και διάφορα αξιοθέατα ή και για ψώνια. Επίσης, μπορείτε να 
ακολουθήσετε την προαιρετική μας εκδρομή στην πρωτεύουσα της 
Τοσκάνης, την υπέροχη Φλωρεντία (έξοδα ατομικά). Φθάνοντας, 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, την Πιάτσα ντε 
λα Σινιορία κ.ά. Ελεύθερος χρόνος για βόλτες στην πόλη, για 
επίσκεψη στην πινακοθήκη 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.) ή για ψώνια στην φημισμένη αγορά της. 
Επιστροφή στη Ρώμη. 

4η μέρα: Ρώμη, Ελεύθερη μέρα, Προαιρετική εκδρομή στο Ορβιέτο 
Ακόμα μία ελεύθερη μέρα για βόλτες στη Ρώμη ή για μία 
προαιρετική εκδρομή στο Ορβιέτο, μια μεσαιωνική πόλη της 
νοτιοδυτικής Ούμπρια, στην κεντρική Ιταλία (έξοδα ατομικά). 
Γνωστό και ως ο "κρυμμένος θησαυρός της Ούμπριας", 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 τόφφος (tufa). Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή 
στη Ρώμη. 

5η μέρα: Ρώμη - Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος το πρωί, μέχρι τη μεταφορά μας στο αεροδρόμιο 
για την πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 
κάτι • Το τετραήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις διανυκτερεύσεις 
στη Ρώμη • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Φλωρεντία, Ορβιέτο

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΡΩΜΗ-
ΑΘΗΝΑ με AEGEAN ή ALITALIA • Τρεις ή τέσσερις 
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο CICERONE 4* • Μπουφέ 
πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο • 
Ξενάγηση στην πόλη της Ρώμης • Ξενάγηση στα Μουσεία του 
Βατικανού και στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου • Αρχηγός-
συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι 
καυσίμων, check points/φόροι πόλεων, parking: € 200 • 
Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, επισκεπτόμενους χώρους, 
Βατικανό και λοιπά αξιοθέατα, Ακουστικά για την ξενάγηση 
του Αγίου Πέτρου € 30 ο ενήλικας & € 20 το παιδί • 
Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο 
πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων: € 200
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 
με την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα).

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

αναχ.: 25,26,29,30/4, 13/6 - 5 μέρες
5,12/4, 10,24/5, 7,21/6 - 4 μέρες (εβδομαδιαίες αναχωρήσεις)

Τιμές κατ’ άτομο
25,26,29,30/4, 

13/6
5 μέρες

ΕΒΔΟΜΑΔίΑίΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕίΣ
4 μέρες

Δίκλινο 595 495

3ο άτ. έως 12 ετών 545 445

Μονόκλινο 795 695

ΡΩΜΗ - ΒΑΤΙΚΑΝΟ
ορΒιετο

καΣτρο του αγιου αγγεΛου
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5η μέρα: Μάλτα - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο για ψώνια και περιπλάνηση στα σοκάκια του 
νησιού με τα πανέμορφα σπίτια. Μεταφορά στο αεροδρόμιο 
και πτήση επιστροφής στην Αθήνα.
Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

1η μέρα: Αθήνα - Μάλτα, Ξενάγηση 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για Μάλτα. 
Άφιξη και ξενάγηση στην πρωτεύουσα του νησιού Βαλέττα. 
Η ξενάγηση γίνεται με τα πόδια, διότι η κυκλοφορία των 
αυτοκινήτων στην Παλιά Πόλη απαγορεύεται. Πρόκειται για 
μια μοναδική καστρούπολη με ιδιαίτερη ιστορική σημασία 
και απεριόριστη ομορφιά. Πόλη επιβλητική, κτισμένη από 
τους κορυφαίους μηχανικούς της εποχής για τους Ιωαννίτες 
Ιππότες το 1566, βρίσκεται υπό την αιγίδα της UNESCO από το 
1980. Θα περπατήσουμε στα στενά γραφικά δρομάκια και θα 
απολαύσουμε τα στοιχεία μιας άλλης εποχής. Θα θαυμάσουμε 
τους κήπους Μπαράκα, απ’ όπου θα δούμε πανοραμικά τα δύο 
φυσικά λιμάνια της Μάλτας και τις τρεις ιστορικές πόλεις που 
συνδέονται με τις δύο μεγάλες πολιορκίες του 1565 και του 
1942. Θα ξεναγηθούμε στον Καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωάννη 
και τέλος, θα δούμε το καταπληκτικό Παλάτι των Μαγίστρων 
με την εκπληκτική αρχιτεκτονική και τον πλούσιο εσωτερικό 
διάκοσμο. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Μάλτα - Μόστα - Τα Άλι - Ραμπάτ - Μεδίνα 
Πρωινή ξενάγηση στο κέντρο του νησιού. Στην Μόστα θα 
επισκεφθούμε τον εντυπωσιακό Καθεδρικό ναό με τον 
μεγαλύτερο τρούλο στο νησί. Συνεχίζουμε για το Εθνικό Πάρκο 
Τα Άλι, όπου θα επισκεφθούμε το φημισμένο εργοστάσιο 
παραγωγής φυσητού γυαλιού, καθώς και το εργαστήριο 
αργυροχρυσοχοΐας. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στον λόφο του 
Ραμπάτ για την επίσκεψή μας στην "Σιωπηλή Πόλη" Μεδίνα 
(Mdina), που είναι οχυρωμένη σε απόρθητο κάστρο και είχε 
διατελέσει κατά τον μεσαίωνα πρωτεύουσα του νησιού. Θα 
περπατήσουμε στα πλακόστρωτα μεσαιωνικά δρομάκια για να 
δούμε τα κυριότερα σημεία της πόλης. Χρόνος ελεύθερος και 

επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετικά μπορούμε 
να παρακολουθήσουμε την λειτουργία  της Ανάστασης στη 
Βαλέττα. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Μάλτα (Προαιρετική εκδρομή στο Γκόζο: 50€/άτομο)
Προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί 
του αρχιπελάγους της Μάλτας, το μαγευτικό Γκόζο. Μεταφορά 
στο πορθμείο και επιβίβαση στο Ferry boat. Η εξαιρετική 
ομορφιά του τοπίου, τα υπέροχα σπίτια και αγροικίες, η 
εναλλαγή των εικόνων που θα συναντήσετε θα σας πείσουν 
σίγουρα, για το πόσο άξιζε η επίσκεψή σας στο νησί του Γκόζο. 
Θα επισκεφθούμε την Γκαντίγια (Ggantija) με τα μοναδικά 
ευρήματα από την Νεολιθική εποχή, την πρωτεύουσα του 
Γκόζο Βικτώρια με το περίφημο κάστρο και την παλιά πόλη, 
το παραδοσιακό χωριό Φοντάνα, απ΄ όπου μπορείτε να 
αγοράσετε παραδοσιακά προϊόντα και τέλος, το γραφικό 
ψαροχώρι Σλέντι (Xlendi), όπου μπορείτε προαιρετικά να 
γευματίσετε. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Μάλτα - Τρεις Πόλεις - Μάρσασλοκ - Αθήνα
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για τις "Τρεις Πόλεις", την 
Κοσπίκουα, την Βιτοριόζα και την Σέγκλια, έδρα των Ιωαννιτών 
Ιπποτών κατά την μεγάλη πολιορκία του 1565. Από τις επάλξεις 
τους θα απολαύσουμε την μαγική θέα της Βαλέττας και θα 
περιπλανηθούμε στα μεσαιωνικά στενά, με τα κτίρια της Ιεράς 
Εξέτασης, των μοναστηριών, την πλατεία των εκτελέσεων, 
το σπίτι του δήμιου κλπ. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το 
παραθαλάσσιο στολίδι της Μάλτας με τις πολύχρωμες βάρκες, 
το ψαροχώρι Μάρσασλοκ. Ελεύθερος χρόνος, μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής, για όσους επιλέξουν το 
τετραήμερο πρόγραμμα.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Μ Α Λ Τ Α
Τ Ο  Ν Η Σ Ι  Τ Ω Ν  Ι Π Π Ο Τ Ω Ν

Βαλέττα, Μόστα, Τα Άλι, Ραμπάτ, Μεδίνα, Τρεις Πόλεις, Μάρσασλοκ (Γκόζο)

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Μάλτα-
Αθήνα με AEGEAN • Μεταφορά από/προς αεροδρόμιο 
της Μάλτας • 3,4 διανυκτερεύσεις με πρωινό μπουφέ 
στο ξενοδοχείο BE HOTEL 4* • Ξενάγηση στη Βαλέτα με 
ελληνόφωνο ξεναγό • Εκδρομή σε Μόστα, Μεδίνα, Ραμπάτ, 
Τα Άλι • Ξενάγηση στις Τρεις Πόλεις (Σέγκλεα, Κοσπίκουα, 
Βιτοριόζα) και στο εντυπωσιακό ψαροχώρι Μάρσασλοκ • 
Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής επαγγελματικής ευθύνης • 
Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου του γραφείου μας.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 
καυσίμων (€150) • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς 
χώρους κλπ. • Φιλοδωρήματα, ποτά, αχθοφορικά • Ό,τι δεν 
αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα ή ό,τι αναγράφεται ως 
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: € 150
Τιμές Αγίου Πνεύματος αναμένονται

Το νησί της μεσογειακής μεγαλοπρέπειας και της μπαρόκ αρχιτεκτονικής. Τόσο κοντά στη χώρα μας, η μικρή Μάλτα είναι από τους ομορφότερους και - ανέκαθεν - 
από τους οικονομικότερους προορισμούς. Το νησί, το οποίο αναγεννήθηκε από το Τάγμα των Ιωαννιτών Ιπποτών (που έμεινε εκεί ως το 1798), ξαφνιάζει ευχάριστα 
τον επισκέπτη όταν ανακαλύπτει την πλούσια ιστορία του μέσα από τα μεγαλιθικά μνημεία, τις μεσαιωνικές πόλεις με τα μέγαρα της μπαρόκ αρχιτεκτονικής, 
αλλά και τα χαριτωμένα χωριά, όπου οι κάτοικοι δεν χάνουν ευκαιρία να διασκεδάσουν με πανηγύρια, σχεδόν καθημερινά, στις γιορτές των αγίων. Από την 
άλλη, οι θαυμαστές των τεχνών αναγνωρίζουν τα περίφημα αρχιτεκτονικά μνημεία του Gerolamo Cassar, όπως το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, την πρόσοψη 
του καθεδρικού ναού του Αγίου Ιωάννη, πολλά Καταλύματα των Γλωσσών, αλλά και τα έργα του Caravaggio, τα οποία ζωγράφισε για λογαριασμό των Ιπποτών.

αναχ.: 26/4, 1/5, 14/6 - 4, 5 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο
4 μέρες 5 μέρες

26-29/4 1-5/5

Δίκλινο 459 499

3ο άτομο έως 12 ετών 359 399

Μονόκλινο 589 679

μαρΣαΣΛοκ μεΔινα
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1η μέρα: Αθήνα - Νάπολη - Σορρέντο - Σαλέρνο
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με την AEGEAN για 
Νάπολη. Φθάνοντας, θα αναχωρήσουμε για το γοητευτικό 
Σορρέντο, όπου κατά την περιήγησή μας 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 
μπορείτε να γευθείτε το λιμοντσέλο στον τόπο που γεννήθηκε. 
Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το Σαλέρνο. Άφιξη και 
γνωριμία με την πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο GRAND 
SALERNO 4* (www.grandhotelsalerno.com) σε δωμάτια 
superior με θέα τη θάλασσα. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η 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. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Σαλέρνο - Κοστιέρα Αμαλφιτάνα - Ποζιτάνο - Αμάλφι 
(Ραβέλλο) - Σαλέρνο
Σήμερα θα αναχωρήσουμε 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. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Σαλέρνο - Νάπολη - Σαλέρνο
Η σημερινή μας μέρα είναι αφιερωμένη στην χιλιοτραγουδισμένη 
Νάπολη. Φθάνοντας, θα περπατήσουμε στο ιστορικό της 
κέντρο με τα γραφικά σοκάκια, τις μεγαλόπρεπες εκκλησίες, 
τα μαγαζάκια και τις πιτσαρίες 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. Χρόνος ελεύθερος για να δοκιμάσετε 
στον τόπο της την κλασική πίτσα ναπολιτάνα και επιστροφή 
στο Σαλέρνο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η 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 κάτω από την πυρακτωμένη 
λάβα και τις στάχτες του Βεζούβιου το 79 μ.Χ. και θα 
θαυμάσουμε μια "ζωντανή" αρχαία πόλη. Επιστροφή στο 
Σαλέρνο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Σαλέρνο - Νάπολη - 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 • Στην αναχώρηση 28/6 η διαμονή ενδέχεται να είναι στη 
Νάπολη • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΝΑΠΟΛΗ-
ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • Τέσσερις ή πέντε διανυκτερεύσεις 
στο ξενοδοχείο GRAND 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, επίναυλοι καυσίμων, 
check points/φόροι πόλεων, parking (200 €) • Είσοδοι σε μουσεία, 
μνημεία και λοιπά αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά 
στα ξενοδοχεία, καθώς και ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό, 
προτεινόμενο κλπ.

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check points/φόροι 
πόλεων, parking: € 200

αναχ.: 26 απριλίου, 14, 21, 28 ιουνίου - 6  μέρες
1 μαΐου - 5 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο 5 μέρες 6 μέρες

Δίκλινο 595 645

3ο άτομο έως 12 ετών 495 545

Μονόκλινο 725 775

ΚΟΣΤΙΕΡΑ  ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ
& bella  Νάπολη

Νάπολη, Σορρέντο, Σαλέρνο, Κάπρι, Ποζιτάνο, Αμάλφι, Αρχαία Ποσειδωνία (Πέστουμ), Πομπηία

Νάπολη

Ποζιτάνο
Κάπρι

Αμάλφι

Σαλέρνο
Σορρέντο

ΠομπηίαΠομπηία

Αρχαία
Ποσειδωνία

αμαΛφι

Ζητείστε μας την 7ήμερη Οδική εκδρομή
Κοστιέρα Αμαλφιτάνα & bella Νάπολη

1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα/Πλοίο, Διανυκτέρευση εν πλω
2η μέρα: Μπάρι - Σορρέντο - Σαλέρνο
3η μέρα: Σαλέρνο - Πομπηία - Νάπολη - Σαλέρνο
4η μέρα: Σαλέρνο - Κοστιέρα Αμαλφιτάνα - Ποζιτάνο
 Αμάλφι - Σαλέρνο
5η μέρα: Κάπρι … ο κήπος της Εδέμ, το νησί της Dolce Vita
6η μέρα: Σαλέρνο - Αρχαία Ποσειδωνία/Πέστουμ
 Μπάρι/Πλοίο, Διανυκτέρευση εν πλω
7η μέρα: Πάτρα - Αθήνα

ΑΝΑΧ.: 26 Απριλίου, 12 Ιουνίου - 7 μέρες
Τιμή κατ΄ άτομο από € 495
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΓΥΡΟΣ  ΙΡΛΑΝδΙΑΣ
Δουβλίνο,  Βράχος του Κάσελ, Κορκ, Κιλλάρνεϋ, Δακτυλίδι του Κέρυ, Κάστρο Mπανράττυ, Βράχοι Μόχερ,

Μπέρρεν, Γκόλγουεϊ, Μεγαλιθικό Κάροουμορ, Σλάιγκο, Ντέρρυ, Μονοπάτι του Γίγαντα, Μπέλφαστ

1η μέρα: Αθήνα - Δουβλίνο 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για την 
πρωτεύουσα της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, το Δουβλίνο. Άφιξη, 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Δουβλίνο, Ξενάγηση πόλης με επίσκεψη στο Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο Ιρλανδίας, στο αποστακτήριο ουίσκυ 
Jameson και στις εγκαταστάσεις της ζυθοποιίας Guinness
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στην πανέμορφη πόλη του 
Δουβλίνου. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας θα περάσουμε 
από την κεντρική λεωφόρο Ο' Κόνελ, θα δούμε το ιστορικό κτίριο 
του Ταχυδρομείου, το παλαιό Τελωνείο του 18ου αιώνα 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. 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. Η βόλτα μας ολοκληρώνεται στην περιοχή Temple Bar, 
μία από τις παλαιότερες της πόλης, όπου θα έχουμε την ευκαιρία 
απολαύσουμε ένα ποτήρι μπύρα σε κάποια από τις δεκάδες παμπ. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Δουβλίνο - Βράχος του Κάσελ - Κορκ - Κιλλάρνεϋ
Πρωινή αναχώρηση για την κομητεία Κέρυ. Πρώτος μας σταθμός θα 
είναι σε ένα σημαντικό αξιοθέατο της χώρας, στον Βράχο του Κάσελ 
που δεσπόζει στην πόλη, την βάση του οποίου την αποτελεί ένας 
ογκόλιθος ύψους 61 μέτρων, ενώ στην κορυφή του καταπράσινου 
λόφου υπάρχει ένα μικρό κάστρο. Συνεχίζουμε προς 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 
& GARDENS 5* (www.thedunloe.com), ένα ρομαντικό κρησφύγετο 
στην άγρια ομορφιά του Κιλλάρνεϋ. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Κιλλάρνεϋ - Δακτυλίδι του Κέρυ - Κιλλάρνεϋ
Σήμερα θα αναχωρήσουμε 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. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Κιλλάρνεϋ - Κάστρο Mπανράττυ - Βράχοι Μόχερ - Περιοχή 
Μπέρρεν - Γκόλγουεϊ
Μια ακόμα υπέροχη διαδρομή μας περιμένει σήμερα. 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 περίφημους 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 στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Γκόλγουεϊ - Μεγαλιθικό Κάροουμορ - Σλάιγκο - Ντέρρυ 
Πρώτος σταθμός της σημερινής μας διαδρομής θα είναι 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 στο ξενοδοχείο 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.
7η 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 
της 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 στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Μπέλφαστ - Δουβλίνο - Αθήνα
Πανοραμική ξενάγηση στην πόλη 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.

Το πληρέστερο 8ήμερο Πρόγραμμα!

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

αναχ.: 24 απριλίου, 15, 29 ιουνίου - 8 μέρες
και κάθε Σάββατο από 20 ιουλίου

Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 1195
3ο άτομο έως 12 ετών 995
Μονόκλινο 1545

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: € 175
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με την AEGEAN 
(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Ντέρρυ

Μονοπάτι
του Γίγαντα

Μπέλφαστ

Γκολγουέι

Σλάιγκο

Κιλλάρνεϋ

Βράχοι
Μόχερ
Βράχοι
Μόχερ

Κορκ

Δουβλίνο

Βράχος
του Κάσελ

Κάστρο

Μπανράττυ

Δαχτυλίδι ΚέρυΔαχτυλίδι Κέρυ

Βραχοι μοχερ
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1η μέρα: Αθήνα - Εδιμβούργο - Γλασκώβη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για 
Εδιμβούργο. Άφιξη και άμεση αναχώρηση για την μεγαλύτερη 
πόλη της Σκωτίας, την Γλασκώβη, που εξελίσσεται ταχύτατα και 
αποτελεί ένα μοντέρνο αστικό κέντρο με βικτωριανή αρχιτεκτονική 
κληρονομιά, στιλάτα μπαρ, κομψά εστιατόρια και πολλούς χώρους 
τέχνης και ψυχαγωγίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Γλασκώβη, Ξενάγηση
Πρωινή ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας 
θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό ναό, θα δούμε την πλατεία 
Τζωρτζ με τα επιβλητικά Βικτωριανά κτίρια και το Δημαρχείο, το 
Πανεπιστήμιο και τον ποταμό Κλάιντ. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα 
στον πεζόδρομο του ιστορικού κέντρου της πόλης.
3η μέρα: Γλασκώβη - Εθνικός Δρυμός Λοχ Λόμοντ και Τρόσακς 
-  Φαράγγι Γκλένκοου - ΄Αβιεμορ
Ημέρα αφιερωμένη στην εντυπωσιακή άγρια φύση των Χάιλαντς. 
Αναχωρούμε για το Εθνικό Πάρκο Λοχ Λόμοντ και Τρόσακς, με 
στάσεις για φωτογραφίες στο μαγευτικό τοπίο. Συνεχίζουμε 
την συγκλονιστική διαδρομή μας στην καρδιά των Χάιλαντς, 
περνώντας μέσα από το θεαματικό φαράγγι του Γκλένκοου, το 
ψαροχώρι Φορτ Γουίλιαμ στους πρόποδες του όρους Μπεν Νέβις 
και τη λίμνη Λάγγαν, για το Άβιεμορ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
MCDONALD AVIEMORE 4* (www.mcdonaldhotels.co.uk). Δείπνο. 
4η μέρα: Άβιεμορ - Ίνβερνες - Λοχ Νες (Κρουαζιέρα) - Άβιεμορ
Πρωινή αναχώρηση με προορισμό την πρωτεύουσα των Χάιλαντς, 
το Ίνβερνες. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να πιούμε έναν καφέ στις 
όχθες του ποταμού Νες με θέα το επιβλητικό κάστρο. Η διαδρομή 
μας συνεχίζεται παράλληλα με τις μαγευτικές λίμνες της Σκωτίας 
προς την περίφημη λίμνη Νες (Λοχ Νες), για να απολαύουμε το 
μοναδικό τοπίο και εάν είμαστε τυχεροί, ίσως αποθανατίσουμε και 
το θρυλικό τέρας, τη Νέσι. Προτείνουμε μια προαιρετική κρουαζιέρα 
στη λίμνη με επίσκεψη στα ερείπια του μεσαιωνικού κάστρου 
Ούρκαρτ, που υψώνεται πάνω από τα νερά της - η όλη εμπειρία 
είναι σαν βγαλμένη από παραμύθι. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
ένα παραδοσιακό αποστακτήριο παρασκευής ουίσκι. Προαιρετική 
ξενάγηση στον χώρο παρασκευής και δοκιμή single malt whiskey. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
5η μέρα: Άβιεμορ - Μπλαιρ Άθολ - Πίτλοχρι - Εδιμβούργο
Πρώτη στάση της σημερινής μας διαδρομής θα είναι σε ένα από 
τα πιο αξιόλογα κάστρα της Σκωτίας, το περίφημο Μπλαιρ Άθολ. 

Εδώ θα πάρουμε μια γεύση από την αριστοκρατική ζωή των 
Χάιλαντερ των αρχών του 18ου αιώνα. Ελεύθερος χρόνος για 
περιήγηση στο κάστρο και τους κήπους του (προαιρετική είσοδος). 
Συνεχίζουμε για το πανέμορφο χωριό Πίτλοχρι με τα παραδοσιακά 
σπίτια. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στη γραφική του αγορά 
και αναχώρηση για την "Αθήνα του Βορρά", 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 
βόλτα με τον αρχηγό μας στο Βασιλικό Μίλι της παλιάς πόλης. 
Θα περιηγηθούμε στα μεσαιωνικά καλντερίμια και το βραδάκι θα 
απολαύσουμε ένα single malt ουίσκι σε μια από τις παραδοσιακές 
παμπ της Grassmarket με ζωντανή απαλή Σκωτσέζικη μουσική.
6η μέρα: Εδιμβούργο, Ξενάγηση με Επίσκεψη στο Κάστρο
Πρωινή ξενάγηση στο Εδιμβούργο, ξεκινώντας από τη νέα, 
γεωργιανού ρυθμού, πόλη. Θα δούμε πολλά όμορφα ιστορικά 
κτίρια, υπέροχες πλατείες, μεγάλους δρόμους, που δεν έχουν 
χάσει τίποτα από τη μεγαλοπρέπεια της εποχής τους. Στη 
συνέχεια, από την κορυφή του λόφου Κάλτον, θα απολαύσουμε 
μια πανοραμική θέα της πόλης. Επόμενη στάση μας το όμορφο 
παλάτι Χόλιρουντ, επίσημη κατοικία της βασίλισσας στη Σκωτία. 
Δια μέσου του Βασιλικού Μιλίου θα περάσουμε ανάμεσα από 
τα μεσαιωνικά σπίτια της παλιάς πόλης και θα επισκεφθούμε το 
περίφημο Κάστρο του Εδιμβούργου (είσοδος-έξοδα ατομικά). Το 
βράδυ μπορείτε προαιρετικά να συμμετάσχετε σε μία σκωτσέζικη 
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 (Εθνική Πινακοθήκη, Εθνική Πινακοθήκη 
Πορτραίτων, Εθνικό Σκωτσέζικο Μουσείο, Holyrood Palace, 
Βασιλικό Βοτανικό Κήπο κ.ά.), αλλά και για αγορές Σκωτσέζικων 
μάλλινων προϊόντων, μοναδικών στο είδος τους,…φυσικά στο 
Βασιλικό Μίλι της παλιάς πόλης.
8η μέρα: Εδιμβούργο - Αθήνα, Προαιρετική εκδρομή στην 
Ανατολική Σκωτία: Κάστρο Γκλάμις, Άγιος Ανδρέας
Ελεύθερος χρόνος το πρωί για να συνεχίσετε τις βόλτες και 
τις επισκέψεις σας. Επίσης, σας προτείνουμε μια προαιρετική 
εκδρομή στην ανατολική Σκωτία. Θα επισκεφθούμε ένα από τα πιο 
αξιόλογα Κάστρα της χώρας, το περίφημο Κάστρο Γκλάμις, που 

αποτέλεσε το σκηνικό για τον "Μάκβεθ" του Σαίξπηρ και υπήρξε 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 και πτήση για την Αθήνα.

Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 
κάτι •Το ξενοδοχείο του Εδιμβούργου HOLIDAY INN EXPRESS 
WATERFRONT 3* απέχει 3,5 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης 
(περιοχή LEITH) και το HILTON EDINBURGH CARLTON 4* 
βρίσκεται στο κέντρο της παλιάς πόλης • Τελικό πρόγραμμα με το 
ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ-
ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • Επτά διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
3*, 4* • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά και δύο δείπνα συνολικά • 
Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει 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 και λοιπά αξιοθέατα • 
Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, καθώς και ό,τι αναγράφεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο κλπ.

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων: € 175 με την AEGEAN
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με την AEGEAN 
(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα).
Επιβάρυνση για τις 3 διανυκτερεύσεις στο HILTON CARLTON 4*:
Αναχωρήσεις 25/4 & 13/6: 165 €/άτομο στο δίκλινο και 290 € στο μονόκλινο
Αναχώρηση 27/6: 265 €/άτομο στο δίκλινο και 390 € στο μονόκλινο

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

αναχ.: 25 απριλίου, 13, 27 ιουνίου - 8 μέρες
και κάθε πέμπτη από 11 ιουλίου

Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 1195

3ο άτομο έως 12 ετών 995

Μονόκλινο 1550

ΣΚΩΤΙΑ
Στα Highlands και τα Lowlands

Εδιμβούργο, Γλασκώβη, Εθνικός Δρυμός λοχ λόμοντ και Τρόσακς, ΄Αβιεμορ, Ίνβερνες, λοχ Νες (Κρουαζιέρα),
Μπλαιρ Άθολ, Πίτλοχρι (Κάστρο Γκλάμις, Άγιος Ανδρέας)

Κάστρο
Γκλάμις

Γλασκώβη

Εθνικό Πάρκο
Λοχ Λόμοντ & Τρόσακς

Αβιεμόρ

Ινβερνές

Πίτλοχρι

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Γκλένκοου

Λίμνη
Λοχ Νες

Κάστρο
Μπλαιρ Άθολ

Άγιος
Ανδρέας
Άγιος
Ανδρέας

ΕδιμβούργοΕδιμβούργο



24

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΓΑΛΛΙΚΗ  ΡΙΒΙΕΡΑ - ΜΟΝΑΚΟ
Νίκαια, Μονακό, Εζ, Κάννες, Σαν Πωλ ντε Βανς, (Αιξ-Αν-Προβάνς, Μασσαλία), Μιλάνο

1η μέρα: Αθήνα - Νίκαια, Ξενάγηση
Προαιρετική βραδινή επίσκεψη στο Μόντε Κάρλο
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για 
Νίκαια. 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 ξενοδοχείο HOLIDAY INN NICE 4* (www.holidayinn.
com). Για το βράδυ σας προτείνουμε (προαιρετικά, έξοδα 
ατομικά) μια επίσκεψη 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. 
Διανυκτέρευση.
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 δείτε τον πίνακα του Τιντορέτο, 
"η Αγία Αικατερίνη της Αλεξάνδρειας", που φυλάσσεται 
στην εκκλησία Conversion-de-Saint-Paul του 12ου αιώνα. 
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. Επιστροφή στη 
Νίκαια. Διανυκτέρευση.
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. Επιστροφή στη Νίκαια. 
Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Νίκαια, Ελεύθερη μέρα
Προαιρετική εκδρομή: Αιξ-Αν-Προβάνς, Μασσαλία
Ελεύθερη μέρα στη Νίκαια για βόλτες, αγορές και για να 
εξερευνήσετε τις ομορφιές της πόλης. Αν πάλι επιθυμείτε να 
εντρυφήσετε στην περιοχή της Προβηγκίας, ακολουθήστε την 
προαιρετική ολοήμερη εκδρομή μας στην Αιξ-αν-Προβάνς και 
τη Μασσαλία (έξοδα ατομικά).
Περιγραφή Προαιρετικής Εκδρομής: Πρώτος μας σταθμός 
είναι η "πόλη των νερών", όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται η 
Αιξ, ίσως η πιο όμορφη πόλη της Γαλλίας. Θα περιπλανηθούμε 
στο ιστορικό της κέντρο με τα δαιδαλώδη πλακόστρωτα 
δρομάκια και τα επιβλητικά κτίρια, όπου θα δούμε έναν από 
τους παλαιότερους Καθεδρικούς ναούς της Γαλλίας, την 
πλατεία του Δημαρχείου με το πασίγνωστο ρολόι, την Κουρ 
Μιραμπό, τον πιο ανθοστόλιστο δρόμο της πόλης, καθώς 
και πολυάριθμα ιδιωτικά μέγαρα, που κατασκευάστηκαν 
από τον 13ο έως και τον 16ο αιώνα. Ελεύθερος χρόνος 
στις υπαίθριες αγορές και τις εκλεπτυσμένες μπουτίκ της 
πόλης. Μην παραλείψετε να απολαύσετε τον καφέ σας στο 
μπιστρό "Les Deux Garcons", αγαπημένο στέκι του Πολ 
Σεζάν και άλλων ιμπρεσιονιστών ζωγράφων. Το μεσημέρι 
θα αναχωρήσουμε για το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης, 
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, όπου φυλακίστηκε ο Κόμης 
Μοντεκρίστο, σύμφωνα με το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου 
Δουμά. Ελεύθερος χρόνος για μπουγιαμπέσα, βόλτες και 
ψώνια στο πολυκατάστημα Γκαλερί Λαφαγιέτ. Επιστροφή το 
απόγευμα στη Νίκαια. Διανυκτέρευση.   
5η μέρα: Νίκαια - Μίλανο, Ξενάγηση πόλης 
Πρωινή αναχώρηση για την οικονομική πρωτεύουσα της 
Ιταλίας και το παγκόσμιο κέντρο μόδας, το Μιλάνο. 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. Χρόνος ελεύθερος 
για βόλτες και αγορές. Κατευθυνθείτε στο εμπορικό κέντρο 
της πόλης, την Galleria Vittorio Emanuele II με τη γυάλινη 
οροφή και στη συνέχεια κινηθείτε βορειοανατολικά, προς 
τη Via Montenapoleone και τους γύρω δρόμους, εκεί όπου 
βρίσκονται τα ακριβά καταστήματα των μεγαλύτερων οίκων 
μόδας. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 4*. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Μιλάνο - Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος (ανάλογα με την ώρα πτήσης). 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.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-
ΝΙΚΑΙΑ, ΜΙΛΑΝΟ-ΑΘΗΝΑ με απ΄ ευθείας πτήσεις της 
AEGEAN AIRLINES • Τέσσερις ή πέντε διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχεία 4* • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • 
Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος 
• Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ταξιδιωτικής για τους εκδρομείς έως 75 ετών 
• Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 
καυσίμων • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε 
μουσεία και λοιπά αξιοθέατα • Ό,τι δεν αναγράφεται στα 
περιλαμβανόμενα ή ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, 
προτεινόμενο κλπ.

αναχ.: 25 απριλίου, 1 μαΐου - 5, 6 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο 6 μέρες 5 μέρες
Δίκλινο 695 645
3ο άτομο έως 12 ετών 545 495
Μονόκλινο 915 845

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων και φόροι πόλεων: 
€ 175 με AEGEAN
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 
με την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα).

Μονακό

Κάννες
Αιξ-Αν-Προβάνς

Σαν Πωλ
ντε Βανς Νίκαια

ΓΑΛΛΙΑ

ΜασσαλίαΜασσαλία

Μιλάνο

μονακο

 εζ
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ΛΟΝδΙΝΟ
1η μέρα: Αθήνα - Λονδίνο, Ξενάγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με BRITISH ή AEGEAN 
για Λονδίνο. 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 
Χάρβεϊ 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 ή στο ROYAL NATIONAL 3* 
(www.imperialhotel.co.uk). Διανυκτέρευση. 
2η μέρα: Λονδίνο, Ελεύθερη μέρα  - 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. 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 και θα δούμε 
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. Διανυκτέρευση. 
3η μέρα: Λονδίνο: Μουσείο Μαντάμ Τυσσό, Βρετανικό Μουσείο, 
Κόβεντ Γκάρντεν
Πρωινή αναχώρηση για το περίφημο μουσείο των κέρινων 

ΒΡΕΤΑΝίΚΟ ΜΟυΣΕίΟ, ΓΟυίΝΤΣΟΡ, ΚΟΒΕΝΤ ΓΚΑΡΝΤΕΝ, ΜΑΝΤΑΜ ΤυΣΣΟ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ με BRITISH AIRWAYS ή τη AEGEAN • Τρεις, τέσσερις 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά (continental στο ξενοδοχείο ROYAL NATIONAL) • 
Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει 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 και λοιπά αξιοθέατα • Ποτά, 
φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, καθώς και ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων: € 175 / Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα).

αναχ.: 25,26,27,29,30 απριλίου - 5 μέρες  /  13,14 ιουνίου - 4, 5 μέρες

Τιμές
κατ’ άτομο

ROYAL
NATIONAL 3*

HOLIDAY INN
REGENTS PARK 4*

AMBA MARBLE 
ARCH 4* sup

ROYAL
NATIONAL 3*

HOLIDAY INN
REGENTS PARK 4*

25,26/4 27,29,30/4 25,26/4 27,29,30/4 25,26/4 27,29,30/4 ίΟυΝίΟΣ

5 μέρες 5 μέρες 5 μέρες 4 μέρες 5 μέρες 4 μέρες 5 μέρες
Δίκλινο 525 595 595 695 645 745 495 545 625 695
3ο άτ. έως 12 ετ. 475 545 395 475 445 495 395 445 395 445
3o και 4o άτ. έως 12 ετ. 
σε executive room - - - - 495 555 - - - -

Μονόκλινο 705 765 845 995 965 1005 625 715 945 1025

ομοιωμάτων της Μαντάμ Τυσσό, το καλύτερο στο είδος του "για 
να γνωρίσετε από κοντά" μεγάλες προσωπικότητες της ιστορίας, 
της πολιτικής, της show biz και του αθλητισμού (προαιρετική 
είσοδος). Στη συνέχεια θα 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.). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
4η μέρα: Λονδίνο, Ελεύθερη μέρα - 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 (Stratford-
upon-Avon), η γενέτειρα ενός από τους μεγαλύτερους θεατρικούς 
συγγραφείς και ποιητές του κόσμου, του Γουίλιαμ Σαίξπηρ 
(William Shakespeare). Προαιρετική επίσκεψη στο σπίτι όπου 

γεννήθηκε και έζησε ο "Βάρδος του Στράτφορντ" και ελεύθερος 
χρόνος για μεσημεριανό γεύμα και βόλτα στις όχθες του ποταμού 
Έιβον. Τελευταία μας στάση, το εκπτωτικό χωριό Bicester Outlet 
Village, όπου θα έχουμε την ευκαιρία για αγορές από διάφορες 
μπουτίκ σε τιμές κόστους. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Λονδίνο - 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. Στη συνέχεια θα έχουμε χρόνο 
για να απολαύσουμε μια βόλτα στα γραφικά σοκάκια της πόλης. 
Αργά το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο και θα 
επιβιβαστούμε στην πτήση μας για την Αθήνα.

Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 
κάτι • Το 4ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μία λιγότερη ελεύθερη 
μέρα • Στις αναχωρήσεις του Ιουνίου δεν υπάρχει δυνατότητα 
διαμονής στο AMBA MARBLE ARCH 
• Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
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1η μέρα: Αθήνα - Παρίσι, Ξενάγηση πόλης
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AIR FRANCE για 
την γαλλική πρωτεύουσα, το Παρίσι. Άφιξη και ξενάγηση στην 
πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε το Τροκαντερό 
(στάση 15-20΄), τον Πύργο του Άιφελ, τη Λεωφόρο των 
Ηλυσίων Πεδίων, την Αψίδα του Θριάμβου, το Γκραν και 
το Πτι Παλαί, το Ινβαλίντ, τον Τάφο του Ναπολέοντα, το 
υπουργείο Εξωτερικών (Εθνοσυνέλευση), την Γέφυρα ντε λα 
Κονκόρτ, την Πλας ντε λα Κονκόρτ (Ομονοίας), τους κήπους 
του Κεραμεικού, το Ορσέ, την L’ Οrangerie, την Ποντ Νεφ, 
το Ιλ ντε Λα Σιτέ, την επιβλητική Παναγία των Παρισίων με 
το διάσημο καμπαναριό (στάση 30-45΄), το Καρτιέ Λατέν, 
το Σαιν Ζερμαίν, τη Σορβόννη, το Πάνθεον, τους κήπους 
του Λουξεμβούργου, τον Άγιο Σουλπίκιο, την παμπάλαια 
εκκλησία St Germain de Pres, το διάσημο καφέ "Le Deux 
Magots", την Όπερα Garnier κλπ. Μεταφορά, τακτοποίηση 
σε ξενοδοχείο 3*, 4* 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 Παρίσι φωταγωγημένο και ανεβείτε μαζί μας στον λόφο 
της Μονμάρτρης (Montmartre) με την απίστευτη θέα, την 
μοναδική Σακρ Κερ (Sacre Coeur), το σπίτι του Σαλβαντόρ 
Νταλί και την πλατεία με τους υπαίθριους ζωγράφους.
2η μέρα: Παρίσι, Βερσαλλίες, Λούβρο, 
Μουσείο αρωμάτων Φραγκονάρ
Πρωινή αναχώρηση για τα πανέμορφα Ανάκτορα των 
Βερσαλλιών (30 χιλιόμετρα από το Παρίσι), όπου κατά 
τη διάρκεια της ξενάγησής μας θα δούμε τα βασιλικά 
διαμερίσματα, την αίθουσα των κατόπτρων, όπου 
υπογράφηκε το 1919 η περίφημη συνθήκη των Βερσαλλιών 
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 ξενάγηση 
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. Τέλος, θα επισκεφθούμε 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. Για το βράδυ σας προτείνουμε 
να περπατήσετε στις καλλιτεχνικές γειτονιές γύρω από 
το Σαιν 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 "Alcazar".
3η μέρα: Παρίσι, Ελεύθερη μέρα
Απολαύστε την μητροπολιτική πλευρά της γαλλικής 
πρωτεύουσας, τις απαστράπτουσες μπουτίκ της Faubourg 
St. Honore και Avenue Montagne ή, αν θέλετε έναν ζεστό 
μυρωδάτο γαλλικό καφέ, καθίστε στο "Avenue", όπου θα 
συναντήσετε τους ομορφότερους ανθρώπους της πόλης. 
Επισκεφθείτε επίσης τα πασίγνωστα πολυκαταστήματα 
"Gallerries Lafayette" και "Printemps". Οι μυρωδιές από τις 
πολυάριθμες boulangerie με τις ολόφρεσκες μπαγκέτες και 
τα ζεστά κρουασάν, όπως και το γνωστό "Cafe de la Paix" 
που λάτρευε ο Σαρτρ, μας προκαλούν για μια στάση. Το 
βράδυ περίπατος στη γραφική Σανς Ελυζέ.
4η-5η μέρα: Παρίσι - Disneyland
Πρωινή αναχώρηση για τον μαγικό κόσμο της Disneyland 
(32 χιλιόμετρα από το Παρίσι). Το πανέμορφο αυτό πάρκο 
άνοιξε τις πύλες του τον Απρίλιο του 1992 και από τον 
Μάρτιο του 2002 εγκαινιάστηκε και το νέο πάρκο με τα 
περίφημα στούντιο της Μέτρο Γκόλντεν. 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! Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο MAGIC 
CIRCUS 4* ανάλογα με τον τιμοκατάλογο. Ημέρες ελεύθερες 
μέσα στα πάρκα.

6η μέρα: Disneyland - Παρίσι - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος στα πάρκα μέχρι τη μετάβαση στο 
αεροδρόμιο και την πτήση μας για την Αθήνα.

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

ΣΤΟΝ  ΜΑΓΙΚΟ  ΚΟΣΜΟ
ΤΗΣ  DISNEYLAND

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΠΑΡΙΣΙ-
ΑΘΗΝΑ με AIR FRANCE • Τρεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 
3*,4* στο Παρίσι και δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο MAGIC 
CIRCUS 4* • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά 
• Μεταφορές, μετακινήσεις, επισκέψεις βάσει προγράμματος 
• Ξενάγηση στα ανάκτορα των Βερσαλλιών με επίσημο 
ελληνόφωνο ξεναγό • Ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου 
με επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό • Τρεις μέρες δωρεάν είσοδοι 
στα πάρκα της Disneyland κατά τη διάρκεια της παραμονής σας 
• Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας στο Παρίσι • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών 
• Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 
καυσίμων • Φόροι πόλεων πληρωτέοι στην Αθήνα • Είσοδοι 
σε μουσεία (Λούβρου: € 25-28, Βερσαλλίες: € 15-18), μνημεία 
και λοιπά αξιοθέατα, • Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά 
στα ξενοδοχεία, καθώς και ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, 
προτεινόμενο κλπ.

Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 165

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

αναχ.: 25 απριλίου, 1,2 μαΐου - 6 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο IBIS CLICHY 3*
MAGIC CIRCUS

HOLIDAY INN OPERA
MAGIC CIRCUS

2 Ενήλικες 1888 2110

3 Ενήλικες 2710 3010

4 Ενήλικες 3555 3960

1 Ενήλικας + 1 Παιδί                     1868 2090

1 Ενήλικας + 2 Παιδιά 2550 2750

2 Ενήλικες + 1 Παιδί                     2570 2770

3 Ενήλικες + 1 Παιδί 3535 3940

2 Ενήλικες + 2 Παιδιά 3390 3920



27

1η μέρα: Αθήνα - Παρίσι, Ξενάγηση πόλης
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για 
Παρίσι. Άφιξη και ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια 
της οποίας θα δούμε το Τροκαντερό (στάση 15-20΄), τον 
Πύργο του Άιφελ, τη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, την 
Αψίδα του Θριάμβου, το Γκραν και Πτι Παλαί, το Ινβαλίντ, 
τον Τάφο του Ναπολέοντα, το υπουργείο Εξωτερικών 
(Εθνοσυνέλευση), την Γέφυρα ντε λα Κονκόρτ, την Πλας 
ντε λα Κονκόρτ (Ομονοίας), τους κήπους του Κεραμεικού, 
το Ορσέ, την L’ Οrangerie, την Ποντ Νεφ, το Ιλ ντε Λα Σιτέ, 
την επιβλητική Παναγία των Παρισίων με το διάσημο 
καμπαναριό (στάση 30-45΄), το Καρτιέ Λατέν, το Σαιν 
Ζερμαίν, τη Σορβόννη, το Πάνθεον, τους κήπους του 
Λουξεμβούργου, τον Άγιο Σουλπίκιο, την παμπάλαια 
εκκλησία St Germain de Pres, το διάσημο καφέ "Le Deux 
Magots", την Όπερα Garnier κ.ά. Μεταφορά, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο CROWNE PLAZA REPUBLIQUE 4* (www.
ihg.com) ή στο HOLIDAY INN PORTE DE CLICHY 4* (www.
holidayinn.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 
Παρίσι φωταγωγημένο και ανεβείτε μαζί μας στον λόφο 
της Μονμάρτρης (Montmartre) με την απίστευτη θέα, την 
μοναδική Σακρ Κερ (Sacre Coeur), το σπίτι του Σαλβαντόρ 
Νταλί και την πλατεία με τους υπαίθριους ζωγράφους.

2η μέρα: Παρίσι, Βερσαλλίες, Λούβρο, 
Μουσείο αρωμάτων Φραγκονάρ
Πρωινή αναχώρηση για τα πανέμορφα Ανάκτορα των 
Βερσαλλιών (30 χιλιόμετρα από το Παρίσι), όπου κατά 
τη διάρκεια της ξενάγησής μας θα δούμε τα βασιλικά 
διαμερίσματα, την αίθουσα των κατόπτρων, όπου 
υπογράφηκε το 1919 η περίφημη συνθήκη των Βερσαλλιών 
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 ξενάγηση 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. Τέλος, θα επισκεφθούμε 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. Για το βράδυ σας προτείνουμε να 
περπατήσετε στις καλλιτεχνικές γειτονιές γύρω από το 
Σαιν 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 "Alcazar".

3η μέρα: Παρίσι, Ελεύθερη μέρα
(Προαιρετική εκδρομή στη Νορμανδία) 
Απολαύστε την μητροπολιτική πλευρά της γαλλικής 
πρωτεύουσας, τις απαστράπτουσες μπουτίκ της Faubourg 
St. Honore και Avenue Montagne ή, αν θέλετε έναν ζεστό 
μυρωδάτο γαλλικό καφέ, καθίστε στο "Avenue", όπου θα 
συναντήσετε τους ομορφότερους ανθρώπους της πόλης. 
Επισκεφθείτε επίσης τα πασίγνωστα πολυκαταστήματα 
"Gallerries Lafayette" και "Printemps". Οι μυρωδιές από 
τις πολυάριθμες boulangerie με τις ολόφρεσκες μπαγκέτες 
και τα ζεστά κρουασάν, όπως και το γνωστό "Cafe de 
la Paix" που λάτρευε ο Σαρτρ, μας προκαλούν για μια 
στάση. Εναλλακτικά, μπορείτε να συμμετάσχετε στην 
προαιρετική μας εκδρομή στη Νορμανδία (έξοδα ατομικά), 
με επισκέψεις στην μεσαιωνική Ονφλέρ και το γραφικό 
λιμανάκι της, καθώς και στην μεσαιωνική ειδυλλιακή 
Ντωβίλ που μαζί με την δίδυμή της Τρουβίλ, αποτελούν 
το καμάρι της κοσμοπολίτικης ακτής. Επιστροφή αργά το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ σας προτείνουμε 
βόλτα στην ίσως πιο αριστοκρατική γειτονιά της πόλης, το 
Μαρέ, όπου βρίσκεται η πλατεία των Βοσγίων, κτισμένη σε 
απόλυτη συμμετρία και διάσημη για το σπίτι του Βίκτωρος 
Ουγκώ. Εκεί μπορείτε να γευθείτε εκλεκτά εδέσματα σε 
μοντέρνα εστιατόρια, όπως το "Les Bougresses", που 
βρίσκεται στην πλατεία της αγοράς της Αγίας Αικατερίνης.

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 - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος το πρωί μέχρι την απογευματινή μας 
μετάβαση στο αεροδρόμιο και την πτήση μας στην Αθήνα.

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

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Π Α Ρ Ι Σ Ι  -  D I S N E Y L A N D

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΠΑΡΙΣΙ-
ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • Τρεις, τέσσερις διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχείο της επιλογής σας • Πλουσιοπάροχο μπουφέ 
πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, 
ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Ξενάγηση στα ανάκτορα 
των Βερσαλλιών και στο Μουσείο του Λούβρου με επίσημο 
ελληνόφωνο ξεναγό • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας στο 
Παρίσι • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους 
εκδρομείς έως 75 ετών.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 
καυσίμων • Φόροι πόλεων πληρωτέοι στην Αθήνα • Είσοδοι 
σε μουσεία (Λούβρο: € 19-28, Βερσαλλίες: € 17-22, Disneyland: 
€ 79-84 ενήλικας/€ 69-72 παιδί κάτω των 12 ετών), μνημεία και 
λοιπά αξιοθέατα • Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά και ό,τι 
αναφέρεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 165.
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: 
€ 140 με AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

αναχ.: 25,26,29,30 απριλίου, 13 ιουνίου - 5 μέρες
                                              14 ιουνίου - 4 μέρες

τιμές κατ’ άτομο

παΣχα / πρωτομαγια
CROWNE PLAZA 

REPUBLIQUE

αγιου πνευματοΣ
HOLIDAY INN PORTE

DE CLICHY 4*

5 μέρες 4 μέρες 5 μέρες

Δίκλινο 795 635 695

3ο άτομο έως 12 ετών 495 435 515
3ο και 4ο  άτ. έως 12 ετ.
σε superior room 565 - -

μονόκλινο 1125   835 995
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΠΑΝΟΡΑΜΑ  δΑΛΜΑΤΙΚΩΝ  ΑΚΤΩΝ
Κ ρ ο α τ ί α ,  Σ λ ο β ε ν ί α

Ντουμπρόβνικ, Τρογκίρ, Σπλιτ, Σολίν, Ζαντάρ, λίμνες Πλίτβιτσε, Ζάγκρεμπ, Σπήλαια Ποστόινα, λιουμπλιάνα

1η μέρα: Αθήνα - Ντουμπρόβνικ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN ή 
CROATIA AIRLINES για το Ντουμπρόβνικ, "το Διαμάντι 
της Αδριατικής". Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: Ντουμπρόβνικ, Ξενάγηση
Σήμερα θα γνωρίσουμε την μεσαιωνική πόλη περπατώντας 
στο εσωτερικό του κάστρου με τις εκκλησίες, 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. Διανυκτέρευση.

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, την οποία ο Ρωμαίος αυτοκράτορας 
Διοκλητιανός επέλεξε για να κτίσει το παλάτι του σε σχήμα 
ρωμαϊκού κάστρου (μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της 
Ουνέσκο). Αναχώρηση για το ξενοδοχείο 4* στην περιοχή 
Σολίν. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

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. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

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 ναός του Αγίου Νικολάου, 
το αρχιεπισκοπικό παλάτι, η γέφυρα των Δράκων και το 
Δημαρχείο είναι μερικά από τα αξιοθέατα της πανέμορφης 
πόλης, τα οποία θα δούμε κατά τη διάρκεια της περιήγησής 
μας. Επιστροφή στο Ζάγκρεμπ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

6η ημέρα: Ζάγκρεμπ - Αθήνα
Κατά τη διάρκεια της πρωινής περιπατητικής ξενάγησής μας 
στην πόλη 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 επιστροφής στην Αθήνα.

Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά ή και αντίστροφα, 

χωρίς να παραλειφθεί κάτι • Το επταήμερο πρόγραμμα 
περιλαμβάνει μία επιπλέον διανυκτέρευση στο Ζάγκρεμπ • 
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Οι πτήσεις από και προς το Ζάγκρεμπ με CROATIA 
AIRLINES πραγματοποιούνται μέσω Ντουμπρόβνικ. 
Εκεί γίνεται υποχρεωτικά αποβίβαση από το αεροπλάνο 
για έλεγχο διαβατηρίων και στη συνέχεια επιβίβαση 
εκ νέου στο ίδιο αεροσκάφος, αλλά ενδεχομένως σε 
διαφορετική θέση.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ, 
ΖΑΓΚΡΕΜΠ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN ή CROATIA AIRLINES • Πέντε ή έξι 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3*, 4* • Ημιδιατροφή (πρόγευμα μπουφέ 
και ένα δείπνο καθημερινά) • Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές βάσει 
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 
points/φόροι πόλεων, parking: € 200 • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία 
και λοιπά αξιοθέατα, ποτά, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα και ό,τι δεν 
αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό.

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check points/φόροι 
πόλεων, parking: € 200

αναχ.: 25 απριλίου, 12, 13, 27 ιουνίου - 6, 7 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο 25-30/4
6 μέρες

12-18/6 & 13-19/6
6 μέρες

27/6-2/7
6 μέρες

Δίκλινο 695 795 745
3ο άτ. έως 12 ετ. 595 695 645
Μονόκλινο 895 995 945

Σπλιτ
Τρογκίρ

Ζαντάρ

Πλίβιτσε

ΖάγκρεμπΖάγκρεμπ

Λιουμπλιάνα

Ποστόινα

ΚΡΟΑΤΙΑ

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Ντουμπρόβνικ

ΣολίνΣολίν

ΣπΛιτ

 ζανταρ
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1η μέρα: Αθήνα - Ντουμπρόβνικ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για 
το Ντουμπρόβνικ, "το Διαμάντι της Αδριατικής". Άφιξη και 
πρώτη γνωριμία με την πόλη. Μεταφορά και τακτοποίηση 
σε ξενοδοχείο της αλυσίδας VALAMAR www.valamar.
com (LACROMA/ARGOSY). Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: Ντουμπρόβνικ, Ξενάγηση
Σήμερα θα γνωρίσουμε την μεσαιωνική πόλη περπατώντας 
στο εσωτερικό του κάστρου με τις εκκλησίες, 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. Διανυκτέρευση.

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, την οποία ο Ρωμαίος αυτοκράτορας 
Διοκλητιανός επέλεξε για να κτίσει το παλάτι του σε σχήμα 
ρωμαϊκού κάστρου (μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της 
Ουνέσκο). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Κότορ - Μπούντβα (Μαυροβούνιο) 
Ντουμπρόβνικ
Σήμερα θα αναχωρήσουμε προς τις ακτές του Μαυροβουνίου. 
Πρώτος μας σταθμός ο ρωμαϊκός Καθεδρικός ναός του Αγίου 
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, που 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. 
Κατά τη διάρκεια της περιήγησής 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. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Νησί Κόρτσουλα - Ντουμπρόβνικ
Πρωινή αναχώρηση για τη γενέτειρα του Μάρκο Πόλο 
(όπως φημολογείται), το πανέμορφο νησί Κόρτσουλα, 
μια μικρογραφία του Ντουμπρόβνικ. Κατά τη διάρκεια της 
περιήγησής μας θα δούμε τον Καθεδρικό ναό του Αγίου 
Μάρκου, το παλάτι του Αρχιεπισκόπου και τον πύργο του 
Ζαχράν. Χρόνος ελεύθερος να περπατήσετε στα γραφικά 
σοκάκια. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Αθήνα 
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την 
πτήση της επιστροφής στην Αθήνα 

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

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ-
ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • Πέντε  διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
της αλυσίδας VALAMAR • Ημιδιατροφή (πρόγευμα μπουφέ και ένα 
δείπνο καθημερινά) • Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές βάσει 
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 points/φόροι πόλεων, parking: € 200 • Είσοδοι σε μουσεία, 
μνημεία και λοιπά αξιοθέατα, ποτά, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα και ό,τι 
δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό.

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check points/φόροι 
πόλεων, parking: € 200

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

αναχ.: 27 απριλίου - 6 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 795
3ο άτομο έως 12 ετών 595
Μονόκλινο 1045

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ,  ΣΠΛΙΤ, ΚΟΤΟΡ

• επίσκεψη στο πανέμορφο νησί Κόρτσουλα

Νησί  Κόρτσουλα (Κροατία), Μπούντβα (Μαυροβούνιο / Μόντε Νέγκρο) 

Κοτόρ
Μπούντβα

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

ΡιέκαΟπατίγια

Πούλα

Ροβίν

Σπλιτ

Πλίβιτσε

ΖάγκρεμπΖάγκρεμπ

Λιουμπλιάνα

Ποστόινα

ΚΡΟΑΤΙΑ

ΚΡΟΑΤΙΑ

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Ντουμπρόβνικ

Νησί
Κόρτσουλα

ντουμπροΒνικ

κορτΣουΛα

κοτορ
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1η μέρα: Αθήνα - Μόναχο, Ξενάγηση - Νυρεμβέργη 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με LUFTHANSA για την 
πρωτεύουσα της Βαυαρίας, το Μόναχο, που είναι κτισμένο στις 
όχθες του ποταμού Ίζαρ. Άφιξη και περιπατητική περιήγηση 
στο ιστορικό κέντρο της πόλης, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε 
το ρολόι του επιβλητικού Δημαρχείου που κτυπάει δύο φορές 
την ημέρα, με τις 32 πολύχρωμες φιγούρες του να κινούνται 
προς δυο κατευθύνσεις υπό τους ήχους 43 καμπανών, 
γιορτάζοντας τον γάμο του Δούκα Γουλιέλμου. Στη συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε για τη Νυρεμβέργη. Τακτοποίηση στο κεντρικό 
και πολυτελές ξενοδοχείο SHERATON GRAND 5* (www.
starwoodhotels.com). Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Νυρεμβέργη, Ξενάγηση  
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης θα δούμε 
το επιβλητικό Δημαρχείο, την ιστορική Marktplatz, τους 
εντυπωσιακούς ναούς του Αγίου Λαυρεντίου και του Αγίου 
Σεβάλδου, το ιστορικό Γηροκομείο του Αγίου Πνεύματος 
στις όχθες του ποταμού Πέγκνιτζ και το επιβλητικό κάστρο 
Kaiserburg. Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Νυρεμβέργη - Μπάμπεργκ - Νυρεμβέργη  
Πρωινή αναχώρηση για το μαγευτικό Μπάμπεργκ, τη "Ρώμη 
της Φρανκονίας", όπως επονομάζεται, καθώς είναι κτισμένο 
και αυτό σε επτά λόφους. Κατά την περιήγησή μας στην πόλη 
θα δούμε τον Καθεδρικό ναό (10ου-13ου αιώνα) - έναν από 
τους μεγαλύτερους ρομανικού ρυθμού στη Γερμανία - το παλιό 
Δημαρχείο που υπέστη ζημιές το 1945, το παλιό και το νέο 
Ανάκτορο, καθώς και τον γραφικό πύργο Άλτενμπουργκ του 
10ου αιώνα. Στο Μπάμπεργκ θα βρείτε πολλά καταστήματα 
με αντίκες και πολυάριθμες ζυθοποιίες, που ειδικεύονται στην 
παρασκευή της διάσημης καπνιστής μπύρας (Rauchbier). 
Επιστροφή στη Νυρεμβέργη. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Νυρεμβέργη - Νέρντλιγκεν - Ρόττενμπουργκ
Βύρτσμπουργκ - Νυρεμβέργη  
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη σε τρεις σημαντικές 
πόλεις-σταθμούς του περίφημου Ρομαντικού Δρόμου. Πρωινή 
αναχώρηση για το Νέρντλιγκεν (Nördlingen), μια από τις 
λίγες πόλεις της Γερμανίας που εξακολουθεί να περικλείεται 
από τείχος. Στην "κυκλική" αυτή πόλη, που είναι κτισμένη 

μέσα σε έναν κρατήρα μετεωρίτη, θα δούμε το Δημαρχείο του 
13ου αιώνα, την εκκλησία του Αγίου Σωτήρα κ.ά., θα έχουμε 
δε παράλληλα την ευκαιρία να ανακαλύψουμε το … πολλών 
καρατίων μυστικό της! Συνεχίζουμε για την παραμυθένια πόλη 
του Ρόττενμπουργκ, ίσως την καλύτερα διατηρημένη μεσαιωνική 
πόλη της Ευρώπης. Θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα 
δρομάκια, θα δούμε τα τείχη, τα χαρακτηριστικά σπιτάκια με 
τις ξυλοδεσιές, θα θαυμάσουμε το αναγεννησιακό Δημαρχείο 
και θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Ιακώβου. 
Τελευταίος σταθμός της διαδρομής μας θα είναι το ασύλληπτης 
ομορφιάς Βύρτσμπουργκ (Würzburg), που είναι κτισμένο στις 
όχθες του ποταμού Μάιν. Ευρισκόμενο στο βόρειο άκρο της 
Βαυαρίας, αποτελεί ουσιαστικά την αφετηρία (ή το τέλος) του 
Ρομαντικού Δρόμου της Γερμανίας. Επίσκεψη στην πόλη και 
επιστροφή το απόγευμα στη Νυρεμβέργη. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Νυρεμβέργη - Μόναχο - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

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

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Μόναχο, Μπάμπεργκ, Νέρντλιγκεν, Ρόττενμπουργκ, Βύρτσμπουργκ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΜΟΝΑΧΟ-
ΑΘΗΝΑ με LUFTHANSA • Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο 
ξενοδοχείο SHERATON GRAND 5* • Πλουσιοπάροχο μπουφέ 
πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, 
ξεναγήσεις βάσει 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 και λοιπά αξιοθέατα • 
Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, καθώς και ό,τι αναγράφεται ως 
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

αναχ.: 26,30 απριλίου - 5 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 595
3ο άτομο έως 12 ετών 495
Μονόκλινο 845

Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 185 

ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ δΡΟΜΟΣ
σ τ η ν  π ι ο  ό μ ο ρ φ η  ε π ο χ ή  τ ο υ  χ ρ ό ν ο υ

νυρεμΒεργη

Μόναχο

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Νυρεμβέργη

Μπάμπεργκ

Νέρντλιγκεν

Βύρτσμπουργκ

ΡόττενμπουργκΡόττενμπουργκ

 ροττενμπουργκ

καΣτρο KAISERBURg
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1η μέρα: Αθήνα - Φρανκφούρτη -  Στρασβούργο
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με LUFTHANSA 
ή AEGEAN για Φρανκφούρτη, που εκτός από έδρα του 
Χρηματιστηρίου, θεωρείται δίκαια το "Μανχάταν" του Μάιν. 
Άφιξη, περιήγηση στην πόλη και χρόνος ελεύθερος για 
να περπατήσουμε στον πεζόδρομο Zeil, που είναι η χαρά 
του shopping. Συνεχίζουμε για Στρασβούργο. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο REGENT CONTADES 
4* sup. (www.regent-contades.com) ή στο HILTON 4* (www.
hilton.com). Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: Στρασβούργο, Ξενάγηση - Μπάντεν Μπάντεν
Στρασβούργο
Πρωινή περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
δούμε τον ύψους 149 μέτρων Καθεδρικό ναό της Notre Dame 
και το εντυπωσιακό αστρονομικό ρολόι που βρίσκεται στο 
εσωτερικό του και θα περπατήσουμε στην κουκλίστικη "Petite 
France"/Μικρή Γαλλία, το ιστορικό κέντρο του Στρασβούργου, 
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, με τους 
γραφικούς δρόμους, τα ξύλινα σπιτάκια, τις λιθόστρωτες 
πλατείες και τις γέφυρες του ποταμού Ιλλ που διαρρέει την 
πόλη, στον οποίο μάλιστα, η Αλσατία να οφείλει πιθανόν και 
το όνομά της, καθότι στα γερμανικά Elsass σημαίνει "περιοχή 
του Ιλλ". Στη συνέχεια 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 για το ιστορικό 
Καζίνο, το κτίριο-κόσμημα της πόλης. Ελεύθερος χρόνος για 
γεύμα και επιστροφή στο Στρασβούργο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Στρασβούργο - Αλσατικός Δρόμος του Κρασιού, 
Εγκισέμ, Κολμάρ, Ρικβίρ - Στρασβούργο 
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, την "πρωτεύουσα της αλσατικής οινοπαραγωγής", με 
την πλούσια μεσαιωνική και αναγεννησιακή του αρχιτεκτονική 

και θα καταλήξουμε στο "χωριό των αμπελουργών", το 
Ρικβίρ (Riquewihr), έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό, 
φωλιασμένο πίσω από τα μεσαιωνικά του τείχη που μοιάζουν 
ανέπαφα. Επιστροφή στο Στρασβούργο. Διανυκτέρευση.

4η 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 τα χωριά με τα ξύλινα κουκλίστικα σαλέ 
του περίφημου Μέλανα Δρυμού. Πρώτη μας στάση θα είναι στο 
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 στους υψηλότερους καταρράκτες 
της Γερμανίας (163 μέτρα), στην περιοχή του Τρίμπεργκ. 
Επιστροφή στο Στρασβούργο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Στρασβούργο - Μετς - Νανσύ - Στρασβούργο
Πρωινή αναχώρηση για την "πόλη της ιστορίας και της 
τέχνης", την πρωτεύουσα της Λωρραίνης, την Μετς (Metz/Μες). 
Βρίσκεται στη συμβολή των ποταμών Μοζέλα και Σέιγ και είναι 
γνωστή ως "πράσινη πόλη" λόγω των πολλών πάρκων της - 
από την πόλη αυτή πήρε το όνομά της η συνοικία Μετς της 
Αθήνας. Φθάνοντας θα εξερευνήσουμε το υπέροχο μεσαιωνικό 
της κέντρο, θα επισκεφθούμε τον σιδηροδρομικό σταθμό-
παλάτι, που έχει χαρακτηριστεί ιστορικό μνημείο της Γαλλίας, 
θα δούμε το δεύτερο - μετά το Παρίσι - μουσείο Πομπιντού, 
θα ανακαλύψουμε την γερμανική κληρονομιά της πόλης 
στην αριστοκρατική συνοικία Imperial και θαυμάσουμε τις 
γαλλικές επαύλεις, τα τευτονικά γλυπτά και τα αρ νουβό κτίρια 
στη μεγαλοπρεπή λεωφόρο Φος (Foch). Συνεχίζουμε για το 
κοσμοπολίτικο και αριστοκρατικό Νανσύ. Φθάνοντας, θα δούμε 
την υπέροχη πλατεία Στανισλάς, που αποτελεί το κέντρο της 
πόλης, το Δημαρχείο, την Όπερα, το μουσείο Καλών Τεχνών, 
τις δύο κρήνες με αγάλματα του Ποσειδώνα και της Αμφιτρίτης 
αντίστοιχα, την Αψίδα του Θριάμβου - απομίμηση εκείνης του 

Σεπτίμιου Σεβήρου στη Ρώμη - και θα περπατήσουμε στην 
παλιά πόλη. Στον ελεύθερό σας χρόνο μην παραλείψετε να 
δοκιμάσετε την περίφημη τάρτα Κις Λορέν (Quiche Lorraine). 
Επιστροφή στο Στρασβούργο. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Στρασβούργο - Φρανκφούρτη - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης και 
πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι • Στο πενθήμερο πρόγραμμα παραλείπεται 
η 6η μέρα (η μετάβαση στο αεροδρόμιο γίνεται το απόγευμα 
της 5ης μέρας) • Στην αναχώρηση 12/6 οι πτήσεις του 
προγράμματος είναι ΑΘΗΝΑ-ΖΥΡΙΧΗ-ΑΘΗΝΑ με SWISS και η 
ξενάγηση της ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ αντικαθίσταται με αντίστοιχη 
της ΖΥΡΙΧΗΣ • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΑΘΗΝΑ με LUFTHANSA ή AEGEAN • 
Τέσσερις ή Πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής 
σας • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά 
• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει 
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 points, parking, φόροι πόλεων: € 220  • 
Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και 
λοιπά αξιοθέατα • Ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.

αναχ.: 26 απριλίου,  12 ιουνίου - 6 μέρες
           30 απριλίου,  13 ιουνίου - 5 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο HILTON 4* REGENT CONTADES 4* sup
5 μέρες 6 μέρες 5 μέρες 6 μέρες

Δίκλινο 495 595 635 745
3ο άτ. έως 12 ετ. 395 495 535 645
μονόκλινο 645 795 895 1045

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check points, parking, 
φόροι πόλεων: € 220

αΛΣατικοΣ ΔρομοΣ του κραΣιου

Μ Ε Λ Α Ν Α Σ   δ Ρ Υ Μ Ο Σ
Α Λ Σ Α Τ Ι Α ,  Λ Ω Ρ Ρ Α Ι Ν Η

Στρασβούργο
Εγκισέμ
Κολμάρ
Ρίκβιρ Λίμνη Τίτιζεε

Καταράκτες
Τρίμπεργκ

Φρανγκφούρτη

Φράιμπουργκ

Μπάντεν
Μπάντεν

ΓΑΛΛΙΑ

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΜετςΜετς

Νανσύ

κοΛμαρ
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΜΟΝΑΧΟ
Σάλτσμπουργκ, Ίννσμπρουκ, Βάτενς / Μουσείο Σβαρόφσκι, Γκάρμις-Πάρτενκιρχερν, Όμπεραμεργκαου

1η μέρα: Αθήνα - Μόναχο, Ξενάγηση πόλης 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με LUFTHANSA 
για την πρωτεύουσα της Βαυαρίας, το Μόναχο, που 
είναι κτισμένο στις όχθες του ποταμού Ίζαρ. Άφιξη και 
περιπατητική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Θα 
δούμε μεταξύ άλλων το ρολόι του επιβλητικού Δημαρχείου 
που κτυπάει δύο φορές την ημέρα, με τις 32 πολύχρωμες 
φιγούρες του να κινούνται προς δυο κατευθύνσεις υπό τους 
ήχους 43 καμπανών, γιορτάζοντας τον γάμο του Δούκα 
Γουλιέλμου. Μεταφορά και τακτοποίηση στο κεντρικό 
ξενοδοχείο MERCURE CITY CENTER 4* (www.accorhotels.
com). Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Μόναχο, Ολοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ
Πρωινή αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή στο 
πανέμορφο Σάλτσμπουργκ. Η διαδρομή μας μέσα από το 
εντυπωσιακό τοπίο της Βαυαρίας και λίγο αργότερα της 
Αυστρίας θα μας οδηγήσει στο "Κάστρο του Αλατιού", όπως 
μεταφράζεται το όνομα της πόλης, καθώς, κατά τη ρωμαϊκή 
εποχή, η οικονομική δύναμη του Σάλτσμπουργκ στηρίχθηκε 
στον "λευκό χρυσό", δηλαδή το ορυκτό αλάτι. Κατά τη 
διάρκεια της ξενάγησής μας στην παραμυθένια αυτή πόλη 
θα δούμε το παλάτι Μίραμπελ με τους κήπους του, ενώ, 
αφού διασχίσουμε τον ποταμό Σάλτσαχ, θα φθάσουμε στην 
Γκετράιντεγκασσε (Getreidegasse), τον κεντρικό εμπορικό 
δρόμο της έξοχα διατηρημένης παλιάς πόλης (Altstadt) με 
τα στενά δρομάκια, τα όμορφα κτίρια, τους ναούς και το 
εντυπωσιακό κάστρο Χοχενσάλτσμπουργκ (Hohensalzburg) 
στην κορυφή του λόφου. Ανάμεσα σε κομψές μπουτίκ 
και βιτρίνες με πορσελάνινες κούκλες, βρίσκεται το σπίτι 
όπου γεννήθηκε ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες 
κλασικής μουσικής, ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ 
(1756-1791), το οποίο σήμερα αποτελεί το ομώνυμο 
Μουσείο με ενδιαφέροντα προσωπικά και οικογενειακά 
αντικείμενα. Χρόνος ελεύθερος για τα βόλτες, ψώνια και 
καφέ. Επιστροφή στο Μόναχο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Μόναχο, Γκάρμις-Πάρτενκιρχερν, 
Όμπεραμεργκαου
Πρωινή αναχώρηση για την πανέμορφη κωμόπολη Γκάρμις-
Πάρτενκιρχεν, το δημοφιλέστερο θέρετρο της Γερμανίας και 
ένα από τα γνωστότερα χιονοδρομικά κέντρα της Ευρώπης. 
Εδώ φιλοξενήθηκαν το 1936 οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί 

Αγώνες. Προηγουμένως, το Γκάρμις και το Παρτενκίρχεν 
ήταν δύο ξεχωριστά χωριά που απείχαν μεταξύ τους μόλις 
ένα χιλιόμετρο. Με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες και 
κατ' εντολήν του Αδόλφου Χίτλερ, ενώθηκαν και αποτέλεσαν 
μια ενιαία περιφέρεια. Το Γκάρμις είναι το παλαιότερο από τα 
δύο χωριά και στο κέντρο του υπάρχουν πανέμορφα σπίτια 
και πανδοχεία, ζωγραφισμένα με υπέροχες βουκολικές 
και βιβλικές παραστάσεις. Το Πάρτενκιρχεν είναι περίπου 
τριακόσια χρόνια νεότερο. Με τον οδοντωτό μπορούμε 
να ανεβούμε (καιρού επιτρέποντος, έξοδα ατομικά) στο 
ψηλότερο σημείο των 2.964 μέτρων για να απολαύσουμε την 
εκπληκτική θέα των γερμανικών, αυστριακών και ιταλικών 
Άλπεων, που πραγματικά κόβει την ανάσα!!! Συνεχίζουμε 
για το παραμυθένιο χωριό Όμπεραμεργκαου, παγκοσμίως 
γνωστό για τα ξύλινα ζωγραφιστά σπιτάκια του, καθώς και 
την ανά δεκαετία θεατρική αναπαράσταση των Παθών του 
Χριστού - ένα τάμα του 1633, σε μια ύστατη προσπάθεια 
αναχαίτισης της πανούκλας. Περπατώντας, θα θαυμάσουμε 
τους ζωγραφισμένους με φωτεινά χρώματα τοίχους, όπου 
απεικονίζονται θέματα θρησκευτικού περιεχομένου, 
αναπαραστάσεις από την καθημερινή ζωή της υπαίθρου 
κ.ά. Επιστροφή στο Μόναχο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Μόναχο, Βάτενς/Μουσείο Σβαρόφσκι, Ίννσμπρουκ 
Πρωινή αναχώρηση για το Βάτενς (Wattens), όπου 
θα επισκεφθούμε το μοναδικό στο είδος του μουσείο 
Σβαρόφσκι - ένα ταξίδι στον μαγικό, θαυμαστό, παραμυθένιο 
κόσμο των κρυστάλλων Swarovski (έξοδα ατομικά). 
Θα περιηγηθούμε στους λαμπερούς διαδρόμους, στις 
"Αίθουσες των Θαυμάτων", σε έναν χώρο που συνδυάζει 
δημιουργικότητα, καινοτομία, τέχνη και διασκέδαση! Και 
φυσικά, ο Κρυστάλλινος Κόσμος διαθέτει έναν τεράστιο 
χώρο για το κατάστημά του, όπου ο επισκέπτης μπορεί να 
αγοράσει κάποιες από τις μοναδικές δημιουργίες του οίκου. 
Συνεχίζουμε για το κουκλίστικο Ίννσμπρουκ, τη "γέφυρα 
του ποταμού Ινν" (brücke: γέφυρα), πρωτεύουσα του 
Αυστριακού ομόσπονδου κρατιδίου Τιρόλο, με τις όμορφες 
πλατείες, τα δρομάκια, τα μπαρόκ αρχιτεκτονικής κτίρια, 
τον Καθεδρικό ναό και το παλάτι. Επιστροφή στο Μόναχο. 
Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Μόναχο - Αθήνα
Στον ελεύθερό σας χρόνο σήμερα το πρωί μπορείτε 

να επισκεφθείτε τα παγκοσμίου φήμης μουσεία και 
πινακοθήκες του Μονάχου (ανάλογα με την ώρα πτήσης 
και εάν είναι ανοιχτά), όπως τη Νέα Πινακοθήκη, την 
πρόσφατα ανακαινισμένη Παλαιά Πινακοθήκη (που 
πλέον συναγωνίζεται το Λούβρο), το Deutches Museum, 
που καλύπτει κάθε είδος επιστήμης και τεχνολογίας, το 
μουσείο της BMW και το Ολυμπιακό Πάρκο. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

Σημειώσεις: • 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 στο 
ξενοδοχείο MERCURE CITY CENTER 4* • Πλουσιοπάροχο 
μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, 
περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει 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 και λοιπά 
αξιοθέατα • Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, καθώς και ότι 
αναφέρεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων: € 185

αναχ.: 26, 30 απριλίου - 5 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 545
3ο άτομο έως 12 ετών 445
Μονόκλινο 795

Μόναχο

Ίννσμπρουκ

Βάτενς

Σάλτσμπουργκ

Γκάρμις-ΠαρτενκίρχερνΓκάρμις-Παρτενκίρχερν

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΟμπεραμεργκάουΟμπεραμεργκάου

μοναχο  γκαρμιΣ-παρτενκιρχερν

μουΣειο ΣΒαροφΣκι
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ΒΕΡΟΛΙΝΟ -  δ Ρ Ε Σ δ Η  -  Λ Ε Ι ψ Ι Α
Ανάκτορα Σαν Σουσί, Πότσδαμ

1η μέρα: Αθήνα - Βερολίνο, Ξενάγηση, Μουσείο Περγάμου
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βερολίνο με 
AEGEAN. Άφιξη και ξενάγηση στην γερμανική πρωτεύουσα, 
κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την Πύλη του 
Βραδεμβούργου (σχέδιο βασισμένο στα Προπύλαια της 
Ακρόπολης των Αθηνών), το Κοινοβούλιο (Ράιχσταγκ), 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 κεντρικά 
ξενοδοχεία COURTYARD BERLIN CITY CENTRE 4* (www.
courtyard.com) ή SHERATON GRAND ESPLANADE 5* 
(www.sheraton.com).  

2η μέρα: Βερολίνο, Ανάκτορα Σαν Σουσί, Πότσδαμ
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. 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. 

3η μέρα: Βερολίνο, Ελεύθερη μέρα 
Ελεύθερη μέρα για βόλτες στην όμορφη αυτή πόλη, 
επισκέψεις σε διάφορα αξιοθέατα, σε άκρως ενδιαφέροντα 
μουσεία και πινακοθήκες. Διασχίστε με τα πόδια την Under 
den Linden, τη λεωφόρο με τα ωραιότερα μπαρόκ και 
νεοκλασικά κτίρια του Βερολίνου και ανεβείτε στον Πύργο 
της Τηλεόρασης (365 μέτρα) στην Aλεξάντερ Πλατς, για μια 
πανοραμική θέα της γύρω περιοχής. 

4η μέρα: Βερολίνο - Δρέσδη - Λειψία - Βερολίνο
Πρωινή αναχώρηση για την ημερήσια εκδρομή μας 
στη Δρέσδη και τη Λειψία - Δώρο του Γραφείου μας. 

Επισκεπτόμαστε αρχικά την ιστορική πρωτεύουσα της 
Σαξονίας, τη Δρέσδη, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού 
Έλβα. Μεγαλοπρεπή κτίρια μπαρόκ αρχιτεκτονικής 
φανερώνουν την αίγλη του παρελθόντος. Στη συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε για τη Λειψία (Leipzig), "το μικρό Παρίσι" 
της Σαξονίας, όπως την αποκαλούσε ο Γκαίτε, τη δραστήρια 
πόλη των τεχνών, την δυναμική μητρόπολη των βιβλίων, 
των εκθέσεων και των πανεπιστημίων. Επιστροφή στο 
Βερολίνο.

5η μέρα: Βερολίνο - 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.

• είσοδοι στο μουσείο Περγάμου και στο Ανάκτορο Σαν Σουσί
• ΔΩρο: Ημερήσια εκδρομή σε Δρέσδη και Λειψία!

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΕΡΟΛΙΝΟ-
ΑΘΗΝΑ με AEGEAN • Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 
της επιλογής σας • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, 
εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • 
Τοπικός ελληνόφωνος ξεναγός για την ξενάγηση της 
πόλης, το Σαν Σουσί και το Πότσδαμ • Είσοδοι στο μουσείο 
Περγάμου και στο Ανάκτορο Σαν Σουσί • Ημερήσια εκδρομή 
στη Δρέσδη και την Λειψία - ΔΩΡΟ του Γραφείου μας! 
• 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 και λοιπά αξιοθέατα 
(πέραν όσων αναγράφονται στα Περιλαμβάνονται), αχθοφορικά, 
φιλοδωρήματα, καθώς και ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό, 
προτεινόμενο κλπ.

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων: € 175.
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με AEGEAN 
(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

αναχ.: 26,29 απριλίου, 14 ιουνίου - 5 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο COURTYARD
CITY CENTRE 4*

SHERATON
GRAND ESPLANADE 5*

Δίκλινο 595 655

3ο άτομο έως 12 ετών 495 555

Μονόκλινο 725 855

ΒεροΛινο

ΔρεΣΔη

Λειψια

ΒεροΛινο

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
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ΒΑΛΤΙΚΕΣ  ΧΩΡΕΣ
Λ Ι θ Ο Υ Α Ν Ι Α  -  Λ Ε Τ Ο Ν Ι Α  -  Ε Σ θ Ο Ν Ι Α

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

1η μέρα: Αθήνα - Βίλνιους, Ξενάγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με LUFTHANSA μέσω 
ενδιάμεσου σταθμού για την πρωτεύουσα της Λιθουανίας, 
το Βίλνιους, την μεγαλύτερη μπαρόκ παλιά πόλη της 
Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας θα δούμε το 
γοητευτικό ιστορικό κέντρο της πόλης, θα επισκεφθούμε την 
μπαρόκ εκκλησία των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, θα 
περπατήσουμε στα γραφικά πλακόστρωτα δρομάκια για να 
θαυμάσουμε τον πάλλευκο Καθεδρικό ναό, την πανέμορφη 
γοτθική εκκλησία της Αγίας Άννας, το περίτεχνο αρχιτεκτονικό 
συγκρότημα ενός από τα παλαιότερα Πανεπιστήμια της 
Ευρώπης κ.ά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο RADISSON BLU 
LIETUVA VILNIUS 4* (www.radisson.com).

2η μέρα: Βίλνιους - Κάουνας - Τρακάι - Βίλνιους
Σήμερα θα επισκεφθούμε την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της 
Λιθουανίας, την Κάουνας, που θεωρείται από τους Λιθουανούς 
η "αληθινή καρδιά" της πατρίδας τους. Εδώ, θα δούμε μια από 
τις μεγαλύτερες πλατείες της Ευρώπης με τον "Λευκό Κύκνο", 
το πανέμορφο αναγεννησιακό κτίριο που χρησιμοποιήθηκε ως 
δικαστήριο, θησαυροφυλάκιο, φυλακή, κατοικία του τσάρου 
και δημαρχείο, τον Καθεδρικό ναό των Αποστόλων Πέτρου και 
Παύλου, το σπίτι του Περκούνας, που θεωρείται το πιο όμορφο 
γοτθικό κοσμικό κτίριο της πόλης και θα περπατήσουμε στον 
γραφικό πεζόδρομο της παλιάς πόλης. Συνεχίζουμε προς 
την πιο δημοφιλή τουριστική τοποθεσία της Λιθουανίας, 
την ιστορική πρωτεύουσά της Τρακάι, που βρίσκεται μέσα 
σε μια περιοχή απίστευτου φυσικού κάλλους - το μοναδικό 
στην Ευρώπη Ιστορικό Εθνικό Πάρκο - και περιβάλλεται από 
λίμνες και δάση. Χρόνος για να επισκεφθούμε το επιβλητικό 
νησιωτικό κάστρο, έδρα των μεγάλων Δουκών της Λιθουανίας 
κατά τον μεσαίωνα και επιστροφή στο Βίλνιους.

3η μέρα: Βίλνιους - Ανάκτορο Ρούνταλε - Ρίγα, Ξενάγηση
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Λετονίας, τη 
Ρίγα. Στη διαδρομή μας θα επισκεφθούμε το Ρούνταλε, το 
πιο σημαντικό και ξακουστό μπαρόκ παλάτι της χώρας και 
ένα από τα ομορφότερα της Ευρώπης. Άφιξη στη Ρίγα, την 
μεγαλύτερη και πιο ζωντανή μητρόπολη της Βαλτικής, στην 
οποία θα δούμε τη συνοικία με τα πιο όμορφα αρ νουβό κτίρια 
της πόλης και θα επισκεφθούμε την 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 του κόσμου, την εκκλησία 
του Αγίου Πέτρου - προστάτη της Ρίγα - το εντυπωσιακό κτίριο 
των Μαυροκέφαλων με το περίτεχνο ρολόι και το Δημαρχείο. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο RADISSON BLU LATVIJA 
CONFERENCE & SPA 4* (www.radisson.com).

4η μέρα: Ρίγα, Ελεύθερη μέρα 
Προαιρετική εκδρομή στη Γιούρμαλα
Ημέρα ελεύθερη για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης. 
Απολαύστε το ρόφημά σας σε ένα από τα ευρωπαϊκού τύπου 
καφέ και επισκεφθείτε την μεγαλύτερη σκεπαστή αγορά της 
Ευρώπης, για να δοκιμάσετε διάφορα είδη καπνιστών ψαριών 
και πίτες μαζί με την τοπική μπύρα και άλλα τοπικά προϊόντα. 
Επίσης, μπορείτε να επισκεφθείτε την λουτρόπολη Γιούρμαλα 
(έξοδα ατομικά), τη "Ριβιέρα της Βαλτικής" όπως αποκαλείται, 
για να θαυμάσετε την περίτεχνη ξύλινη αρχιτεκτονική της και 
το υπέροχο φυσικό της περιβάλλον.

5η μέρα: Ρίγα - Σιγκούλντα/Κάστρο Τουράιντα - Ταρτού - Ταλίν
Πρωινή αναχώρηση για μια από τις πιο όμορφες πόλεις 
της Λετονίας χώρας, τη Σιγκούλντα, όπου θα επισκεφθούμε 
το εντυπωσιακό κάστρο Τουράιντα. Συνεχίζουμε για την 
Εσθονία, την τρίτη χώρα της "τριλογίας", όπως έχουμε 
συνηθίσει να αποκαλούμε τις Βαλτικές Xώρες. Στην 
πανεπιστημιούπολη Ταρτού, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της 
και σημαντικό πολιτιστικό της κέντρο, θα δούμε το παλαιότερο 
πανεπιστήμιο της χώρας, την πανέμορφη πλατεία του 
Δημαρχείου, το "κεκλιμένο" σπίτι κ.ά. Τελικός μας προορισμός 
για σήμερα, η πανέμορφη πρωτεύουσα της Εσθονίας, το 
Ταλίν. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο RADISSON BLU SKY 
TALLIN 4* (www.radisson.com).

6η μέρα: Ταλίν, Ξενάγηση (Προαιρετική εκδρομή στο Ελσίνκι)
Η σημερινή ξενάγησή μας αρχίζει από το τεράστιο πάρκο 
Καντριόργκ, που σχεδίασε ο Μεγάλος Πέτρος για τη γυναίκα 
του Αικατερίνη. Αφού θαυμάσουμε το μπαρόκ πρώην 
θερινό ανάκτορό τους/σήμερα μουσείο Ευρωπαϊκής τέχνης, 
συνεχίζουμε προς το Song Festival Grounds, έναν τεράστιο 
υπαίθριο συναυλιακό χώρο σε μορφή όστρακου. Φθάνουμε 
στον λόφο Τουμπέα για να δούμε το κτισμένο από τους 
Ιππότες της Τιμής κάστρο, το οποίο η Μεγάλη Αικατερίνη 

μετέτρεψε σε παλάτι (νυν Κοινοβούλιο), τον έξοχα διατηρημένο 
Καθεδρικό ναό και τον μεγαλοπρεπή ρωσικό Ορθόδοξο ναό. 
Κατηφορίζουμε πεζοί προς την κεντρική πλατεία της Κάτω 
Πόλης, ένα "μουσείο" μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής, όπου 
βρίσκεται το Δημαρχείο με το χαρακτηριστικό καμπαναριό 
του, καθώς και το παλαιότερο φαρμακείο της Ευρώπης. 
Χρόνος ελεύθερος για βόλτες και ψώνια (κεραμικά, μάλλινα, 
κεχριμπάρι, ξυλόγλυπτα). Εναλλακτικά σας προτείνουμε μια 
προαιρετική εκδρομή στην πρωτεύουσα της Φινλανδίας, το 
Ελσίνκι (2 ώρες με το γρήγορο καράβι, έξοδα ατομικά).

7η μέρα: Ταλίν - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος μέχρι τη μετάβαση στο αεροδρόμιο για την 
πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

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

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΒΙΛΝΙΟΥΣ-ΑΘΗΝA, 
ΑΘΗΝΑ-ΤΑΛΛΙΝ με LUFTHANSA μέσω ενδιάμεσου σταθμού 
• Έξι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία, όπως αναγράφονται 
πρόγραμμα ή παρόμοια • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • 
Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος • 
Τοπικός ελληνόφωνος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 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, καθώς και ό,τι αναφέρεται 
ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

αναχ.: 26 απριλίου, 15 ιουνίου - 7 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο SMART PRICE
Δίκλινο 655 695
3ο άτομο έως 12 ετών 555 595
Μονόκλινο 895 935

SMART PRICE: Για κρατήσεις έως 30 μέρες πριν την 
αναχώρηση και για περιορισμένο αριθμό θέσεων.
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων: 300 €

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

ΕΣΘΟΝΙΑ

Ταλίν

Ελσίνκι

Ρίγα

Σιγκούλντα

Γιούρμαλα
Ανάκτορο Ρούνταλε

Βίλνιους

Τρακάι

Κάουνας

Ταρτού

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

ΛΕΤΟΝΙΑ

Τιμές Αγίου Πνεύματος αναμένονται
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Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΖΥΡΙΧΗ, 
ΓΕΝΕΥΗ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN & ΑΘΗΝΑ-ΖΥΡΙΧΗ-ΑΘΗΝΑ με 
SWISS • Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο COURTYARD 
by MARRIOTT ZURICH NORD 4* στη Ζυρίχη • Δύο ή τρεις 
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο DE LA PAIX 4* στη Λωζάννη • 
Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Γεύμα με παραδοσιακό φοντύ 
ή ρακλέτ στην Γκρυγιέρ - Προσφορά του Γραφείου μας • 
Μεταφορές, περιηγήσεις, επισκέψεις με 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, check points, parking: € 200 • Αχθοφορικά, 
φιλοδωρήματα, προαιρετικές εκδρομές, είσοδοι σε μουσεία/
χώρους κλπ. • Ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα ή ό,τι 
αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check points, parking: € 200 
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140
με AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

Ζυρίχη, λουκέρνη, Καταρράκτες Ρήνου, Άπεντσελ, Σαιντ Γκάλεν, ίντερλάκεν, Βέρνη, λωζάνη, Ανσύ, ίβουάρ, Γκρυγιέρ, Μοντρέ, Γενεύη

1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου - Ζυρίχη, Ξενάγηση 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN ή 
SWISS για Ζυρίχη. Φθάνοντας, θα αναχωρήσουμε για τους 
φαντασμαγορικούς Καταρράκτες του Ρήνου στο καντόνι του 
Σαφχάουζεν, ένα μεγαλειώδες θέαμα της φύσης που εντυπωσιάζει 
τον επισκέπτη, καθώς ο υδάτινος όγκος πέφτει με βοή από ψηλά 
και σχηματίζει στη βάση του μια λίμνη, συνεχίζοντας την αέναη 
πορεία του προς τις εκβολές του. Επιστροφή και ξενάγηση 
στη Ζυρίχη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα περάσουμε από 
την περίφημη λεωφόρο Μπάνχοφστρασσε, θα περπατήσουμε 
στους κεντρικούς πεζοδρόμους της παλιάς πόλης, θα δούμε την 
εκκλησία Φραουμύνστερ με τα εντυπωσιακά βιτρό του Σαγκάλ, τον 
Καθεδρικό ναό, το Δημαρχείο, τον Πύργο του Ρολογιού, τον λόφο 
του Λίντερχοφ, τις γέφυρες του ποταμού Λίματ και άλλα αξιοθέατα. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο COURTYARD by 
MARRIOTT 4* sup. στη συνοικία Oerlikon (www.courtyardzurich.
com). Το βράδυ παρακολούθηση της Αναστάσιμης Λειτουργίας 
στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. 
2η μέρα: Ζυρίχη - Λουκέρνη - Ζυρίχη
Πρωινή αναχώρηση για την κουκλίστικη Λουκέρνη, που είναι 
κτισμένη στις όχθες της λίμνης των τεσσάρων καντονιών. Άφιξη 
και περιήγηση στο καλοδιατηρημένο μεσαιωνικό της κέντρο με το 
παλιό Δημαρχείο, την χαρακτηριστική γραφική ξύλινη γέφυρα, το 
μνημείο του Λιονταριού κ.ά. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στη 
Ζυρίχη.
3η μέρα: Ζυρίχη - Άπεντσελ - Σαιντ Γκάλεν - Ζυρίχη
Πρωινή αναχώρηση για το πανέμορφο Άπεντσελ, που βρίσκεται 
στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας. Σε αυτό το αλπικό χωριό 
ισχύει εδώ και περίπου 700 χρόνια η άμεση δημοκρατία - μια 
φορά τον χρόνο συγκαλείται γενική συνέλευση στην κεντρική 
πλατεία με υποχρεωτική συμμετοχή όλων των πολιτών που έχουν 
δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι αποφασίζουν για τα θέματά τους με 
ανάταση των χεριών και οι αποφάσεις τους είναι δεσμευτικές για 
όλους! Φθάνοντας, θα περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια, θα 
δούμε το Δημαρχείο, την ενοριακή εκκλησία και άλλα όμορφα 
κτίρια διακοσμημένα εξωτερικά με τοιχογραφίες. Συνεχίζουμε για 
το Σαιντ Γκάλεν, μία ιστορική πόλη της βορειοανατολικής Ελβετίας 
και πρωτεύουσα του ομώνυμου καντονιού. Το κύριο αξιοθέατο της 
πόλης αυτής και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO 
από το 1983, είναι η Μονή των Βενεδικτίνων, στη φημισμένη 
βιβλιοθήκη της οποίας φυλάσσονται περίπου 150.000 βιβλία και 

χειρόγραφα, που χρονολογούνται από τον 9ο αιώνα. Επιστροφή 
στη Ζυρίχη.
4η μέρα: Ζυρίχη - Ιντερλάκεν - Βέρνη - Λωζάνη   
Σήμερα θα επισκεφθούμε το δημοφιλές και κοσμοπολίτικο 
τουριστικό θέρετρο Ιντερλάκεν, που βρίσκεται ανάμεσα στις λίμνες 
Τουν και Μπρίενζ, σε απόσταση αναπνοής από τον εντυπωσιακό 
και πάντα χιονισμένο ορεινό όγκο του Γιουνγκφράου (Jungfrau). 
Συνεχίζουμε για την ρομαντική πρωτεύουσα της Ελβετίας, 
τη Βέρνη, την "πόλη των κρηνών", που είναι κτισμένη σε μια 
καμπή του ποταμού Άαρ. 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. Αναχώρηση για τη Λωζάνη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο DE LA PAIX 4* (www.hoteldelapaix.net).
5η μέρα: Λωζάνη - Γενεύη - Ανσύ - Ιβουάρ (Γαλλία) - Λωζάνη 
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 Λεμάν 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 
και τα πολυάριθμα εστιατόρια και καφέ. Συνεχίζουμε για μια από 
τις καλύτερα διατηρημένες μεσαιωνικές πόλεις της Γαλλίας, το 
"διαμάντι των γαλλικών Άλπεων", την άγνωστη στο ευρύ κοινό, 
αλλά μαγευτική πόλη Ανσύ (Annecy). Η παλιά συνοικία του 
Ανσύ 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". Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε άλλο ένα παραδεισένιο χωριό της Γαλλίας, το 
παραλίμνιο Ιβουάρ (Yvoire), που μοιάζει σαν να έχει "παγώσει" 
στον 14ο αιώνα, καθώς διατηρεί ανέπαφη την πολιτιστική του 
ταυτότητα, γεγονός που θα διαπιστώσουμε κι εμείς περπατώντας 
στα καλντερίμια του και χαζεύοντας τα πανέμορφα πέτρινα 
αρχοντικά με τους ολάνθιστους κήπους. Επιστροφή στη Λωζάνη.
6η μέρα: Λωζάνη - Γκρυγιέρ - Μπροκ/Μουσείο Σοκολάτας Nestle 
Μοντρέ - Λωζάνη   
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την μικροσκοπική και 
κουκλίστικη Γκρυγιέρ, στην οποία δεσπόζει το επιβλητικό της 
κάστρο. Η Γκρυγιέρ φημίζεται για τα τυριά της και για τα πολυάριθμα 
εστιατόριά της, όπου σε ένα από αυτά θα απολαύσουμε 

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΠΑΝΟΡΑΜΑ  ΕΛΒΕΤΙΑΣ
με τα διαμάντια των Γαλλικών Άλπεων Ανσύ και Ιβουάρ

παραδοσιακό φοντύ ή ρακλέτ - προσφορά του Γραφείου μας. 
Συνεχίζουμε για το Μπροκ, όπου θα "χαθούμε" στην απόλαυση της 
σοκολάτας, αφού πρώτα επισκεφθούμε το μουσείο με την ιστορία 
της Nestle. Τέλος, πριν επιστρέψουμε στην Λωζάνη, θα περάσουμε 
από το κοσμοπολίτικο Μοντρέ για τις απαραίτητες φωτογραφίες.
7η μέρα: Λωζάνη - Γενεύη - Αθήνα     
Ελεύθερος χρόνος το πρωί στην κουκλίστικη Λωζάνη. Το μεσημέρι 
θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο της Γενεύης για την πτήση μας στην 
Αθήνα.

Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 
κάτι • Στην αναχώρηση του Αγίου Πνεύματος (12/6) το πρόγραμμα 
είναι 6ήμερο, πραγματοποιείται με πτήσεις της SWISS Αθήνα-
Ζυρίχη-Αθήνα και δεν περιλαμβάνει την 6η μέρα  • Τελικό 
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

αναχ.: 27 απριλίου, 12 ιουνίου - 6,7 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο 27/4 - 3/5
7 μέρες

12 - 17/6
6 μέρες

Δίκλινο 995 845
3ο άτομο έως 12 ετών 845 645
Μονόκλινο 1345 1145

• γεύμα με παραδοσιακό φοντύ ή ρακλέτ στην γκρυγιέρ - προσφορά του γραφείου μας  
επίσκεψη στο μουσείο σοκολάτας Nestle στο μπροκ
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Κατηφορίζουμε πεζοί προς την κεντρική πλατεία της Κάτω 
Πόλης, ένα "μουσείο" μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής, όπου 
βρίσκεται το Δημαρχείο με το χαρακτηριστικό καμπαναριό 
του, καθώς και το παλαιότερο φαρμακείο της Ευρώπης. 
Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή με το καράβι στο Ελσίνκι.

3η μέρα: Ελσίνκι - Στοκχόλμη  (Εν πλω)
Επιβίβαση στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο της Tallink Silja 
(www.tallinksilja.com) με προορισμό την εντυπωσιακής 
αρχιτεκτονικής πρωτεύουσα της Σουηδίας, τη Στοκχόλμη, 
που είναι κτισμένη πάνω σε δεκάδες νησάκια. Δείπνο εν 
πλω. Διανυκτέρευση.  

4η μέρα: Στοκχόλμη, Ξενάγηση 
Αποβίβαση από το κρουαζιερόπλοιο και ξεκινάμε την 
ξενάγηση μας στη Στοκχόλμη, κατά τη διάρκεια της οποίας 
θα επισκεφθούμε το μουσείο Βάσα (έξοδα ατομικά) και 
θα θαυμάσουμε την παλιά πόλη με το Ανάκτορο, το 
Κοινοβούλιο και τον επιβλητικό Καθεδρικό ναό. Ακολουθεί 
το μουσείο Νόμπελ, αφιερωμένο στο ομώνυμο βραβείο 
και τον εμπνευστή του Άλφρεντ Νόμπελ (έξοδα ατομικά). 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο COURTYARD 
by MARRIOTT 4* (www.courtyard.com). Το απόγευμα 
μπορείτε προαιρετικά να επισκεφθείτε το τεράστιο υπαίθριο 
μουσείο Σκάνσεν με τον ζωολογικό του κήπο (έξοδα 
ατομικά).  

5η μέρα: Στοκχόλμη - Κοπεγχάγη  
Ελεύθερος χρόνος μέχρι την αναχώρησή μας για το 
αεροδρόμιο και την πτήση μας προς Κοπεγχάγη. Άφιξη και 
περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε 
το εντυπωσιακό Δημαρχείο, το παλάτι Αμαλίενμποργκ, την 
Όπερα, το άγαλμα του βασιλιά Φρειδερίκου Ε΄, το σπίτι 
όπου έζησε ο μεγάλος παραμυθάς Χανς Κρίστιαν Άντερσεν 
κ.ά. Τέλος, θα επισκεφθούμε το μουσείο κεχριμπαριού. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο FIRST MAYFAIR 4* (www.
firsthotels.com). Το βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφθείτε 
το διάσημο θεματικό πάρκο Τίβολι (έξοδα ατομικά). 

6η μέρα: Κοπεγχάγη - Αθήνα 
Ελεύθερος χρόνος το πρωί για να περπατήσετε στον 
περίφημο πεζόδρομο Στρόγκετ (Stroget), από τους 
μεγαλύτερους της Ευρώπης, να επισκεφθείτε κάποιο 
μουσείο ή ένα από τα περίεργα αξιοθέατα της πόλης, την 
αυτόνομη κοινότητα Christiania. Το μεσημέρι μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής στην Αθήνα. 

Σημειώσεις: • Η διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο 
συνεπάγεται και μονόκλινη καμπίνα • Οι ανωτέρω 
εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με 
διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι • Τελικό 
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

1η μέρα: Αθήνα - Ελσίνκι, Ξενάγηση, Κάστρο Σουομενλίνα
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για το 
Ελσίνκι. Άφιξη και ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια 
της οποίας θα δούμε την κεντρική πλατεία της Γερουσίας, 
τον Ορθόδοξο Ναό Ουσπένσκι, το Προεδρικό Μέγαρο, 
την Εθνική Βιβλιοθήκη, τον εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής 
Σιδηροδρομικό Σταθμό, τη Βουλή, το Εθνικό μουσείο, το 
πάρκο Σιμπέλιους και την περίφημη "Εκκλησία των Βράχων", 
που είναι σκαλισμένη μέσα στον γρανίτη, έχει εξαιρετική 
ακουστική και υποβάλλει τον επισκέπτη με το παιχνίδισμα 
φωτός και σκιάς. Αφού περιδιαβούμε στις παραδοσιακές 
υπαίθριες αγορές της πόλης, θα επιβιβαστούμε σε πλοιάριο 
για να μεταβούμε στο επιβλητικό "Κάστρο της Φινλανδίας", 
το Σουομενλίνα, ένα θαλάσσιο φρούριο που αποτελούσε 
τμήμα της οχυρωματικής γραμμής της χώρας απέναντι στην 
ρωσική επεκτατική πολιτική. Από το 1991 έχει ενταχθεί 
στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. 
Επιστροφή στο Ελσίνκι και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
SCANDIC GRAND MARINA 4* (www.scandichotel.com). 
Διανυκτέρευση.  

2η μέρα: Ελσίνκι, Ελεύθερη μέρα,
Προαιρετική εκδρομή στο Ταλίν
Ελεύθερη μέρα για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης. 
Επίσης, σας προτείνουμε μια προαιρετική εκδρομή στην 
πρωτεύουσα της Εσθονίας, το Ταλίν (2 ώρες με το γρήγορο 
καράβι, έξοδα ατομικά). Φθάνοντας, αρχίζουμε την ξενάγησή 
μας στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Εσθονίας από το 
τεράστιο πάρκο Καντριόργκ, που σχεδίασε ο Μεγάλος 
Πέτρος για τη γυναίκα του Αικατερίνη. Αφού θαυμάσουμε 
το μπαρόκ πρώην θερινό ανάκτορό τους/σήμερα μουσείο 
Ευρωπαϊκής τέχνης, συνεχίζουμε προς το Song Festival 
Grounds, έναν τεράστιο υπαίθριο συναυλιακό χώρο σε 
μορφή όστρακου. Φθάνουμε στον λόφο Τουμπέα για να 
δούμε το κτισμένο από τους Ιππότες της Τιμής κάστρο, 
το οποίο η Μεγάλη Αικατερίνη μετέτρεψε σε παλάτι (νυν 
Κοινοβούλιο), τον έξοχα διατηρημένο Καθεδρικό ναό του 
13ου αιώνα και τον μεγαλοπρεπή ρωσικό Ορθόδοξο ναό. 

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΕΛΣΙΝΚΙ, 
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • Αεροπορικά εισιτήρια 
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ-ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ-ΑΘΗΝΑ με SCANDINAVIAN AIRLINES 
• Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* • Μία 
διανυκτέρευση στο κρουαζιερόπλοιο της TALLINK SILJA σε δίκλινες 
εσωτερικές καμπίνες • Αχθοφορικά μιας αποσκευής/άτομο στα πλοία 
της TALLINK SILJA • Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά στα ξενοδοχεία 
και στο κρουαζιερόπλοιο • Ένα δείπνο εν πλω κατά τη διαδρομή 
Ελσίνκι-Στοκχόλμη στο κρουαζιερόπλοιο • Μεταφορές, περιηγήσεις και 
εκδρομές βάσει 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 
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Είσοδοι σε μουσεία και διάφορα 
αξιοθέατα • Έξοδα πλοιαρίων, τελεφερίκ κλπ. • Ό,τι αναγράφεται ως 
προαιρετικό και οτιδήποτε δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.

Σ Κ Α Ν δ Ι Ν Α Β Ι Κ Ε Σ   Π Ο Λ Ε Ι Σ
Λ ι μ ά ν ι α  τ η ς  Β α λ τ ι κ ή ς

Ελσίνκι (Ταλίν) - Στοκχόλμη - Κοπεγχάγη

αναχ.: 26 απριλίου - 6 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 795

3ο άτομο έως 12 ετών 645

Μονόκλινο 1045

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: € 250
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με AEGEAN 
(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

• επίσκεψη στο κάστρο Σουομενλίνα στο ελσίνκι 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

ΕΣΘΟΝΙΑ

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

ΚοπεγχάγηΚοπεγχάγη

Ταλίν

Ελσίνκι

ΣτοκχόλμηΣτοκχόλμη

Κάστρο
Σουομενλίνα
Κάστρο
Σουομενλίνα

κοπεγχαγη

  καΣτρο ΣουομενΛινα



37

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

1η μέρα: Αθήνα - Κοπεγχάγη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Κοπεγχάγη με AEGEAN. 
Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
δούμε το εντυπωσιακό Δημαρχείο, το παλάτι Αμαλίενμποργκ, την 
Όπερα, το άγαλμα του βασιλιά Φρειδερίκου Ε΄, το σπίτι όπου 
έζησε ο μεγάλος παραμυθάς Χανς Κρίστιαν Άντερσεν κ.ά. Τέλος, θα 
επισκεφθούμε το μουσείο κεχριμπαριού. Το βράδυ σας προτείνουμε 
να επισκεφθείτε το διάσημο θεματικό πάρκο Τίβολι (έξοδα ατομικά).
2η μέρα: Κοπεγχάγη, Ελεύθερη μέρα 
Προαιρετική εκδρομή σε παλάτια/κάστρα
Ελεύθερη μέρα για να περπατήσετε στον περίφημο πεζόδρομο 
Στρόγκετ (Stroget), από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης, να 
επισκεφθείτε κάποιο μουσείο ή ένα από τα περίεργα αξιοθέατα 
της πόλης, την αυτόνομη κοινότητα Christiania. Επίσης, σας 
προτείνουμε (έξοδα ατομικά) να επισκεφθείτε το Κάστρο 
Κρόνμποργκ του 15ου αιώνα, που παραμένει άθικτο και έγινε 
γνωστό, καθώς ο Σαίξπηρ τοποθέτησε εκεί την πλοκή του Άμλετ. 
Βρίσκεται κοντά στην πόλη Χέλσινγκορ, περίπου 45 χιλιόμετρα από 
την Κοπεγχάγη. Περιήγηση στην μικρή παλιά πόλη και συνεχίζουμε 
προς το αναγεννησιακό παλάτι Frederiksborg, το μεγαλύτερο της 
Σκανδιναβίας, που στεγάζει το Εθνικό Μουσείο της Δανίας.
3η μέρα: Κοπεγχάγη - Όσλο (Εν πλω)
Πρωινό ελεύθερο. Το μεσημέρι επιβιβαζόμαστε στο 
κρουαζιερόπλοιο της ναυτιλιακής εταιρείας DFDS Seaways (www.
dfdsseaways.com) για το Όσλο. Με ένα πλούσιο μπουφέ δείπνο 
και τις ανέσεις του κρουαζιερόπλοιου, θα πλεύσουμε προς την 
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 Παλάτι, το Δημαρχείο, 
τον Καθεδρικό ναό, την Όπερα, το πάρκο Φρόγκνερ με τα περίφημα 
γλυπτά του Βίγκελαντ από γρανίτη και σφυρηλατημένο σίδερο, 
καθώς και το πολύ σημαντικό στο είδος του μουσείο με πλοία των 
Βίκινγκς.
5η μέρα: Όσλο - Μπέργκεν
Σήμερα θα ακολουθήσουμε μια από τις πιο γραφικές διαδρομές 
παγκοσμίως. Από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Geilo θα 
φθάσουμε στο 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 το Μπέργκεν.
6η μέρα: Μπέργκεν, Περιήγηση πόλης
Πρωινή περιήγηση στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Νορβηγίας. 
Θα γνωρίσουμε την παλιά πόλη Bryggen με τα περίεργης κλίσης και 
με έντονα χρώματα κτίρια. 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.
7η μέρα: Μπέργκεν - Στοκχόλμη / Πτήση, Ξενάγηση
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την εντυπωσιακής 
αρχιτεκτονικής πρωτεύουσα της Σουηδίας, τη Στοκχόλμη, που είναι 
κτισμένη πάνω σε δεκάδες νησάκια. Άφιξη και ξενάγηση στην πόλη, 
κατά τη διάρκεια της οποίας θα επισκεφθούμε το μουσείο Βάσα 
(έξοδα ατομικά) και θα θαυμάσουμε την παλιά πόλη με το Ανάκτορο, 
το Κοινοβούλιο και τον επιβλητικό Καθεδρικό ναό. Ακολουθεί 
το μουσείο Νόμπελ, αφιερωμένο στο ομώνυμο βραβείο και τον 
εμπνευστή του Άλφρεντ Νόμπελ (έξοδα ατομικά). Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Το απόγευμα μπορείτε προαιρετικά να επισκεφθείτε το 
τεράστιο υπαίθριο μουσείο Σκάνσεν με τον ζωολογικό του κήπο 
(έξοδα ατομικά).
8η μέρα: Στοκχόλμη, Ανάκτορο Ντρότνινγκχολμ
Πρωινή αναχώρηση για το μπαρόκ ανάκτορο Ντρότνινγκχολμ 
(Drottningholm), πάνω στη λίμνη Μέλαρεν (Mälaren), σημερινή 
κατοικία της βασιλικής οικογένειας και μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς της UNESCO. Μπορείτε να επισκεφθείτε το παλάτι 
ή να απολαύσετε έναν καφέ με θέα την πανέμορφη λίμνη. Στη 
συνέχεια θα δούμε το Δημαρχείο της Στοκχόλμης, το Εθνικό 
Σύμβολο της χώρας.
9η μέρα: Στοκχόλμη - Ελσίνκι (Εν πλω)
Αργά το μεσημέρι επιβιβαζόμαστε στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο 
της Tallink-Silja (www.tallinksilja.com) με προορισμό το Ελσίνκι. 
Διανυκτέρευση εν πλω.
10η μέρα: Ελσίνκι, Ξενάγηση, 
Προαιρετική εκδρομή στο Ταλίν
Πρόγευμα, αποβίβαση και περιήγηση στο Ελσίνκι, όπου θα 
δούμε την κεντρική πλατεία της Γερουσίας, τον ορθόδοξο ναό 
Ουσπένσκι, το Προεδρικό Μέγαρο, την Εθνική Βιβλιοθήκη, τον 
εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής Σιδηροδρομικό Σταθμό, τη Βουλή, 
το Εθνικό μουσείο, το πάρκο Σιμπέλιους και θα περιδιαβούμε στις 

παραδοσιακές υπαίθριες αγορές της πόλης. Για όσους επιθυμούν, 
εφόσον ο χρόνος το επιτρέπει, προαιρετική εκδρομή και περιήγηση 
στην πρωτεύουσα της Εσθονίας, το Ταλίν (έξοδα ατομικά).
11 μέρα: Ελσίνκι - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος το πρωί μέχρι την αναχώρηση για το αεροδρόμιο 
και την πτήση για την Αθήνα.

Σημειώσεις: • Η διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο συνεπάγεται και 
μονόκλινη καμπίνα • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι 
• Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, 
ΕΛΣΙΝΚΙ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES •  Αεροπορικά εισιτήρια 
ΜΠΕΡΓΚΕΝ-ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ με FINNAIR  • Οκτώ διανυκτερεύσεις σε 
επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* • Δύο διανυκτερεύσεις στα κρουαζιερόπλοια 
της TALLINKSILJA & DFDS Seaways σε δίκλινες εσωτερικές 
καμπίνες • Πρόγευμα 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 βάσει προγράμματος • Εισιτήριο τραίνου FLAM RAILWAY 
για τη διαδρομή ΦΛΑΜ-ΜΥΡΝΤΑΛ-GEILO • Δίωρη κρουαζιέρα στο 
μεγαλύτερο φιόρδ της Νορβηγίας, το Σόγκνεφιορδ (Γκουντβάγκεν-Φλαμ) 
• Αχθοφορικά μιας αποσκευής/άτομο στα πλοία DFDS & TALLINKSILJA 
• 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 
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Είσοδοι σε μουσεία και διάφορα 
αξιοθέατα • Έξοδα πλοιαρίων, τελεφερίκ κλπ. • Ό,τι αναγράφεται ως 
προαιρετικό και οτιδήποτε δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.

ΣΚΑΝδΙΝΑΒΙΚΕΣ  ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ
κ α ι  Ν ο ρ β η γ ι κ ά  Φ ι ό ρ δ

Κοπεγχάγη, Όσλο, Μπέργκεν, Σόγκνεφιορδ, Στοκχόλμη, Ελσίνκι, (Ταλίν)

αναχ.: 11,18,25 ιουνίου - 11 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 1650
3ο άτομο έως 12 ετών 1455
Μονόκλινο 2350
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: € 350
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με AEGEAN 
(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
Επιβαρύνσεις καμπινών κατ΄ άτομο:
4κλινη εξωτερική: € 40| 3κλινη εξωτερική: € 50 | 2κλινη εξωτερική: € 80

ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

ΕΣΘΟΝΙΑ

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

∆ΑΝΙΑ

ΚοπεγχάγηΚοπεγχάγη

Όσλο

Ταλίν

Ελσίνκι

Ανάκτορο
Ντρότνινγκχολμ

ΜπέργκενΜπέργκεν

ΣτοκχόλμηΣτοκχόλμη

νορΒηγικα φιορΔ
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ΓΥΡΟΣ  ΟΛΛΑΝδΙΑΣΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ, Ξενάγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με KLM για Άμστερνταμ. 
Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας 
θα δούμε τον παραδοσιακό Μύλο του Ρέμπραντ στις όχθες 
του ποταμού Άμστελ, τα ανάκτορα, την πλατεία Ρέμπραντ, 
τον "πλωτό" Σιδηροδρομικό Σταθμό κ.ά. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο NOVOTEL AMSTERDAM CITY 4* (www.novotel.
com) ή παρόμοιο. Το βράδυ βόλτα με τον αρχηγό στο ιστορικό 
κέντρο της πόλης.
2η μέρα: Άμστερνταμ, Κάστρο Ντε Χαάρ, Ουτρέχτη
Πρωινή επίσκεψη στον παλαιότερο και έναν από τους 
μεγαλύτερους Οίκους Διαμαντιών του κόσμου, τον Royal Coster 
Diamonds, όπου θα παρακολουθήσετε τη διαδικασία κοπής 
και επεξεργασίας διαμαντιών. Συνεχίζουμε για την γοητευτική 
Ουτρέχτη, με ενδιάμεση στάση και επίσκεψη στο παραμυθένιο 
μεσαιωνικό κάστρο Ντε Χαάρ (De Haar, έξοδα ατομικά), 
που περιτριγυρίζεται από τάφρο, κήπους, λίμνες και δάσος. 
Φθάνοντας στην Ουτρέχτη θα περπατήσουμε στο μεσαιωνικό 
της κέντρο θαυμάζοντας την υπέροχη αρχιτεκτονική του. 
Χρόνος ελεύθερος για καφέ, φαγητό ή βόλτες στα εντυπωσιακά 
κανάλια της πόλης και επιστροφή στο Άμστερνταμ.
3η μέρα: Άμστερνταμ - Βόλενταμ - Φράγμα Άφσλεϊτνταϊκ
 Χίτχοουρν - Χρόνινγκεν
Σήμερα αναχωρούμε για το γνωστό ψαροχώρι Βόλενταμ, 
όπου θα περπατήσουμε στο γραφικό λιμανάκι του. Στη 
συνέχεια κατευθυνόμαστε βορειότερα, για να διασχίσουμε 
το μεγαλύτερο φράγμα της Ολλανδίας, το Άφσλεϊτνταϊκ 
(Afsluitdijk, "Φράγμα Κλεισίματος"), μήκους 32 χιλιομέτρων, 
που χωρίζει την Άισελμεερ από τη Βόρεια Θάλασσα. Ήταν το 
πρώτο αντιπλημμυρικό έργο της Ολλανδίας - κατασκευάστηκε 
μετά τις πλημμύρες του 1916 και εγκαινιάστηκε το 1932. Στάση 
για φωτογραφίες και συνεχίζουμε για τη μικρή "Βενετία του 
Βορρά", το Χίτχοουρν (Giethoorn). Αργά το απόγευμα φθάνουμε 
στην Μητρόπολη του Βορρά, το Χρόνινγκεν (Groningen), το 
οποίο ψηφίστηκε το 2006 ως "de beste binnenstad", δηλαδή 
το "καλύτερο κέντρο πόλης" της Ολλανδίας. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο NH GRONINGEN 4* (www.nh-hotels.com) 
και περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της φοιτητούπολης με το 
δεύτερο αρχαιότερο πανεπιστήμιο της Ολλανδίας, γνωστή για 
τις πολιτιστικές της δραστηριότητες και την έντονη νυχτερινή 
της ζωή.
4η μέρα: Χρόνινγκεν - Άρνεμ/Ζωολογικός Κήπος - Μάαστριχτ  
Πρώτος σταθμός της σημερινής μας διαδρομής η "Πράσινη 
πόλη πάνω στον Ρήνο" ή η "Πόλη των πάρκων", το Άρνεμ. 
Κατά την περιήγησή μας θα δούμε την Μεγάλη Εκκλησία του 
Αγίου Ευσεβίου, τη Γέφυρα Τζων Φροστ-σύμβολο της πόλης, 

προς τιμήν του διοικητή των Βρετανικών στρατευμάτων που 
πήραν μέρος στη Μάχη του Άρνεμ (1944), την γραφική πλατεία 
Κόρενμαρκτ με πολυάριθμα ιστορικά κτίρια κ.ά. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε τον περίφημο ζωολογικό κήπο (Burgers’ Zoo, 
έξοδα ατομικά), όπου θα περπατήσουμε και θα θαυμάσουμε 
πολλά είδη ζώων. Συνεχίζουμε για το Μάαστριχτ, την πόλη 
όπου στις 7/02/1992 υπεγράφη η Συνθήκη που οδήγησε στη 
δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άφιξη και περίπατος 
στο ιστορικό της κέντρο για να δούμε τον Καθεδρικό του Αγίου 
Σερβατίου, τον αρχαιότερο της Ολλανδίας (6ου αιώνα), το 
Δημαρχείο, τον Καθεδρικό της Παναγίας, τη ρωμαϊκής εποχής 
γέφυρα κ.ά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο NH MAASTRICHT 4* 
(www.nh-hotels.com).
5η μέρα: Μάαστριχτ - Πάρκο Λουλουδιών Keukenhof - Χάγη
Ρόττερνταμ - Άμστερνταμ - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για το μεγαλύτερο πάρκο λουλουδιών 
στον κόσμο, το Keukenhof, το οποίο ανοίγει μόνο δύο μήνες 
τον χρόνο. Επόμενος σταθμός μας, η πόλη της Ειρήνης, η 
αρχοντική Χάγη, έδρα του Διεθνούς Δικαστηρίου και του 
Ολλανδικού Κοινοβουλίου, με το περίφημο "παλάτι της 
Ειρήνης", καθώς και με πανέμορφα κτίρια που στεγάζουν 
πρεσβείες και υπουργεία. Συνεχίζουμε για το Ρόττερνταμ, 
το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης και ένα από τα 
μεγαλύτερα παγκοσμίως, με κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, 
επιβλητικούς ουρανοξύστες και τις κρεμαστές γέφυρες Willems 
και Erasmus. Νωρίς το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο 
του Άμστερνταμ 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.

1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ, Ξενάγηση, 
Κρουαζιέρα στα Κανάλια/Δώρο του Γραφείου μας
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με KLM ή AEGEAN για Άμστερνταμ. 
Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ 
άλλων τα 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). Το βράδυ ετοιμαστείτε 
για μία βόλτα με τον αρχηγό μας στο ιστορικό κέντρο της πόλης.
2η 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.
3η μέρα: Άμστερνταμ, Ελεύθερη μέρα 
Ελεύθερη μέρα για βόλτες, επισκέψεις σε διάφορα αξιοθέατα της πόλης και σε 
κάποια από τα ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα μουσεία της (Rijks, Van Gogh κ.ά.).
4η μέρα: Άμστερνταμ, Ελεύθερη μέρα
Προαιρετική εκδρομή: Ρότερνταμ, Ντελφτ, Χάγη
Ελεύθερη μέρα για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης. Επίσης, σας προτείνουμε 
μια προαιρετική ημερήσια εκδρομή (έξοδα ατομικά) στις φημισμένες πόλεις 
Ρότερνταμ, Ντελφτ και Χάγη.
5η μέρα: Άμστερνταμ - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην Αθήνα.
Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι • Οι 
4ήμερες αναχωρήσεις πραγματοποιούνται με πτήσεις της AEGEAN και 
περιλαμβάνουν μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ και 
ξενάγηση πόλης • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Άμστερνταμ, Ουτρέχτη, Κάστρο Ντε Χαάρ, Βόλενταμ, Φράγμα Άφσλεϊτνταϊκ,
Χίτχοουρν, Χρόνινγκεν, Άρνεμ, Μάαστριχτ, Ρόττερνταμ, Χάγη

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-
ΑΘΗΝΑ με KLM • Τέσσερεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* 
• Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, 
εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει 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 και λοιπά αξιοθέατα • 
Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, καθώς και ό,τι αναφέρεται ως 
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

αναχ.: 30 απριλίου, 13 ιουνίου - 5 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 695
3ο άτομο έως 12 ετών 595
Μονόκλινο 945
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 185

• εκδρομή στο Zaanse Schans και Βόλενταμ με γεύμα
• ΔΩρο: Κρουαζιέρα στα Κανάλια

αναχ.: 25 απριλίου - 5 μέρες / 4 απριλίου, 16 μαΐου - 4 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο 4 μέρες 5 μέρες
Δίκλινο 595 695
3ο άτομο έως 12 ετών 545 645
Μονόκλινο 795 1045

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΑΘΗΝΑ με KLM 
ή AEGEAN • Τρεις ή τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* • Πλουσιοπάροχο 
μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει 
προγράμματος • Κρουαζιέρα στα κανάλια του Άμστερνταμ • Εκδρομή σε 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 και λοιπά αξιοθέατα • Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, καθώς και 
ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: € 155 με AEGEAN και € 185 με KLM
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με AEGEAN
(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα).

καΣτρο ντε χααρ
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BENELUX / ΚΑΤΩ  ΧΩΡΕΣ
Άμστερνταμ (Zaanse Schans, Βόλενταμ), Ρόττερνταμ, Ντελφτ, Χάγη, Βατερλό, Ναμύρ, Ντινάντ, λουξεμβούργο, Γάνδη, Μπρυζ, Βρυξέλλες

1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ, Ξενάγηση, 
Κρουαζιέρα στα Κανάλια/Δώρο του Γραφείου μας
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με KLM ή AEGEAN 
για Άμστερνταμ. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, κατά τη 
διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων τα 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). Το βράδυ ετοιμαστείτε για μία 
βόλτα με τον αρχηγό μας στα περίφημα κόκκινα φανάρια...
την γνωστή Red Light District. 
2η μέρα: Άμστερνταμ, Ελεύθερη μέρα
(Προαιρετική εκδρομή: 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 - Μπρυζ - Γάνδη - Βρυξέλλες
Πρωινή αναχώρηση για την παραμυθένια Μπρυζ. 
Φθάνοντας, θα περπατήσουμε κατά μήκος των μαγευτικών 
καναλιών και των πέτρινων γεφυριών 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. Συνεχίζουμε για την επιβλητική 
Γάνδη, όπου θα επισκεφθούμε τον ναό του St Bavon για 
να δούμε ένα αριστούργημα τέχνης του 15ου αιώνα - το 
πολύπτυχο των αδερφών Van Eyck "Ο Μυστικός Αμνός" 
- και θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα δρομάκια της 
πόλης. Αναχώρηση για τις Βρυξέλλες, όπου θα δούμε το 
καταπράσινο πάρκο Ηeysel με το ομώνυμο θρυλικό στάδιο, 
την Mini-Europe, το 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 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 το 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. Στο 
"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: Βρυξέλλες - Ρόττερνταμ - Ντελφτ - Χάγη - Πάρκο 
Λουλουδιών Keukenhof - Άμστερνταμ - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για το Ρόττερνταμ, που βρίσκεται 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, το 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 δύο μήνες τον χρόνο. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ και πτήση για 
την Αθήνα.

Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να  πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι • Το εξαήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει 
μία επιπλέον διανυκτέρευση στις Βρυξέλλες • Τελικό 
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

• επίσκεψη στο Πάρκο Λουλουδιών Keukenhof
• Δώρο: Κρουαζιέρα στα Κανάλια

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΑΘΗΝΑ με KLM ή AEGEAN • Τέσσερις ή 
πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*, όπως αναγράφονται 
στο πρόγραμμα ή παρόμοια • Πλουσιοπάροχο μπουφέ 
πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, 
ξεναγήσεις βάσει 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 και λοιπά 
αξιοθέατα, καθώς και στο Πάρκο Λουλουδιών • Ποτά, 
φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, καθώς και ό,τι αναφέρεται ως 
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: € 155 με 
AEGEAN και € 185 με KLM

αναχ.: 25 απριλίου - 6 μέρες
26,30 απριλίου, 14 ιουνίου - 5 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο 5 μέρες 6 μέρες

Δίκλινο 695 745

3ο άτομο έως 12 ετών 565 615

Μονόκλινο 935 995

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΒΕΛΓΙΟ

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

Άμστερνταμ

Ντελφτ

Ρότερνταμ

Χάγη

Βρυξέλλες

Ναμύρ

Ντινάντ

Βατερλό

Γάνδη

Μπρυζ

Zaanse
Schans

ΒόλενταμΒόλενταμ

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

ροττερνταμ

μπρυζ
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1η μέρα: Αθήνα - Πράγα, Ξενάγηση 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την "Χρυσή 
Πόλη των 100 Πύργων", την Πράγα, με AEGEAN. Άφιξη και 
περιπατητική ξενάγηση στην Παλιά Πόλη (Stare Mesto), η 
οποία θα σας μαγέψει με την ομορφιά της, την ατμόσφαιρα 
που αποπνέει και την απαράμιλλη αρχιτεκτονική της. 
Θα θαυμάσουμε το Παλιό Δημαρχείο με το περίφημο 
αστρονομικό ρολόι του 15ου αιώνα και τους Δώδεκα 
Αποστόλους να "παρελαύνουν" ανά μία ώρα από τα δύο 
μικρά μπλε παράθυρα κάτω από τη στέγη του ρολογιού, 
τον ύψους 65 μέτρων Πύργο της Πυρίτιδας, την εκκλησία 
του Αγίου Νικολάου και την μήκους 620 μέτρων πέτρινη 
γέφυρα του Καρόλου με τα 30 αγάλματα πάνω από τον 
ποταμό Μολδάβα (Βλτάβα). Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. Χρόνος 
ελεύθερος για να περιπλανηθείτε στα γραφικά σοκάκια της 
πόλης και να απολαύσετε τον καφέ σας σε κάποιο από τα 
πανέμορφα στέκια της. Αξίζει να επισκεφθείτε το Ομπέτσνι 
Ντουμ (Obecní dům) με την χαρακτηριστική πρόσοψη και τον 
τεράστιο τρούλο, που κατασκευάστηκε στις αρχές του 20ού 
αιώνα, όπου βρίσκεται η σημαντικότερη και μεγαλύτερη 
αίθουσα συναυλιών της πόλης, η Σμετάνα Χολ.
  
2η μέρα: Πράγα, Ξενάγηση Καστρούπολης, 
Κρουαζιέρα στον Μολδάβα
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης θα 
επισκεφθούμε την Καστρούπολη, όπου θα θαυμάσουμε το 
εντυπωσιακό κάστρο Χρατσάνι, τον ναό του Αγίου Βίτου, το 

Παλάτι, το χρυσό δρομάκι των αλχημιστών και το περίφημο 
Λορέττο. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε μια δίωρη κρουαζιέρα 
στον ποταμό Μολδάβα με μπουφέ γεύμα, θαυμάζοντας 
τις ομορφιές της Πράγας από άλλη οπτική. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Για το βράδυ σας 
προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια παράσταση Μαύρου 
Θεάτρου, που στηρίζεται στην παντομίμα και τον εκπληκτικό 
συντονισμό των ηθοποιών - ένα θέαμα που θα δείτε μόνο 
στην Πράγα - ή να διασκεδάσετε σε κάποιο από τα πολλά 
τζαζ κλαμπ ή μπιραρίες της πόλης.

3η μέρα: Πράγα, Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ
Πρωινή οδική αναχώρηση για την πανέμορφη λουτρόπολη 
Κάρλοβυ Βάρυ (Karlovy Vary/Karlsbad, 110 χιλιόμετρα), με τις 
φημισμένες ιαματικές της πηγές. Τον 14ο αιώνα ονομάστηκε 
"Βασιλική Πόλη" από τον αυτοκράτορα Κάρολο Δ΄ και έκτοτε 
καθιερώθηκε ως τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων 
των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής - διάσημοι 
επισκέπτες του υπήρξαν ο τσάρος Πέτρος ο Μέγας, ο Γκαίτε, 
ο Πούσκιν, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ, ο Βάγκνερ, ο Μαρξ κ.ά. 
Στη διάρκεια της ξενάγησής μας θα εντυπωσιαστούμε από 
το πράσινο της κοιλάδας, τα γάργαρα νερά του ποταμού 
Τέπλα και τα υπέροχα αναγεννησιακού ρυθμού κτίρια της 
μεγαλόπρεπης αυτής πόλης. Μπορείτε να επισκεφθείτε 
τη ρώσικη εκκλησία με τους χρυσούς τρούλους και να 
απολαύσετε τον καφέ σας στο υπέροχο ξενοδοχείο Πουπ του 
17ου αιώνα. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και επιστροφή στην 
Πράγα. 

4η μέρα: Πράγα (Προαιρετική εκδρομή στο Τσέσκυ Κρουμλόβ)  
Σήμερα θα απολαύσουμε μια ολοήμερη προαιρετική εκδρομή 
(έξοδα ατομικά) στα νότια της Πράγας, όπου θα θαυμάσουμε 
το μεσαιωνικό διαμάντι της Τσεχίας, την πανέμορφη 
καστροπολιτεία Τσέσκυ Κρουμλόβ (Český Krumlov, 170 
χιλιόμετρα) - ονομασία που προέρχεται από το λατινικό 
Κρουμνάου ή την αρχαία γερμανική Κρουμπενόουε. Κτισμένο 
γύρω στο 1250 σε μια μαγευτική τοποθεσία στην καμπή του 
Μολδάβα, το κάστρο - το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα 
της Βοημίας - κατοικείτο μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. 
Το 1950 περιήλθε στο τσέχικο κράτος και ανακηρύχθηκε 
Εθνικό Μνημείο. Αργότερα συμπεριελήφθη στον κατάλογο 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. 
Φθάνοντας, θα δούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατά του, όπως 
την πλατεία της παλιάς πόλης, την εκκλησία του Αγίου Βίτου 
κ.ά. και θα καταλήξουμε σε ένα από τα ψηλότερα σημεία του, 
για να απολαύσουμε την εκπληκτική θέα. Εδώ, θα βρείτε 
καταστήματα με ωραιότατα χειροτεχνήματα, ξυλόγλυπτα, 
γυάλινα ή κρυστάλλινα αντικείμενα.

5η μέρα: Πράγα - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.

Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς 
να παραλειφθεί κάτι • Το τετραήμερο πρόγραμμα έχει 
μία διανυκτέρευση λιγότερη • Τελικό πρόγραμμα με το 
ενημερωτικό σας.

ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ (ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ)

• Ξενάγηση της Παλιάς Πόλης της Πράγας και της Καστρούπολης με γεύμα 
• Δίωρη Κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα με γεύμα
• Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ με γεύμα 

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΠΡΑΓΑ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN • Τρεις ή τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής 
σας • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο της Πράγας με πολυτελές πούλμαν • Ξενάγηση της 
Παλιάς Πόλης της Πράγας και της Καστρούπολης με Ελληνόφωνο ξεναγό και γεύμα σε τοπικό εστιατόριο • Κρουαζιέρα διάρκειας 2 ωρών στον 
ποταμό Μολδάβα με μπουφέ γεύμα • Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ με Ελληνόφωνο ξεναγό και γεύμα σε τοπικό εστιατόριο • Έμπειρος 
αρχηγός-συνοδός στον τόπο προορισμού • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα • Ό,τι δεν 
αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα ή ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

αναχ.: 25,26 απριλίου, 1 μαϊου, 13 ιουνίου - 5 μέρες  /  14 ιουνίου - 4 μέρες
παΣχα / πρωτομαγια - 5 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο DIPLOMAT/ANDELS 4* ARCHIBALD 4* 987 4* ESPLANADE 5*
Δίκλινο 595 645 665 780
3ο άτομο έως 12 ετών 495 525 565 595
Μονόκλινο 755 785 885 1050
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: € 150
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα).
Ζητήστε μας τον αναλυτικό τιμοκατάλογο για τις αναχωρήσεις του Αγίου Πνεύματος (14 Ιουνίου, 4 μέρες)
Εβδομαδιαίες αναχωρήσεις Κάθε Τετάρτη (εκτός των αργιών), 5 μέρες από € 585

πραγα

τΣεΣκυ κρουμΛοΒ
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Krumlov). Φθάνοντας, θα δούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατά 
του, όπως την πλατεία της παλιάς πόλης, την εκκλησία του 
Αγίου Βίτου κ.ά. και θα καταλήξουμε σε ένα από τα ψηλότερα 
σημεία της καστρούπολης, για να απολαύσουμε την 
εκπληκτική θέα. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και συνεχίζουμε 
για την γιορτινή Βιέννη.
5η μέρα: Βιέννη, Ξενάγηση πόλης, Ανάκτορα Σενμπρούν, 
Εκδρομή στα Δάση της Βιέννης, Μάγιερλινγκ, Μπάντεν
Κατά τη διάρκεια της πρωινής μας ξενάγησης στην πόλη 
θα δούμε την περίφημη κρατική Όπερα, το Δημαρχείο, τα 
μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Καλών Τεχνών, το Θέατρο, το 
Πανεπιστήμιο, το Κοινοβούλιο, την εντυπωσιακή Βοτιβκίρχε, 
τα ανάκτορα Χόφμπουργκ, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου 
Στεφάνου κ.ά. Αφού επισκεφθούμε τα ανάκτορα Σενμπρούν, 
θα αναχωρήσουμε για τα χιλιοτραγουδισμένα Βιεννέζικα 
Δάση. Στην περιοχή του Μάγιερλινγκ θα δούμε το κυνηγετικό 
περίπτερο, γνωστό από το τραγικό ειδύλλιο του πρίγκιπα 
Ροδόλφου, μοναχογιού του αυτοκράτορα Φραγκίσκου Ιωσήφ 
Α' και της αυτοκράτειρας Σίσυ, με την 17χρονη βαρόνη Μαρία 
Βετσέρα. Συνεχίζουμε για την κοσμική λουτρόπολη Μπάντεν 
με τον καταπράσινο περίγυρο. Επιστροφή στη Βιέννη.
6η μέρα: Βιέννη - Μπρατισλάβα - Βουδαπέστη, 
Ξενάγηση πόλης
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σλοβακίας, 
την Μπρατισλάβα, όπου θα έχουμε πανοραμική ξενάγηση. 
Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, την 
υπέροχη Βουδαπέστη. Άφιξη και ξενάγηση της πόλης, κατά 
τη διάρκεια της οποίας θα περάσουμε από την Πλατεία των 
Ηρώων, θα δούμε τη μοναδική θέα από τον λόφο Γκέλερτ, 
τον επιβλητικό Καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, την 
θαυμαστή εκκλησία του Ματθαίου (Matyas), την πύλη της 
Βιέννης, το νεογοτθικό Κοινοβούλιο (εξωτερικά), τον Πύργο 
των Ψαράδων με τους επτά πύργους πάνω στα μεσαιωνικά 
τείχη κ.ά. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και χρόνος ελεύθερος 
για βόλτα στον γνωστό πεζόδρομο Vaci Utca με τα γνωστά 
εμπορικά και πολυκαταστήματα.
7η μέρα: Βουδαπέστη, Παραδουνάβια Χωριά Άγιος Ανδρέας, 
Έστεργκομ, Βίσεγκραντ
Σήμερα μας περιμένει μια όμορφη εκδρομή κατά μήκος 

του Δούναβη. Επίσκεψη στο χωριό των καλλιτεχνών 
Άγιος Ανδρέας (Σενταντρέ), όπου θα περπατήσουμε στα 
πλακόστρωτα γραφικά δρομάκια, θα δούμε τη μικρή 
ορθόδοξη εκκλησία και το μουσείο της φημισμένης γλύπτριας 
Μάργκριτ Κόβατς. Συνεχίζουμε κατά μήκος του Δούναβη 
για την πρώτη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το Έστεργκομ, 
όπου θα επισκεφθούμε τον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό ναό, 
που είναι από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης. Ακολουθεί 
το Βίσεγκραντ, όπου θα έχουμε γεύμα στο παραδοσιακό 
αναγεννησιακό εστιατόριο . Επιστροφή στη Βουδαπέστη.
8η μέρα: Βουδαπέστη - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα.

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

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-
ΠΡΑΓΑ, ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN • Διαμονή 
στα επιλεγμένα μας ξενοδοχεία 4* • Μπουφέ πρόγευμα 
καθημερινά • Έξι (6) γεύματα συνολικά • Μεταφορές 
από/προς αεροδρόμιο-ξενοδοχείο, εκδρομές, ξεναγήσεις 
βάσει προγράμματος • Ελληνόφωνος ξεναγός-συνοδός 
στον τόπο προορισμού • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και 
επίναυλοι καυσίμων • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και 
λοιπά αξιοθέατα • Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων/
δείπνων • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, καθώς και ό,τι 
αναφέρεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

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

1η μέρα: Αθήνα - Πράγα, Ξενάγηση 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για 
την Πράγα. Άφιξη και περιπατητική ξενάγηση στην Παλιά 
Πόλη, η οποία θα μας μαγέψει με την ομορφιά της, την 
ατμόσφαιρα που αποπνέει και την απαράμιλλη αρχιτεκτονική 
της. Θα θαυμάσουμε το παλιό Δημαρχείο με το περίφημο 
αστρονομικό ρολόι του 15ου αιώνα, τον Πύργο της Πυρίτιδας, 
την εκκλησία του Αγίου Νικολάου και την πέτρινη γέφυρα 
του Καρόλου με τα 30 αγάλματα πάνω από τον ποταμό 
Μολδάβα (Βλτάβα). Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο, μεταφορά 
στο ξενοδοχείο της επιλογής σας και χρόνος ελεύθερος για 
να περιπλανηθείτε στα γραφικά σοκάκια της Πράγας και 
να απολαύσετε τον καφέ σας σε κάποιο από τα πανέμορφα 
στέκια της πόλης. Σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια 
παράσταση Μαύρου Θεάτρου - ένα θέαμα που θα δείτε μόνο 
στην Πράγα.
2η μέρα: Πράγα, Ξενάγηση Καστρούπολης, 
Κρουαζιέρα στον Μολδάβα
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης θα 
επισκεφθούμε την Καστρούπολη, όπου θα θαυμάσουμε το 
εντυπωσιακό κάστρο Χρατσάνι, τον ναό του Αγίου Βίτου, το 
Παλάτι, το χρυσό δρομάκι των αλχημιστών και το περίφημο 
Λορέττο. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε μια υπέροχη 
κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα, διάρκειας δύο ωρών με 
μπουφέ γεύμα, όπου θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε τις 
ομορφιές της Πράγας από άλλη οπτική. 
3η μέρα: Πράγα, Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ
Πρωινή αναχώρηση για την πανέμορφη λουτρόπολη Κάρλοβυ 
Βάρυ με τις φημισμένες ιαματικές πηγές. Στη διάρκεια της 
ξενάγησής μας θα εντυπωσιαστούμε από το πράσινο της 
κοιλάδας, τα γάργαρα νερά του μικρού ποταμού Τέπλα και τα 
υπέροχα αναγεννησιακού ρυθμού κτίρια της μεγαλόπρεπης 
αυτής πόλης. Μπορείτε να επισκεφθείτε τη ρώσικη εκκλησία 
με τους χρυσούς τρούλους και να απολαύσετε τον καφέ σας 
στο υπέροχο ξενοδοχείο Πουπ του 17ου αιώνα. Γεύμα σε 
τοπικό εστιατόριο και επιστροφή στην Πράγα. 
4η μέρα: Πράγα - Τσέσκυ Κρουμλόβ - Βιέννη
Πρωινή αναχώρηση για το μεσαιωνικό διαμάντι της Τσεχίας, 
την πανέμορφη καστροπολιτεία Τσέσκυ Κρουμλόβ (Český 

• Ξενάγηση της Παλιάς Πόλης της Πράγας και της Καστρούπολης με γεύμα  • Δίωρη 
Κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα με γεύμα • Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ 
με γεύμα • Επίσκεψη στην πανέμορφη καστροπολιτεία Τσέσκυ Κρουμλόβ με γεύμα • 

Εκδρομή στα Δάση της Βιέννης και στην κοσμική λουτρόπολη Μπάντεν • Επίσκεψη στην 
Μπρατισλάβα, την πρωτεύουσα της Σλοβακίας • Ξενάγηση στην Βουδαπέστη με γεύμα

• Επίσκεψη στα Παραδουνάβια Χωριά Άγιος Ανδρέας, Έστεργκομ, Βίσεγκραντ με γεύμα

Π Ρ Α Γ Α  -  Β Ι Ε Ν Ν Η
Μ Π Ρ Α Τ Ι Σ Λ Α Β Α  -  Β Ο Υ δ Α Π Ε Σ Τ Η

αναχ.: 26 απριλίου, 11 ιουνίου - 8 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 845

3ο άτομο έως 12 ετών 745

Μονόκλινο 1125

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Βουδαπέστη

Βιέννη

ΑΥΣΤΡΙΑ

Μπρατισλάβα

ΤΣΕΧΙΑ

Βιέννη

ΠράγαΚάρλοβυ ΒάρυΚάρλοβυ Βάρυ

Τσέσκυ ΚρουμλόβΤσέσκυ Κρουμλόβ

ΜολδάβαςΜολδάβας

Άγιος Ανδρέας
Έστεργκομ
Βίσεγκραντ

Άγιος Ανδρέας
Έστεργκομ
Βίσεγκραντ

Βιεννη

 πραγα
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1η μέρα: Αθήνα - Βουδαπέστη, Ξενάγηση 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για την 
πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, την υπέροχη Βουδαπέστη, 
που βρίσκεται στο κέντρο της παννονικής πεδιάδας. Η 
πόλη είναι κτισμένη στις δύο όχθες του ποταμού Δούναβη 
- η Βούδα απλώνεται στους λόφους της δυτικής όχθης, ενώ 
η σημαντικά μεγαλύτερη Πέστη εκτείνεται στην ανατολική 
όχθη. Άφιξη και ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια 
της οποίας θα δούμε τον επιβλητικό Καθεδρικό ναό του 
Αγίου Στεφάνου, τη θαυμαστή εκκλησία του Ματθαίου 
(Matyas) όπου στέφονταν οι βασιλιάδες, την στολισμένη 
με πανέμορφα αγάλματα Πλατεία των Ηρώων, την Όπερα, 
το υπέροχο νεογοτθικό Κοινοβούλιο (εξωτερικά), τον λόφο 
Γκέλερτ με τη μοναδική θέα και τον Πύργο των Ψαράδων 
με τους επτά πύργους πάνω στα μεσαιωνικά τείχη, από 
όπου η θέα της πόλης με τις πολλές και επιβλητικές γέφυρες 
και το νησάκι της Μαργαρίτας στο μέσο του Δούναβη, 
είναι πραγματικά εκπληκτική. Μεταφορά, τακτοποίηση 
στο ανακαινισμένο ξενοδοχείο RADISSON BLU BEKE 
4* sup (www.radisson.com) και χρόνος ελεύθερος. Για το 
βράδυ σας προτείνουμε (προαιρετικά) διασκέδαση σε 
παραδοσιακή ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά και κρασί. 

2η μέρα: Βουδαπέστη, 
Περιπατητική επίσκεψη: Σκεπαστή αγορά, Vaci Utca 
και Εβραϊκή συνοικία, Αναστάσιμη Λειτουργία 
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 και 
Gerbeaud. Το βράδυ μεταφορά στην εκκλησία για την 
παρακολούθηση της Αναστάσιμης Λειτουργίας.

3η μέρα: Βουδαπέστη, Παραδουνάβια Χωριά Άγιος 
Ανδρέας, Έστεργκομ και Βίσεγκραντ, Πασχαλινό γεύμα
Σήμερα μας περιμένει μια όμορφη εκδρομή κατά μήκος 
του Δούναβη. Επίσκεψη στο χωριό των καλλιτεχνών 
Άγιος Ανδρέας (Σενταντρέ), όπου θα περπατήσουμε στα 
πλακόστρωτα γραφικά δρομάκια, θα δούμε τη μικρή 
ορθόδοξη εκκλησία και το μουσείο της φημισμένης 
γλύπτριας Μάργκριτ Κόβατς. Συνεχίζουμε κατά μήκος του 
Δούναβη για την πρώτη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το 
Έστεργκομ, όπου θα επισκεφθούμε τον μεγαλοπρεπή 
Καθεδρικό ναό, έναν από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης. 
Ακολουθεί το Βίσεγκραντ, όπου θα έχουμε Πασχαλινό 
γεύμα στο παραδοσιακό αναγεννησιακό εστιατόριο 
RENAISSANCE (www.renvisegrad.hu) - μια έκπληξη στις 
όχθες του Δούναβη, καθώς οι σερβιτόροι είναι ντυμένοι 
με παραδοσιακά κοστούμια. Επιστροφή το απόγευμα στη 
Βουδαπέστη. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Βουδαπέστη, Ελεύθερη μέρα, προαιρετική 
εκδρομή στη Βιέννη ή Κρουαζιέρα στον Δούναβη
Ελεύθερη μέρα για να απολαύσετε την πόλη. Η Βουδαπέστη 
είναι γνωστή για τα ιαματικά λουτρά της. Περισσότερα από 
30 Spa της πόλης σας δίνουν την ευκαιρία να γνωρίσετε 
την "αρχαία" τελετουργία αυτών των ιαματικών νερών. 
Επισκεφθείτε, όσο ο χρόνος σας το επιτρέπει, το λαμπρό 
οικοδόμημα του Gellert, ένα Art Nouveau κόσμημα του 
1900 με περισσότερες από 18 θερμές πηγές και πισίνα 
που διαμορφώθηκε με πρότυπο με τα αρχαία λουτρά του 
Καρακάλλα. Εναλλακτικά, ακολουθείστε (έξοδα ατομικά) 
την εκδρομή μας με ξενάγηση στην πόλη του Στράους και 
της μουσικής, τη Βιέννη, ή απολαύστε (έξοδα ατομικά) 
μια μίνι Κρουαζιέρα κατά μήκος του Δούναβη για να δείτε 
την πόλη "ζωγραφισμένη" μέσα από τα καθαρά νερά του 
ποταμού.

5η μέρα: Βουδαπέστη - Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος μέχρι τη μεταφορά στο αεροδρόμιο για 
την πτήση επιστροφής.

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

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
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Άγιος Ανδρέας, Έστεργκομ, Βίσσεγκραντ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-
ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχείο 4* • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά 
• Βασιλικό γεύμα με απεριόριστο κρασί στο αναγεννησιακό 
εστιατόριο RENAISSANCE • Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις 
βάσει προγράμματος • Έμπειρος αρχηγός-συνοδός στον τόπο 
προορισμού • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους 
εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 
καυσίμων • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα 
• Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, καθώς και ό,τι αναφέρεται ως 
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

αναχ.: 26 απριλίου, 14 ιουνίου - 5 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 595
3ο άτομο έως 12 ετών 495
Μονόκλινο 795

Εβδομαδιαίες αναχωρήσεις Κάθε Παρασκευή
(εκτός των αργιών)  4,5 μέρες από € 495

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

• Γεύμα στο αναγεννησιακό εστιατόριο 
"RENAISSANCE" στις όχθες του Δούναβη

Τιμές Αγίου Πνεύματος αναμένονται

gERBEAUD CAFE  - ΒουΔαπεΣτη
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1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βιέννη με 
AUSTRIAN. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο IMPERIAL RIDING SCHOOL 4* sup. (www.
marriott.com). Διανυκτέρευση.  
2η μέρα: Βιέννη, Ξενάγηση, Ανάκτορα Σενμπρούν
Πρωινή ξενάγηση πόλης κατά της διάρκεια της οποίας 
θα δούμε την περίφημη κρατική Όπερα της Βιέννης, το 
Δημαρχείο, το Δημοτικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο, το 
Κοινοβούλιο με την πλούσια διακοσμημένη πρόσοψη, 
την εντυπωσιακή Βοτιβκίρχε, τα ανάκτορα Χόφμπουργκ 
(Hofburg), τον γοτθικού ρυθμού Καθεδρικό ναό του 
Αγίου Στεφάνου κ.ά. Η ξενάγησή μας ολοκληρώνεται με 
επίσκεψη στα ανάκτορα Σενμπρούν (Schönbrunn), όπου 
θα έχετε την ευκαιρία να περπατήσετε στους κήπους και 
να επισκεφθείτε τα διαμερίσματα στα οποία ζούσε η 
αυτοκρατορική οικογένεια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 
3η μέρα: Βιέννη, Ελεύθερη μέρα 
Ελεύθερη μέρα για επίσκεψη σε κάποιο από τα 
πολυάριθμα μουσεία ή χώρους με πλούσια εκθέματα. 
Για το βράδυ σας προτείνουμε διασκέδαση στο γραφικό 
"κρασοχωριό" Γκρίντσιχ με δείπνο (έξοδα ατομικά) σε 
χαρακτηριστική βιεννέζικη ταβέρνα με τοπική μουσική. 
4η μέρα: Βιέννη, Ελεύθερη μέρα 
Ολοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ
Για τη σημερινή ελεύθερη μέρα σας προτείνουμε μια 
ολοήμερη εκδρομή (έξοδα ατομικά) στην γενέτειρα του 
Μότσαρτ, το Σάλτσμπουργκ, που αποτέλεσε σκηνικό 
της θρυλικής ταινίας "Η Μελωδία της Ευτυχίας". Το 
όνομα Σάλτσμπουργκ σημαίνει "Κάστρο του Αλατιού", 
καθώς, κατά τη ρωμαϊκή εποχή, η οικονομική του 
δύναμη στηρίχθηκε στον "λευκό χρυσό", δηλαδή το 
ορυκτό αλάτι. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας στην 
παραμυθένια αυτή πόλη με την ξεχωριστή ομορφιά και 
ιστορία, θα δούμε το παλάτι Μίραμπελ (Mirabell) με τους 
εκπληκτικά διαμορφωμένους κήπους του, ενώ, αφού 
διασχίσουμε το ποτάμι Σάλτσαχ (Salzach), θα φθάσουμε 
στην Γκετράιντεγκασσε (Getreidegasse), τον κεντρικό 
εμπορικό δρόμο της έξοχα διατηρημένης παλιάς πόλης 
(Altstadt) με τα στενά δρομάκια, τα όμορφα κτίρια, τους 
ναούς και το εντυπωσιακό κάστρο Χοενσάλτσμπουργκ 
(Hohensalzburg) στην κορυφή του λόφου. Ανάμεσα 
σε κομψές μπουτίκ και βιτρίνες με πορσελάνινες 

κούκλες, βρίσκεται το σπίτι όπου γεννήθηκε ένας από 
τους σημαντικότερους συνθέτες κλασικής μουσικής, ο 
Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ (1756-1791), το οποίο 
σήμερα αποτελεί το ομώνυμο Μουσείο με ενδιαφέροντα 
προσωπικά και οικογενειακά αντικείμενα. Επιστροφή 
στη Βιέννη αργά το απόγευμα. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Βιέννη, Εκδρομή στα Δάση της Βιέννης, 
Μάγιερλινγκ, Μπάντεν - Αθήνα 
Σήμερα μας περιμένουν τα χιλιοτραγουδισμένα 
Βιεννέζικα Δάση. Στην περιοχή του Μάγιερλινγκ θα 
δούμε το κυνηγετικό περίπτερο, γνωστό από το τραγικό 
ειδύλλιο του πρίγκιπα και διαδόχου της Αυστροουγγρικής 
αυτοκρατορίας Ροδόλφου, μοναχογιού του αυτοκράτορα 
Φραγκίσκου Ιωσήφ Α' και της αυτοκράτειρας Σίσυ, με 
την 17χρονη βαρόνη Μαρία Βετσέρα. Συνεχίζουμε για 
την κοσμική λουτρόπολη Μπάντεν με τον καταπράσινο 
περίγυρο. Το απόγευμα 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.

ΒΙΕΝΝΗ ΑΥΣΤΡΙΑ
ΤΣΕΧΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ

1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη, Ξενάγηση πόλης και ανάκτορα Σενμπρούν 
2η μέρα: Βιέννη - Τσέσκυ Κρούμλοβ - Πράγα  
3η μέρα: Πράγα, Ξενάγηση παλιάς πόλης, Καστρούπολη  
4η μέρα: Πράγα, Κάρλοβυ Βάρυ 
5η μέρα: Πράγα - Βρότσλαβ 
6η μέρα: Βρότσλαβ - Άουσβιτς - Κρακοβία 
7η μέρα: Κρακοβία, Ξενάγηση πόλης 
8η μέρα: Κρακοβία, Αλατωρυχεία Βιέλιτσκα 
9η μέρα: Κρακοβία - Αθήνα  

Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 
κάτι  • Ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα 
• Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Δάση Βιέννης, Μάγιερλινγκ, Μπάντεν, (Σάλτσμπουργκ)

αναχ.: 24 απριλίου - 9 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 845
3ο άτομο έως 12 ετών 745
Μονόκλινο 945

Περιλαμβάνονται: •  Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΙΕΝΝΗ-
ΚΡΑΚΟΒΙΑ με AEGEAN AIRLINES • Οχτώ διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχεία 4* • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, 
ξεναγήσεις και εκδρομές βάσει προγράμματος • Έμπειρος συνοδός-
αρχηγός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 
για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων 
• Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά 
αξιοθέατα πέραν όσων αναγράφονται στα περιλαμβανόμενα, καθώς 
και ό,τι δεν αναγράφεται.

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: € 155
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με AEGEAN
(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα).

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-
ΒΙΕΝΝΗ-ΑΘΗΝΑ με AUSTRIAN • Τέσσερις διανυκτε-
ρεύσεις στο ξενοδοχείο IMPERIAL RIDING SCHOOL 4* 
sup. • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά 
• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει 
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, ανάκτορα και 
λοιπά αξιοθέατα, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, ποτά/
αναψυκτικά κλπ., καθώς και ό,τι δεν αναγράφεται 
στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό, 
προτεινόμενο κλπ.

αναχ.: 25,29 απριλίου, 13 ιουνίου - 5 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 395
3ο άτομο έως 12 ετών 295
Μονόκλινο 525

Εβδομαδιαίες αναχωρήσεις Κάθε Παρασκευή
(εκτός των αργιών)  4 μέρες από € 355

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: € 155
Τιμές Αγίου Πνεύματος αναμένονται

πραγα Βιεννη

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
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Β Ε Λ Ι Γ Ρ Α δ Ι  -  Ν Ο Β Ι Σ Α Ν Τ Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  -  Σ Ι Ν Α ι Α
Παλάτι Πέλες, Κάστρο Μπραν/Πύργος του Δράκουλα, Μπρασόβ1η μέρα: Αθήνα - Βελιγράδι

Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με 
AEGEAN για την πρωτεύουσα της Σερβίας, το 
Βελιγράδι. Άφιξη και πρώτη γνωριμία με την 
πόλη. Τακτοποίηση σε ένα από τα επιλεγμένα 
ξενοδοχεία METROPOL PALACE 5* (www.
metropolpalace.com) ή QUEENS ASTORIA 4* 
(www.astoria.rs).
2η μέρα: Βελιγράδι, Περιήγηση 
Κατά την περιήγησή στην όμορφη πόλη θα 
δούμε το φρούριο Καλεμέγκνταν, κτισμένο στη 
συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάβου, τον 
Πύργο Νεμπόισα (Kula Nebojša), που ήταν η 
φυλακή και ο τόπος θανάτου του Ρήγα Φεραίου, 
τις εκκλησίες Ruzica και Αγίας Παρασκευής, 
την πλατεία Δημοκρατίας, το Εθνικό Θέατρο, το 
περίφημο αρχοντικό της Πριγκίπισσας Ljubica, 
τον ναό του Αγίου Σάββα, τον μεγαλύτερο 
ορθόδοξο ναό των Βαλκανίων, το Μνημειακό 
Κέντρο του Τίτο, αφιερωμένο στον μεγάλο ηγέτη, 
το Δημαρχείο και το Κοινοβούλιο. Στον ελεύθερό 
σας χρόνο μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τον 
μεγάλο πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, 
με καταστήματα για φθηνές, αλλά και 
ποιοτικές αγορές, νεοκλασικά κτίρια, γκαλερί, 
παραδοσιακές ταβέρνες και πλανόδιους 
μουσικούς. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση 
σε παραδοσιακό Σέρβικο εστιατόριο με 
φολκλορικό πρόγραμμα και τοπική κουζίνα.
3η μέρα: Βελιγράδι, Νόβισαντ 
Πρωινή αναχώρηση για τη δεύτερη μεγαλύτερη 
πόλη της Σερβίας, το Νόβισαντ, πρωτεύουσα της 
βόρειας Σερβικής επαρχίας Βοϊβοντίνα. Άφιξη 
και περιήγηση της 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 κ.ά. Χρόνος ελεύθερος 
στον κεντρικό πεζόδρομο και επιστροφή στο 
Βελιγράδι νωρίς το απόγευμα. Το βράδυ σας 
προτείνουμε έξοδο στην μποέμ γειτονιά του 
Βελιγραδίου Skadarljia, μία από τις ομορφότερες 

1η μέρα: Αθήνα - Βουκουρέστι 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με 
AEGEAN για την πρωτεύουσα της Ρουμανίας, 
το πανέμορφο Βουκουρέστι. Άφιξη και πρώτη 
γνωριμία με την πόλη. Τακτοποίηση σε ένα από 
τα επιλεγμένα 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, Ξενάγηση 
Πρωινή ξενάγηση στο άλλοτε "Μικρό Παρίσι" 
ή "το Παρίσι της Ανατολικής Ευρώπης", με 
τις δεντροφυτεμένες λεωφόρους και τα κομψά 
κτίρια της μπελ επόκ. Θα ξεκινήσουμε από το 
"Παλάτι της Άνοιξης" - το ανάκτορο στο οποίο 
διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου, με την 
χλιδή και την πολυτέλεια να κυριαρχεί σε όλα 
του τα δωμάτια. Συνεχίζουμε με το μοναδικό 
στο είδος του Μουσείο του Χωριού, καθώς 
και το Palatul Parlamentului  - πρώην "Σπίτι 
του Λαού" και νυν Κοινοβούλιο, κτισμένο από 
τον Τσαουσέσκου (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, εμπνευσμένη από 
την αντίστοιχη στο Παρίσι, το Ορθόδοξο 
Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία του 
Ευαγγελισμού, που εξωτερικά θυμίζει τον ναό 
της Αθηνάς Νίκης στην Ακρόπολη, τον Πύργο 
της Φωτιάς/Μουσείο του Πυροσβέστη και την 
Στρατιωτική Ακαδημία.
3η μέρα: Βουκουρέστι - Σινάια - Παλάτι Πέλες 
- Μπραν/Πύργος Δράκουλα - Μπρασόβ - 
Βουκουρέστι 
Πρωινή αναχώρηση 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. Επίσκεψη στο Μοναστήρι που 
έκτισε το 1695 ο Μιχαήλ Καντακουζηνός όταν 
γύρισε από το Σινά και από το οποίο πήρε το 
όνομά της η πόλη. Συνεχίζουμε για το περίφημο 
παλάτι Πέλες, θερινή κατοικία του βασιλιά 
Καρόλου, του πρώτου βασιλιά της Ρουμανίας. 
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 αναχωρούμε 
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. Κατά 
την σύντομη ξενάγησή μας 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 
Ελεύθερη μέρα για να εξερευνήσετε περαιτέρω 
το κέντρο του Βουκουρεστίου.
5η μέρα: Βουκουρέστι - 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.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ-ΑΘΗΝΑ με την AEGEAN • Τέσσερις 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας • Μπουφέ πρόγευμα και ένα δείπνο καθημερινά • Μεταφορές, 
εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει 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, καθώς και ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο κλπ.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN • Τέσσερις 
Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, 
περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει 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 και λοιπά 
αξιοθέατα • Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, καθώς και ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: 155 €

αναχ.: 26 απριλίου - 5 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο QUEENS
ASTORIA 4*

METROPOL 
PALACE 5*

Δίκλινο 395 495
3ο άτ. έως 12 ετ. 345 445
Μονόκλινο 495 645 Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: 155 €

Επιβάρυνση ημιδιατροφής: 75 €/άτομο

αναχ.: 26 απριλίου - 5 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο NOVOTEL 
CITY 4*

ATHENEE PALACE 
HILTON 5*

Δίκλινο 445 495
3ο άτ. έως 12 ετ. 345 395
Μονόκλινο 545 655

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)
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). 
Περιγραφή προαιρετικής εκδρομής: Πρωινή 
αναχώρηση για την Τόπολα, που βρίσκεται 
στην καρδιά των αμπελώνων, πόλη γνωστή για 
την παραγωγή κρασιού και κέντρο ιστορικών 
γεγονότων κατά τον 18ο, 19ο και 20ό αιώνα. 
Μετά την περιήγησή μας θα επισκεφθούμε τον 
λόφο Όπλενακ, όπου θα δούμε την εκκλησία 
του Αγίου Γεωργίου με περίφημα ψηφιδωτά 
και νωπογραφίες, το σπίτι της βασιλικής 
οικογένειας και το μαυσωλείο της δυναστείας 
Καρατζόρτζεβιτς, που κτίστηκε από τον βασιλιά 
Πέτρο. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε το Σέρβικο 
ορθόδοξο μοναστήρι Μανασίτζα (1406-1418). 
Επιστροφή στο Βελιγράδι. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Βελιγράδι - 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.

ΒεΛιγραΔι Σιναια
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ΠΟΛΩΝΙΑ
Κρακοβία, Άουσβιτς, Αλατωρυχεία Βιελίτσκα, Βρότσλαβ, Κάστρο ξιάζ/υπόγεια Τούνελ των Ναζί, Σβιντνίτσα, Ζελαζόβα Βόλα, Βαρσοβία

1η μέρα: Αθήνα - Κρακοβία 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και απ΄ ευθείας πτήση με 
AEGEAN για Κρακοβία. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο GOLDEN TULIP KAZIMIERZ 4* (www.
krakow-kazimierz.goldentulip.com). Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Κρακοβία, Ξενάγηση πόλης, Αλατωρυχεία Βιελίτσκα 
Πρωινή ξενάγηση πόλης 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 βρίσκονται πολυάριθμα κτίρια μεγάλης ιστορικής και 
καλλιτεχνικής αξίας. Στη συνέχεια αναχωρούμε για τα 
αλατωρυχεία της Βιελίτσκα, από τα πιο παλιά ορυχεία 
αλατιού του κόσμου, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς 
της UNESCO. Η διαδρομή μας μέσα στα αλατωρυχεία 
περιλαμβάνει πανέμορφα σπήλαια, διαδρόμους (περίπου 
300 χιλιόμετρα εκ των οποίων τα 3,5 χιλιόμετρα είναι 
επισκέψιμα), που βρίσκονται σε βάθος 64-135 μέτρων, 
αγάλματα από αλάτι, πολυελαίους από κρυστάλλους 
αλατιού, παρεκκλήσια, ακόμα και έναν Καθεδρικό ναό! 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Κρακοβία - Άουσβιτς - Βρότσλαβ 
Πρωινή επίσκεψη σε ένα από τα μεγαλύτερα ναζιστικά 
στρατόπεδα συγκέντρωσης, το Άουσβιτς, όπου βρήκαν 
τον θάνατο πάνω από δύο εκατομμύρια άνθρωποι κατά 
τη διάρκεια του Β΄ παγκοσμίου πολέμου και αποτελεί 
επίσης μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. 
Το Άουσβιτς περιελάμβανε πολλές μονάδες, η μεγαλύτερη 
των οποίων ήταν το Μπιρκενάου. Από τα εκατομμύρια των 
ανθρώπων που πέρασαν τις πύλες του, μόλις 60-70 χιλιάδες 
κατάφεραν να επιζήσουν και να ελευθερωθούν. Συνεχίζουμε 
για το Βρότσλαβ, τη "Βενετία της Πολωνίας", που υπήρξε 
πηγή έμπνευσης για τον Πικάσο. Η πόλη είναι κτισμένη 
σε 12 νησιά του ποταμού Όντερ, στα νερά του οποίου 
καθρεφτίζονται οι γέφυρες και τα πανέμορφά της κτίρια. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο SOFITEL OLD TOWN 5* (www.
sofitel.com). Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: Βρότσλαβ, Ξενάγηση πόλης - Κάστρο Ξιάζ, Υπόγεια 
Τούνελ των Ναζί - Σβιντνίτσα - Βρότσλαβ
Πρωινή ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας 
θα δούμε μεταξύ άλλων την κεντρική πλατεία Ρίνεκ, μία από 
τις ωραιότερες της Ευρώπης, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό 
ναό και το Πανεπιστήμιο. Στη συνέχεια μία διαδρομή 70 
περίπου χιλιομέτρων θα μας οδηγήσει στο "μαργαριτάρι 
της νότιας Σιλεσίας", το περίφημο κάστρο-παλάτι Ξιάζ 
(Książ), ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, κτισμένο σε μια 
υπέροχη τοποθεσία. Εδώ, θα επισκεφθούμε τα υπόγεια 
τούνελ των Ναζί, που άνοιξαν πρόσφατα για το κοινό. Η 
κατασκευή τους έγινε με διαταγή του Φύρερ, όμως ο σκοπός 
τους παραμένει ακόμα άγνωστος - κάποιοι θεωρούν ότι 
επρόκειτο να λειτουργήσουν ως οχυρό του Χίτλερ και άλλοι 
ότι προορίζονταν για υπόγεια εργοστάσια κατασκευής 
μυστικών όπλων. Είναι επίσης πιθανόν να υπήρξαν 
καταφύγια αξιωματούχων των Ναζί. Το σίγουρο όμως είναι 
ότι εμπλέκονται σε μία μεγάλη ανθρώπινη τραγωδία και 
αποτελούν έναν από τους πιο αινιγματικούς προορισμούς 
της Πολωνίας, που είχαν παραμείνει κρυφοί για περισσότερα 
από 70 χρόνια! Κατά την επιστροφή μας στο Βρότσλαβ θα 
επισκεφθούμε και 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 στο οποίο μεγάλωσε ο μεγάλος μουσουργός και 
σήμερα λειτουργεί ως μουσειακός χώρος, περιτριγυρισμένος 
από εκπληκτικούς καταπράσινους κήπους. Συνεχίζουμε για 
την πρωτεύουσα της Πολωνίας, τη Βαρσοβία. Άφιξη και 
ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε 
μεταξύ άλλων 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. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
SHERATON 5* (www.starwoodhotels.com). Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Βαρσοβία - Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος μέχρι την αναχώρηση για το αεροδρόμιο 
και την πτήση μας για την Αθήνα.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ, 
ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • Πέντε διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχεία 4*, 5*, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα ή παρόμοια • 
Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, ξεναγήσεις και εκδρομές 
βάσει προγράμματος • Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας 
• Επίσημος ξεναγός στα Αλατωρυχεία Βιέλιτσκα, στο Άουσβιτς-
Μπιρκενάου και στα Υπόγεια Τούνελ των Ναζί στο κάστρο Ξιάζ
• Είσοδοι στον Καθεδρικό ναό της Κρακοβίας, στα Αλατωρυχεία 
Βιελίτσκα, στο Άουσβιτς-Μπιρκενάου, στο Κάστρο Ξιάζ και 
στα Υπόγεια Τούνελ των Ναζί, στην Εκκλησία της Ειρήνης στη 
Σβιντνίτσα και στο σπίτι-μουσείο του Σοπέν στην Ζελαζόβα Βόλα
 • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 
75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων 
• Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά 
αξιοθέατα πέραν όσων αναγράφονται στα περιλαμβανόμενα, καθώς και 
ό,τι δεν αναγράφεται.

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

αναχ.: 25 απριλίου, 13 ιουνίου - 6 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 655

3ο άτ. έως 12 ετών 495

Μονόκλινο 895

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

• Επίσκεψη στα αλατωρυχεία της Βιελίτσκα • Επίσκεψη στο στρατόπεδο συγκέντρωσης 
του Άουσβιτς • Επίσκεψη και Διανυκτέρευση στο Βρότσλαβ, την "Βενετία της Πολωνίας" • 
Επίσκεψη στο κάστρο Ξιάζ και στα Υπόγεια Τούνελ των Ναζί • Επίσκεψη στην Εκκλησία 
της Ειρήνης στη Σβιντνίτσα • Επίσκεψη το σπίτι-μουσείο του Σοπέν στην Ζελαζόβα Βόλα

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

ΚρακοβίαΆουσβιτς
Βιελίτσκα

ΠΟΛΩΝΙΑ

Βαρσοβία

Βρότσλαβ

Σβιντνίτσα

Ζελαζόβα Βόλα ΚρΑΚοΒιΑ

ΑΛΑΤΩρυχειΑ ΒιεΛιΤΣΚΑ
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1η μέρα: Αθήνα - Αγία Πετρούπολη (Πτήση μέσω Μόσχας)
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αγία Πετρούπολη, 
μέσω Μόσχας. Ο ελληνόφωνος ξεναγός σας θα σας δώσει τις πρώτες 
πληροφορίες για την πόλη και το κέντρο της. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Αγία Πετρούπολη, Ξενάγηση πόλης, Επισκέψεις ανακτόρων 
Ερμιτάζ, Φρουρίου Πέτρου & Παύλου, Καθεδρικού ναού Αγίου Ισαάκ, 
Παναγίας του Καζάν 
Τυλιγμένη ανάμεσα σε υδάτινους δρόμους και νησίδες, το αστικό 
θαύμα που οραματίστηκε ο Μεγάλος Πέτρος είναι αυτή η πόλη-μουσείο 
και ταυτόχρονα το παράθυρο της Ρωσίας στον δυτικό κόσμο. Κατά 
την πρωινή ξενάγηση της "Βενετίας του Βορρά", θα επισκεφθούμε το 
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) και το Φρούριο 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). Μετά το τέλος της ξενάγησης, μπορείτε 
προαιρετικά, να κάνετε μία ελληνόφωνη κρουαζιέρα στα κανάλια 
της πόλης με πλοιάριο τσάρτερ. Δείπνο εντός του ξενοδοχείου. 
Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Αγία Πετρούπολη, Ημέρα ελεύθερη, Ανάσταση
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 
Terrassa (πίσω από τον Καθεδρικό της Παναγίας του Καζάν) με 
θέα σε όλη την πόλη, να περπατήσετε στους θερινούς κήπους του 
Μεγάλου Πέτρου (που παραδόθηκαν πριν από 3 χρόνια στο κοινό), 
να κάνετε μία βόλτα στη λεωφόρο Νιέφσκυ για αγορές, δοκιμάζοντας 
και το παραδοσιακό πιροσκί ή να σας φτιάξουν το πορτραίτο σας οι 
διάσημοι ζωγράφοι με θέα τα κανάλια της πόλης. Το βράδυ, μετά το 
γεύμα, θα παρακολουθήσετε την Ιερή Λειτουργία της Αναστάσεως υπό 
των κατανυκτικών Ρώσικων ψαλμών. Δώρο από εμάς οι  λαμπάδες. 
4η μέρα: Αγία Πετρούπολη, Λαύρα Αλέξανδρου Νιέφσκυ, Ανάκτορα 
και Κήποι Πέτερχοφ, Ανάκτορα Τσάρκογιε Σέλο (Πούσκιν)
Σήμερα επισκεπτόμαστε τη Λαύρα του Αλεξάνδρου Νιέφσκυ (μία 
από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της μεσαιωνικής Ρωσίας 
και άγιος της Ρωσικής Εκκλησίας, ηγέτης ολόκληρης της Ρωσίας 
σε μία δύσκολη περίοδο του ανατολικού σλαβικού κόσμου, που 
κατάφερε το 1240 να κερδίσει τους Σουηδούς στη μάχη του Νέβα - 
εξού και το προσωνύμιο Νιέφσκυ δηλ. του Νέβα). Ακολουθεί επίσκεψη 
στο ανάκτορο Πέτερχοφ, γνωστό για τους διάσημους κήπους και 
τα σιντριβάνια, όπως η μεγαλοπρεπής κρήνη του Ποσειδώνα 
τριγυρισμένη με νύμφες, θαλάσσια άλογα και δράκοντες, η κρήνη 
του Σαμψών με το λιοντάρι, οι δίδυμες κρήνες της Εύας και του 
Αδάμ, αλλά και η 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 τη 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. 
Στον ελεύθερό σας χρόνο σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την "Νέα 
Ολλανδία", ένα νησί γεμάτο εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα και 
ότι άλλο μπορείτε να φανταστείτε στις εγκαταστάσεις ενός παλιού 
εργοστασίου που μετατράπηκε για να διασκεδάζει τον κόσμο κάθε 
ηλικίας. Το εστιατόριο Kuznya μεταμορφώνεται κάθε Σάββατο 
βράδυ στις 20.00 για να υποδεχτεί σχήματα τζαζ μουσικής και κάθε 
Παρασκευή βράδυ για μουσικές βραδιές.
5η μέρα: Αγία Πετρούπολη-Μόσχα, Πτήση, Μουσείο Κοσμοναυτών
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Μόσχα. Ο τοπικός σας 
συνοδός θα σας περιμένει και ευθύς αμέσως ξεκινά η πρώτη γνωριμία 
με την πόλη. Σήμερα 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. Μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο εντός του ξενοδοχείου. 
Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Μόσχα, Ξενάγηση: Πάρκο και αγορά Ιζμάιλοβο, Λίμνη των 
Κύκνων, Πάρκο της Νίκης, Μουσείο Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, 
Κόκκινη Πλατεία, Νέο Πάρκο Ζαρυάντι  
Πρωινή επίσκεψη στο πάρκο Ιζμάιλοβο (κάτι σαν το δικό μας 
Μοναστηράκι). Εκεί μπορείτε να δείτε μία ξύλινη αναδόμηση της 
παλιάς Ρωσίας και μία αγορά για να κάνετε παζάρια στα λιτά ξύλινα 
μικρομάγαζα και να αγοράσετε σουβενίρ σε προνομιακές τιμές! 

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Για το πληρέστερο πρόγραμμα Ρωσίας, έχουμε προβλέψει 5 Ημέρες (4 Διαν/σεις) στην Αγία Πετρούπολη 
● Επισκεπτόμαστε την ακριβότερη κεχριμπαρένια αίθουσα σε ανάκτορο στον κόσμο (στα θερινά ανάκτορα της Μεγάλης Αικατερίνης) 

● Μαθαίνουμε την έννοια της Αγίας Λαύρας επισκεπτόμενοι τη Λαύρα του Αλέξανδρου Νιέφσκυ 
● Βλέπουμε τους θησαυρούς του στέμματος εντός του θησαυροφυλακίου Άρμουρυ 

● Μαθαίνουμε για τα επιτεύγματα των πρωτοπόρων Κοσμοναυτών στο ομώνυμο μουσείο 
● Θαυμάζουμε τους Καθεδρικούς ναούς του Αγίου Ισαάκ, της Παναγίας του Καζάν και του Σωτήρος 

● Κάνουμε βόλτα στο Νέο Πάρκο Ζαρυάντι της Μόσχας 

ΟΡΘΟΔΟξΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΑΓίΑ ΠΕΤΡΟυΠΟλΗ ΚΑί ΠΡΩΤΟΜΑΓίΑ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ

Ρ Ω Σ Ι Α  Σ Τ Α  Β Η Μ Α Τ Α  Τ Ω Ν  Τ Σ Α Ρ Ω Ν

 αγια πετρουποΛη

ΔΩρο: 1 εΠιΠΛεον ΔιΑνυΚΤερευΣΗ ΣΤΗ μοΣχΑ
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Συνεχίζουμε για την καθιερωμένη μας ξενάγηση της πόλης, που 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 σιντριβάνια του. 
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. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για δείπνο και διανυκτέρευση.
7η μέρα: Μόσχα, 
Ξενάγηση: Κήποι Αλέξανδρου, 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. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Μόσχα, Ημέρα ελεύθερη, 
Προαιρετική εκδρομή στο Σεργκέι Πασάντ 
Ημέρα ελεύθερη στη Μόσχα για να την αξιοποιήσετε κάνοντας 
βόλτα στα μαγαζιά, επισκέψεις σε μουσεία ή παρακολουθώντας μία 
παράσταση εντός του μεγάλου θεάτρου Μπαλσόι. Μην ξεχάσετε να 
δοκιμάσετε ένα σνακ ή γεύμα στο διάσημο Καφέ Πούσκιν. Γεύμα θα 
δοθεί εντός του ξενοδοχείου. Διανυκτέρευση 

Προαιρετικά …70 χλμ βορειοανατολικά της Μόσχας, διασχίζοντας 
χωριά που θυμίζουν "Παλιά Ρωσία" με τα διακοσμημένα ξύλινα 
σπίτια τους, βρίσκεται το Βατικανό της Ορθόδοξης Ρωσίας και η Αγία 
Λαύρα του. Η πόλη - μέλος του Χρυσού Δακτυλίου της Ρωσίας και 
γενέτειρα της διάσημης κούκλας Ματρυόσκα - θα σας εντυπωσιάσει 
με το Κρεμλίνο της, τους περίτεχνους ναούς της και την ξύλινη αγορά 
περιμετρικά της Μονής
9η μέρα: Μόσχα - Αθήνα (Πτήση)
Χαλαρό πρωινό, μέχρι τη μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής στην Αθήνα.
Σημειώσεις: • Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί με 
διαφορετική σειρά ή μερική αλλαγή, αν αυτό κριθεί αναγκαίο για την 
καλύτερη έκβασή του! • Απαραίτητη ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων 
• Η παραπάνω τιμή ισχύει με έγκυρη κράτηση 30 ημερών πριν την 
αναχώρηση • 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) • Σε περίπτωση που δεν έχουν ανοίξει για 
καλοκαίρι οι κήποι των ανακτόρων Πέτερχοφ, θα επισκεφθούμε τα 
ανάκτορα και τους κήπους Παβλόφσκ.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με AEROFLOT (και εσωτερική 
πτήση) ή ALITALIA• Μεταφορές από/προς αεροδρόμια • Ημιδιατροφή 
(πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά) • Ελληνόφωνες ξεναγήσεις, όπως 
αναγράφονται στο πρόγραμμα • 4 διανυκτερεύσεις στο Vedensky 4* ή 
αντίστοιχο στην Αγία Πετρούπολη • 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
Palmira Business Club 4*+ ή αντίστοιχο στη Μόσχα • Τοπικός ξεναγός 
με χρέη συνοδού σε κάθε πόλη • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται  € 480 για: • Φόρους αεροδρομίων, επίναυλο 
καυσίμων • Κόστος Βίζας (6 εργάσιμες), εισόδους, ιατροφαρμακευτική 
ασφάλεια.

αναχ.: 25 απριλίου, 14,25,28 ιουνίου -  5,9 μέρες

 τιμές κατ’ άτομο 25/4-3/5 
9 μέρες

αγία πετρούπολη
25-29/4 - 5 μέρες

Δίκλινο 899 650

3ο άτομο έως 12 ετών 580 450

μονόκλινο            1239 830

μοΣχα παρκο ζαρυαντι

αρμουρυ

ιζμαιΛοΒο

μουΣειο κοΣμοναυτων

Αναζητείστε στο Καλοκαιρινό μας Έντυπο 
τα ΔΥΟ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Υπερσιβηρικού 

μαζί με πόλεις του Χρυσού Δακτυλίου

Αναχωρήσεις: 14,25,28 Ιουνίου, Τιμές Αναμένονται
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Λ Ι Σ Σ Α Β Ω Ν Α Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α   Π Ο Ρ Τ Ο Γ Α Λ Ι Α Σ
1η μέρα: Αθήνα - Λισσαβώνα
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και απ΄ ευθείας 
πτήση για την υπέροχη Λισσαβώνα. Η 
πόλη 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 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Λισσαβώνα, Ξενάγηση
Η σημερινή μας ξενάγηση είναι αφιερωμένη 
στην γραφική και φιλόξενη πόλη, που διατηρεί 
έως τις μέρες μας τον 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 (17ου-
19ου 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 αποτελεί μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς της UNESCO. Από εδώ 
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. 
Το βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε τα 
παραδοσιακά πορτογαλικά τραγούδια fado, 
που έγιναν γνωστά σε όλο τον κόσμο από την 
Αmalia Rodrigues.

3η-4η μέρα: Λισσαβώνα
Ημέρες ελεύθερες. Μπορείτε να επισκεφθείτε 
το Πάρκο των Εθνών ή να κάνετε μια εκδρομή 
στο μεγάλο κέντρο του καθολικισμού Φάτιμα, 
στο πανέμορφο μεσαιωνικό χωριό των 
καλλιτεχνών Όμπιτους και στο τουριστικό 
ψαροχώρι του Ατλαντικού Ναζαρέ.

5η μέρα: Λισσαβώνα - Σίντρα - Κασκάις - 
Εστορίλ - Κάμπο ντα Ρόκα - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για μια ευχάριστη 
εκδρομή στα περίχωρα της Λισσαβώνας, 
με πρώτο μας σταθμό τη ρομαντική Σίντρα, 

1η μέρα: Αθήνα - Λισσαβώνα - Φάτιμα - Κοΐμπρα
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και απ΄ ευθείας 
πτήση για Λισσαβώνα. Άφιξη και οδική 
αναχώρηση για τη Φάτιμα, σπουδαίο κέντρο 
καθολικισμού και τόπος με την μεγαλύτερη 
προσέλευση προσκυνητών παγκοσμίως. 
Συνεχίζουμε για την Κοΐμπρα. Άφιξη, περιήγηση 
στην πόλη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Κοΐμπρα - Μπουσάκου - Αβέιρο - Πόρτο
Πρωινή αναχώρηση για το Δάσος Μπουσάκου 
και τη "Βενετία της Πορτογαλίας", το Αβέιρο, 
με τις περίτεχνες γέφυρες των καναλιών και τις 
χαρακτηριστικές πολύχρωμες, μακρόστενες 
ξύλινες βάρκες, τις μολισέιρους. Συνεχίζουμε για 
το πανέμορφο Πόρτο. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Πόρτο, Περιήγηση
Κατά την σημερινή μας περιήγηση θα 
διασχίσουμε την περιοχή Ριμπέιρα, κατά 
μήκος του ποταμού Ντόουρο, με τις παλιές 
συνοικίες και την υπαίθρια αγορά. Στην Άνω 
Πόλη θα δούμε τον Καθεδρικό ναό, το παλιό 
κτίριο των σιδηροδρόμων, τον χρυσοποίκιλτο 
ναό του Αγίου 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. Θα επισκεφθούμε 
την γραφική πόλη Μπράγκα και την πρώτη 
πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, το Γκιμαράες. 
Επιστροφή στο Πόρτο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Πόρτο - Μπατάλια - Ναζαρέ - Όμπιτους 
- Λισσαβώνα
Πρωινή αναχώρηση για Λισσαβώνα. Πρώτος 
μας σταθμός ο ναός της Μπατάλια, μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. 
Συνεχίζουμε για το τουριστικό ψαροχώρι του 
Ατλαντικού Ναζαρέ και το χωριό των καλλιτεχνών 
Όμπιτους, όπου θα περιηγηθούμε. Άφιξη αργά 
το απόγευμα στην Λισσαβώνα. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Λισσαβώνα, Ξενάγηση
Η ξενάγησή μας ξεκινά από το Μουσείο με τις 
Βασιλικές Άμαξες. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
το Μοναστήρι των Ιερωνυμιτών, το Μνημείο των 
Ανακαλύψεων και τον χαρακτηριστικό Πύργο 

του Μπελέμ. Το βράδυ σας προτείνουμε να 
απολαύσετε τα παραδοσιακά πορτογαλικά 
τραγούδια fado.
7η μέρα: Λισσαβώνα - Σίντρα - Κασκάις - Cabo 
da Roca - Πάρκο των Εθνών - Λισσαβώνα
Πρωινή αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή. 
Πρώτος μας σταθμός η Σίντρα, τα πολυάριθμα 
παλάτια της οποίας αποτελούσαν θερινές 
κατοικίες των βασιλέων. Συνεχίζουμε με το 
πανέμορφο ψαροχώρι Κασκάις, το τουριστικό 
θέρετρο της Πορτογαλίας Εστορίλ και το 
δυτικότερο σημείο της Ευρωπαϊκής ηπείρου 
Cabo da Roca. Ολοκληρώνουμε την εκδρομή μας 
με το Πάρκο των Εθνών.
8η μέρα: Λισσαβώνα - Αθήνα
Λίγος χρόνος ελεύθερος το πρωί. 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.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια 
οικονομικής θέσης • Διαμονή σε επιλεγμένο 
ξενοδοχείο 5* • Πρωινό μπουφέ καθημερινά • 
Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο-ξενοδοχείο 
εξωτερικού • Ξεναγήσεις, περιηγήσεις βάσει 
προγράμματος • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου 
μας • Ενημερωτικά έντυπα/χάρτες • Φ.Π.Α. 
• Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης).
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και 
επίναυλοι καυσίμων • Είσοδοι στα μουσεία • 
Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια 
οικονομικής θέσης • Διαμονή σε επιλεγμένα 
ξενοδοχεία 4* στην Κοΐμπρα και 5* σε Πόρτο 
και Λισσαβώνα • Πρωινό μπουφέ καθημερινά 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά • Μεταφορές 
από/προς αεροδρόμια-ξενοδοχεία εξωτερικού 
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για όλες 
τις μετακινήσεις • Ξεναγήσεις, περιηγήσεις 
βάσει προγράμματος • Έμπειρος αρχηγός-
συνοδός του γραφείου μας • Ενημερωτικά 
έντυπα/χάρτες • Φ.Π.Α. • Ασφάλεια ταξιδιού 
(αστικής ευθύνης).
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων 
και επίναυλοι καυσίμων • Είσοδοι στα μουσεία 
• Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα.

Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 145
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες 
πόλεις: € 140 με την AEGEAN
(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 145
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες 
πόλεις: € 140 με την AEGEAN
(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

αναχ.: 25/4, 1/5, 13/6 - 5 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 685

3ο άτομο έως 12 ετών 625

Μονόκλινο 945

αναχ.: 26,27/4, 13/6 - 8 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 1045
3ο άτομο έως 12 ετών 985
Μονόκλινο 1045

τα πολυάριθμα παλάτια και κάστρα της 
οποίας αποτελούσαν θερινές κατοικίες των 
βασιλέων. Εν συνεχεία, θα γνωρίσουμε την 
Πορτογαλική Ριβιέρα. Θα περάσουμε από 
το παραδοσιακό ψαροχώρι Κασκάις και το 
παραθαλάσσιο θέρετρο Εστορίλ, με γήπεδο 
γκολφ, αγωνιστική πίστα και ένα από τα 
μεγαλύτερα Καζίνο της Ευρώπης. Τελευταία 
μας στάση θα είναι στο δυτικότερο σημείο 
της ηπειρωτικής Ευρώπης, στο ακρωτήριο 
Κάμπο ντα Ρόκα (Cabo da Roca), όπου θα 
έχουμε την ευκαιρία να τραβήξουμε υπέροχες 
φωτογραφίες με φόντο τον Ατλαντικό. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και γεμάτοι 
αναμνήσεις πετάμε για την Αθήνα.

ΛιΣΣαΒωνα πορτο

Τιμές Αγίου Πνεύματος αναμένονται

Τιμές Αγίου Πνεύματος αναμένονται
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ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ  ΦΙΓΚΕΡΕΣ/ΜΟΥΣΕΙΟ  ΝΤΑΛΙ,  ΧΙΡΟΝΑ Μ Α δ Ρ Ι Τ Η  -  Τ Ο Λ Ε δ Ο
1η μέρα: Αθήνα - Βαρκελώνη, Ξενάγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για 
Βαρκελώνη. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και ξεκινάμε την πρώτη μας περιπατητική 
ξενάγηση στο κέντρο της πόλης. Θα κινηθούμε 
στην Ράμπλα και θα επισκεφθούμε την κεντρική 
αγορά τροφίμων και φρούτων La Boqueria. Στη 
συνέχεια θα δούμε την διάσημη Λυρική Σκηνή και 
θα καταλήξουμε στην τυπική Ισπανική πλατεία 
Ρεάλ με τις καμάρες. Απολαύστε τον καφέ ή το 
φαγητό σας σε ένα από τα πολλά μαγαζιά της 
πλατείας. Για το απόγευμα σας προτείνουμε μία 
προαιρετική ξενάγηση στο πάρκο Γκουέλ, στον 
λόφο Μοντζουίκ κλπ. 
2η μέρα: Βαρκελώνη, Ξενάγηση
Η σημερινή μας ξενάγηση αρχίζει από την 
κεντρική πλατεία της Βαρκελώνης, την Plaza 
Catalunia. Θα διασχίσουμε την περίφημη 
λεωφόρο Paseo de Gracia με τα ακριβότερα 
καταστήματα και τα ωραιότερα σπίτια της πόλης, 
με πιο γνωστά τα Casa Batllo και Casa Mila του 
διάσημου αρχιτέκτονα Αντόνιο Γκαουντί, 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 ολοκληρώνεται 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, Φιγκέρες/Μουσείο Νταλί 
Χιρόνα
Σήμερα ξεκινάμε για την γενέτειρα του μεγάλου 
Καταλανού ζωγράφου Σαλβαδόρ Νταλί, το 
Φιγκέρες (Figueres). Θα επισκεφθούμε το 
μουσείο-θέατρο του εκκεντρικού ζωγράφου, το 
πιο επισκέψιμο της Καταλονίας, όπου εκτίθεται 
η μεγαλύτερη συλλογή έργων του παγκοσμίως. 
Συνεχίζουμε για μια από τις ομορφότερες πόλεις 
της Καταλονίας, την Χιρόνα (Girona), όπου θα 

1η μέρα: Αθήνα - Μαδρίτη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για 
την πρωτεύουσα της Ισπανίας. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Για το απόγευμα 
σας προτείνουμε να εκμεταλλευθείτε τον 
ελεύθερό σας χρόνο, γνωρίζοντας μαζί με τον 
αρχηγό μας κάποια από τα πολλά ενδιαφέροντα 
σημεία της Μαδρίτης (Στάδιο Santiago 
Bernabeu, Puerta de Europa, Plaza de Toros, 
πλατεία Colón, Barrio de Salamanca, πλατεία 
Ισπανίας, πάρκο Retiro, Plaza Mayor κλπ.).
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 το 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 ολοκληρώνεται στο 
μεσαιωνικό τμήμα της πόλης, την Μαδρίτη των 
Αψβούργων. Απόγευμα ελεύθερο.
3η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο - Μαδρίτη
Πρωινή αναχώρηση για την "Πόλη των Τριών 
Πολιτισμών", το Τολέδο. Θα περιπλανηθούμε στα 
στενά δρομάκια της μεσαιωνικής πόλης με την 
σπουδαία ιστορική, καλλιτεχνική και πολιτιστική 
κληρονομιά και θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό 
ναό, ένα μοναδικό κτίσμα μεγάλων καλλιτεχνών 
και μείγμα πολλών αρχιτεκτονικών ρυθμών, όπου 
θα δούμε αμύθητης αξίας πίνακες του Ελ Γκρέκο, 
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, να πιείτε έναν 
καφέ στην ατμοσφαιρική Πλάθα Ντε Οριέντε με 

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια 
οικονομικής θέσης ΑΘΗΝΑ-ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ-
ΑΘΗΝΑ • Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 
της επιλογής σας (4* ή 4 sup.) • Πρωινό 
μπουφέ καθημερινά • Μεταφορές από/προς 
αεροδρόμιο-ξενοδοχείο • Ξεναγήσεις βάσει 
προγράμματος με τοπικό ξεναγό • Αρχηγός-
συνοδός του γραφείου μας • Ενημερωτικά 
έντυπα, χάρτες • Φ.Π.Α. • Ασφάλεια 
ταξιδιού (αστικής ευθύνης).
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων 
και επίναυλοι καυσίμων •Είσοδοι στα 
μουσεία (περίπου € 20 Ισπανικό χωριό και 
μουσείο Νταλί) •Ό,τι δεν αναγράφεται στο 
πρόγραμμα.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια 
οικονομικής θέσης ΑΘΗΝΑ-ΜΑΔΡΙΤΗ-
ΑΘΗΝΑ • Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 
της επιλογής σας 4* ή 4 sup • Πρωινό 
μπουφέ καθημερινά • Μεταφορές από/προς 
αεροδρόμιο-ξενοδοχείο Μαδρίτης • Ξεναγήσεις 
βάσει προγράμματος • Αρχηγός-συνοδός του 
γραφείου μας • Ενημερωτικά έντυπα, χάρτες • 
Φ.Π.Α. • Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης).
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων 
και επίναυλοι καυσίμων • Είσοδοι στα μουσεία 
• Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα.

Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 145
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες 
πόλεις: € 140 με την AEGEAN
(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

αναχ.: 25,26,27,30/4, 1/5, 14/6 - 5 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο ξεν/χείο 4*
κεντρικό

Barcelo Sants 
4* sup

ξεν/χείο 4*
ημικεντρικό

Δίκλινο 685 645 545
3ο άτ. έως 12 ετ. 625 585 485
Μονόκλινο 845 845 675

θαυμάσουμε τον Καθεδρικό ναό της Παναγίας 
και θα περπατήσουμε στο παλιό εβραϊκό 
προάστιο. Στις όχθες του ποταμού Ονιάρ 
βρίσκονται τα πανέμορφα ζωγραφιστά σπιτάκια 
της, που θυμίζουν Φλωρεντία.
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, το 
μεγαλύτερο γήπεδο της Ευρώπης.
5η μέρα: Βαρκελώνη - 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.

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 στη Σεγκόβια)
Ελεύθερη μέρα. Σας προτείνουμε μια 
προαιρετική εκδρομή στην Σεγκόβια, την πόλη 
της βασίλισσας Ισαμπέλ, παλιά πρωτεύουσα 
της Καστίλης, που βρίσκεται σε μια 
εντυπωσιακή τοποθεσία. Από μακριά μοιάζει με 
πλοίο, με το μεσαιωνικό φρούριο να σχηματίζει 
την πλώρη, τους πυργίσκους του γοτθικού ναού 
να υψώνονται σαν κατάρτια και το υδραγωγείο 
στο πίσω μέρος να θυμίζει πηδάλιο. Επιστροφή 
αργά το απόγευμα στη Μαδρίτη.
5η μέρα: Μαδρίτη - Αθήνα
Σήμερα τελειώνει το ταξίδι μας, αφήνοντας 
όμορφες αναμνήσεις και μια υπόσχεση ότι θα 
ξαναγυρίσουμε...
Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι • Τελικό 
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 145
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες 
πόλεις: € 140 με την AEGEAN
(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

αναχ.: 25,26/4, 1/5, 14/6 - 5 μέρες

Τιμές κατ’
άτομο

25,26/4 25/4 1/5

ξενοδοχείο 
4*

COURTYARD 
MARRIOTT MADRID 
PRINCESA 4* sup.

ξενοδοχείο 
4*

Δίκλινο 615 625 575
3ο άτ. έως 12 ετ. 555 565 515
Μονόκλινο 795 855 755

• Δύο ξεναγήσεις στη Βαρκελώνη
• Επίσκεψη στο Μουσείο του Σαλβαδόρ Νταλί στο Φιγκέρες 
• Επίσκεψη στην πανέμορφη Χιρόνα

ΒαρκεΛωνη

Τιμές Αγίου Πνεύματος αναμένονται

Τιμές Αγίου Πνεύματος αναμένονται
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Μ Α δ Ρ Ι Τ Η  -  Α Ν δ Α Λ Ο Υ Σ Ι Α ΑΝδΑΛΟΥΣΙΑ - ΚΟΣΤΑ  ΝΤΕΛ  ΣΟΛ
1η μέρα: Αθήνα - Μαδρίτη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για 
Μαδρίτη. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο και 
πρώτη γνωριμία με την πόλη.
2η μέρα: Μαδρίτη - Κόρδοβα - Σεβίλλη
Αρχίζει σήμερα η οδική μας εκδρομή στην 
Ανδαλουσία. Περνώντας τη Σιέρα Μορένα 
θα σταματήσουμε στην υπέροχη 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 
Λουΐζας, τις περίφημες πλατείες Αμερικής και 
Ισπανίας και θα περιπλανηθούμε στα σοκάκια 
με τα τυπικά "πάτιος" της πρώην 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 - Λευκά Χωριά/
Pueblos Blancos - Γρανάδα
Αναχώρηση για τη Γρανάδα, διασχίζοντας 
την περιοχή των Pueblos Blancos. Θα 
σταματήσουμε στην πανέμορφη Ρόντα, το 
διασημότερο από όλα τα Λευκά Χωριά, όπου 
θα απολαύσουμε τη μοναδική θέα και θα 
δούμε την παλαιότερη αρένα της Ισπανίας. 
Συνεχίζοντας προς την ενδοχώρα, θα 
καταλήξουμε στη Γρανάδα. Το απόγευμα θα 
κάνουμε μια πρώτη "ανίχνευση" της πόλης.
5η μέρα: Γρανάδα, Ξενάγηση - Μαδρίτη
Σήμερα θα δούμε το σημαντικότερο αραβικό 
μνημείο της Ισπανίας, την Αλάμπρα. Δίπλα 
της βρίσκονται οι υπέροχοι κήποι Χεναραλίφε, 
οι "Κήποι του Παραδείσου" με δέντρα, 
λουλούδια και νερά, που θα μας παρασύρουν 

1η μέρα: Αθήνα - Μάλαγα - Γρανάδα
Συνάντηση στο αεροδρόμιο, πτήση για 
Μάλαγα και οδική αναχώρηση για την 
Γρανάδα, που είναι κτισμένη στους 
πρόποδες της Σιέρα Νεβάδα. 
2η μέρα: Γρανάδα, Ξενάγηση
Κατά τη σημερινή ξενάγησή μας θα δούμε τον 
λόφο της Αλάμπρας, το "Κόκκινο Κάστρο", 
όπως είναι η αραβική του ονομασία. Κτισμένη 
σε 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, στο κέντρο του οποίου βρίσκεται ο 
Καθεδρικός ναός. Ακολουθεί η περιπλάνησή 
μας στα γραφικά σοκάκια της πρώην 
Εβραϊκής συνοικίας. Συνεχίζουμε για τη 
Σεβίλλη. 
4η μέρα: Σεβίλλη, Ξενάγηση
Η ξενάγησή μας αρχίζει από τις πλατείες 
Αμερικής και 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 Φροντέρα - 
Κάντιθ - Γιβραλτάρ - Αλγκεθίρας
Αναχώρηση για την καρδιά της 
Ανδαλουσίας. Θα επισκεφθούμε τις πόλεις 
Χέρεθ και Κάντιθ, μια από τις αρχαιότερες 
της Ανδαλουσίας. Συνεχίζουμε για το 
Γιβραλτάρ. Μετά τον συνοριακό έλεγχο θα 
προσεγγίσουμε τον Βράχο, που από το 

1704 ανήκει στην Μεγάλη Βρετανία. Χρόνος 
ελεύθερος για ψώνια ή προαιρετικά για 
όσους επιθυμούν, ανάβαση στην κορυφή 
του Βράχου. Η σημερινή μας διανυκτέρευση 
θα είναι στο Αλγκεθίρας. 
6η μέρα: Αλγκεθίρας - Ρόντα - Μαρμπέγια - 
Μάλαγα
Σήμερα αναχωρούμε για τα Λευκά Χωριά 
(Pueblos Blancos) και συγκεκριμένα για 
την πανέμορφη Ρόντα, κτισμένη 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 της Ακτής του Ήλιου  
(Costa Del Sol), την Marbella και το Puerto 
Banus και θα καταλήξουμε στην Μάλαγα.
7η μέρα: Μάλαγα, Ξενάγηση - Αθήνα
Πανοραμική ξενάγηση 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.

Σημειώσεις: 
• Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέ-ψεις 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 συνολικά (2 στη Σεβίλλη και 1 στη Γρανάδα) 
• Μεταφορές από/προς αεροδρόμια-ξενοδοχεία εξωτερικού • Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για όλες τις 
μετακινήσεις • Ξεναγήσεις, περιηγήσεις βάσει προγράμματος • Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • 
Ενημερωτικά έντυπα, χάρτες • Φ.Π.Α. • Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης)
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων • Είσοδοι στα μουσεία • Ό,τι δεν 
αναγράφεται στο πρόγραμμα

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΑΘΗΝΑ-ΜΑΛΑΓΑ-ΑΘΗΝΑ • Διαμονή σε επιλεγμένα 
ξενοδοχεία 4* • Πρωινό μπουφέ καθημερινά • 6 δείπνα στα ξενοδοχεία • Μεταφορές από/προς αεροδρόμια-
ξενοδοχεία εξωτερικού • Ξεναγήσεις, περιηγήσεις βάσει προγράμματος • Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για 
όλες τις μετακινήσεις • Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ενημερωτικά έντυπα, χάρτες • Φ.Π.Α. • 
Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης).
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων • Είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών 
χώρων • Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

σε έναν κόσμο στοχασμού και χαλάρωσης. 
Στη συνέχεια θα ανηφορήσουμε προς τα 
οροπέδια της Μάντσας και της Καστίλης για 
να καταλήξουμε στην Μαδρίτη. 
6η μέρα: Μαδρίτη, Ξενάγηση
Ξενάγηση στην 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 
ολοκληρώνεται με το μεσαιωνικό τμήμα 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 την 
εκκλησία του Santo Tomé και τον Καθεδρικό 
ναό με τους πίνακες του Ελ Γκρέκο, καθώς 
και ένα εργοστάσιο με "Damasquinad". 
Επιστροφή στη Μαδρίτη.
8η μέρα: Μαδρίτη - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
Αθήνα.
Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέ-
ψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με 
διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι 
• Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: € 145
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες 
πόλεις: € 140 με την AEGEAN (ανάλογα με τη 
διαθεσιμότητα)

αναχ.: 26,27/4, 12/6 - 8 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 875
3ο άτ. έως 12 ετ. 815
Μονόκλινο 1195

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: € 145

αναχ.: 8,15/5 , 15/6 - 7 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 695
3ο άτομο έως 12 ετών 635
Μονόκλινο 895

• Επίσκεψη στα Λευκά Χωριά και στο Τολέδο • Επίσκεψη στο Γιβραλτάρ και στα Λευκά Χωριά

ροντα χερεθ

Τιμές Αγίου Πνεύματος αναμένονται Ενδεικτικές τιμές
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1η μέρα: Αθήνα - Μαδρίτη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για 
Μαδρίτη. Απόγευμα ελεύθερο για μια πρώτη 
γνωριμία με την πόλη.
2η μέρα: Μαδρίτη
Ξενάγηση στην ίσως σημαντικότερη Πινακοθήκη 
του κόσμου, το Πράδο. Στη συνέχεια θα 
περπατήσουμε στα δρομάκια του κέντρου της 
Μαδρίτης, στο περίφημο Barrio de las Letras, 
μια από τις πιο μποέμ συνοικίες της Ευρώπης. 
Η ξενάγησή μας ολοκληρώνεται στην καρδιά 
της Μαδρίτης των Αψβούργων, το ιστορικό και 
εμπορικό κέντρο της πόλης.
3η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο - Μαδρίτη
Πρωινή αναχώρηση για το Τολέδο. Φθάνοντας 
θα περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια της 
μεσαιωνικής πόλης, θα επισκεφθούμε την 
εκκλησία του Santo Tomé και τον Καθεδρικό ναό 
με τους πίνακες του Ελ Γκρέκο, καθώς και ένα 
εργοστάσιο με "Damasquinad".
4η μέρα: Μαδρίτη - Βαλένθια
Σήμερα αναχωρούμε για την πιο τυπική 
μεσογειακή πόλη της Ισπανίας, τη Βαλένθια, 
πρωτεύουσα του Λεβάντε, όπως ονομάζεται 
η ανατολική πλευρά της Ισπανίας. Άφιξη το 
απόγευμα.
5η μέρα: Βαλένθια - Βαρκελώνη/Costa Brava
Πανοραμική περιήγηση της πόλης (Δημαρχείο, 
παλάτι Marques de dos Aguas, παλιό 
Χρηματιστήριο, Καθεδρικός ναός με τον 
πύργο-σύμβολο Mikelet) και αναχώρηση για 
Βαρκελώνη.
6η μέρα: Costa Brava/Βαρκελώνη, Ξενάγηση
Σήμερα θα περπατήσουμε στην περίφημη 
λεωφόρο Paseo de Gracia με τα ακριβότερα 
καταστήματα και τα ωραιότερα σπίτια της 
πόλης, με πιο γνωστά τα Casa Batllo και 
Casa Mila του αρχιτέκτονα Αντόνιο Γκαουντί, 
του οποίου θα δούμε και το αριστούργημά 
του, τον επιβλητικό ναό της Sagrada Familia. 

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 ακριβότερα καταστήματα και 
τα ωραιότερα σπίτια της πόλης, με πιο γνωστά 
τα Casa Batllo και Casa Mila του διάσημου 
αρχιτέκτονα Αντόνιο Γκαουντί, 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 με το Ολυμπιακό Στάδιο. 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, Καθεδρικός ναός με τον πύργο 
Mikelet-σύμβολο της πόλης).
4η μέρα: Βαλένθια - Γρανάδα, Ξενάγηση
Πρωινή αναχώρηση για Ανδαλουσία. Άφιξη και 
απογευματινή ξενάγηση στη Γρανάδα, όπου 
θα δούμε το σημαντικότερο αραβικό μνημείο 
της Ισπανίας, την Αλάμπρα, καθώς και τους 
υπέροχους κήπους Χεναραλίφε.
5η μέρα: Γρανάδα - Ρόντα - Λευκά Χωριά/Pueblos 
Blancos - Σεβίλλη
Διασχίζοντας σήμερα την περιοχή των Pueblos 
Blancos, με στάση και περιήγηση στην πανέμορφη 
Ρόντα, θα καταλήξουμε στη Σεβίλλη.
6η μέρα: Σεβίλλη, Ξενάγηση
Ξενάγηση στην πόλη της Κάρμεν, κτισμένη στις 
όχθες του πολυτραγουδισμένου Γουαδαλκιβίρ 
(Σάντα Κρουθ, πλατείες Αμερικής και Ισπανίας, 

κτιριακό συγκρότημα Αλκαζάρ, Καθεδρικός ναός 
Χιράλδα κ.ά.)
7η μέρα: Σεβίλλη - Κόρδοβα - Μαδρίτη
Αναχώρηση για υπέροχη την Κόρδοβα, όπου θα 
περιηγηθούμε στα γραφικά στενά της Εβραϊκής 
συνοικίας και θα επισκεφθούμε το κέντρο 
της πόλης και το θαυμαστό Τζαμί Μεσκίτα. 
Συνεχίζουμε για Μαδρίτη.
8η μέρα: Μαδρίτη, Ξενάγηση
Ξενάγηση στην 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 ολοκληρώνεται με το μεσαιωνικό τμήμα 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 την εκκλησία 
του Santo Tomé και τον Καθεδρικό ναό με τους 
πίνακες του Ελ Γκρέκο, καθώς και ένα εργοστάσιο 
με "Damasquinad". Επιστροφή στην Μαδρίτη.
10η μέρα: Μαδρίτη - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα.
Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι • Σε ορισμένες 
αναχωρήσεις το πρόγραμμα πραγματοποιείται 
αντίστροφα • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΑΘΗΝΑ-ΜΑΔΡΙΤΗ, ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ-ΑΘΗΝΑ με απ΄ 
ευθείας πτήσεις της AEGEAN • 1 αποσκευή 23 κιλών και 1 χειραποσκευή 8 κιλών ανά επιβάτη • Διαμονή σε 
επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* • Πρωινό μπουφέ καθημερινά και 7 δείπνα μπουφέ • Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές με 
κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο βάσει προγράμματος • Επίσημος ελληνόφωνος ξεναγός/συνοδός του γραφείου 
μας • Ενημερωτικά έντυπα, χάρτες • Φ.Π.Α. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων • Είσοδοι σε μουσεία κλπ. (περίπου 40 €) • 
Ο δημοτικός φόρος στα ξενοδοχεία 1,25 €/άτομο/διανυκτέρευση στην Costa Brava • Επιπλέον γεύματα, ποτά στα 
δείπνα • Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΑΘΗΝΑ-ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, ΜΑΔΡΙΤΗ-ΑΘΗΝΑ • 
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* • Πρωινό μπουφέ καθημερινά • 3 γεύματα συνολικά (2 στη Σεβίλλη και 1 
στη Γρανάδα) • Μεταφορές από/προς αεροδρόμια-ξενοδοχεία εξωτερικού • Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 
για όλες τις μετακινήσεις • Ξεναγήσεις, περιηγήσεις βάσει προγράμματος • Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του 
γραφείου μας • Ενημερωτικά έντυπα, χάρτες • Φ.Π.Α. • Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης).
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων • Είσοδοι στα μουσεία • Ό,τι δεν 
αναγράφεται στο πρόγραμμα.

Συνεχίζουμε προς το Ολυμπιακό Λιμάνι, το 
Ολυμπιακό Χωριό και την Barceloneta, περνάμε 
από την κεντρική πλατεία της Βαρκελώνης, την 
Plaza Catalunia και τον πασίγνωστο πεζόδρομο 
Las Ramblas. Περπατώντας, θα δούμε την Plaza 
Real και το πελώριο άγαλμα του Κολόμβου. Θα 
ανηφορήσουμε προς το Montjuik και θα δούμε 
το Ολυμπιακό Στάδιο. Η επόμενη στάση μας 
θα είναι στο Ισπανικό Χωριό, μια μικρογραφία 
της Ισπανίας που κατασκευάστηκε για την 
παγκόσμια έκθεση του 1929.
7η μέρα: Costa Brava, Χιρόνα - Φιγκέρες/
Μουσείο Νταλί (Προαιρετική εκδρομή)
Πρωινή αναχώρηση για την Χιρόνα, μια 
πανέμορφη πόλη στις όχθες του ποταμού 
Ονιάρ με πανέμορφα ζωγραφιστά σπίτια. 
Θα θαυμάσουμε τον Καθεδρικό ναό και θα 
περπατήσουμε στην πρώην εβραϊκή συνοικία. 
Συνεχίζουμε για την γενέτειρα του μεγάλου 
Καταλανού ζωγράφου Σαλβαδόρ Νταλί, το 
Φιγκέρες. Θα επισκεφθούμε το μουσείο του 
εκκεντρικού ζωγράφου, όπου εκτίθεται η 
μεγαλύτερη συλλογή έργων του παγκοσμίως. 
Επιστροφή στη Βαρκελώνη αργά το απόγευμα.
8η μέρα: Costa Brava - Βαρκελώνη - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα.

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

Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 145
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες 
πόλεις: € 140 με την AEGEAN
(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

αναχ.: 14/5 , 4/6 - 8 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 745
3ο άτομο έως 12 ετών 685
Μονόκλινο 955

Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων: € 145
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: 
€ 140 με την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

Τιμές Αγίου Πνεύματος αναμένονται

αναχ.: 26/4, 11/6 - 10 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 1095
3ο άτομο έως 12 ετών 1035
Μονόκλινο 1475

ΣεΒιΛΛη
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1η μέρα: Αθήνα - Καζαμπλάνκα  
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την οικονομική πρωτεύουσα 
του Μαρόκου, την Καζαμπλάνκα (Νταρ-Ελ-Μπεϊντά). Άφιξη, μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Καζαμπλάνκα 
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης θα δούμε μεταξύ 
άλλων την πλατεία Μοχάμεντ Ε΄ - την μεγαλύτερη πλατεία της πόλης 
με την Γαλλική Πρεσβεία, το Δημαρχείο και την Υπερνομαρχία - την 
πλατεία των Ηνωμένων Εθνών, την κεντρική αγορά, την παραλιακή 
λεωφόρο Κορνίς, το τζαμί του βασιλιά Χασάν Β΄ (εξωτερικά) - ένα 
από τα μεγαλύτερα τεμένη του ισλαμικού κόσμου - και την πλούσια 
συνοικία Άνφα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Καζαμπλάνκα - Ραμπάτ (90 χλμ.) - Ταγγέρη (250 χλμ.)  
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα του Μαρόκου, το Ραμπάτ. 
Φθάνοντας, θα επισκεφθούμε το παλάτι του βασιλιά Χασάν Β΄, το 
μαυσωλείο του Μοχάμεντ Ε΄, τον Πύργο του Χασάν και την Κάσμπα 
Ουντάια (Oudaya Kasbah). Συνεχίζουμε για την θρυλική Ταγγέρη, μια 
από τις σπουδαιότερες πόλεις και λιμάνια του Μαρόκου. Βρίσκεται 
στις ακτές της Βόρειας Αφρικής, στα δυτικά του στενού του Γιβραλτάρ 
και κατοικήθηκε από Φοίνικες, Ρωμαίους, Άραβες, Πορτογάλους, 
Ισπανούς, Βρετανούς και Γάλλους. Άφιξη και ξενάγηση στο κάστρο 
και τα σουκς της Ταγγέρης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Ταγγέρη - Σεφσαουέν  - Μεκνές - Φεζ 
Σήμερα θα γνωρίσουμε το περίφημο Σεφσαουέν, το "Μπλε Χωριό", 
όπως επονομάζεται, λόγω του χρώματος των περισσότερων σπιτιών 
του. Επόμενη στάση μας, η παλιά αυτοκρατορική πρωτεύουσα 
Μεκνές. Φθάνοντας, θα επισκεφθούμε την ιστορική πλατεία Λα Χεντίμ, 

γνωστή και ως "πλατεία της καταστροφής", θα δούμε εξωτερικά το 
παλάτι του Μουλάι Ισμαήλ με την μεγαλόπρεπη πύλη Μπαμπ Ελ 
Μανσούρ και τα τείχη της πόλης. Αναχώρηση για την "αυτοκράτειρα 
των πόλεων", την αρχοντική Φεζ, που βρίσκεται στην καρδιά του 
Μαρόκου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Φεζ  
Πρωινή ξενάγηση στην κατ' εξοχήν ιερή πόλη της χώρας, την 
"Μέκκα του Μαρόκου", τη Φεζ, η οποία θεμελιώθηκε το 791 μ.Χ. 
από τον Μουλά Ιντρίς Α΄ - είναι δηλαδή η παλαιότερη από όλες τις 
αυτοκρατορικές πόλεις. Ξεκινάμε από το ανάκτορο των Μερινιδών - 
της δυναστείας που προσέδωσε αίγλη και κύρος στην πόλη. Είναι 
το παλαιότερο ανάκτορο της χώρας και καλύπτει μια επιφάνεια 
800 εκταρίων (εξωτερικά). Συνεχίζουμε με την Εβραϊκή συνοικία 
Μελλάχ, μια από τις ωραιότερες και τις πλουσιότερες της χώρας και 
καταλήγουμε στην δαιδαλώδη Μεντίνα του 11ου αιώνα. Πρόκειται 
για έναν πραγματικό λαβύρινθο με 9.202 σοκάκια, μέσα στον οποίο 
θα δούμε το τζαμί Καραουίν (εξωτερικά), έδρα του μουσουλμανικού 
Πανεπιστημίου της Φεζ, που ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα και είναι ίσως 
το παλαιότερο του κόσμου, το μαυσωλείο του Μουλά Ιντρίς  Β΄ 
(εξωτερικά) και την μεντρέσα Μπου Ινανία (Bou Inania). Μέσα στην 
Μεντίνα θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να δούμε τα βυρσοδεψία, που 
λειτουργούν ακόμα με τον πατροπαράδοτο τρόπο. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε το λαογραφικό μουσείο Μπατάα. Ολοκληρώνουμε την 
ξενάγησή μας με τα ερείπια της νεκρόπολης των Μερινιδών. Απόγευμα 
ελεύθερο για περιπλάνηση στα εκπληκτικά παζάρια της πόλης. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Φεζ - Ιφράν - Μιντέλτ - Ερρασιντία - Ερφούντ  
Αρχίζουμε σήμερα την ανάβασή μας στον Μέσο Άτλαντα για να 

καταλήξουμε αργά το απόγευμα στην Ερφούντ. Στη διαδρομή μας θα 
έχουμε την ευκαιρία να σταματήσουμε σε ορεινά χωριά του Άτλαντα, 
όπως το Ιφράν, που θεμελιώθηκε από  τους Γάλλους το 1929 για 
να γίνει σταθμός αναψυχής για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, 
το Μιντέλτ, μεγάλο γεωργικό κέντρο και την Ερρασιντία, από όπου 
αρχίζουν οι μεγάλες οάσεις του μαροκινού νότου. Άφιξη στην Ερφούντ 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Ερφούντ - Εκδρομή στην Μερζούγκα με jeep 4x4 - Τινεχρίρ - 
Ελ Κελάα - Ουαρζαζάτ (310 χλμ.) 
Πολύ πρωινό ξύπνημα σήμερα, καθώς θα βιώσουμε μια μοναδική 
εμπειρία! Με ειδικά διαμορφωμένα jeep 4x4, θα αναχωρήσουμε 
για τους αμμόλοφους της Μερζούγκα, από όπου θα απολαύσουμε 
την ανατολή του ηλίου. Το θέαμα κόβει πραγματικά την ανάσα, 
καθώς η κόκκινη άμμος της ερήμου μοιάζει …πυρπολημένη από τον 
ήλιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, πρωινό και αναχώρηση για την 
Ουαρζαζάτ. Στη διαδρομή μας θα διασχίσουμε εντυπωσιακές οάσεις 
και θα περάσουμε από την πόλη Τινεχρίρ, που κατοικείται ως επί το 
πλείστον από Αμαζίνγκ, δηλαδή αυτόχθονες Βερβέρους. Διασχίζουμε 
την λεγόμενη κοιλάδα με τις "Χίλιες Κάσμπες" - όλα τα χωριά από τα 
οποία περνάμε είναι κάσμπες, δηλαδή περιτειχισμένες μικρές πόλεις. 
Περνάμε από την Ελ Κελάα Μ'Γκούνα ή "Πόλη των Ρόδων", όπου 
βρίσκονται φυτείες με τριαντάφυλλα. Καταλήγουμε στην Ουαρζαζάτ, 
την "Πύλη της Ερήμου", η οποία υπήρξε οχυρό των Γάλλων 
Λεγεωνάριων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Ουαρζαζάτ - Μαρρακές (210 χλμ.)  
Πρωινή ξενάγηση στην Ουαρζαζάτ. Η πόλη διαθέτει δύο από τις 
ομορφότερες κάσμπες του Μαρόκου, τις οποίες θα επισκεφθούμε. Η 
κάσμπα Ταουρίτ υπήρξε τόπος κατοικίας του πασά Γκλάουι, ο οποίος 
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Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγγέρη, Σεφσαουέν, Μεκνές, Φεζ, Μιντέλντ, Ερασιντία, Ερφούντ,
Μερζούγκα (Άνω, Μέσος, Κάτω Άτλαντας), Τινερχίρ, Ουαρζαζάτ, Μαρρακές, Εσσαουίρα

Π Λ Η Ρ Ε Σ   Μ Α Ρ Ο Κ Ο
 Μ Ε   Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α   Ν Ο Τ Ο Υ

• Επίσκεψη και Διανυκτέρευση στην Καζαμπλάνκα • Επίσκεψη και Διανυκτέρευση στην θρυλική Ταγγέρη
• Επίσκεψη στο "Μπλε Χωριό" Σεφσαουέν • Εκδρομή στους αμμόλοφους της Σαχάρας/Μερζούγκα με jeep 4x4 

• Δώρο: Φολκλορικό σόου "Fantasia" • Δώρο: Εκδρομή στην παραθαλάσσια πόλη Εσσαουίρα

ΣεφΣαουεν

νεο Aπ΄ ευθείας πτήσεις με AEgEAN 
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απέκτησε μεγάλο πλούτο από την συνεργασία του με τους Γάλλους. 
Έχει αναστηλωθεί σχετικά πρόσφατα και η επίσκεψη μέσα στους 
εσωτερικούς της χώρους, θα σας συναρπάσει. Η δεύτερη κάσμπα, η 
Άιτ Μπεν Χαντού απέχει 30 χιλιόμετρα από την Ουαρζαζάτ και είναι 
πραγματικά μοναδική. Αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς 
της UNESCO και λόγω της θέσης της και της γραφικότητάς της, 
έχει συχνά χρησιμοποιηθεί ως σκηνικό κινηματογραφικών ταινιών. 
Συνεχίζουμε μέσω του Μεγάλου Άτλαντα για την "Κόκκινη Πόλη", το 
κοσμοπολίτικο Μαρρακές. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Μαρρακές, Ξενάγηση πόλης, ΔΩΡΟ: Φολκλορικό Show με 
ποτό στο παγκοσμίως γνωστό Chez Ali! 
Πρωινή ξενάγηση στο Μαρακές. Θα ξεκινήσουμε από το Τζαμί 
Κουτούμπια, το οποίο βλέπουμε εξωτερικά, καθώς δεν επιτρέπεται 
η επίσκεψη σε μη μουσουλμάνους. Ο μιναρές του τζαμιού αυτού 
αποτελεί το σύμβολο της πόλης. Θα συνεχίσουμε με το παλάτι Ελ 
Μπαχία, δηλαδή το παλάτι της ευνοούμενης, που έχει κτιστεί στα 
τέλη του 19ου αιώνα, καθώς και το Μουσείο Νταρ Σι Σαΐντ (Dar Si 
Said), ένα πανέμορφο ανάκτορο που φιλοξενεί μια πλούσια συλλογή 
από ξύλινα διακοσμητικά και όχι μόνο. Συνεχίζουμε με την φημισμένη 
πλατεία Τζεμαά Ελ Φνα ή αλλιώς "Πλατεία των Θαυμάτων". Σύμφωνα 
με την UNESCO, η πλατεία αυτή αποτελεί αριστούργημα προφορικής 
και ανέπαφης παγκόσμιας κληρονομιάς. Εκεί, επί καθημερινής βάσης 
εκτυλίσσεται ένα μαγευτικό θέαμα, που το συνθέτουν οι υπαίθριοι 
αυτοσχέδιοι πάγκοι-εστιατόρια, γητευτές φιδιών, παραμυθάδες και 
μάγισσες, σε συνδυασμό με τα εκατοντάδες μαγαζιά που ξετρυπώνουν 
από τις πιο απίθανες γωνίες των σουκς. Θα επισκεφθούμε επίσης τους 

πανέμορφους κήπους Μαζορέλ, ένα είδος παράδεισου σε μινιατούρα, 
που αποτελούν ιδιοκτησία του Υves Saint Laurent. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και δείπνο. Το βράδυ θα απολαύσουμε το φολκλορικό 
σόου "FANTASIA" στο διάσημο Chez Ali. Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Μαρρακές, ΔΩΡΟ: Ολοήμερη εκδρομή στην Εσσαουίρα. 
Πτήση για την Αθήνα   
Πρωινή αναχώρηση για την Εσσαουίρα, μια πόλη στις ακτές του 
Ατλαντικού, ντυμένη στα λευκά και τα μπλε, που σήμερα αποτελεί 
σημαντικό κέντρο της μαροκινής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ανεβείτε 
στο κάστρο και απολαύστε την μαγευτική θέα, περπατήστε κατά μήκος 
του ωκεανού και ακούστε το τιτίβισμα των γλάρων... Η Εσσαουίρα 
σίγουρα θα σας αφήσει όμορφες εικόνες. Στην περιοχή της Εσσαουίρα 
και του Μαρρακές φυτρώνουν οι αργκανιές από τις οποίες  βγαίνει το 
πανάκριβο έλαιο αργκάν (argan, αργανέλαιο). Τα κλαδιά των δένδρων 
αργκάν φέρουν άγρια αγκάθια, που αποδεικνύονται αποτελεσματικό 
αποτρεπτικό μέτρο για όσους επιθυμούν να συλλέξουν τους καρπούς 
τους - για όλους, εκτός από τις απτόητες κατσίκες, που σκαρφαλώνουν 
πάνω στα δέντρα αυτά! Αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Μαρρακές, 
απ΄ όπου θα επιβιβαστούμε στην πτήση μας για την Αθήνα .
11η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα 

Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι 
• Στο 9ήμερο πρόγραμμα (8+1 μέρες) δεν περιλαμβάνεται η διαδρομή 
Ταγγέρη, Σεφσαουέν και η εκδρομή στην Εσσαουίρα • Τελικό 
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Καζαμπλάνκα
Ραμπάτ ΦεζΜεκνές

Μαρακές

Εσσαουίρα

ΜΑΡΟΚΟ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ, ΜΑΡΑΚΕΣ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN • Εννέα Διανυκτερεύσεις: Καζαμπλάνκα (2), 
Ταγγέρη (1), Φεζ (2), Ερφούντ (1), Κοιλάδα Νταντές/Ουαρζαζάτ (1), Μαρρακές (2) • Ημιδιατροφή (πρωινό και ένα Δείπνο εκτός της 1ης μέρας)• Μεταφορές 
από/προς τα αεροδρόμια εξωτερικού • Ξεναγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος • Είσοδοι στα μουσεία, μνημεία και αξιοθέατα που αναγράφονται 
στο αναλυτικό πρόγραμμα • Έμπειρος επίσημος ελληνόφωνος αρχηγός-συνοδός • Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών 
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα (€ 250) • Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων, καθώς και 
ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-
ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ-ΑΘΗΝΑ με ROYAL AIR MAROC • Επτά 
Διανυκτερεύσεις: Καζαμπλάνκα (2), Φεζ (2), Μαρρακές (3) 
• Ημιδιατροφή • Μεταφορές από/προς τα αεροδρόμια εξωτερικού 
• Ξεναγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος • Είσοδοι στα 
μουσεία, μνημεία και αξιοθέατα που αναγράφονται στο αναλυτικό 
πρόγραμμα • Έμπειρος επίσημος ελληνόφωνος αρχηγός-
συνοδός • Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών 
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, 
αχθοφορικά, φιλοδωρήματα (€ 250) • Ποτά κατά τη διάρκεια των 
γευμάτων, καθώς και ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα 
ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

αναχ.: 25 απριλίου, 9 μαΐου, 6 ιουνίου, 1,15 αυγούστου - 11 μέρες (10+1 μέρες - 9 Διαν/σεις)
2 μαΐου, 13 ιουνίου - 9 μέρες (8+1 μέρες - 7 Διαν/σεις)

 Τιμές κατ’ άτομο 11 μέρες
10+1 μέρες - 9 Διαν/σεις

9 μέρες
8+1 μέρες - 7 Διαν/σεις

Ξενοδοχεία 4*/5* Ξενοδοχεία 5* Ξενοδοχεία 4*/5* Ξενοδοχεία 5*
Δίκλινο 995 1145 945 995
3ο άτομο έως 12 ετών 925 1075 875 925
μονόκλινο         1295           1445         1195          1245

25 απριλίου, 15 ιουνίου - 8 μέρες/7 Διαν/σεις

Τιμές κατ’ άτομο Ξενοδοχεία 4*/5* Ξενοδοχεία 5*
Δίκλινο 895 945

3ο άτομο έως 12 ετών 825 875

μονόκλινο         1145         1195

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα: € 250

"ΑυΤοΚρΑΤοριΚο μΑροΚο"

1η μέρα: Αθήνα - Καζαμπλάνκα
2η μέρα: Καζαμπλάνκα - Ραμπάτ - Μεκνές - Φεζ
3η μέρα: Φεζ
4η μέρα: Φεζ - Μαρακές
5η μέρα: Μαρακές, Ξενάγηση πόλης,
 ΔΩΡΟ: Φολκλορικό Show με ποτό   
 στο παγκοσμίως γνωστό Chez Ali!
6η μέρα: Μαρρακές, Ελεύθερη μέρα
 (Ολοήμερη εκδρομή στην Εσσαουίρα)  
7η μέρα: Μαρρακές - Καζαμπλάνκα, Ξενάγηση
8η μέρα: Καζαμπλάνκα - Αθήνα

φεζ

εΣΣαουιρα

ραμπατ

Καζαμπλάνκα
Ραμπάτ

Ταγγέρη

Σεφσαουέν

Φεζ
Μεκνές

Ιφράν

Μιντέλτ

Ερρασιντία

Ερφούντ

Ουαρζαζάτ

Μαρακές

Εσσαουίρα

Ελ-Κελάα-Μ'Γκούνα

ΜΑΡΟΚΟ
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1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα/Πλοίο
Αναχώρηση από την Αθήνα για το λιμάνι της 
Πάτρας με ενδιάμεση στάση. Επιβίβαση στο πλοίο, 
τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για την 
Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω.
2η μέρα: Ανκόνα - Βενετία 
Άφιξη στην Ανκόνα και αναχώρηση για την 
πόλη των Δόγηδων, την ανεπανάληπτη Βενετία. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο RUSSOTT 4* (www.
russotthotels.com) ή παρόμοιο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Βενετία, Ξενάγηση πόλης 
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 και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Βενετία - Πάντοβα - Βενετία
Πρωινή αναχώρηση για την φοιτητούπολη 
Πάντοβα, την αρχαιότερη πιθανόν πόλη της 
βόρειας Ιταλίας σύμφωνα με την ημερομηνία 
ίδρυσής 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.
5η μέρα: Βενετία - Τεργέστη - Βενετία
Πρωινή αναχώρηση για την όμορφη Τεργέστη/

1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα/Πλοίο
Αναχώρηση από Αθήνα για Πάτρα με ενδιάμεση 
στάση. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για 
Μπάρι. Διανυκτέρευση εν πλω.
2η μέρα: Μπάρι - Πομπηία - Ρώμη 
Άφιξη στο Μπάρι και αναχώρηση για Πομπηία. 
Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της "Νεκρής 
Πόλης", που το 79 μ.Χ. σκεπάστηκε από τη λάβα 
και τις στάχτες του Βεζούβιου. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Ρώμη 
Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας στην "Αιώνια 
Πόλη" θα δούμε την πλατεία του Αγίου Πέτρου στο 
Βατικανό, την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, το 
Κολοσσαίο, τις αυτοκρατορικές αγορές, το μνημείο 
του Βιτόριο Εμμανουέλε, την Πιάτσα Βενέτσια 
και τον λόφο του Καπιτωλίου. Στον ελεύθερό σας 
χρόνο, μπορείτε να επισκεφθείτε τα Μουσεία του 
Βατικανού ή να περπατήσετε στον εμπορικό δρόμο 
Via del Corso, που ξεκινά από την Πιάτσα Βενέτσια 
και καταλήγει στην Πιάτσα ντελ Πόπολο, με εύκολη 
πρόσβαση στην Φοντάνα ντι Τρέβι, το Πάνθεον, την 
Πιάτσα Κολόνα και την πλατεία της Ισπανίας.
4η μέρα: Ρώμη - Σιένα - Φλωρεντία 
Πρωινή αναχώρηση για Φλωρεντία, με παράκαμψη 
και μικρής διάρκειας επίσκεψη στην πανέμορφη 
μεσαιωνική Σιένα. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην 
Πιάτσα Ντελ Κάμπο, την κεντρική πλατεία της 
πόλης με το υπέροχο Δημαρχείο. Εντυπωσιακός και 
ο Καθεδρικός ναός. Το μεσημέρι θα καταλήξουμε 
στην πόλη της Αναγέννησης, όπου θα δούμε 
τον επιβλητικό Καθεδρικό ναό της Παναγίας των 
Λουλουδιών, το Βαπτιστήριο, την Πιάτσα ντε λα 
Σινιορία, το Παλάτσο Βέκκιο - σημερινό Δημαρχείο 
- την εκκλησία Σάντα Κρότσε, την παλαιότερη 
γέφυρα του Άρνο, την Πόντε Βέκκιο κ.ά. Δείπνο σε 
επιλεγμένο κεντρικό εστιατόριο.
5η μέρα: Φλωρεντία - Βενετία
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την υπέροχη 

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίου ΠΑΤΡΑ-ΑΝΚΟΝΑ-ΠΑΤΡΑ σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες 
(ΑΒ4) με SUPERFAST ή MINOAN • Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο RUSSOTT 4* ή 
παρόμοιο • Εισιτήριο για το βαπορέτο της 3ης μέρας • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα 
• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος • Έμπειρος αρχηγός, συνοδός του 
γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι πόλεων, check point, parking 25 €/άτομο • Είσοδοι σε μουσεία, 
μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και λοιπά αξιοθέατα • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα και ό,τι δεν 
αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίων ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4) με W.C. • Τέσσερις 
διανυκτερεύσεις  σε ξενοδοχεία 4* • Τέσσερα πρωινά μπουφέ και τέσσερα δείπνα σε μενού 3  πιάτων (το  ένα  δείπνο  ή  γεύμα  
στο  πλοίο  της  αναχώρησης) • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος με πολυτελή κλιματιζόμενα  πούλμαν 
• Αρχηγός, συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι πόλεων, check point, parking 25 €/άτομο • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς 
χώρους και λοιπά αξιοθέατα • Εισιτήρια Βαπορέτου για την επίσκεψη στη Βενετία 15 €/άτομο • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, 
ποτά στα προσφερόμενα γεύματα ή δείπνα και ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο.

Trieste, 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. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.
6η μέρα: Βενετία - Ανκόνα/Πλοίο
Πρωινή αναχώρηση για την Ανκόνα, επιβίβαση 
στο πλοίο και τακτοποίηση στις καμπίνες. 
Διανυκτέρευση εν πλω.
7η μέρα: Πάτρα - Αθήνα
Άφιξη στο λιμάνι της Πάτρας και αναχώρηση για την 
Αθήνα με ενδιάμεση στάση, όπου φθάνουμε μετά 
από περίπου τρεις ώρες.

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

Βενετία. Άφιξη και περιήγηση στην "βασίλισσα 
της Αδριατικής". Με ιδιωτικό βαπορέτο (έξοδα 
ατομικά) φθάνουμε στην περίφημη Πλατεία 
Σαν Μάρκο για να δούμε τον επιβλητικό ναό 
του Αγίου Μάρκου, να θαυμάσουμε τον Πύργο 
του Ρολογιού των Μαυριτανών, το Παλάτι των 
Δόγηδων και την περίφημη Γέφυρα των Στεναγμών. 
Τέλος, προτείνουμε επίσκεψη σε ένα από τα 
λίγα εργαστήρια κατασκευής των περίφημων 
κρυστάλλων Murano. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Βενετία - Ανκόνα/Πλοίο
Πρωινή αναχώρηση για την Ανκόνα και επιβίβαση 
στο πλοίο. Διανυκτέρευση εν πλω.
7η μέρα: Πάτρα - Αθήνα
Άφιξη στην Πάτρα και αναχώρηση για την Αθήνα, 
όπου φθάνουμε μετά από περίπου τρεις ώρες.

Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι • Στις αναχωρήσεις 
15,22,29/6 το πρόγραμμα πραγματοποιείται 
αντίστροφα • Από 1/1/19 ισχύουν περιοριστικά 
μέτρα για την είσοδο και κυκλοφορία των πούλμαν 
στο κέντρο της Ρώμης. Έτσι ορισμένες μετακινήσεις 
μέσα στην πόλη θα γίνουν με μέσα μαζικής 
μεταφοράς και μέρος της ξενάγησης περπατώντας 
• Στην Πασχαλινή αναχώρηση 25/4 υπάρχει 
δυνατότητα παρακολούθησης της Αναστάσιμης 
Ακολουθίας σε ορθόδοξη εκκλησία της Ρώμης.

Πάντοβα, Τεργέστη Πομπηία, Ρώμη, Σιένα, Φλωρεντία, Βενετία

SMART PRICE:
Για κρατήσεις έως 45 μέρες πριν την αναχώρηση.
Επιβαρύνσεις καμπινών κατ΄ άτομο: 4κλινη εξωτερική € 35 
3κλινη εξωτερική € 65 | 3κλινη εσωτερική € 35
2κλινη εξωτερική € 85 | 2κλινη εσωτερική € 65

Επιβαρύνσεις καμπινών κατ΄ άτομο: 4κλινη εξωτερική € 35 
3κλινη εξωτερική € 65 | 3κλινη εσωτερική € 35
2κλινη εξωτερική € 85 | 2κλινη εσωτερική € 65

αναχ.: 26/4, 12/6 - 7 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο SMART PRICE

Δίκλινο 495 545

3ο άτ. έως 12 ετ. 445 445

Μονόκλινο 645 695

αναχ.: 25/4, 1,6,15,22,29/6 - 7 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 495
3ο άτ. έως 12 ετ. 445
Μονόκλινο 640

Βενετια
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ΒουΔΑΠεΣΤΗ

1η μέρα: Αθήνα - Νις/Σερβία
Αναχώρηση στις 06:30΄ από Αθήνα 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 το "Παρίσι της Ανατολής", την 
πανέμορφη 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, Ξενάγηση
Η ξενάγησή μας στο "Μαργαριτάρι του Δούναβη" ξεκινά από 
τη Βούδα και τον λόφο του Γκέλερτ. Στη συνέχεια θα δούμε 
τον Πύργο 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 ποταμού. 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. Ολοκληρώνουμε 
την ξενάγησή μας 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 την πρωτεύουσα της Τσεχίας, την 
Πράγα. Άφιξη στην "Χρυσή πόλη" και πρώτη γνωριμία με 
τα αξιοθέατά της. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Πράγα, Ξενάγηση - Κάρλοβυ Βάρυ - Πράγα
Η ξενάγηση της πόλης ξεκινά από την Καστρούπολη 
με τον μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου Βίτο. Στη συνέχεια 
κατηφορίζουμε για να δούμε τον ναό του Αγίου Γεωργίου, 
τη γέφυρα του Καρόλου, το Δημαρχείο με το Αστρονομικό 
Ρολόι, την οδό Παρισίων, την Εβραϊκή Συνοικία και τη 
γέφυρα του Τσεχ. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε το γραφικό 

καταπράσινο θέρετρο Κάρλοβυ 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 ως τόπος συνάντησης 
προσωπικοτήτων των γραμμάτων, των τεχνών και της 
πολιτικής (τσάρος Μεγάλος Πέτρος, Γκαίτε, Μπετόβεν, Μπαχ, 
Μαρξ κ.ά.). Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσουμε στα 
γραφικά δρομάκια ή να κάνουμε αγορές στα πολυάριθμα 
τουριστικά καταστήματα. Επιστροφή στην Πράγα. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Πράγα (Προαιρετική εκδρομή στη Δρέσδη)
Ημέρα ελεύθερη για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης ή 
προαιρετικά για μία εκδρομή στην ιστορική πρωτεύουσα 
της Σαξονίας, τη Δρέσδη, τη "Φλωρεντία της Γερμανίας", 
που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Έλβα. Μεγαλοπρεπή 
κτίρια μπαρόκ αρχιτεκτονικής φανερώνουν την αίγλη 
του παρελθόντος. Θα δούμε το μεγαλειώδες ανακτορικό 
συγκρότημα Τσβίνγκερ (Zwinger), ένα από τα αριστουργήματα 
της μπαρόκ αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη, που σχεδιάστηκε 
από τον Ματέους Ντάνιελ Πέπελμαν και ανοικοδομήθηκε 
σταδιακά από το 1710 ως το 1728. Σήμερα στεγάζει πολλά 
μουσεία με παγκοσμίου κύρους συλλογές. Ακολουθεί 
επίσκεψη στην πλατεία Θεάτρου και στην Καθολική Εκκλησία 
της Αυλής, ένα πραγματικό κόσμημα αρχιτεκτονικής στην 
καρδιά της προτεσταντικής Δρέσδης, που κτίστηκε μεταξύ 
1738 και 1755 από τους Gaetano Chiaveri και Christoph 
Knöffel. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στην Πράγα. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Πράγα - Βιέννη/Αυστρία
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για Αυστριακή  
πρωτεύουσα Βιέννη. Νωρίς το μεσημέρι φθάνουμε στην πόλη 
του Στράους, όπου 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. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Βιέννη - Νις/Σερβία
Πρωινή αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για την περιοχή 
της Νις. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Νις - Αθήνα
Νωρίς σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για τον συνοριακό 
σταθμό των Ευζώνων. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και 
συνεχίζουμε για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το 
βράδυ.

Σημειώσεις: • Στην Πασχαλινή αναχώρηση 25/4, θα παρακο-
λουθήσουμε την Αναστάσιμη Ακολουθία στον ορθόδοξο ναό 
της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Βουδαπέστη • Οι ανωτέρω 
εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να  πραγματοποιηθούν με 
διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι 
• Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Οκτώ διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
4* (στη Σερβία 3* ή 4*) με φόρους διαμονής • 
Ημιδιατροφή (8 πρωινά, 1 γεύμα και 7 δείπνα) • Εκδρομές, 
περιηγήσεις, ξεναγήσεις με σύγχρονα πούλμαν, σύμφωνα 
με το πρόγραμμα • Αρχηγός-συνοδός • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών 
• Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, 
αρχαιολογικούς χώρους • Ποτά στα προσφερόμενα 
γεύματα ή δείπνα • Ό,τι αναγράφεται ως προτεινόμενο 
ή προαιρετικό και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα 
περιλαμβανόμενα.

αναχ.: 25 απριλίου, 1,15,29 ιουνίου - 9 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 525

3ο άτομο έως 12 ετών 470

Μονόκλινο 750

ΒΟΥδΑΠΕΣΤΗ
ΠΡΑΓΑ - (δΡΕΣδΗ) - ΒΙΕΝΝΗ

Νις, Βουδαπέστη, Πράγα, Κάρλοβυ Βάρυ, Βιέννη (Δρέσδη)

 Βιεννη
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ΒΟΥδΑΠΕΣΤΗ (ΒΙΕΝΝΗ) - ΒΕΛΙΓΡΑδΙ
1η μέρα: Αθήνα - Νις/Σερβία
Αναχώρηση στις 06:30΄ από Αθήνα 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 την πρωτεύουσα της 
Ουγγαρίας, την Βουδαπέστη. Προσπερνώντας 
το Βελιγράδι - την πρωτεύουσα της Σερβίας 
- και το Νόβισαντ, φθάνουμε στα σύνορα 
της Ουγγαρίας και την πόλη του Σέγκετ. 
Το απόγευμα το "Παρίσι της Ανατολής", η 
πανέμορφη Βουδαπέστη, μας καλωσορίζει και 
μας προσκαλεί να την γνωρίσουμε. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο, δείπνο και προαιρετικά Μίνι 
κρουαζιέρα με τουριστικό πλοιάριο στον 
Δούναβη, απολαμβάνοντας έτσι την νυκτερινή 
όψη της πόλης. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Βουδαπέστη, Ξενάγηση 
Η ξενάγησή μας ξεκινά από τη Βούδα και τον 
λόφο του Γκέλερτ. Στη συνέχεια θα δούμε τον 
Πύργο 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. Ολοκληρώνουμε την ξενάγησή μας 
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 (Βιέννη)
Αφιερώσετε σήμερα την ημέρα σας στην 
πόλη, για περιπάτους, επισκέψεις, αγορές ή 

Περιλαμβάνονται: • 5  διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (στη Σερβία 3*) με φόρους διαμονής • 
Ημιδιατροφή (5 πρωινά, 1 γεύμα, 4 δείπνα) • Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις με σύγχρονα πούλμαν, 
σύμφωνα με το πρόγραμμα • Αρχηγός-συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς 
έως 75 ετών • 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 στα περιλαμβανόμενα.

εναλλακτικά μπορείτε να ακολουθήσετε την 
πρότασή μας για προαιρετική ημερήσια εκδρομή 
στη Βιέννη. Η περίπου τρίωρη διαδρομή μας 
θα μας οδηγήσει στην πόλη του Στράους, όπου 
κατά την περιήγησή μας 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. Χρόνος ελεύθερος 
και επιστροφή στη Βουδαπέστη. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Βουδαπέστη - Βελιγράδι - Νις/Σερβία
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα 
της Σερβίας, το Βελιγράδι. Σύντομη γνωριμία 
με την πόλη και συνεχίζουμε για Νις. Άφιξη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Νις - Αθήνα
Νωρίς σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για 
τον συνοριακό σταθμό των Ευζώνων. Έλεγχος 
ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχίζουμε για την 
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το βράδυ. 

Σημειώσεις: • Στην Πασχαλινή αναχώρηση 
25/4, θα παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη 
Ακολουθία στον ορθόδοξο ναό της Κοίμησης 
της Θεοτόκου στην Βουδαπέστη • Οι 
ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς 
να παραλειφθεί κάτι • Τελικό πρόγραμμα με το 
ενημερωτικό σας.

αναχ.: 25/4, 1,15,22,29/6 - 6 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 325
3ο άτ. έως 12 ετ. 290
Μονόκλινο 450

αναχ.: 25/4, 15,29/6 - 7 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 465
3ο άτ. έως 12 ετ. 415
Μονόκλινο 640

Β Ο Υ δ Α Π Ε Σ Τ Η
Μ Π Ρ Α Τ Ι Σ Λ Α Β Α  -  Β Ι Ε Ν Ν Η
Νις, Βελιγράδι, Βουδαπέστη, Παραδουνάβια Χωριά, 

Μπρατισλάβα, Βιέννη

1η μέρα: Αθήνα - Νις/Σερβία
Αναχώρηση στις 06:00΄ από Αθήνα και μέσω του 
συνοριακού σταθμού των Ευζώνων θα φθάσουμε 
στην περιοχή της Νις. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Νις - Βελιγράδι - Βουδαπέστη/Ουγγαρία
Η σημερινή διαδρομή με μικρή στάση στο Βελιγράδι, 
μας οδηγεί στην πανέμορφη Βουδαπέστη. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Βουδαπέστη, Ξενάγηση
Ξεκινάμε σήμερα την ξενάγησή μας από την 
Πέστη και την Πλατεία των Ηρώων. Στην λεωφόρο 
Αντράσσυ θα δούμε την Όπερα και το Κοινοβούλιο, 
ενώ, διασχίζοντας την Γέφυρα των Αλυσίδων, 
θα βρεθούμε στην Βούδα για να επισκεφθούμε 
τον Πύργο των Ψαράδων, τον Λόφο του Γκέλερτ, 
την εκκλησία του Ματία και να απολαύσουμε 
την εξαιρετική θέα της πόλης με τις επιβλητικές 
γέφυρες και το νησάκι της Μαργαρίτας στη μέση 
του Δούναβη. Γεύμα και στον ελεύθερο χρόνο, 
μπορείτε να επισκεφθείτε τον εμπορικό δρόμο Vaci 
ή να κάνετε μια μίνι κρουαζιέρα στον Δούναβη 
(προαιρετικά). Για το βράδυ σας προτείνουμε 
(προαιρετικά) διασκέδαση σε παραδοσιακή 
ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά και κρασί.
4η μέρα: Βουδαπέστη - Παραδουνάβια Χωριά - 
Μπρατισλάβα
Πρωινή αναχώρηση για την Καμπή του Δούναβη. 
Πρώτος μας σταθμός το χωριό των καλλιτεχνών 
Άγιος Ανδρέας, με τα γραφικά σοκάκια και τα 
όμορφα τουριστικά καταστήματα. Ακολουθεί το 
Βίσσεγκραντ, με το άλλοτε λαμπρό Βασιλικό 
ανάκτορο, από το οποίο σώζονται μόνο λίγα 
ερείπια, ενώ η αναγεννησιακού ρυθμού επίσημη 
αυλή υποδοχής αναστηλώθηκε με βάση τα 
παλιά σχέδια. Χρόνος ελεύθερος για βόλτες και 
γεύμα (προαιρετικά) στην πρώτη πρωτεύουσα 
της Ουγγαρίας, το Έστεργκομ. Στη συνέχεια 
θα διασχίσουμε τη γέφυρα που ενώνει τις δύο 
όχθες του Δούναβη για να περάσουμε στην πόλη 

Περιλαμβάνονται: • Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* (στη Σερβία 3*) με φόρους διαμονής • Ημιδιατροφή (6 πρωινά, 1 γεύμα, 5 
δείπνα) • Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν, βάσει προγράμματος • Αρχηγός-συνοδός • 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους • Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα ή δείπνα • Ό,τι 
αναγράφεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό και ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.

Στούροβο της Σλοβακίας και να καταλήξουμε στην 
πρωτεύουσά της Μπρατισλάβα, που βρίσκεται στα 
σύνορα της χώρας με την Αυστρία και την Ουγγαρία 
και σχετικά κοντά στα σύνορα με την Τσεχία. Άφιξη 
και περιήγηση της πόλης. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Μπρατισλάβα,
Ημερήσια εκδρομή στη Βιέννη
Πρωινή αναχώρηση για Βιέννη. Φθάνοντας θα 
δούμε τα κτίρια της Δακτυλίου Λεωφόρου (Ring), 
την κρατική Όπερα, τα μουσεία Φυσικής Ιστορίας 
και Τέχνης, τους αυτοκρατορικούς και λαϊκούς 
κήπους, το παλάτι Χόφμπουργκ, το Κοινοβούλιο, 
το Δημαρχείο, το Χρηματιστήριο, το Πανεπιστήμιο, 
την πλατεία Σβάρτσενμπεργκ, τον Καθεδρικό ναό 
του Αγίου Στεφάνου, τον ελληνορθόδοξο ναό και την 
Griechen Casse, την πάροδο των Ελλήνων, για να 
καταλήξουμε στο σπουδαιότερο παλάτι της Βιέννης, 
το Σενμπρούν. Εσωτερική επίσκεψη των σαράντα 
σπουδαιότερων διαμερισμάτων. Χρόνος ελεύθερος 
για περιπάτους και επιστροφή στην Μπρατισλάβα. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Μπρατισλάβα - Νις/Σερβία
Πρωινή αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για την 
περιοχή της Νις. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Νις - Αθήνα
Νωρίς σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για 
την Αθήνα μέσω του συνοριακού σταθμού των 
Ευζώνων. Άφιξη το βράδυ.
Σημειώσεις: • Στην Πασχαλινή αναχώρηση 25/4, 
θα παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη Ακολουθία 
στον ορθόδοξο ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου 
στην Βουδαπέστη • Οι ανωτέρω εκδρομές, 
επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με 
διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι.

ΒεΛιγραΔι μπρατιΣΛαΒα
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΕΛΛΑ∆Α

Μονή Αλατζά

Βάρνα

Φιλιππούπολη
Μπόροβετς

Κομοτηνή
Ξάνθη

ΜεσημβρίαΜεσημβρία

ΑγχίαλοςΑγχίαλος
ΜπουργκάςΜπουργκάς

ΣωζόποληΣωζόπολη

ΔιδυμότειχοΔιδυμότειχο
Προμαχώνας

μεΣημΒρια

 φιΛιππουποΛη

1η μέρα: Αθήνα - Μπόροβετς
Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:00΄ για τον συνοριακό σταθμό 
του Προμαχώνα. Διέλευση των συνόρων και συνεχίζουμε τη 
διαδρομή μας για το γνωστό χειμερινό θέρετρο Μπόροβετς. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Μπόροβετς - Φιλιππούπολη - Σωζόπολη
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την ιστορική 
Φιλιππούπολη, την δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Βουλγαρίας. 
Κατά την περιήγησή μας θα επισκεφθούμε την παλιά πόλη, θα 
δούμε τους μιναρέδες Ντζουμάγια και Ιμαρέτ, το σπίτι-μουσείο 
του Κουγιουμτζόγλου, το αρχαίο Ρωμαϊκό αμφιθέατρο κ.ά. 
Η όμορφη διαδρομή μας συνεχίζεται προς τις γραφικές 
ακτές της Μαύρης Θάλασσας και τη Σωζόπολη (Αρχαία 
Απολλωνία), ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά θέρετρα της 
Βουλγαρίας. Ιδρύθηκε από Έλληνες αποίκους τον 7ο π.Χ. 
αιώνα με την ονομασία Άνθεια, ενώ σύντομα μετονομάστηκε 
σε Απολλωνία, λόγω του ναού του Απόλλωνα που βρισκόταν 
στην περιοχή. Με αμμώδεις παραλίες, παραδοσιακή 
βουλγαρική αρχιτεκτονική και γραφικά πλακόστρωτα στενά, 
προσελκύει πλήθος τουριστών κάθε χρόνο. Σήμερα, πολλοί 
κάτοικοι της παλιάς πόλης, απόγονοι των Ελλήνων που 
δεν μετανάστευσαν, εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την 
Ελληνική γλώσσα και να κρατούν τις παραδόσεις μέσα 
από τον τοπικό Ελληνο-βουλγαρικό σύλλογο. Σημαντικά 
σημεία αναφοράς, οι εκκλησίες της Αγίας Μαρίας (Sveta 
Bogoroditsa), του Αγίου Ζώσιμου, του Αγίου Γεωργίου και των 
Αγίων Κύριλλου και Μεθόδιου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
δείπνο και προαιρετική παρακολούθηση της περιφοράς του 
Επιταφίου σε ορθόδοξη εκκλησία.

3η μέρα: Σωζόπολη - Μονή Αλατζά - Βάρνα - Μεσημβρία
Σωζόπολη
Πρώτος σταθμός της μαγευτικής μας διαδρομής στις ακτές της 
Μαύρης Θάλασσας, η Μονή Αλατζά. Κτισμένη εξ ολοκλήρου 
μέσα σε βράχο, υπήρξε κατά τον μεσαίωνα κατοικία ασκητών, 
ενώ σήμερα εξακολουθεί να προσελκύει θαυμαστές της 
ιστορίας και του μυστικισμού. Επόμενος σημαντικός σταθμός 

μας η Βάρνα, όπου κατά τη σύντομη περιήγησή μας θα δούμε 
την πλατεία της 9ης Σεπτεμβρίου, το Εθνικό Θέατρο, την 
Όπερα, την Εκκλησία της Αποκαθήλωσης και το Ενυδρείο. 
Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και γεύμα (προαιρετικά). 
Συνεχίζουμε για την πόλη της Μεσημβρίας με τις 42 εκκλησίες, 
τα τείχη της Αγίας Σοφίας (παλιά Μητρόπολη) και την παλιά 
πόλη, που βρίσκεται υπό την αιγίδα της UNESCO. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας στη Σωζόπολη και δείπνο. Το βράδυ θα 
παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη Ακολουθία σε ορθόδοξη 
εκκλησία της πόλης και αμέσως μετά, με την παραδοσιακή 
μαγειρίτσα και τα κόκκινα αυγά, θα κλείσουμε ευχάριστα 
αυτήν την πολύ σημαντική ημέρα. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Σωζόπολη - Αγχίαλος - Μπουργκάς (Πύργος)
Σωζόπολη
Η περιπλάνησή μας στις γραφικές ακτές της Μαύρης 
Θάλασσας συνεχίζεται και σήμερα, με την επίσκεψή μας 
στην Αγχίαλο, όπου θα δούμε την άλλοτε Ελληνική Μονή 
του Αγίου Γεωργίου, αλλά και στο Μπουργκάς (Πύργος), το 
μεγαλύτερο λιμάνι της Βουλγαρίας, όπου θα έχουμε χρόνο 
για να περπατήσουμε στο μεγάλο παραθαλάσσιο πάρκο 
και στον εμπορικό πεζόδρομο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας το μεσημέρι. Πασχαλινό γεύμα με αρνί, κρασί … και 
το γλέντι ξεκινάει, αφού το ηχοσύστημα του ξενοδοχείου 
θα παίζει ελληνική μουσική και θα συνεχιστεί και με 
φολκλορικό πρόγραμμα. Το απόγευμα περπατήστε στα 
γραφικά πλακόστρωτα και γνωρίστε καλύτερα την πόλη. 
Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Σωζόπολη - Διδυμότειχο - Ξάνθη (ή Κομοτηνή)
Πρωινή αναχώρηση για Ξάνθη μέσω Σβίλεγκραντ, με 
ενδιάμεση στάση στο Διδυμότειχο. Άφιξη το βράδυ στο 
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Ξάνθη (ή Κομοτηνή) - Αθήνα
Αναχώρηση για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το 
βράδυ.

Περιλαμβάνονται: • Μια  διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο 
LION 4* στο Μπόροβετς, με πρωινό και δείπνο • Τρεις 
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο SELENA 4* στη 
Σωζόπολη • Οι φόροι διαμονής • Τρία πρωινά μπουφέ 
• Δείπνο τη Μεγάλη Παρασκευή (μενού 3 πιάτων με 
νηστίσιμα) • Δείπνο το Μεγάλο Σάββατο πριν την 
Ανάσταση (μενού 3 πιάτων) • Αναστάσιμο δείπνο 
με παραδοσιακή μαγειρίτσα και κόκκινα αυγά μετά 
την Ανάσταση • Πασχαλινό γεύμα την Κυριακή του 
Πάσχα (μενού 3 πιάτων με κυρίως πιάτο αρνί) και κρασί 
• Μουσική κάλυψη στο Πασχαλινό γεύμα με ελληνικά 
τραγούδια από το ηχοσύστημα του ξενοδοχείου και 
φολκλορικό πρόγραμμα • Μια διανυκτέρευση στην 
Ελλάδα σε ξενοδοχείο 3* με πρωινό μπουφέ • Εκδρομές, 
περιηγήσεις, ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 
• Αρχηγός-συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, 
αρχαιολογικούς χώρους • Ποτά στα προσφερόμενα 
γεύματα ή δείπνα • Ό,τι αναγράφεται ως προτεινόμενο 
ή προαιρετικό και ό,τι δεν αναγράφεται στα 
περιλαμβανόμενα.

αναχ.: 25 απριλίου, 12 ιουνίου - 6 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 285

3ο άτομο έως 12 ετών 260

Μονόκλινο 370

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΜΑΥΡΗΣ θΑΛΑΣΣΑΣ

Μπόροβετς, Φιλιππούπολη, Σωζόπολη, Μονή Αλατζά, Βάρνα, Μεσημβρία, Αγχίαλος, Μπουργκάς (Πύργος), ξάνθη ή Κομοτηνή

Σημειώσεις: • Πιθανόν η διανυκτέρευση εντός Ελλάδος 
να γίνει στην Κομοτηνή και όχι στην Ξάνθη • Οι ανωτέρω 
εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με 
διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι • Τελικό 
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Τιμές Αγίου Πνεύματος αναμένονται

Διαμονή στο υπέροχο SELENA HOTEL, στη μαγευτική παραλία της Σωζόπολης
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αναχ.: 25/4, 15/6 - 5 μέρες

Τιμές κατ’ άτομο 25 Απριλίου 15 ίουνίου*

Δίκλινο 265 245

3ο άτ. έως 12 ετ. 240 220

Μονόκλινο 340 340

Π Α Ρ Α δ Ο Σ Ι Α Κ Ο  Π Α Σ Χ Α
Σ Τ Η  Λ Ι Μ Ν Η  Τ Η Σ  Ο Χ Ρ Ι δ Α Σ

Οχρίδα, Μαύροβο, Φαράγγι Ράντικα, Όσιος Ναούμ,
Στρούγκα, Μπίτολα

1η μέρα: Αθήνα - Λίμνη Οχρίδας 
Αναχώρηση στις 06:45΄ από Αθήνα για 
τον συνοριακό σταθμό της Νίκης. Έλεγχος 
ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχίζουμε 
μέσω της πόλης Μπίτολα (ή Μοναστήρι), για 
να φθάσουμε το απόγευμα στη γραφική λίμνη 
της Οχρίδας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Οχρίδα, Φαράγγι Ράντικα, Μαύροβο
Μια πολύ όμορφη περιοχή θα ξετυλιχθεί 
σήμερα μπροστά μας, καθώς θα διασχίζουμε 
το μεγάλο φαράγγι Ράντικα, δίπλα στον 
ποταμό Ντριμ, όπου η φύση κάνει πολύ 
έντονη την παρουσία της σε μια πανδαισία 
χρωμάτων. Μέσω Ντέμπαρ/Δίβρης φθάνουμε 
στη μονή του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή. 
Επίσκεψη και συνεχίζουμε για το Μαύροβο, 
που βρίσκεται στις όχθες της ομώνυμης 
λίμνης. Σχετική παραμονή και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο το απόγευμα. Χρόνος ελεύθερος 
για βόλτες στα πλακόστρωτα σοκάκια της 
Στρούγκας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Οχρίδα, Όσιος Ναούμ, Μίνι 
κρουαζιέρα 
Ξεχωριστή η σημερινή εμπειρία, αφού με 
τουριστικό πλοιάριο και υπό τους ήχους 
ζωντανής μουσικής θα περιηγηθούμε στις 
όμορφες ακτές τις λίμνης και θα φθάσουμε 
στο ωραιότατο βυζαντινό μοναστήρι του 
Όσιου Ναούμ, στη νότια πλευρά της 
λίμνης, με τις εκπληκτικές τοιχογραφίες. 
Είναι κτισμένο τον 10ο αιώνα, όταν όλη 
αυτή η περιοχή ήταν έδρα Ελληνορθόδοξης 
αρχιεπισκοπής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Το βράδυ παρακολούθηση της Αναστάσιμης 

Περιλαμβάνονται: • Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο DRIM 4* με φόρους διαμονής • 4 πρωινά 
μπουφέ • 4 δείπνα μπουφέ, τα δύο με ζωντανή μουσική (Μεγάλο Σάββατο και Κυριακή του Πάσχα) • 
Παραδοσιακό Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική την Κυριακή του Πάσχα • Μίνι κρουαζιέρα στη 
λίμνη με ξενάγηση •Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν, σύμφωνα με 
το πρόγραμμα • Αρχηγός-συνοδός • Τοπικός ξεναγός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους 
εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους • Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα 
ή δείπνα • Ό,τι αναγράφεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό και ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.

ακολουθίας. Αναστάσιμο δείπνο και 
διασκέδαση. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Οχρίδα, Θέρετρο Στρούγκα
Πρωινή επίσκεψη στην πανέμορφη πόλη της 
Οχρίδας, που βρίσκεται φωλιασμένη στην 
όχθη της ομώνυμης λίμνης. Θα περιηγηθούμε 
στα γραφικά στενά πλακόστρωτα δρομάκια, 
θα δούμε τα παλιά αρχοντικά και τις 
βυζαντινές εκκλησίες του Αγίου Κλήμεντα και 
της Αγίας Σοφίας. Θα επισκεφθούμε επίσης 
τα μικρομάγαζα με τα είδη λαϊκής τέχνης 
και κεραμικής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 
παραδοσιακό Πασχαλινό γεύμα και ζωντανή 
μουσική. Ξεκούραση και το γλέντι συνεχίζεται 
το βράδυ με δείπνο και διασκέδαση με 
ζωντανή μουσική. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Οχρίδα - Μπίτολα/Μοναστήρι - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για την Μπίτολα (ή 
Μοναστήρι), που είχε ιδρυθεί ως Ηράκλεια 
Λυγκηστίς στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. 
από τον Φίλιππο Β΄ της Μακεδονίας. Λίγος 
χρόνος για να γνωρίσουμε την πόλη και στη 
συνέχεια μέσω του συνοριακού σταθμού της 
Νίκης και με ενδιάμεσες στάσεις, φθάνουμε 
το βράδυ στην Αθήνα.

αναχ.: 25/4, 1,15,29/6 - 6 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 335
3ο άτ. έως 12 ετ. 300
Μονόκλινο 460

Σ Ο Φ Ι Α
Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  -  Κ Α Ρ Π Α θ Ι Α

Σόφια, Σινάια, Παλάτι Πέλες, Κάστρο Μπραν (Πύργος Δράκουλα), 
Μπρασόβ, Βουκουρέστι, Βελίκο Τίρνοβο, Σαντάνσκι

1η μέρα: Αθήνα - Σόφια
Αναχώρηση από Αθήνα στις 06:30΄ για τον 
συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα. Διέλευση των 
συνόρων και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για 
Σόφια. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Σόφια - Σινάια
Σύντομη περιήγηση στην πρωτεύουσα της 
Βουλγαρίας και αναχώρηση για τα θρυλικά 
Καρπάθια και την μεσαιωνική ορεινή πόλη-θέρετρο 
Σινάια, το "μαργαριτάρι των Καρπαθίων", όπως 
επονομάζεται, χάρη στην πανέμορφη τοποθεσία 
της και την πλούσια ιστορία της. Άφιξη το βράδυ. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Σινάια - Παλάτι Πέλες - Κάστρο Μπραν 
(Πύργος Δράκουλα) - Μπρασόβ - Βουκουρέστι
Ξεκινάμε την περιήγησή μας στα Καρπάθια με 
επίσκεψη στο περίφημο παλάτι Πέλες, παλιά 
κατοικία Ρουμάνων ηγετών, καθώς και στο 
ορθόδοξο Μοναστήρι που έκτισε το 1695 ο 
Μιχαήλ Καντακουζηνός όταν επέστρεψε από το 
Σινά και από το οποίο πήρε το όνομά της η πόλη. 
Συνεχίζουμε για το περίφημο Κάστρο Μπραν, 
γνωστό και ως "Πύργος του Δράκουλα" ή "Κάστρο 
του Κόμη Δράκουλα". Στη συνέχεια αναχωρούμε 
για την μεσαιωνική πόλη Μπρασόβ με την γοτθικού 
ρυθμού Μαύρη Εκκλησία και φθάνουμε το βράδυ 
στο Βουκουρέστι. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Βουκουρέστι, Ξενάγηση 
Κατά τη σημερινή πανοραμική ξενάγησή μας 
στην πόλη θα δούμε το "Παλάτι της Άνοιξης" - το 
πολυτελέστατο ανάκτορο στο οποίο διέμεινε η 
οικογένεια Τσαουσέσκου - το μοναδικό στο είδος 
του Μουσείο του Χωριού, το Palatul Parlamentului 
- πρώην "Σπίτι του Λαού" και νυν Κοινοβούλιο, 
κτισμένο από τον Τσαουσέσκου (το δεύτερο 
μεγαλύτερο δημόσιο κτίριο στον κόσμο, μετά 
το Πεντάγωνο των ΗΠΑ), το φημισμένο μέγαρο 
μουσικής Αντενέουμ, την Αψίδα του Θριάμβου, το 
Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία του 

Περιλαμβάνονται: • 5 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* με φόρους διαμονής • Ημιδιατροφή (5 πρωινά, 5 δείπνα) • Εκδρομές, 
περιηγήσεις, ξεναγήσεις με σύγχρονο πούλμαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα • Αρχηγός-συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους • Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα ή δείπνα • Ό,τι 
αναγράφεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό και ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.

Ευαγγελισμού, τον Πύργο της Φωτιάς/Μουσείο 
του Πυροσβέστη και την Στρατιωτική Ακαδημία. 
Χρόνος ελεύθερος στην παλιά πόλη. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Βουκουρέστι - Βελίκο Τίρνοβο - Σόφια
Πρωινή αναχώρηση για Σόφια. Σημαντικός 
σταθμός στη διαδρομή μας το Βελίκο Τίρνοβο, μια 
πόλη της βορειοκεντρικής Βουλγαρίας κτισμένη 
στις όχθες του ποταμού Γιάντρα, γνωστή ως η 
ιστορική πρωτεύουσα της δεύτερης Βουλγαρικής 
αυτοκρατορίας. Αναφέρεται συχνά ως "η πόλη των 
τσάρων" και προσελκύει πολλούς επισκέπτες χάρη 
στη μοναδική της αρχιτεκτονική. Έως το 1965 το 
όνομα της πόλης ήταν Τάρνοβο και μέχρι σήμερα 
η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται από πολλούς. 
Άφιξη το βράδυ στη Σόφια. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Σόφια - Σαντάνσκι - Αθήνα
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την 
πανέμορφη λουτρόπολη Σαντάνσκι, που είναι 
κτισμένη στις όχθες του ποταμού Σαντάνσκα 
Μπίστριτσα. Χαρακτηριστικό της είναι το μεγάλο 
δέντρο στην κεντρική πλατεία, δίπλα στο αρχαίο 
μαρμάρινο σιντριβάνι. Συνεχίζουμε για την Αθήνα 
μέσω του συνοριακού σταθμού των Ευζώνων. 
Άφιξη το βράδυ.
Σημειώσεις: • Στην Πασχαλινή αναχώρηση 25/4, 
θα παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη Ακολουθία 
στο Πατριαρχείο του Βουκουρεστίου και θα δοθεί 
πασχαλινό γεύμα με αρνί στο εστιατόριο του 
ξενοδοχείου, αντί δείπνου • Οι ανωτέρω εκδρομές, 
επισκέψεις ενδέχεται να  πραγματοποιηθούν με 
διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι • 
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Ζητήστε μας το Πρόγραμμα 
"Βυζαντινή Οχρίδα" με αναχώρηση 

15 Ιουνίου, από 245 €/άτομο.

ΒουκουρεΣτι  Λιμνη τηΣ οχριΔαΣ
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μαναΣιγια

ΣΕΡΒΙΑ

Νις

Βελιγράδι

Τόπολα

Σρέμσκι
Καρλόβτσι

Νόβισαντ

Σκόπια

Μονή
Μανάσιγια

Μονή
Ραβάνιτσα

Φρούσκα Γκόρα
& Μοναστήρια

Ο δ Ο Ι Π Ο Ρ Ι Κ Ο   Σ Τ Η Ν
Ο Ρ θ Ο δ Ο Ξ Η   Σ Ε Ρ Β Ι Α

Νις, Μοναστήρια Μανάσιγια και Ραβάνιτσα, Βελιγράδι, Εθνικό Πάρκο Φρούσκα Γκόρα, Μοναστήρια Χόποβο και Κρούσεντολ,
Σρέμσκι Καρλόβτσι, Νόβισαντ, Τόπολα, Σκόπια

1η μέρα: Αθήνα - Νις/Σερβία
Αναχώρηση στις 06:15΄ από Αθήνα για τον συνοριακό 
σταθμό των Ευζώνων. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και 
συνεχίζουμε για την περιοχή της Νις. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: Νις - Μοναστήρια Μανάσιγια και Ραβάνιτσα
Βελιγράδι 
Σύντομη περιήγηση στην τρίτη σε πληθυσμό πόλη της 
Σερβίας και αναχώρηση για την κοιλάδα του Μοράβα, 
όπου θα επισκεφθούμε τα καστρομονάστηρα Μανάσιγια 
και Ραβάνιτσα. Κτισμένα στα τέλη του 14ου - αρχές 15ου 
αιώνα, περιβάλλονται από εντυπωσιακά τείχη με πύργους 
και αποτελούν την κορυφαία έκφραση της Σχολής Μοράβα 
και το κύκνειο άσμα της Βυζαντινής τέχνης στη Σερβία. Νωρίς 
το βράδυ θα καταλήξουμε στην πρωτεύουσα της Σερβίας, το 
πανέμορφο Βελιγράδι. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: Βελιγράδι, Ξενάγηση 
Η πρωινή μας περιήγηση στο Βελιγράδι θα ξεκινήσει από το 
φρούριο Κάλεμεγκνταν, σήμα κατατεθέν της πόλης, κτισμένο 
στη συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάβου, με μοναδική 
θέα προς το Νέο Βελιγράδι και το Ζέμουν. Θα περπατήσουμε 
προς τη Μητρόπολη του Βελιγραδίου, περνώντας από το άκρο 
της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, αγαπημένος πεζόδρομος ντόπιων 
και επισκεπτών με εντυπωσιακά κτίρια του 19ου αιώνα, 
που τώρα στεγάζουν μοντέρνα εμπορικά μαγαζιά, κομψά 
καφέ και εστιατόρια. Συνεχίζουμε προς το Νέο Βελιγράδι, 
αφού περάσουμε τη γέφυρα Μπράνκο στον ποταμό Σάββα, 
που χωρίζει την Παλιά από τη Νέα πόλη. Αφού δούμε το 
μοντέρνο Βελιγράδι, θα περάσουμε από τη νέα γέφυρα Άντα, 
για να γνωρίσουμε ένα από τα πολλά γνωστά πάρκα του 
Βελιγραδίου, το Τόπσιντερ. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε 
προς τις αριστοκρατικές περιοχές του Βελιγραδίου για να 
επισκεφθούμε το "σπίτι των λουλουδιών", το μαυσωλείο του 
Τίτο και θα συνεχίσουμε για τον ναό του Αγίου Σάββα, μία 
από τις μεγαλύτερες Ορθόδοξες εκκλησίες του κόσμου. Η 
περιήγησή μας ολοκληρώνεται στην πλατεία Σλάβια, όπου 
θα δούμε τα βομβαρδισμένα κτίρια από τον τελευταίο πόλεμο, 

το κτίριο της Κυβέρνησης, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο 
και την πλατεία της Δημοκρατίας. Χρόνος ελεύθερος για 
βόλτες ή για μια προαιρετική μίνι κρουαζιέρα στον Δούναβη 
(καιρού επιτρέποντος). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Βελιγράδι, Εθνικό Πάρκο Φρούσκα Γκόρα, 
Μοναστήρια Χόποβο και Κρούσεντολ, Σρέμσκι Καρλόβτσι, 
Νόβισαντ 
Ολοήμερη εκδρομή στην πεδιάδα της Βοϊβοντίνας και στον 
Εθνικό Δρυμό Φρούσκα Γκόρα. Η μήκους 80 χιλιομέτρων 
χαμηλή οροσειρά της Φρούσκα Γκόρα, η οποία αναπτύσσεται 
σε παράλληλη διάταξη με τον ρου του Δούναβη, αποτελεί τη 
μοναδική φυσική "παρένθεση" στην απέραντη πεδιάδα της 
Βοϊβοντίνας. Το βουνό φθάνει στο ψηλότερό του σημείο μόλις 
τα 539 μέτρα. Φιδίσιες διαδρομές ανάμεσα σε δασωμένους 
λόφους με οργιαστική βλάστηση, πολύτιμη ποικιλία χλωρίδας 
και πανίδας, οινοποιεία, ήρεμα χωριουδάκια και μοναστήρια 
της περιόδου 15ου-18ου αιώνα, όπως το Χόποβο και το 
Κρούσεντολ τα οποία θα επισκεφθούμε, συνθέτουν ένα τοπίο 
μοναδικό. Θα γνωρίσουμε τη μικρή πόλη Σρέμσκι Καρλόβτσι 
με το Πατριαρχείο, την Σέρβικη ορθόδοξη εκκλησία και το 
Νομαρχιακό μουσείο. Συνεχίζουμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη 
πόλη της Σερβίας και πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνας, το 
Νόβισαντ, το άψογα διατηρημένο ιστορικό κέντρο του οποίου, 
κοσμούν κτίρια διαφόρων αρχιτεκτονικών ρυθμών. Επίσκεψη 
στην πόλη, ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στο Βελιγράδι. Η 
περιοχή Σκαντάρλια αποτελεί μια πολύ καλή πρόταση για τη 
βραδινή σας διασκέδαση. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: Βελιγράδι - Τόπολα - Σκόπια
Πρωινή αναχώρηση για την Τόπολα, πόλη κτισμένη στην 
καρδιά των μεγάλων σέρβικων αμπελώνων, γνωστή για την 
παραγωγή κρασιού και κέντρο ιστορικών γεγονότων κατά 
τη διάρκεια του 18ου, 19ου και 20ου αιώνα. Εδώ εκλέχθηκε 
αρχηγός της πρώτης Σερβικής επανάστασης κατά της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας (1804-1813), ο εθνικός ήρωας της 
χώρας Καραγιώργης Σερβίας. Από τον λόφο Όπλενακ με την 

εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και το μαυσωλείο της Σέρβικης 
βασιλικής οικογένειας, θα απολαύσουμε μια πανοραμική θέα 
στην περιοχή. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για τα Σκόπια. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Σκόπια - Αθήνα
Σύντομη περιήγηση της πόλης και αναχώρηση μέσω του 
συνοριακού σταθμού των Ευζώνων για την Αθήνα. Άφιξη νωρίς 
το βράδυ. 

Σημειώσεις: • Στην Πασχαλινή αναχώρηση 25/4/19, το  Μεγάλο 
Σάββατο (3η μέρα  της  εκδρομής), έχει προγραμματισθεί 
παρακολούθηση της Αναστάσιμης Ακολουθίας σε  Ορθόδοξο  
ναό  του  Βελιγραδίου • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς 
να παραλειφθεί κάτι • Σε ορισμένες αναχωρήσεις το πρόγραμμα 
πραγματοποιείται και αντίστροφα • Τελικό πρόγραμμα με το 
ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • 5 Διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα 
ξενοδοχεία 3*, 4* (Νις: HTL VIDIKOVAC 3*, Βελιγράδι: ΗTL 
SUMADIJIA 4*, Σκόπια: HTL BEST WESTERN TURUST 
4* ή παρόμοια) με φόρους διαμονής • Ημιδιατροφή (5 
πρωινά, 5 δείπνα) • Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις με 
σύγχρονο πούλμαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα • Αρχηγός-
συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για 
τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς 
χώρους • Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα ή δείπνα • Ό,τι 
αναγράφεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό και ό,τι δεν 
αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.

αναχ.: 25 απριλίου, 12 ιουνίου - 6 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο 315
3ο άτομο έως 12 ετών 285
Μονόκλινο 430



60

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

1η μέρα: Αθήνα - Ξάνθη 
Αναχώρηση στις 07:30΄ από Αθήνα για Ξάνθη, με μικρές 
ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας και 
χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Ξάνθη - Σμύρνη
Πολύ νωρίς σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για τη Σμύρνη, 
όπου θα φθάσουμε το βράδυ μέσω του συνοριακού σταθμού 
των Κήπων και των στενών των Δαρδανελίων. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Σμύρνη
Η Σμύρνη είναι μία πόλη στην οποία ο πολυπολιτισμικός 
χαρακτήρας του παρελθόντος της είναι εμφανής ακόμα και σήμερα. 
Κατά τη διάρκεια της πρωινής περιήγησής μας θα περάσουμε 
από το Μπαϊρακλί, την περιοχή όπου ιδρύθηκε η αρχαία Σμύρνη, 
θα οδηγηθούμε στο πολυτελές Κορδελιό με τον όμορφο εμπορικό 
πεζόδρομο και θα φθάσουμε στη σύγχρονη "Μπλε Πόλη" (Mavi 
Sehir). Εν συνεχεία θα δούμε το παλιό Στάδιο του Πανιωνίου 
στην Πούντα και θα καταλήξουμε στην προκυμαία της Σμύρνης. 
Θα περιπλανηθούμε στα Σχοινάδικα, στο Παραλλέλι και στην 
Μπελαβίστα, θαυμάζοντας τα παλιά ελληνικά αρχοντικά και θα 
μεταβούμε στην πλατεία του Κονάκ με τον Πύργο του Ρολογιού 
- σύμβολο της πόλης. Χρόνος ελεύθερος για να επισκεφθείτε το 
πολύβουο παζάρι της Σμύρνης, το Κεμέραλτι (Kemeralti). Δείπνο 
και παρακολούθηση της Αναστάσιμης Ακολουθίας στον Ιερό Ναό 
της Αγίας Φωτεινής. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Σμύρνη - Έφεσος - Κιρκιντζέ - Κουσάντασι - Σμύρνη
Πρωινή αναχώρηση για να επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό 
χώρο της Εφέσου, η οποία υπήρξε για περισσότερα από 1.000 
χρόνια, μία από τις μεγαλουπόλεις του αρχαίου κόσμου και 
πρωτεύουσα του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Πρόκειται για 
τον πιο καλοδιατηρημένο και πολυσύχναστο αρχαιολογικό 
χώρο της Τουρκίας. Ξενάγηση στην αρχαία πόλη (βιβλιοθήκη 
του Κέλσου, ναός της Αρτέμιδος, αρχαίο θέατρο, αγορές, 
λουτρά κ.ά.). Αμέσως μετά συνεχίζουμε για το γραφικό χωριό 
Κιρκιντζέ με την μοναδική αρχιτεκτονική και τα παραδοσιακά 
σπίτια, γνωστό στους Έλληνες από το μυθιστόρημα της Διδώς 
Σωτηρίου "Ματωμένα Χώματα". Στην είσοδο του ιστορικού 
χωριού δεσπόζει το Ελληνικό σχολείο του 1884, φτιαγμένο 

με έξοδα της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας του Ομηρείου 
Παρθεναγωγείου Σμύρνης, το οποίο λειτουργούσε μέχρι το 1922. 
Τελευταίος σταθμός μας για σήμερα, το πασίγνωστο τουριστικό 
λιμάνι του Κουσάντασι (Νησί των πουλιών) με την παραλιακή 
ζώνη γεμάτη τουριστικά καταστήματα και το κάστρο του να 
δεσπόζει. Επιστροφή στη Σμύρνη αργά το απόγευμα. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Σμύρνη - Πέργαμος - Αϊβαλί - Τροία - Τσανάκαλε/
Δαρδανέλια
Η  διαδρομή μας σήμερα στα Μικρασιατικά Παράλια είναι πολύ 
ενδιαφέρουσα, αφού μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε 
σημαντικότατες πόλεις και αξιοθέατα. Πρώτος μας σταθμός η 
Πέργαμος, όπου θα επισκεφθούμε την αρχαία πόλη, την διάσημη 
Κόκκινη Βασιλική (μία από της επτά αρχαιότερες εκκλησίες της 
Ανατολής) και το Ασκληπιείο (ένα από τα αρχαιότερα νοσοκομεία, 
αφιερωμένο στον θεό της υγείας). Επόμενος σταθμός μας το 
Αϊβαλί, που υπήρξε μαζί με άλλες παρακείμενες πόλεις και 
χωριά, ένα από τα πιο ιστορικά κέντρα του Ελληνισμού στη 
Μικρά Ασία. Μεγάλο εμπορικό κέντρο λόγω του λιμένα, είχε 
ανθρώπινη παρουσία από το 1500 π.Χ., ενώ η ίδρυση του 
σύγχρονου οικισμού τοποθετείται μεταξύ του 1570 και του 1580. 
Η πόλη αποτέλεσε σύμβολο της προσφυγιάς του 1922. Σήμερα 
είναι ένα αναπτυσσόμενο αστικό κέντρο, το οποίο διατηρεί 
αρκετά από τα ελληνικά του στοιχεία. Συνεχίζοντας τη διαδρομή 
μας θα φθάσουμε και θα ξεναγηθούμε στον αρχαιολογικό χώρο 
της Τροίας. Η Τροία ή Ίλιον είναι μια μυθική πόλη, θέατρο του 
Τρωικού πολέμου, μέρος του οποίου περιγράφεται στην Ιλιάδα 
του Ομήρου. Νωρίς το βράδυ θα καταλήξουμε στο Τσανάκαλε. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Τσανάκαλε - Καβάλα
Πρωινή αναχώρηση για τον συνοριακό σταθμό των Κήπων 
μέσω Καλλίπολης και Κεσάνης. Διέλευση των συνόρων και 
συνεχίζουμε για Καβάλα. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Καβάλα - Αθήνα
Αναχώρηση για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Άφιξη το βράδυ.

Περιλαμβάνονται: • Δύο διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
3* με πρωινό στην Ελλάδα • Τρεις διανυκτερεύσεις στο 
ξενοδοχείο GREYMARK στη Σμύρνη και μια διανυκτέρευση 
στο ξενοδοχείο AKOL 4* στο Τσανάκαλε (ή παρόμοια) • Οι 
φόροι διαμονής • Ημιδιατροφή στην Τουρκία (4 πρωινά 
και 4 δείπνα) • Εισιτήρια F/B για τα Δαρδανέλια • Εκδρομές, 
περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Αρχηγός-
συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για 
τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολο-
γικούς χώρους • Ποτά στα προσφερόμενα δείπνα • Ό,τι 
αναγράφεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό και ό,τι δεν 
αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.

αναχ.: 25 απριλίου, 12 ιουνίου - 7 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

Δίκλινο 375

3ο άτομο έως 12 ετών 335

Μονόκλινο 500

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ  ΠΑΡΑΛΙΑ
Πασχαλιά στο Κιρκιντζέ, Ανάσταση στη Σμύρνη

Σμύρνη, Έφεσος, Κιρκιντζέ, Κουσάντασι, Πέργαμος, Αϊβαλί, Τροία, Τσανάκαλε/Δαρδανέλια

Σημειώσεις: • Πιθανόν οι διανυκτερεύσεις εντός Ελλάδος να 
γίνουν στην Κομοτηνή • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, 
χωρίς να παραλειφθεί κάτι • Τελικό πρόγραμμα με το 
ενημερωτικό σας.

Τιμές Αγίου Πνεύματος αναμένονται

Σμυρνη εφεΣοΣ
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!Προγράμματα
Ιουνίου 2019

Άγιοι Τόποι, 
στη Γη της Επαγγελίας 
5 Ημέρες με Ημιδιατροφή
Αναχώρηση: 2/6

Γύρος Πορτογαλίας 
& Μαδρίτη 
Σαλαμάνκα, Πόρτο, 
Λισσαβόνα, Κάθερες 
8 Ημέρες με Ημιδιατροφή
Αναχώρηση: 12/6

Γύρος Ισπανίας
Μαδρίτη, Βαλένθια, Βαρκελώνη, 
Σαραγόσα, Τολέδο
8 Ημέρες με Ημιδιατροφή
Αναχωρήσεις: 5, 11/6

Η άλλη Γαλλία
Τουλούζη, Μπορντώ, Λιμόζ, 
Λυών, Μασσαλία
8 Ημέρες με Πρωινό & 2 Δείπνα
Αναχώρηση: 11/6

Benelux
Άμστερνταμ, Βρυξέλλες, 
Λουξεμβούργο, Χάγη 
5 Ημέρες με Πρωινό
Αναχώρηση: 8/6

Ρώμη, Τοσκάνη, Μιλάνο
Φλωρεντία, Τσίνκουε Τέρε, 
Χωριά της Τοσκάνης
6 Ημέρες με Ημιδιατροφή
Αναχώρηση: 6/6

Ελβετία, Αλσατία, Βαυαρία
Λουκέρνη, Ζυρίχη, Μόναχο, 
καταρράκτες Ρήνου
8 Ημέρες με Πρωινό
Αναχώρηση: 3/68

2
0

€

Καππαδοκία
Σμύρνη, Ικόνιο, Έφεσος, 
Παμούκαλε, Προκόπι
8 Ημέρες με Ημιδιατροφή
Αναχωρήσεις: 7, 14/6

Πλήρη ταξιδιωτικά πακέτα 
ΜΕ Φόρους Αεροδρομίων, διαμονή μεταφορές & περιηγήσεις

Τα Προγράμματα πραγματοποιούνται και το Φθινόπωρο | Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
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Αναγεννησιακή 
Τοσκάνη 
Φλωρεντία, Τσίνκουε Τέρε, Πίζα, 
Σιένα, Σαν Τζιμινιάνο, Μπολόνια
6 Ημέρες με Ημιδιατροφή
Αναχώρηση: 31/5

ΝΕΟ! Πολωνία
Κρακοβία, Άουσβιτς, 
Βρότσλαβ, Βαρσοβία 
7 Ημέρες με Ημιδιατροφή
Αναχωρήσεις: 2, 9/6

Πορτογαλία
Πόρτο, Λισσαβόνα, 
Κοΐμπρα, Φατίμα
5 Ημέρες με Ημιδιατροφή
Αναχωρήσεις:  1,8/6

Πολιτιστικά & Ψυχαγωγικά προγράμματα για άτομα άνω των 50 ετών 19

MANESSIS-JUNE.indd   1 19/2/2019   2:49:11 μμ
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8 ημέρες Αδριατική & Αιγαίο με Ντουμπρόβνικ
με το MSC Musica

αναχ.: κάθε τετάρτη από 5/6 έως 2/10
ΗΜΕΡΑ 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 ΠΡΙΝΤΕΖΙ, Ιταλία 13.00 18.00
6η ΚΑΤΑΚΟΛΟ 11.00 17.00
7η ΜΥΚΟΝΟΣ 08.00 19.00
8η ΠΕΙΡΑΙΑΣ 07.30 -

Εσωτερική καμπίνα από 599€ κατ’ άτομο 
Εξωτερική καμπίνα από 759€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη 140€ κατ’ άτομο

8 ημέρες Αδριατική & Αιγαίο με Κότορ
με το MSC Magnifica

αναχ.: κάθε πέμπτη από 6/6 έως 3/10
ΗΜΕΡΑ 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 ΜΠΑΡΙ, Ιταλία 11.00 17.00
6η ΚΑΤΑΚΟΛΟ 11.00 17.00
7η ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 08.00 17.00
8η ΠΕΙΡΑΙΑΣ 07.30 -

Εσωτερική καμπίνα από 599€ κατ’ άτομο 
Εξωτερική καμπίνα από 869€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη 140€ κατ’ άτομο

8 ημέρες Εκλεκτό Αιγαίο
με το Celestyal Crystal

αναχ.: κάθε Δευτέρα από 21/10 έως 25/11
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΠΕΙΡΑΙΑΣ - 16.00
2η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 15.30 -
3η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - 20.00
4η ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ, Τουρκία 07.00 17.00
5η ΒΟΛΟΣ 07.00 17.00
6η ΗΡΑΚΛΕΙΟ 13.00 23.59

7η
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 07.00 13.00
ΜΥΚΟΝΟΣ 19.00 02.00

8η ΠΕΙΡΑΙΑΣ 09.00 -

Εσωτερική καμπίνα από 749€ κατ’ άτομο 
Εξωτερική καμπίνα από 879€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη & φιλοδωρήματα περιλαμβάνονται

    8 ημέρες Ειδυλλιακό Αιγαίο   
με το Celestyal Crystal

αναχ.: κάθε Δευτέρα από 15/4 έως 14/10
ΗΜΕΡΑ 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 ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ, Τουρκία 11.30 17.00
8η ΠΕΙΡΑΙΑΣ 09.00 -

Εσωτερική καμπίνα από 749€ κατ’ άτομο 
Εξωτερική καμπίνα από 879€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη & φιλοδωρήματα περιλαμβάνονται

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

          4 ημέρες Εικόνες Αιγαίου
με το Celestyal Olympia

αναχ.: κάθε παρασκευή από 15/3 έως 15/11
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΠΕΙΡΑΙΑΣ - 11.30
ΜΥΚΟΝΟΣ 18.00 23.00

2η 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 349€ κατ’ άτομο
Εξωτερική καμπίνα από 429€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη & φιλοδωρήματα περιλαμβάνονται

5 ημέρες Εικόνες Αιγαίου
με το Celestyal Olympia

αναχ.: κάθε Δευτέρα από 18/3 έως 4/11
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΠΕΙΡΑΙΑΣ - 11.30
ΜΥΚΟΝΟΣ 18.00 23.00

2η 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 449€ κατ’ άτομο
Εξωτερική καμπίνα από 539€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη & φιλοδωρήματα περιλαμβάνονται

ΑΝΟΙΞΗ & ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΝ ΠΛΩ…
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13 ημέρες Άγιοι Τόποι
με το Celebrity Infinity

αναχ.: 17/9
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΤΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ, Ρώμη - 17.00
2η ΚΑΠΡΙ, Ιταλία 07.00 18.00
3η ΚΑΤΑΝΙΑ, Σικελία 10.00 18.00
4η ΒΑΛΕΤΑ, Μάλτα 08.00 17.00
5η ΕΝ ΠΛΩ - -
6η ΡΟΔΟΣ 09.00 18.00
7η ΕΝ ΠΛΩ - -
8η ΑΣΝΤΟΝΤ, Ισραήλ 07.00 -
9η ΑΣΝΤΟΝΤ, Ισραήλ - 22.00
10η ΧΑΪΦΑ, Ισραήλ 06.30 19.00
11η ΕΝ ΠΛΩ - -
12η ΧΑΝΙΑ 07.00 17.00
13η ΠΕΙΡΑΙΑΣ 05.00 -

Εσωτερική καμπίνα από 2.530€ κατ’ άτομο 
Εξωτερική καμπίνα από 3.780€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη 108€ κατ’ άτομο

     8 ημέρες Υπέροχη Μεσόγειος 
με το Costa Diadema

αναχ.: κάθε Σάββατο από 6/4 έως 26/10
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΣΑΒΟΝΑ, Ιταλία - 18.00
2η ΜΑΣΣΑΛΙΑ, Γαλλία 08.30 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 08.00 19.00
8η ΣΑΒΟΝΑ, Ιταλία 08.00 -

Εσωτερική καμπίνα από 339€ κατ’ άτομο 
Εξωτερική καμπίνα από 469€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη 150€ κατ’ άτομο

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

13 ημέρες Κανάρια Νησιά
με το MSC Poesia

αναχ.: 29/9  22/10  14/11
ΗΜΕΡΑ 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 23.00
6η ΕΝ ΠΛΩ - -
7η ΣΑΝΤΑ ΚΟΥΖ, Τενερίφη 09.00 16.00
8η ΦΟΥΝΤΣΑΛ, Μαδέιρα 08.00 18.00
9η ΕΝ ΠΛΩ - -
10η ΜΑΛΑΓΑ, Ισπανία 07.00 14.00
11η ΕΝ ΠΛΩ - -
12η ΤΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ, Ρώμη 09.00 19.00
13η ΓΕΝΟΒΑ, Ιταλία 09.00 -

Εσωτερική καμπίνα από 579€ κατ’ άτομο 
Εξωτερική καμπίνα από 829€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη 170€ κατ’ άτομο

8 ημέρες Πειραιάς - Βαρκελώνη
με το Emerald Princess

αναχ.: 1, 22/6  13/7  3, 24/8  14/9
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΠΕΙΡΑΙΑΣ - 19.00
2η ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 07.00 19.00
3η ΕΝ ΠΛΩ - -
4η ΚΟΤΟΡ, Μαυροβούνιο 07.00 15.00
5η ΜΕΣΣΙΝΑ, Σικελία 13.00 20.00
6η ΝΑΠΟΛΗ, Ιταλία 07.00 19.00
7η ΕΝ ΠΛΩ - -
8η ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, Ισπανία 05.00 -

Εσωτερική καμπίνα από 667€ κατ’ άτομο 
Εξωτερική καμπίνα από 835€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη 88€ κατ’ άτομο

8 ημέρες Βαλτικές Πρωτεύουσες
με το MSC Meraviglia

αναχ.: 26/5  9,23/6  7/7  1/9
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, Δανία - 18.00
2η ΕΝ ΠΛΩ - -
3η ΕΛΣΙΝΚΙ, Φινλανδία 12.00 18.00

4η ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, 
Ρωσία 07.00 21.00

5η ΤΑΛΛΙΝ, Εσθονία 09.00 18.00
6η ΕΝ ΠΛΩ - -
7η ΚΙΕΛΟ, Γερμανία 07.00 19.00
8η ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, Δανία 09.00 -

Εσωτερική καμπίνα από 689€ κατ’ άτομο 
Εξωτερική καμπίνα από 839€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη 140€ κατ’ άτομο

        8 ημέρες Δυτική Μεσόγειος
με το MSC Divina

αναχ.: κάθε κυριακή από 7/4 έως 29/9
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΤΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ, Ρώμη - 19.00
2η ΠΑΛΕΡΜΟ, Σικελία 10.00 18.00
3η ΚΑΛΙΑΡΙ, Σαρδηνία 09.00 17.00
4η ΜΑΓΙΟΡΚΑ, Ισπανία 13.30 23.59
5η ΒΑΛΕΝΘΙΑ, Ισπανία 08.00 16.00
6η ΜΑΣΣΑΛΙΑ, Γαλλία 12.00 20.00
7η ΓΕΝΟΒΑ, Ιταλία 08.00 18.00
8η ΤΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ, Ρώμη 07.00 -

Εσωτερική καμπίνα από 469€ κατ’ άτομο 
Εξωτερική καμπίνα από 539€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη 140€ κατ’ άτομο
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8 ημέρες Ανατολική Καραϊβική
με το Symphony of the seas

αναχ.: 18/5  15/6  13/7  10/8  7/9  5/10
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΜΑΪΑΜΙ, Φλόριντα 16.30 19.00
2η ΕΝ ΠΛΩ - -
3η ΕΝ ΠΛΩ - -

4η ΜΠΑΣΤΕΡ, Σεντ Κιτς 
& Νέβις 08.00 17.00

5η ΣΑΡΛΟΤ ΑΜΑΛΙ,
Σεντ Τόμας 07.00 16.00

6η ΕΝ ΠΛΩ - -
7η ΚΟΚΟΚΕΪ, Μπαχάμες 10.00 19.00
8η ΜΑΪΑΜΙ, Φλόριντα 06.00 -

Εσωτερική καμπίνα από 601€ κατ’ άτομο 
Εξωτερική καμπίνα από 811€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη 103€ κατ’ άτομο

8 ημέρες Χαβάη 
με το Pride of America

αναχ.: κάθε Σάββατο έως 28/12
ΗΜΕΡΑ 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 08.00 -

7η ΝΑΓΟΥΪΛΙΓΟΥΪΛΙ, 
Καουάι - 14.00

8η ΧΟΝΟΛΟΥΛΟΥ, Οάχου 07.00 -

Εσωτερική καμπίνα από 1.579€ κατ’ άτομο 
Εξωτερική καμπίνα από 1.679€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη περιλαμβάνονται

8 ημέρες Δυτική Καραϊβική
με το MSC Seaside

αναχ.: 4,18/5  1,15,29/6  13,27/7
10,24/8  7,21/9  5,19/10  2/11

ΗΜΕΡΑ 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 09.00 16.00
8η ΜΑΪΑΜΙ, Ηπα 07.00 -

Εσωτερική καμπίνα από 359€ κατ’ άτομο 
Εξωτερική καμπίνα από 499€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη 140€ κατ’ άτομο

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

12 ημέρες Σκανδιναβία & Ρωσία
με το Regal Princess

αναχ.: 29/4  10,21/5  1,12,23/6  4,15,26/7  6,17,28/8
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, Δανία - 18.00
2η ΕΝ ΠΛΩ - -
3η ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, Σουηδία 07.00 19.00
4η ΕΛΣΙΝΚΙ, Φινλανδία 10.00 18.00
5η ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΥΛΗ, Ρωσία 06.30 -
6η ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ρωσία - 18.00
7η ΤΑΛΛΙΝ, Εσθονία 08.00 17.00
8η ΕΝ ΠΛΩ - -
9η ΒΑΡΝΕΜΟΥΝΤΕ, Βερολίνο 07.00 21.00
10η ΕΝ ΠΛΩ - -
11η ΟΣΛΟ, Νορβηγία 07.00 14.00
12η ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, Δανία 05.00 -

Εσωτερική καμπίνα από 1.231€ κατ’ άτομο 
Εξωτερική καμπίνα από 1.406€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη 185€ κατ’ άτομο

12 ημέρες Βόρειο Ακρωτήρι
με το MSC Orchestra

αναχ.: 25/5  30/7  31/8
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΑΜΒΟΥΡΓΟ, Γερμανία - 18.00
2η ΕΝ ΠΛΩ - -
3η ΑΛΕΣΟΥΝΤ, Νορβηγία 10.00 18.00
4η ΕΝ ΠΛΩ - -

5η ΧΟΝΙΓΚΣΒΑΓΚ,
Βόρειο Ακρωτήρι 13.00 02.00

6η ΤΡΟΜΣΟ, Νορβηγία 13.00 19.00
7η ΛΕΚΝΕΣ, Νορβηγία 13.00 19.00
8η ΤΡΟΝΤΧΑΪΜ, Νορβηγία 14.00 20.00
9η ΑΝΤΑΛΣΝΕΣ, Νορβηγία 08.00 17.00
10η ΟΛΝΤΕΝ, Νορβηγία 07.00 16.00
11η ΕΝ ΠΛΩ - -
12η ΑΜΒΟΥΡΓΟ, Γερμανία 09.00 -

Εσωτερική καμπίνα από 1.269€ κατ’ άτομο 
Εξωτερική καμπίνα από 1.569€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη 170€ κατ’ άτομο

8 ημέρες Αλάσκα
με το Star Princess

αναχ.: κάθε κυριακή από 19/5 έως 15/9
ΗΜΕΡΑ 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 791€ κατ’ άτομο 
Εξωτερική καμπίνα από 874€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη 195€ κατ’ άτομο

ΑΝΟΙΞΗ & ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΝ ΠΛΩ…
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8 ημέρες Ποταμός Δούναβης
  με τα Amadeus Elegant, Brilliant & Queen

αναχ.: 7,14,28/4  26,30/5  8,15,22/6
23/7  23/8  6/9  27/10

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
1η ΠΑΣΣΑΟΥ, Γερμανία - 17.00

2η ΜΕΛΚ/ΈΜΜΕΡΣΝΤΟΡΦ, 
Αυστρία 09.00 13.00

ΒΙΕΝΝΗ, Αυστρία 19.15 -
3η ΒΙΕΝΝΗ, Αυστρία - 19.00

4η ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ, 
Ουγγαρία 11.30 -

5η ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ, 
Ουγγαρία - 13.00

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 999€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη περιλαμβάνονται

8 ημέρες Ποταμός Ρήνος
με τα Amadeus Silver II & III

αναχ.: 7,24,28/5  11,27/6  11,31/7
20/8  3/9  24/10

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ, 
Ολλανδία - επιβίβαση

2η ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ, 
Ολλανδία - 08.30

ΧΟΥΡΝ, Ολλανδία 13.00 13.30
3η ΚΟΛΟΝΙΑ, Γερμανία 16.00 20.00
4η ΚΟΧΕΜ, Γερμανία 14.00 21.45
5η ΚΟΜΠΛΕΝΤΖ, Γερμανία 06.00 11.00

ΡΟΥΝΤΕΣΧΑΪΜ, 
Γερμανία 17.00 22.00

6η ΜΑΝΧΑΪΜ , Γερμανία 06.00 13.00
ΣΠΕΓΙΕΡ, Γερμανία 15.30 19.30

7η ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ, Γαλλία 07.30 13.00
8η ΒΑΣΙΛΕΙΑ, Ελβετία 09.00 -

Εξωτερική καμπίνα από 1.759€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη περιλαμβάνονται

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΜΕ ΓΚΡΟΥΠ & ΕΛΛΗΝΑ ΣΥΝΟΔΟ
15 ημέρες Ισλανδία - Σκωτία - Γερμανία

με το Costa Mediterranea
αναχ.: 24/7

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - 17.00
2η ΕΝ ΠΛΩ - -
3η ΛΕΡΓΟΥΪΚ, Σκωτία 08.00 18.00
4η ΕΝ ΠΛΩ - -
5η ΣΕΪΝΤΙΣΦΙΟΡΝΤΟΥΡ 08.00 19.00
6η ΑΚΟΥΡΕΪΡΙ, Ισλανδία 09.00 19.00
7η ΙΣΑΦΙΟΡΔ, Ισλανδία 09.00 21.00
8η ΓΚΡΟΥΝΤΑΦΙΟΡΝΤΟΥΡ 08.00 20.00
9η ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ, Ισλανδία 07.00 19.00
10η ΕΝ ΠΛΩ - -
11η ΚΙΡΚΓΟΥΟΛ, Σκωτία 08.020 19.00
12η ΙΝΒΕΡΓΚΟΡΝΤΟΝ, Σκωτία 08.00 19.00
13η ΕΝ ΠΛΩ - -
14η ΜΠΡΕΜΕΡΧΑΦΕΝ, Γερμανία 08.00 19.00
15η ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 08.00 -

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα από 2.249€
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα από 2.549€
Λιμενικά τέλη & φόροι αεροδρομίου 380€ κατ’ άτομο

Περιλαμβάνονται: Καμπίνα της επιλογής σας - Αερ. εισιτήρια 
- Πλήρης διατροφή στο πλοίο - Καθημερινή ψυχαγωγία - 
Μεταφορές από / προς αεροδρόμιο & πλοίο - Έλληνας συνοδός 
σε όλη τη διάρκεια της κρουαζιέρας.

8 ημέρες Βαλτική Ανακάλυψη
με το Costa Magica
αναχ.: 3/8 & 17/8

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, Σουηδία - επιβίβαση

2η ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, Σουηδία - 07.00

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 270€

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 ημέρες Νορβηγικά Φιόρδ
με το Costa Favolosa
αναχ.: 27/7 & 10/8

ΗΜΕΡΑ 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 ΣΤΑΒΑΝΓΚΕΡ, Νορβηγία 08.00 17.00

6η ΓΚΕΤΕΝΜΠΟΡΓΚ, 
Σουηδία

10.00 17.00

7η ΒΑΡΝΕΜΟΥΝΤΕ, Βερολίνο 08.00 19.00

8η ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, Δανία 08.30 -

Εσωτερική καμπίνα από 1.449€ κατ’ άτομο 
Εξωτερική καμπίνα από 1.649€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη & φόροι αεροδρομίου 270€ κατ’ άτομο

Περιλαμβάνονται: Καμπίνα της επιλογής σας – Αερ. εισιτήρια – 
Πλήρης διατροφή στο πλοίο - Καθημερινή ψυχαγωγία – Μεταφορές 
από / προς αεροδρόμιο & πλοίο  - Ξενάγηση στην Κοπεγχάγη με  
Έλληνα συνοδό & τοπικό ξεναγό – Έλληνας συνοδός σε όλη τη 
διάρκεια της κρουαζιέρας.

Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Μ Ε Ν Ε Σ  Μ Ε  Γ Κ Ρ Ο Υ Π  &  Ε Λ Λ Η Ν Α  Σ Υ Ν Ο Δ Ο

4 ημέρες Μπαχάμες
με το Norwegian Sky

αναχ.: κάθε παρασκευή από 5/10 έως 29/3
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η ΜΑΪΑΜΙ, Φλόριντα - 17.00
2η ΝΑΣΣΑΟΥ, Μπαχάμες 08.00 17.00

3η ΓΚΡΕΪΤ ΣΤΙΡΑΠ  ΚΕΪ, 
Μπαχάμες 08.00 17.00

4η ΜΑΪΑΜΙ, Φλόριντα 07.00 -

Εσωτερική καμπίνα από 659€ κατ’ άτομο
Εξωτερική καμπίνα από 739€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη περιλαμβάνονται
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ

Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 7/2018, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας EE 2015/2302

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής, οι οποίοι συνιστούν 
αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού, καθώς και πληροφορίες και τυχόν άλλες 
συστάσεις που σας δίδονται, 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. 7/2018. Συνεπώς, απολαμβάνετε όλων 
των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην Ε.Ε για τα εν λόγω πακέτα. 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 κτλ.), που αφορούν στο κάθε 
οργανωμένο ταξίδι χωριστά, οφείλετε να συμβουλεύεστε το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα και τον σχετικό 
τιμοκατάλογο. Τα προγράμματα των ταξιδιών ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στα σχετικά έντυπα 
ή στο Site της Manessis (www.manessistravel.gr) (όπου αναφέρονται και τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και 
πληροφορίες για τα ταξίδια, που δεσμεύουν όλους τους ταξιδιώτες) και σε αδιαίρετο συνδυασμό με τον 
ισχύοντα τιμοκατάλογο. 
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ 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, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2103290100 και email info@
manessistravel.gr, που στο εξής θα καλείται “Τουριστικός Οργανισμός”, είναι μέλος του Συνδέσμου των εν 
Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (Αριθμός μέλους του ΗΑΤΤΑ 0342) και είναι διοργανωτής 
ταξιδιών, είτε μόνη είτε σε κοινοπρακτική συνεργασία με άλλα τουριστικά γραφεία ή λειτουργεί ως μεσάζων 
μεταξύ άλλων τουριστικών γραφείων καθώς και των μεταφορικών μέσων, με τελικό σκοπό την πώληση των 
οργανωμένων αυτών ταξιδιών στον ταξιδιώτη/εκδρομέα.
2. ΓΕΝΙΚΑ Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής 
έχουν ελεγχθεί από το γραφείο μας, για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και 
ισχύουν ως έχουν, αν δεν αναφέρεται κάτι ειδικότερο ή διαφορετικό στο πρόγραμμα εκάστου 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 έκτακτων αλλαγών των συνθηκών. Στην περίπτωση αυτή, θα ειδοποιηθείτε άμεσα με τον πλέον 
πρόσφορο τρόπο και ως εκ τούτου θα πρέπει να διαθέτουμε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας, για τη δήλωση 
των οποίων εσείς φέρετε αποκλειστική ευθύνη. Οποιεσδήποτε ειδικές επιθυμίες, ανάγκες ή απαιτήσεις σας, 
όσον αφορά στο ταξίδι σας, θα πρέπει να περιλαμβάνονται ρητά στη σύμβαση, εφόσον έχουν συμφωνηθεί 
και είναι εφικτή η πραγματοποίησή τους.
3. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ 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. Οι τουριστικές υπηρεσίες που θα σας 
παρασχεθούν, καθώς και τα σχετικά κόστη, αναφέρονται λεπτομερώς στη Σύμβαση Οργανωμένου Ταξιδιού 
που θα πρέπει να υπογράψετε. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική σας παρουσία (κράτηση 
μέσω τηλεφώνου, mail κτλ.) θα παραλάβετε τη Σύμβαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σ’ αυτή την 
περίπτωση έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση εντός προθεσμίας 14 ημερών από την 
ημερομηνία που σας αποστάλθηκε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετιζόμενα 
ακυρωτικά τέλη που αναφέρονται στο Άρθρο 11 στη συνέχεια). 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 αρχηγού/συνοδού κατά τη διάρκεια της εκδρομής/ταξιδιού. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις η συνοδεία πραγματοποιείται με τοπικούς αντιπροσώπους. Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, δεν 
φέρει καμία ευθύνη για τις μέρες και ώρες λειτουργίας των αγορών, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
4. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ. Η αξία-τιμή των ταξιδιών αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα 
τιμοκατάλογο μας. Οι τιμές των ταξιδιών υπολογίζονται κατά την ημέρα που εκδίδεται ο τιμοκατάλογος, 
με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, το κόστος των καυσίμων ή άλλων πηγών ενέργειας, 
τους ισχύοντες ναύλους / επίναυλους, κάθε είδους φόρων ή τελών, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων σε 
σχέση με το € (Ευρώ), καθώς και κάθε άλλο παράγοντα κόστους (π.χ. ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων 
κτλ.). 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 έναρξη των ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη αύξηση 
της τιμής θα κοινοποιηθεί στον ταξιδιώτη υπολογισμένη αναλυτικά με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο 
τρόπο. Σε περίπτωση αύξησης της τιμής σε σημαντικό βαθμό (δηλαδή πάνω από 8% της αξίας του ταξιδιού) 
για τους παραπάνω λόγους, ο ταξιδιώτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς την καταβολή χρέωσης 
καταγγελίας και να του επιστραφεί το ακριβές ποσό που έχει καταβάλει. Εάν ο ταξιδιώτης καταγγείλει τη 
σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού για τον ως άνω λόγο, τότε ο ταξιδιώτης δύναται να δεχθεί άλλο πακέτο 
ισοδύναμο ή ανώτερης ποιότητας. Υποχρέωση του ταξιδιώτη είναι να γνωστοποιήσει στον Τουριστικό 
Οργανισμό μας, εγγράφως την όποια απόφασή του μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, που όμως σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3 ημέρες από τη στιγμή που θα του κοινοποιηθεί η αύξηση της τιμής. 
Στην περίπτωση που ο ταξιδιώτης δεν απαντήσει εγγράφως εντός της παραπάνω προθεσμίας, ο Τουριστικός 
Οργανισμός, είναι υποχρεωμένος να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστρέψει όλα τα χρήματα 
που έχει καταβάλει χωρίς καμία άλλη υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετιζόμενα ακυρωτικά τέλη που 

αναφέρονται στο Άρθρο 11 στη συνέχεια.
Επίσης, ο Τουριστικός Οργανισμός μας 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 μόνον όταν 
πληρώνουν δύο ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο/καμπίνα). Συνήθως στις τιμές δεν περιλαμβάνονται φόροι 
διαμονής και δημοτικοί φόροι. Στην Ελλάδα ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο/σουίτα και ανά διανυκτέρευση 
είναι: Ξενοδοχείο 3*: € 1,50, 4*: € 3,00, 5*: € 4,00 και βάση του σχετικού νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη 
απ’ ευθείας στο εκάστοτε ξενοδοχείο.
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, έχει την 
υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους 
ταξιδιώτες. Όμως, έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για 
λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων προσώπων και των συνεργατών τους, καθώς και για έκτακτες 
καταστάσεις, όπως ακυρώσεις, 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 στον συνοδό (ή, ελλείψει αυτού, στον Οργανισμό μας), και στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη 
υπηρεσία, εγγράφως. Αν το πρόβλημα που επισημάνθηκε δεν κατέστη δυνατόν 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 την 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 δεν 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 τους επιστρέψει τα χρήματα που είχαν καταβάλει, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση. O Οργανισμός προσφέρει 
μόνο τις παροχές που αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργανωμένων ταξιδιών. Τυχόν 
προαιρετικές παροχές διατίθενται με επιπλέον χρέωση, εφόσον τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίησή 
τους. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τις προαιρετικές παροχές, οι οποίες 
πραγματοποιούνται κυρίως από 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. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ 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 κτλ.). Αν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια 
πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης τυχόν προσφερόμενης 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 Οργανισμός 
θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράμει, χωρίς να έχει ή να αναλαμβάνει οιαδήποτε 
υποχρέωση και ευθύνη. 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 αποκλειστικά και μόνο 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 (ενημερώνοντας εγγράφως προς τούτο τον Οργανισμό μας) την κράτησή 
του σε άλλο άτομο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, το αργότερο 7 
ημέρες πριν από την έναρξη των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, 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 αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 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 εφόσον όλοι οι προσφέροντες υπηρεσίες στο οργανωμένο 
ταξίδι (εμπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία κτλ.) αποδέχονται τις αλλαγές. Οι ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για 
τις πράξεις των παιδιών που συνοδεύουν και οφείλουν να τα εποπτεύουν ανελλιπώς καθ’ όλη τη διάρκεια 
του ταξιδιού για την ασφάλεια και τη συμπεριφορά τους. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των αερομεταφορέων, 
πρέπει να επισημανθεί ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή των προσωπικών στοιχείων του επιβάτη, αλλά μόνο η 
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ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας θέσης, εφόσον αυτό κατά περίπτωση είναι δυνατόν 
και με το ανάλογο κόστος. Ο Τουριστικός Οργανισμός μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που αυτό 
δεν σταθεί δυνατό, η δε συνεπαγόμενη υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης θα γίνεται σύμφωνα με τους 
προβλεπόμενους στο παρόν ή από τους προμηθευτές υπηρεσιών όρους ακύρωσης. Στην περίπτωση των 
αεροπορικών εισιτηρίων τα οποία έχουν εκδοθεί μετ' επιστροφής ή πολλαπλών διαδρομών δεν είναι πάντοτε 
εφικτή η χρήση μεμονωμένων σκελών του εισιτηρίου. Ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τον 
ταξιδιωτικό οργανισμό, ώστε να ενημερωθεί για την πολιτική που εφαρμόζει η κάθε αεροπορική εταιρεία.
7. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ/ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Όλες οι πληροφορίες, που 
αφορούν στη κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων που αναφέρονται στα 
προγράμματα των οργανωμένων ή πωλούμενων 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΄-16:00΄ και είναι στη διάθεση των ενοίκων 
ως τις 10.00΄-12.00΄ της ημέρας αναχώρησης (ανάλογα με την πολιτική του κάθε Ξενοδοχείου). Σε περίπτωση 
που επιθυμείτε να μπείτε νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχωρήσετε αργότερα, θα πρέπει να καταβάλετε 
τη σχετική επιβάρυνση (εφόσον υπάρχει ανάλογη διαθεσιμότητα). Αν, λόγω απρόβλεπτων δυσχερειών, 
o διοργανωτής του ταξιδιού 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 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 
δεν 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 κτλ.) σε οποιονδήποτε χώρο (ξενοδοχείο, πλοίο, αεροπλάνο κτλ.). 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,ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ 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, με λατινικούς χαρακτήρες, 
αστυνομικές ταυτότητες. Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσον 
αφορά στα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για Έλληνες υπηκόους, για κάθε ταξίδι και 
προορισμό και την έκδοση 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 βίζας 
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 απ’ όπου 
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 - ευαίσθητα 
προσωπικά δεδομένα - την ευθύνη να απευθυνθεί σχετικά στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές έχει ο μόνον 
ο ίδιος ο ταξιδιώτης. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να ενημερωθεί εγκαίρως από τα κατά τόπους υγειονομικά 
γραφεία για τους υγειονομικούς κανονισμούς εκάστης 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, προσκομίζοντας ιατρική βεβαίωση ή 
υπεύθυνη δήλωση ότι μπορεί να ταξιδέψει ακίνδυνα. 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 για κάθε εκδρομή που διοργανώνει ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης με Ασφαλιστική εταιρεία. Ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και 
τα στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας αναγράφονται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού. Το ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, την περίπτωση αφερεγγυότητας του διοργανωτή, καλύπτοντας 
όλους τους ταξιδιώτες ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, τον τόπο αναχώρησης ή τον τόπο πώλησης 
της ταξιδιωτικής υπηρεσίας. 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 ακύρωσης 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. Επίσης, για την αντιμετώπιση περίπτωσης ασθένειάς κατά τη 
διάρκεια ταξιδιού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνιστούμε στους ταξιδιώτες να έρθουν σε επαφή με τον 
ασφαλιστικό τους φορέα για την έκδοση της "Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας", η οποία ωστόσο 
είναι προαιρετική. Ο Οργανισμός συνιστά λοιπόν ανεπιφύλακτα στους ταξιδιώτες μια προαιρετική ασφάλιση 
με τις καλύψεις και τα ποσά που επιθυμούν, για ασφάλιση ζωής, ατυχημάτων, αποσκευών κτλ., δεδομένου 
ότι οι διεθνείς συμβάσεις περιορίζουν τις ευθύνες των μεταφορέων, την οποία μπορούν να αγοράσουν και 
από τα γραφεία μας με κόστος ειδικά διαμορφωμένο για αυτούς.
10. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη και φροντίδα 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. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει 
καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αποσκευών. Στα αεροπορικά ταξίδια, επιτρέπεται μόνο 1 αποσκευή 
ανά επιβάτη, με μέγιστο συνήθως 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 τούτου ο Οργανισμός δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη επί αυτού. 
Σε περίπτωση δε φθοράς ή απώλειας, ισχύει ο Κανονισμός της IATA.
11. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ Ακυρώσεις συμμετοχής από την πλευρά του ταξιδιώτη γίνονται μόνο εγγράφως προς το 
γραφείο μας και, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της κράτησης (και εφόσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση 
της κράτησής του σε άλλο άτομο με τις προϋπόθεσης που αναφέρονται στο Άρθρο 6 των Γενικών όρων 
συμμετοχής), υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά τέλη κατ’ άτομο, ανάλογα με τη χρονική στιγμή κατά την 
οποία γίνεται η ακύρωση, ενώ είναι ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από 
τους ταξιδιώτες ή όχι:
Για ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό (και εφόσον δεν υφίσταται διαφορετική ακυρωτική πολιτική από τον 
μεταφορέα ή το ξενοδοχείο), εκτός των “μακρινών” ταξιδιών και ταξιδιών στη Ρωσική Ομοσπονδία:
• Έως και 45 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 50 € για ταξίδια στην Ελλάδα και 150 € για ταξίδια στο 
εξωτερικό, κατ’ άτομο, για διαχειριστικά έξοδα.
• Από 44 έως και 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
• Από 29 έως και 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 75% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
• Από 13 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 (εντός ή εκτός Ελλάδος), 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 (και εφόσον δεν υφίσταται 
διαφορετική ακυρωτική πολιτική από τον μεταφορέα ή το ξενοδοχείο).
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 τον 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.
Σε περίπτωση ματαίωσης του ταξιδιού εκ μέρους του Τουριστικού Οργανισμού και εφόσον ο χρόνος 
πραγματοποίησης της κράτησης το επιτρέπει, ακολουθούνται οι εξής προθεσμίες ενημέρωσης του Ταξιδιώτη:
• 20 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί πάνω από 6 ημέρες,
• 7 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί μεταξύ δύο και έξι ημερών,
• 48 ώρες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί λιγότερο από δύο ημέρες 
12. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Φροντίζουμε να είμαστε εναρμονισμένοι με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς την ορθή χρήση των προσωπικών δεδομένων. Για την παροχή ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών, ο ταξιδιώτης συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως είναι στοιχεία 
προσδιοριστικά της ταυτότητάς του και πληροφορίες που αφορούν υπηρεσίες που χρησιμοποιεί και συνήθειες που 
έχει. Ενημερωθείτε εκτενέστερα από την ιστοσελίδα μας (https://www.manessistravel.gr/el/politiki-aporritou). 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.
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