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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 ∆εδοµένων (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. Σε 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.

ΤΑ 5 ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ!!!

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
210 4119264

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 11

ΓΛΥΦΑ∆Α
210 8945775

ΛΑΟ∆ΙΚΗΣ 33-35 (έως 18/5)
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 28 

Ισόγειο (από 20/5)

ΣΥΝΤΑΓΜΑ
210 3290100

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 4

ΚΑΙ ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΜΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΓΛΥΦΑ∆Α

Οι έµπειροι Ταξιδιωτικοί µας Σύµβουλοι 
σε ολόκληρο τον Νοµό Αττικής - 
Σύνταγµα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, 
Γλυφάδα και Πειραιά (από 10 Μαΐου), 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.

Ελάτε να µας γνωρίσετε και αφήστε µας να 
φροντίσουµε όλες τις λεπτοµέρειες 
που θα κάνουν το ταξίδι σας µια 
εµπειρία µοναδική!

Μπορείτε ακόµα να δείτε στο Manessis site όλα τα ταξίδια 
µας, καθώς και τις νέες προσφορές:

www.manessistravel.gr

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
210 6008802

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 39

ΚΗΦΙΣΙΑ
210 8010150

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 263
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Editorial
Το καλοκαίρι της δικής µας ταξιδιωτικής οικογένειας θα είναι ανατρεπτικό

Το καλοκαίρι είναι η εποχή που έχουµε τον χρόνο για να κάνουµε τα όνειρά µας πραγµατικότητα. Να ζήσουµε ό,τι έχουµε σκεφτεί. 
Ό,τι µας έδινε δύναµη τις ηµέρες της εργασίας του χειµώνα, όταν στα κλεφτά ρίχναµε µατιές στο διαδίκτυο για τα ταξίδια του 
µέλλοντος.

Με την οικογένεια της Manessis δεν υπάρχει κανένας περιορισµός στον χώρο. Μαζί µας µπορείτε να βάλετε οριστικά πίσω σας την 
έννοια των συνόρων. 

Αφεθείτε σε εµάς!  Όλα σε αυτή την εποχή κορυφώνονται, όπως και τα ταξίδια µας. 

Ιδανική ευκαιρία για να πλουτίσουµε την ψυχή µας και τις σκέψεις µας. Ρούχα λιτά, αέρινα, ένα καπέλο, γυαλιά ηλίου... και 
φύγαµε! Το καλοκαίρι της ελευθερίας και των πολλών επιλογών είναι εδώ.
Μαγευτικοί προορισµοί σε ολόκληρο τον πλανήτη σας περιµένουν για να σας προσφέρουν νέες εικόνες, ανεξίτηλες αναµνήσεις 
ζωής. 

Απευθυνθείτε στο εξειδικευµένο Τµήµα FIT του Γραφείου µας για να οργανώσετε τέλεια το ταξίδι των ονείρων σας!  
Μόνοι, µε τον/την σύντροφό σας ή µε την παρέα σας, µε πρόγραµµα της επιλογής σας ή συµµετέχοντας στα οργανωµένα ταξίδια 
µας σε κάθε γωνιά της Γης, που µπορείτε να αναζητήσετε στα έντυπά και στην ιστοσελίδα µας, που ανανεώνεται καθηµερινά. 

Αξιοποιήστε λοιπόν τον χρόνο σας για να κινηθείτε µαζί µας στον χώρο και να βιώσετε την εµπειρία της Ευρωπαϊκής ηπείρου: 
 • Γνωρίστε την Αγγλία, την Ουαλία και τις ακτές της Κορνουάλης. Τα λιµάνια από όπου ξεκινούσαν τα καράβια της απέραντης 
  Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Τις άγνωστες στο ευρύ κοινό γωνιές της Νοτιοδυτικής Γαλλίας, τα "διαµάντια" των Γαλλικών 
  Άλπεων Ανσύ και Ιβουάρ, τις πόλεις της πρώην Ανατολικής Γερµανίας, τα µεσαιωνικά αστικά κέντρα και τα αλατωρυχεία 
  της Τρανσυλβανίας.
 • Επισκεφθείτε κλασικούς προορισµούς, όπως το Αυστριακό Πανόραµα, τους ∆ρόµους του Κρασιού της Τοσκάνης και 
  την Ελβετία. 
 • Απολαύστε το ποτό σας σε κοσµοπολίτικες Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και πόλεις, που προσφέρουν απεριόριστες εµπειρίες 
  και δυνατότητες στους επισκέπτες τους. 
 • Εξερευνήστε τα µοναδικής οµορφιάς φιόρδ του Βορρά.
 • Ανακαλύψτε τη µαγεία των Γκέυζερς, τις βαθυγάλανες σπηλιές του πάγου και της ανείπωτης οµορφιάς λίµνες µε παγόβουνα.
 • ∆είτε από κοντά βαθύσκιωτα δάση και παραµυθένια κάστρα. 
 • Θαυµάστε τον πλούτο των µουσείων και των µνηµείων της Ευρώπης.
 • Περιηγηθείτε στους κρυµµένους θησαυρούς µικρών χωριών και παραδοσιακών οικισµών.  

Με την εγγύηση της Manessis, µιας από τις 200 πιο δυναµικές επιχειρήσεις της Ελλάδας για το 2018. Grant Thornton 
και Eurobank µας απένειµαν το Βραβείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Growth Driver), στα πλαίσια των "Growth 
Awards" που διοργανώθηκαν για τρίτη συνεχή χρονιά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Αυτό το καλοκαίρι για τους ταξιδιώτες της Manessis θα είναι το καλοκαίρι της απόλυτης απόδρασης!
Καλά Ταξίδια!

AN

ΤΑ 5 ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ!!!

EXPLORE
DREAM
DISCOVER...

ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ
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www.fragonard.com

VISITEZ
NOS USINES
ET MUSÉES
DU PARFUM
GRASSE . EZE . PARIS
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VISITEZ
NOS USINES
ET MUSÉES
DU PARFUM

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ 
6 Ίµπιζα, Φορµεντέρα ΝΕΟ
7 Αλµπεροµπέλο - Ματέρα - Νάπολη  
 Ρώµη - Αµαλφιτάνα Αγαπηµένη ΝΕΟ
8, 9 Ισλανδία, Το µεγάλο ταξίδι
10, 11 Σκανδιναβικές Πρωτεύουσες 
 και Νορβηγικά Φιόρδ  
12, 13 Βαλτικές Χώρες / Εσθονία
 Λετονία - Λιθουανία
14, 15 Γύρος Ιρλανδίας  
16, 17 Σκωτία, στα Highlands και
 τα Lowlands
18, 19 Αγγλία - Κορνουάλη
 Ουαλία ΝΕΟ
20 Λονδίνο, Legoland
21 Λονδίνο, Βρετανικό
 Μουσείο, Γουίντσορ
22, 23 Κυανή Ακτή/ Γαλλική
 Ριβιέρα/Νίκαια - Μονακό - Μιλάνο
24, 25 Κάστρα του Λίγηρα
 Νορµανδία - Παρίσι 
26, 27 Νοτιοδυτική Γαλλία ΝΕΟ
28 Στον Μαγικό Κόσµο της Disneyland
28 Παρίσι-Λονδίνο
29 Παρίσι, Disneyland
30, 31 Πανόραµα Ελβετίας µε τα 
 ∆ιαµάντια των Γαλλικών Άλπεων   
 Ανσύ & Ιβουάρ ΝΕΟ
32, 33 Μόναχο - Χαϊδελβέργη
34 Βερολίνο - ∆ρέσδη - Λειψία
 Πότσδαµ, Ανάκτορα Σαν Σουσί
35 Μέλανας ∆ρυµός - Αλσατία
 Λωρραίνη
36, 37 Η διαφορετική Γερµανία! 
38, 39 Πανόραµα Πρώην Ανατολικής
 Γερµανίας ΝΕΟ
40 Βιέννη - ∆άση, Μάγιερλινγκ,
 Μπάντεν (Σάλτσµπουργκ)
41 Αυστρία - Βαυαρία
42, 43 Αυστριακό Πανόραµα ΝΕΟ
44 Πράγα - Βιέννη
45 Πράγα - Βιέννη - Μπρατισλάβα
 Βουδαπέστη
46 Πράγα, Κάρλοβυ Βάρυ
 (Τσέσκυ Κρουµλόβ)
47 Βουδαπέστη, Παραδουνάβια Χωριά
48 Μάλτα
49 Άµστερνταµ
50, 51 BENELUX - Κάτω Χώρες

52, 53 Πανόραµα ∆αλµατικών Ακτών
54 Ρώµη, Βατικανό (Φλωρεντία)
55 Βενετία, Γκάρντα/Gardaland ΝΕΟ
56 Λίµνες Βόρειας Ιταλίας - Ελβετία
 Μιλάνο
57 Κοστιέρα Αµαλφιτάνα & 
 bella Νάπολη
58 Φλωρεντία - Ρώµη - (Cinque Terre)
59 Τοσκάνη/Φλωρεντία … 
 ∆ρόµοι του Κρασιού ΝΕΟ
60, 61 Μεγάλος Γύρος Σικελίας (8 µέρες)
62, 63 Γύρος Ιταλίας
64, 65 Γύρος Ρουµανίας / Μεσαιωνικές
 πόλεις και Αλατωρυχεία της 
 Τρανσυλβανίας ΝΕΟ
66 Πολωνία
67 Κωνσταντινούπολη
68, 69 Μόσχα - Αγία Πετρούπολη, 
 Από τις Λευκές Νύχτες έως το
 Χρυσό Φθινόπωρο
70 Ρωσία, Αγία Πετρούπολη (5ήµερο)
71 Ρωσία, Μόσχα (4ήµερο)
72, 73 Ρωσία, Χρυσός ∆ακτύλιος
74 Λισσαβώνα
75 Πανόραµα Πορτογαλίας
76 Μαδρίτη - Τολέδο
77 Βαρκελώνη, Φιγκέρες/
 Μουσείο Νταλί - Τζιρόνα
78 Μαδρίτη - Ανδαλουσία
79 ∆ιακοπές στην Μαγιόρκα 
79 ∆ιακοπές στην Τενερίφη
80 Κλασική Ισπανία
81 Βόρεια Ισπανία

Ο∆ΙΚΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ
82 Τοσκάνη/Φλωρεντία, Σιένα, Σαν 
 Τζιµινιάνο, Πίζα, Λούκα, 
 (Cinque Terre)
83 Κοστιέρα Αµαλφιτάνα & 
 bella Νάπολη
84 Βόρεια Ιταλία - Ελβετία
85 Ιταλικό Πανόραµα: Ποµπηία, 
 Ρώµη, Σιένα, Φλωρεντία, Βενετία
86 Νότια Ιταλία, Σικελία, Απουλία
87 BENELUX - Κάτω Χώρες 
88 Κυανή Ακτή - Προβηγκία
 Βαρκελώνη (Ανδόρα)   
89 Γύρος Γαλλίας
90 Παρίσι - Αλσατία - Ελβετία                 
91 Ιστορική και Ροµαντική Γερµανία

92 Ρήνος - Μέλανας ∆ρυµός/  
 Φραγκονία, Αλσατία, Ρηνανία
93 Βουδαπέστη - Πράγα - (∆ρέσδη)
 Βιέννη
94 ∆αλµατικές Ακτές
95 Ρουµανία - Βουλγαρία
 Μαύρη Θάλασσα
96 Πολωνία, Πανόραµα
 Μπρατισλάβα - Βελιγράδι  
97 Σµύρνη - Καππαδοκία
 Κωνσταντινούπολη
98 Πανόραµα Ποντιακού Ελληνισµού
99 Κωνσταντινούπολη

ΤΑΞΙ∆ΙΑ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
100 Πανόραµα Ελβετίας 
100 Ζυρίχη
101 Παρίσι, Disneyland
101 Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, 
 Γουίντσορ
102 Βενετία - Μιλάνο
102 Λίµνες Βόρειας Ιταλίας
 Ελβετία - Μιλάνο
103 Ρώµη, Βατικανό (Φλωρεντία)
103 Κοστιέρα Αµαλφιτάνα,
 bella Νάπολη & Ρώµη
104 Ροµαντική Αλσατία
 Μέλανας ∆ρυµός  
104 Άµστερνταµ
105 Μπρυζ…µοναδική
105 BENELUX - Κάτω Χώρες
106 Βελιγράδι
106 Βουκουρέστι
107 Πολωνία
107 Βερολίνο - ∆ρέσδη - Λειψία
 Πότσδαµ, Ανάκτορα Σαν Σουσί 
108 Κωνσταντινούπολη
109 Αυτοκρατορικό Μαρόκο 

110 Christmas Markets - Λονδίνο,
 Βιέννη, Κοπεγχάγη, Άµστερνταµ  
111 Λαπωνία
112, 113 Ταξίδια FIT

114, 115 Γενικοί Όροι Συµµετοχής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΜΙΛΑΝΟ BELLA ITALIA ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ
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Περιλαμβάνονται: •  Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΙΜΠΙΖΑ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • Τέσσερις ή επτά διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3*, 4* • Μεταφορές από/προς ξενοδοχείο-αεροδρόμιο 
• Τοπικός αντιπρόσωπος • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α. 

Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων: € 200 • Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία • Late check out στο ξενοδοχείο την τελευταία μέρα 
• Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.: 22,25 Ιουνίου, 20,23 Ιουλίου, 24,27 Αυγούστου - 5,8  μέρες Αναχ.: 24 Ιουλίου, 16 Αυγούστου - 8  μέρες

ΙΜΠΙΖΑ - ΦΟΡΜΕΝΤΕΡΑ Από €  595 

3*
Πρωινό

4*
Πρωινό

CARTAGO 3*
All inclusive

5 µέρες 8 µέρες 5 µέρες  8 µέρες 5 µέρες 8 µέρες
ΙΟΥΝΙΟΣ 595 825 695 925 715 935
ΙΟΥΛΙΟΣ 675 895 825 1055 745 995
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 870 950 975 1200 1020 1250

Τώρα πετάµε µε απ΄ ευθείας πτήσεις της Aegean

Ζητήστε µας τιµές για υψηλότερης κατηγορίας ξενοδοχεία
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1η μέρα: Αθήνα - Μπάρι - Αλμπερομπέλο (Χωριό των Τρούλων)
2η μέρα:  Αλμπερομπέλο, Ματέρα, η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης,
 Πολιάνο α Μάρε (…η "Μύκονος του Νότου")
3η μέρα:  Αλμπερομπέλο - Ερκουλάνο - Νάπολη
4η μέρα:  Νάπολη, Ποζίλιπο, Σάντα Λουτσία
5η μέρα: Νάπολη, Ανακαλύψτε τα Διαμάντια της Κοστιέρα Αμαλφιτάνα,   
 Ποζιτάνο, Αμάλφι
6η μέρα: Νάπολη - Κάπρι … το νησί της Dolce Vita
7η μέρα: Νάπολη - Μοναστήρι  Μόντε Κασίνο - Ρώμη
8η μέρα: Ρώμη - Αθήνα

ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ
ΜΑΤΕΡΑ - ΝΑΠΟΛΗ - ΜΟΝΤΕ ΚΑΣΙΝΟ

ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ - ΡΩΜΗ
 Από €  995 

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΜΠΑΡΙ / ΡΩΜΗ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • Δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο GRAND LA CHIUSA DI CHIETRI 4* 
• Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο RENAISSANCE NAPLES 4* • Μία διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο NH VITTORIO VENETO  4* • Πρωινό καθημερινά • Εκδρομές, περιηγήσεις, 

επισκέψεις βάσει προγράμματος •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, φιλοδωρήματα, 

αχθοφορικά στα ξενοδοχεία • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Γιορτάζουµε τα

31 χρόνια 

Manessis 

µε ταξίδια

που εµπνέουν! 

ΠοΛΙΑΝο Α ΜΑΡΕ ΜοΝΤΕ ΚΑΣΙΝοΜΑΤΕΡΑ

Αναχ.: 22,25 Ιουνίου, 20,23 Ιουλίου, 24,27 Αυγούστου - 5,8  μέρες Αναχ.: 24 Ιουλίου, 16 Αυγούστου - 8  μέρες

Τώρα πετάµε µε απ΄ ευθείας πτήσεις της Aegean
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1η μέρα: Αθήνα - Ρέικιαβικ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με LUFTHANSA 
μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την πρωτεύουσα της 
Ισλανδίας, το Ρέικιαβικ, την βορειότερη πρωτεύουσα 
της Ευρώπης. Άφιξη και ξενάγηση στην πόλη, κατά τη 
διάρκεια της οποίας θα δούμε την εντυπωσιακή εκκλησία 
Χάλγκριμς, που το σχέδιό της θυμίζει βουνό λάβας, το 
άγαλμα του Λέιφ Έρικσον, το φαντασμαγορικό Δημαρχείο, 
που καταλαμβάνει τμήμα της λίμνης του Ρέικιαβικ και 
μερικές αίθουσές του βρίσκονται κάτω από το νερό, την 
κεντρική εμπορική λεωφόρο, την μικρή έπαυλη Höfði όπου 
έγινε το 1986 η συνάντηση Ρέιγκαν-Γκορμπατσόφ, που 
σήμανε το τέλος του ψυχρού πολέμου, το γραφικό λιμάνι, 
το εντυπωσιακό μέγαρο μουσικής και συνεδριακό κέντρο 
(Harpa), το περίφημο "Pearl", που δεσπόζει στην πόλη 
και προσφέρει εκπληκτική θέα στην γύρω περιοχή, τα 
πολύχρωμα σπίτια, τα κυβερνητικά κτίρια, τις πλατείες και 
άλλα αξιοθέατα. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Ρέικιαβικ - Μποργκάνες - Θερμές πηγές 
Ντεϊλνταρτουνγκούβερ - Καταρράκτης Γκλάνι - Ηφαίστειο 
Μπάουλα - Μπιφρόστ
Από σήμερα ξεκινάμε την εξερεύνηση των θαυμάτων της 
Ισλανδίας. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας προς τα 
βόρεια θα επισκεφθούμε το Μποργκάνες, μια γραφική 
μικρή πόλη που βρίσκεται σε μια βραχώδη χερσόνησο. Στη 
συνέχεια, διασχίζοντας την ύπαιθρο με διάσπαρτα μικρά 
χωριουδάκια μέσα στην απεραντοσύνη του τοπίου, θα δούμε 

τις θερμές πηγές Ντεϊλνταρτουνγκούβερ (Deildartunguhver), 
που είναι οι υψηλότερες και οι ισχυρότερες της Ευρώπης, 
τον καταρράκτη Γκλάνι (Glanni), που θεωρείται η κατοικία 
των ξωτικών και των τρολλς, καθώς και το ηφαίστειο 
Μπάουλα με το χαρακτηριστικό σχήμα πυραμίδας να 
δεσπόζει στην γύρω περιοχή. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας στο Μπιφρόστ (Bifröst). Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Μπιφρόστ - Γκλαουμπάερ - Ακουρέιρι
Μια νέα εμπειρία με εναλλασσόμενα γραφικά τοπία 
μας περιμένει σήμερα, καθώς, ύστερα από επιλεγμένες 
στάσεις και επίσκεψη στην πιο παλιά φάρμα-λαογραφικό 
μουσείο της Ισλανδίας, το Γκλαουμπάερ (Glaumbær) με τα 
χαρακτηριστικά σπίτια και τις χορταρένιες οροφές τους (η 
είσοδος περιλαμβάνεται), θα φθάσουμε στην πρωτεύουσα 
του Ισλανδικού Βορρά, το Ακουρέιρι, μια γραφική και 
πανέμορφη πόλη, κτισμένη στο άκρο του μεγαλύτερου 
φιόρδ της χώρας, του Έγια (Eyjafjörður), με υπέροχη 
ακτογραμμή. Περιήγηση στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της 
χώρας με τα όμορφα κτίρια και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Ακουρέιρι - Καταρράκτης Γκόνταφος - Χούσαβικ/
Φάλαινες - Λίμνη Μιβάτν
Πρωινή αναχώρηση για να θαυμάσουμε τον μεγαλοπρεπή 
καταρράκτη Γκόνταφος, τον "Καταρράκτη των Θεών". 
Συνεχίζουμε για το Χούσαβικ, το χωριό των ντόπιων 
φαλαινοθηρών, όπου θα κάνουμε μια κρουαζιέρα με 
ειδικό πλοιάριο και θα προσπαθήσουμε να δούμε και να 
φωτογραφίσουμε (αν είμαστε τυχεροί) φάλαινες που ζουν 

στα νερά της Αρκτικής. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για 
τη λίμνη Μιβάτν (Mývatn), ένα ακόμα από τα πολλά φυσικά 
θαύματα αυτής της χώρας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας στην περιοχή της λίμνης. Διανυκτέρευση.
5η ημέρα: Λίμνη Μιβάτν - Ντιμουμποργκίρ - Νάμασκαρντ 
Γεωθερμικό πεδίο Χβερίρ - Ντέττιφος - Εγκιλσταντίρ 
Ανατολικά Φιόρδ 
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας διαδρομής θα 
εξερευνήσουμε την ηφαιστειακή περιοχή γύρω από τη 
λίμνη Μιβάτν. Θα δούμε τους παράξενους σχηματισμούς 
της λάβας στο Ντιμουμποργκίρ (Dimmuborgir: "σκοτεινά 
κάστρα"), θα διασχίσουμε την απόκοσμη περιοχή 
Νάμασκαρντ (Námaskarð) και θα εκπλαγούμε από το 
γεωθερμικό πεδίο Χβερίρ με τη ζέουσα λάσπη, τις θερμές 
πηγές και τα φουμαρόλια - ένα σκηνικό που παραπέμπει 
στον Άρη. Στη συνέχεια, θα αντικρύσουμε τον καταρράκτη 
με τον μεγαλύτερο όγκο νερού στην Ευρώπη, τον Ντέττιφος 
(Dettifoss) και θα κατευθυνθούμε προς τα Ανατολικά Φιόρδ 
μέσα από τοπία σεληνιακά και με ενδιάμεση στάση στο 
Εγκιλσταντίρ, που αποτελεί την μεγαλύτερη πόλη της 
περιοχής. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή 
του Stöðvarfjörður. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Ανατολικά Φιόρδ - Λίμνη Γιόκουλσαρλον με 
παγόβουνα/Αμφίβια οχήματα - Εθνικό Πάρκο Σκάφταφελ/
Καταρράκτης Σβάρτιφος - Μαύρη Παραλία Ρεϊνισφιάρα - Βικ
Η πορεία μας κατά μήκος της δαντελωτής ακτογραμμής 
θα μας φέρει σήμερα στη λιμνοθάλασσα του παγετώνα 
Γιόκουλσαρλον (Jokulsarlon), στο νότιο άκρο του Εθνικού 

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Ι Σ Λ Α Ν ∆ Ι Α ,  Τ ο  µ ε γ ά λ ο  τ α ξ ί δ ι …
Σ τ η  µ α γ ε ί α  τ ω ν  Γ κ έ υ ζ ε ρ ς  κ α ι  τ ο υ  φ υ σ ι κ ο ύ  Κ ά λ λ ο υ ς

Ένα ειδικά σχεδιασμένο και πληρέστατο 10ήμερο ταξίδι στην ανόθευτη φυσική ομορφιά μιας ξεχωριστής νησιωτικής χώρας, με το συνεχώς 
εναλλασσόμενο τοπίο της - ενεργά και μη ηφαίστεια, κρυστάλλινες σπηλιές σε παγετώνες, γεωθερμικά πεδία, ορμητικοί καταρράκτες, ογκώδη 
παγόβουνα, επιβλητικοί θερμοπίδακες, παράξενοι σχηματισμοί λάβας, λίμνες καυτής λάσπης, κρατήρες ηφαιστείων, ιαματικές πηγές, παραλίες 

μαύρης άμμου, υποβλητικά φαράγγια κλπ. -  που μας προσφέρει μοναδικές και αξέχαστες εμπειρίες!

ΣΚΟΓΚΑΦΟΣ
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Πάρκου Βάτναγιοκουλ (Vatnajökull). Κι εδώ μας περιμένει 
ακόμα μια συναρπαστική εμπειρία, καθώς θα επισκεφθούμε 
με αμφίβια οχήματα την ανείπωτης ομορφιάς παγετωνική 
λίμνη. Εικόνες ασύλληπτες, παγόβουνα και κομμάτια πάγου 
διαφόρων μεγεθών, σχημάτων και χρωμάτων από μπλε έως 
βαθύ γαλανό, ακόμα και σκούρο πράσινο, αργοπλέουν στα 
κρυστάλλινα και γαλήνια νερά της λίμνης. Συνεχίζουμε προς 
τη νότια ακτογραμμή του νησιού, στη σκιά του ηφαιστείου 
Εϊγιαφιάτλαγιοκουλ (Eyjafjallajökull), του οποίου το 
τεράστιο ηφαιστειακό νέφος της έκρηξης του Απριλίου 
του 2010, κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης και 
προκάλεσε διακοπή των αεροπορικών μεταφορών, κυρίως 
στη βορειοδυτική Ευρώπη. Θα έχουμε επιλεγμένες στάσεις 
στο Εθνικό Πάρκο Σκάφταφελ, όπου θα δούμε τον υπέροχο 
καταρράκτη Σβάρτιφος, καθώς και στην περίφημη Μαύρη 
Παραλία Ρεϊνισφιάρα (Reynisfjara) με την κατάμαυρη 
ηφαιστειακή άμμο, τις σπηλιές από βασάλτη και τους 
εντυπωσιακούς πολυεδρικούς πετρώδεις σχηματισμούς. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή του Βικ. 
Διανυκτέρευση.

Κι ένα ερώτημα θα μείνει μάλλον αναπάντητο στο τέλος 
μιας ακόμα συναρπαστικής μέρας: υπάρχει περίπτωση να 
πάψει να μας εκπλήσσει ποτέ αυτή η χώρα;
7η μέρα: Βικ - Καταρράκτες Σκόγκαφος και Σέλγιαλαντσφος 
Χρυσός Κύκλος - Χαουκανταλούρ
Συνεχίζοντας σήμερα το οδοιπορικό μας σε αυτή την υπέροχη 
χώρα, θα δούμε τους θεαματικούς καταρράκτες Σκόγκαφος 
(Skógafoss) και Σέλγιαλαντσφος (Seljalandsfoss), στον 
οποίο μάλιστα μπορεί κανείς να περπατήσει από πίσω! 
Ακολουθούν τα αξιοθέατα του περίφημου "Χρυσού Κύκλου", 
που μας προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία από φυσικά 
φαινόμενα και μυστικά της φύσης. Πρώτος μας σταθμός μας 
είναι ο Μεγάλος Πίδακας (Geyser), που έδωσε το όνομά του 
σε όλες τις θερμές πηγές του κόσμου. Στην περιοχή αυτή θα 
θαυμάσουμε έναν από τους πιο ενεργούς θερμοπίδακες, τον 
Strokkur, που εκτοξεύει ατμούς και νερό σε ύψος 30 μέτρων. 
Συνεχίζουμε για τον Gulfoss, τον Χρυσό Καταρράκτη, έναν 
από τους εντυπωσιακότερους της Ευρώπης: χιλιάδες 
τόνοι παγωμένου νερού δημιουργούν ένα βαθύ φαράγγι. 

Τελευταίος μας σταθμός, το Θίνγκβελιρ (Thingvellir, 
Þingvellir) με το παλαιότερο δημοκρατικό Κοινοβούλιο 
(930 μ.Χ.). Το Θίνγκβελιρ βρίσκεται δίπλα στη λίμνη 
Θίνγκβαλαβατν (Pingvallavatn), τη μεγαλύτερη του νησιού, 
η οποία αποτελεί Εθνικό Πάρκο. Το πανέμορφο φαράγγι 
που διασχίζει το πάρκο αυτό, είναι στην πραγματικότητα 
το σημείο συνάντησης δύο τεκτονικών πλακών της 
Γης - της Ευρασιατικής και της Βορειοαμερικανικής. ο 
συνδυασμός φυσικών φαινομένων και η ιστορική σημασία 
του Θίνγκβελιρ, το καθιστά αναπόσπαστο κομμάτι της 
Ισλανδικής ζωής. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην 
περιοχή Χαουκανταλούρ. Διανυκτέρευση. 
8η μέρα: Χαουκανταλούρ - Παγετώνας Λάνγκγιοκουλ 
Ρέικιαβικ
Η σημερινή επίσκεψή μας στον επιβλητικό παγετώνα 
Λάνγκγιοκουλ (Langjokull) με ειδικά οχήματα, η δυνατότατα 
που θα έχουμε να περπατήσουμε πάνω σε αυτόν, αλλά 
κυρίως το γεγονός ότι θα βρεθούμε στα βάθη του και θα 
διατρέξουμε τις σπηλιές του πάγου με το βαθύ γαλάζιο τους 
χρώμα, θα μας συνεπάρει. Μια εμπειρία μοναδική, που 
θα μείνει για πάντα στο μυαλό και στην ψυχή μας. Αφού 
ολοκληρώσουμε την επίσκεψή μας, θα αναχωρήσουμε για 
το Ρέικιαβικ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Ρέικιαβικ - Μπλου Λαγκούν - Ρέικιαβικ 
Μια ακόμα μοναδική εμπειρία αφήσαμε για το τέλος 
του ταξιδιού μας: το μαγευτικό ηφαιστειακό τοπίο, στο 
οποίο δημιουργήθηκε η μεγάλη Λίμνη Blue Lagoon με τα 
αναβλύζοντα ιαματικά νερά θερμοκρασίας 37-39 βαθμών 
Κελσίου. Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε το 
μπάνιο σας και να νιώσετε τις ευεργετικές του επιδράσεις. 
(Σας παραδίδονται και οι απαραίτητες πετσέτες). 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Ρέικιαβικ και χρόνος 
ελεύθερος για βόλτα.
10η μέρα: Ρέικιαβικ - Αθήνα
Λίγος χρόνος ελεύθερος το πρωί μέχρι τη μεταφορά μας στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα, 
έχοντας όμως αφήσει ένα κομμάτι της ψυχής μας σε αυτή 
την τόσο συναρπαστική, από κάθε άποψη, χώρα! 

ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 30 Ιουλίου  -  10 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο 2950
3ο άτοµο έως 12 ετών 2480
Μονόκλινο 3790

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: 550 €
Κόστος Ημιδιατροφής (9 Δείπνα): 450 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ-
ΑΘΗΝΑ μέσω ενδιάμεσου σταθμού με LUFTHANSA • Εννέα 
διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*, 4* • Φόροι διαμονής 
στα ξενοδοχεία, όπου απαιτούνται (City Taxes) • Μπουφέ 
πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές βάσει 
προγράμματος • Είσοδος στην φάρμα / μουσείο Glaumbær 
• Εισιτήριο της κρουαζιέρας για παρατήρηση φαλαινών • 
Εισιτήριο του αμφιβίου οχήματος στη λίμνη Γιόκουλσαρλον 
• Είσοδος του Εθνικού Πάρκου Θίνγκβελιρ • Εκδρομή στον 
παγετώνα με τα ειδικά οχήματα • Είσοδος στην σπηλιά του 
παγετώνα • Είσοδος στην Blue Lagoon με παροχή πετσέτας • 
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 • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, επισκεπτόμενους χώρους, 
αξιοθέατα και γενικά όπου απαιτείται είσοδος και δεν αναγράφεται 
στα περιλαμβανόμενα • Ό,τι αναγράφεται στο πρόγραμμα ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο κλπ.

ΑΘΗΝΑ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ LH 1285   06.55΄ - 08.55΄
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ LH 856     11.20΄ - 13.00΄
ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ LH 857     13.55΄ - 19.25΄
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΑΘΗΝΑ LH 1284   20.30΄ - 00.15΄

ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ

Μπλου
Λαγκούν

Μπλου
Λαγκούν

Λάνγκγιοκουλ

Καταρράκτης Gulfoss

ΜποργκάνεςΜποργκάνες

Καταρρ.
Γκλάνι

Γκλαουμπάερ
Ακουρέιρι

Καταρρ.
Χούσαβικ

Ντιμουμποργκίρ
Εγκιλσταντίρ

Ρεϊνισφιάρα
Βικ

Πάρκο 
Βατναγιοκούλ

Σκάφταφελ
Καταρρ. Σβάρτιφος 

Σέλγιαλαντσφος
Σκόγκαφος

Καταρρ.
Γκόνταφος

Λίμνη
Μιβάτν

Ρέικιαβικ

Ντεϊλνταρτουνγκούβερ

Χαουκανταλούρ
Πίδακας Geyser

Ηφαίστειο
Ηφαίστειο

Ντέττιφος

Μπάουλα

Θίνγκβελιρ

Μπιφρόστ

Λίμνη Γιόκουλσαρλον

Σκάφταφελ
Καταρρ. Σβάρτιφος 

Λίμνη Γιόκουλσαρλον

Νάμασκαρντ 
Χβερίρ
Νάμασκαρντ 
Χβερίρ

Καταρρ.
Γκόνταφος

Γκλαουμπάερ

Ηφαίστειο
Μπάουλα

Ντεϊλνταρτουνγκούβερ

Θίνγκβελιρ
Ρέικιαβικ

Μπλου

Ρεϊνισφιάρα
Βικ

ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ

GEYSER VATNAJÖKULL

Σημειώσεις: • Η ανωτέρω ροή των εκδρομών, ξεναγήσεων, 
επισκέψεων ενδέχεται να αλλάζει για την καλύτερη 
διεξαγωγή του προγράμματος • Η παρατήρηση φαλαινών 
εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες (ορατότητα, καθαρός 
ουρανός, κατάσταση θάλασσας κλπ.) • Τελικό πρόγραμμα 
με το ενημερωτικό σας.
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1η μέρα: Αθήνα - Κοπεγχάγη, Ξενάγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Κοπεγχάγη με 
AEGEAN. Άφιξη και ξενάγηση 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, με υπέροχα εκθέματα από το "Χρυσάφι 
του Βορρά". Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 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 
Φρεντερίκσμποργκ (Frederiksborg), το μεγαλύτερο της 
Σκανδιναβίας, που στεγάζει το Εθνικό Μουσείο της Δανίας. 
Επιστροφή στην Κοπεγχάγη. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: Κοπεγχάγη - Όσλο (Εν πλω)
Πρωινό ελεύθερο. Το μεσημέρι θα επιβιβαστούμε στο 
κρουαζιερόπλοιο της ναυτιλιακής εταιρείας DFDS Seaways 
(www.dfdsseaways.com) με προορισμό 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, Ξενάγηση
Πρόγευμα στο πλοίο και αποβίβαση στο Όσλο. Κατά 
την πρωινή μας περιήγηση θα δούμε το Κοινοβούλιο, το 
νεοκλασικού ρυθμού Παλάτι, το μοντέρνο Δημαρχείο, τον 
γοτθικό Καθεδρικό ναό, την πανέμορφη Όπερα, το πάρκο 
Φρόγκνερ με τα περίφημα γλυπτά του Βίγκελαντ από γρανίτη 
και σφυρηλατημένο σίδερο, καθώς και το πολύ σημαντικό 
στο είδος του μουσείο με πλοία των Βίκινγκς. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Όσλο - Μπέργκεν
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για το Μπέργκεν, ακολουθώντας 
μια από τις πιο γραφικές διαδρομές παγκοσμίως. Από τον 
σιδηροδρομικό σταθμό του Geilo θα φθάσουμε στο μοναχικό 
βουνό Μύρνταλ. Στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε στον 
οδοντωτό σιδηρόδρομο του Flam, που θα μας οδηγήσει σε 
ένα από τα ομορφότερα και μεγαλύτερα φιόρδ της Νορβηγίας, 
το Σόγκνεφιορδ, για την υπέροχη δίωρη κρουαζιέρα μας. 
Άφιξη στο Γκουτβάνγκεν και με το πούλμαν συνεχίζουμε για τον 
τελικό μας προορισμό, το Μπέργκεν. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

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, θα 
επισκεφθούμε την πολύβουη ψαραγορά του Μπέργκεν και 
τέλος, με το παραδοσιακό τελεφερίκ (έξοδα ατομικά) θα 
ανεβούμε στην περιοχή "Παράδεισος" για μια πανοραμική θέα 
της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Μπέργκεν - Στοκχόλμη / Πτήση, Ξενάγηση
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). Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το 
απόγευμα μπορείτε προαιρετικά να επισκεφθείτε το τεράστιο 
υπαίθριο μουσείο Σκάνσεν με τον ζωολογικό του κήπο (έξοδα 
ατομικά). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

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. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.

9η μέρα: Στοκχόλμη - Ελσίνκι (Εν πλω)
Πρωινό ελεύθερο. 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, κατά 

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Σ Κ Α Ν ∆ Ι Ν Α Β Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ω Τ Ε Υ Ο Υ Σ Ε Σ

Κ Α Ι  Ν Ο Ρ Β Η Γ Ι Κ Α  Φ Ι Ο Ρ ∆
Κοπεγχάγη, Όσλο, Μπέργκεν, Σόγκνεφιορδ, Στοκχόλµη, Ελσίνκι, (Ταλίν)

• Κρουαζιέρα στο Σόγκνεφιορδ 
• Μουσείο µε πλοία των Βίκινγκς στο Όσλο
• Ανάκτορο Ντρότνινγκχολµ στη Στοκχόλµη

ΦΙΟΡ∆
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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 θα περιδιαβούμε στις 
παραδοσιακές υπαίθριες αγορές της πόλης. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Για όσους επιθυμούν, εφόσον ο χρόνος το επιτρέπει, 
προαιρετική εκδρομή και περιήγηση στην πρωτεύουσα της 
Εσθονίας, το Ταλίν (έξοδα ατομικά). Επιστροφή στο Ελσίνκι. 
Διανυκτέρευση.

11η μέρα: Ελσίνκι - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος το πρωί, μέχρι την αναχώρηση για το 
αεροδρόμιο και την πτήση μας για την Αθήνα.

Σημειώσεις: • Η διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο συνεπάγεται και 
μονόκλινη καμπίνα • Το δωδεκαήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει 
μία επιπλέον ελεύθερη μέρα στην Κοπεγχάγη • οι ανωτέρω 
εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με 
διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι • Τελικό 
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας

Αναχ.: 11,18,25/6, 9,16/7, 27/8 - 11 µέρες
29/7, 5,12,19/8 - 12 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο 11 µέρες 12 µέρες

∆ίκλινο 1650 1750

3ο άτοµο έως 12 ετών 1455 1555

Μονόκλινο 2350 2450
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων: € 350
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη € 70 και από άλλες πόλεις € 140 με την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα).
Επιβαρύνσεις καμπινών κατ΄ άτομο: 4κλινη εξωτερική € 40| 3κλινη εξωτερική € 50 | 2κλινη εξωτερική € 80

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΚοΠΕΓΧΑΓΗ, ΕΛΣΙΝΚΙ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • Αεροπορικά εισιτήρια ΜΠΕΡΓΚΕΝ-
ΣΤοΚΧοΛΜΗ με FINNAIR • οκτώ ή εννέα 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 χώρους επισκέψεων • 
Έξοδα πλοιαρίων, τελεφερίκ κλπ. • Ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναγράφεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

ΑΘΗΝΑ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ Α3 750   08.20΄ - 10.40΄ 
ΜΠΕΡΓΚΕΝ - ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ ΑΥ 804   11.20΄ - 12.40΄ 
ΕΛΣΙΝΚΙ - ΑΘΗΝΑ Α3 765   13.15΄ - 16.50΄

TIPS
• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΚοΠΕΓΧΑΓΗ, ΕΛΣΙΝΚΙ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES
• Εσωτερική πτήση ΜΠΕΡΓΚΕΝ-ΣΤοΚΧοΛΜΗ, αποφεύγοντας το κουραστικό οδικό τμήμα των δυο χωρών  
• Διαμονή στις πανάκριβες πρωτεύουσες και όχι σε πάμφθηνες Νορβηγικές κωμοπόλεις
• Δύο διανυκτερεύσεις στο πανέμορφο και πανάκριβο Μπέργκεν 
• Δύο διανυκτερεύσεις σε κάθε μία από τις πανέμορφες και πανάκριβες πρωτεύουσες ΣΤοΚΧοΛΜΗ και ΚοΠΕΓΧΑΓΗ
• Δύο διανυκτερεύσεις σε υπερσύγχρονα κρουαζιερόπλοια με πλούσιο μπουφέ και πανέμορφες διαδρομές στο φιόρδ 
 του Όσλο και στο αρχιπέλαγος της Στοκχόλμης
• Δίωρη κρουαζιέρα στο μεγαλύτερο φιόρδ της Νορβηγίας, το Σόγκνεφιορδ 
• Μια από τις ομορφότερες διαδρομές τραίνου στον κόσμο: Γκέιλο-Φλαμ

ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

ΕΣΘΟΝΙΑ

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

∆ΑΝΙΑ

ΚοπεγχάγηΚοπεγχάγη

Όσλο

Ταλίν

Ελσίνκι

Ανάκτορο
Ντρότνινγκχολμ

ΜπέργκενΜπέργκεν

ΣτοκχόλμηΣτοκχόλμη

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΠΛΟΙΑ ΤΩΝ ΒΙΚΙΝΓΚΣ, ΟΣΛΟ

ΦΙΟΡ∆

 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

ΝΤΡΟΤΝΙΝΓΚΧΟΛΜ

ΜΠΕΡΓΚΕΝ
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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 και ένα από τα σημαντικότερα 
επιστημονικά και πολιτιστικά κέντρα της. Κατά τη διάρκεια 
της ξενάγησής μας θα δούμε το γοητευτικό ιστορικό 
κέντρο της πόλης, θα επισκεφθούμε την πανέμορφη 
μπαρόκ εκκλησία των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, 
θα περπατήσουμε στα γραφικά πλακόστρωτα δρομάκια 
για να θαυμάσουμε μεταξύ άλλων τον πάλλευκο 
Καθεδρικό ναό, την πανέμορφη γοτθική εκκλησία της 
Αγίας Άννας, το περίτεχνο αρχιτεκτονικό συγκρότημα 
ενός από τα παλαιότερα Πανεπιστήμια της Ευρώπης κ.ά. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο RADISSON 
BLU LIETUVA VILNIUS 4*. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Βίλνιους - Κάουνας - Τρακάι - Βίλνιους
Σήμερα θα επισκεφθούμε την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη 
της Λιθουανίας, την Κάουνας, η οποία βρίσκεται στη 
συμβολή των δύο μεγαλύτερων ποταμών της χώρας 
και αποτελεί σημαντικό εμπορικό και βιομηχανικό 
κέντρο. Την εποχή του μεσοπολέμου υπήρξε προσωρινή 
πρωτεύουσα και θεωρείται από τους Λιθουανούς η 
"αληθινή καρδιά" της πατρίδας τους. Κατά τη διάρκεια 
της περιήγησής μας 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 από όλους το πιο όμορφο γοτθικό κοσμικό 
κτίριο σε ολόκληρη την πόλη και θα έχουμε την ευκαιρία 
να περπατήσουμε στον γραφικό πεζόδρομο της παλιάς 
πόλης. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς την πιο 
δημοφιλή τουριστική τοποθεσία της Λιθουανίας, την 
ιστορική πρωτεύουσά της Τρακάι, η οποία 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. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: Βίλνιους - Ανάκτορο Ρούνταλε - Ρίγα, Ξενάγηση
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Λετονίας, 
τη Ρίγα. Στη διαδρομή μας θα επισκεφθούμε το 
ανάκτορο 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. Η Ρίγα διαθέτει από 
τις πιο εντυπωσιακές και ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές 
της Ευρώπης - αποτέλεσμα όλων των εποχών της 
πολυτάραχης ιστορίας της: ένα μείγμα μεσαιωνικών, 
νεοκλασικών και αρ νουβό στοιχείων. Κατά τη διάρκεια 
της ξενάγησής μας θα δούμε τη συνοικία με τα πιο 
όμορφα αρ νουβό κτίρια της πόλης. Στη συνέχεια 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 Ρίγας - το 
εντυπωσιακό κτίριο των Μαυροκέφαλων με το περίτεχνο 
ρολόι και το Δημαρχείο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
RADISSON BLU LATVIJA CONFERENCE & SPA 4* 
(www.radisson.com). Διανυκτέρευση.

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, την Σιγκούλντα, όπου θα 
επισκεφθούμε το εντυπωσιακό κάστρο Τουράιντα. 
Συνεχίζουμε για την Εσθονία, την τρίτη χώρα της 
"τριλογίας", όπως έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε τις 

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Β Α Λ Τ Ι Κ Ε Σ  Χ Ω Ρ Ε Σ
Λιθουανία - Λετονία - Εσθονία

Ένα πανοραμικός γύρος στις τρεις χώρες της Βαλτικής: τη Λιθουανία, τη Λετονία και την Εσθονία. Η πανέμορφη πρωτεύουσα Βίλνιους, 
το ιστορικό Τρακάι και η "αληθινή καρδιά" της χώρας Κάουνας στη Λιθουανία, η ζωντανή μητρόπολη Ρίγα, το ξακουστό παλάτι Ρούνταλε 
και η Σιγκούλντα με το εντυπωσιακό κάστρο Τουράιντα στη Λετονία και τέλος, η "βασίλισσα της Βαλτικής" Ταλίν και η πανεπιστημιούπολη 
Ταρτού στην Εσθονία, αποτελούν τους βασικούς σταθμούς του οδοιπορικού μας σε ένα σχετικά άγνωστο κομμάτι της Ευρώπης.

ΤΡΑΚΑΪ
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Βαλτικές Xώρες. Στην πανεπιστημιούπολη Ταρτού, τη 
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της και σημαντικό πνευματικό 
και 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 TALLINN 4* (www.radisson.com). 
Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Ταλίν, Ξενάγηση
(Προαιρετική εκδρομή στο Ελσίνκι)
Η σημερινή ξενάγησή μας αρχίζει από το τεράστιο πάρκο 
Καντριόργκ (Kadriorg), 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 μετατράπηκε σε μπαρόκ παλάτι από 
τη Μεγάλη Αικατερίνη (νυν Κοινοβούλιο), τον έξοχα 
διατηρημένο Καθεδρικό ναό του 13ου αιώνα 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 στην πόλη και για 
ψώνια (κεραμικά, μάλλινα, κεχριμπάρι, ξυλόγλυπτα). 
Εναλλακτικά σας προτείνουμε μια προαιρετική εκδρομή 
στην γοητευτική "κόρη της Βαλτικής", την πανέμορφη 
πρωτεύουσα της Φινλανδίας, το Ελσίνκι (2 ώρες με το 
γρήγορο καράβι, έξοδα ατομικά), για να γνωρίσουμε 
το κέντρο της πόλης, στολισμένο με όμορφα κτίρια και 
πάρκα, αλλά και την πλατεία της ψαραγοράς δίπλα στο 
παλιά λιμάνι, όπου βρίσκεται η κεντρική υπαίθρια αγορά 
με την πληθώρα τοπικών λιχουδιών, souvenirs και 
χειροποίητων δημιουργιών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.

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 • Στην αναχώρηση 31/7 η διαμονή στο 
Ταλίν ενδέχεται να γίνει σε άλλο ξενοδοχείο 4*, λόγω 
συνεδρίων-φεστιβάλ που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή 
• Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 31  Ιουλίου, 
7, 14, 21, 28 Αυγούστου - 7 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 695

3ο άτοµο έως 12 ετών 595

Μονόκλινο 935

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων: 300 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΙΛΝΙοΥΣ, 
ΤΑΛΙΝ-ΑΘΗΝA 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 αναγράφεται στα 
περιλαμβανόμενα, καθώς και ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, 
προτεινόμενο κλπ.

ΑΘΗΝΑ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ LH 1285   06.55΄ - 08.55΄
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΒΙΛΝΙΟΥΣ LH 886     10.00΄ - 13.00΄
ΤΑΛΙΝ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ LH 883     18.00΄ - 19.30΄
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΑΘΗΝΑ LH 1284   20.30΄ - 00.15΄

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

ΕΣΘΟΝΙΑ

Ταλίν

Ελσίνκι

Ρίγα

Σιγκούλντα

Γιούρμαλα
Ανάκτορο Ρούνταλε

Βίλνιους

Τρακάι

Κάουνας

Ταρτού

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

ΛΕΤΟΝΙΑ

ΡΙΓΑ

ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΡΟΥΝΤΑΛΕ

ΚΑΟΥΝΑΣ

 ΤΑΛΙΝ
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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. 

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 HOTEL & 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 

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Γ Υ Ρ Ο Σ  Ι Ρ Λ Α Ν ∆ Ι Α Σ
∆ουβλίνο, Βράχος του Κάσελ, Κορκ, Κιλλάρνεϋ, ∆ακτυλίδι του Κέρυ, Κάστρο Mπανράττυ, Βράχοι Μόχερ,

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

ΒΡΑΧΟΙ ΜΟΧΕΡ

∆ΟΥΒΛΙΝΟ

ΒΡΑΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΣΕΛ
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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

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Αναχ.: 29 Ιουνίου, 20,27 Ιουλίου, 
3,10,17,24,31 Αυγούστου, 7 Σεπτεµβρίου - 8 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο 1295
3ο άτοµο έως 12 ετών 1095
Μονόκλινο 1645

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων: 175 €

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 επισκεπτόμενους χώρους • Φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

ΑΘΗΝΑ - ∆ΟΥΒΛΙΝΟ Α3 630 20.50΄ - 23.05΄
∆ΟΥΒΛΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ Α3 631 23.55΄ - 05.55΄

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Ντέρρυ

Μονοπάτι
του Γίγαντα

Μπέλφαστ

Γκολγουέι

Σλάιγκο

Κιλλάρνεϋ

Κορκ

Δουβλίνο

Βράχος
του Κάσελ

Κάστρο

Μπανράττυ

Δαχτυλίδι Κέρυ

Βράχοι
Μόχερ
Βράχοι
Μόχερ

 ΓΚΟΛΓΟΥΕΪ

 ΚΟΡΚ

ΜΠΕΛΦΑΣΤ
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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 με 
ιλιγγιώδη ρυθμό και αποτελεί ένα μοντέρνο, αστικό κέντρο με 
βικτωριανή αρχιτεκτονική κληρονομιά, στιλάτα μπαρ, κομψά 
εστιατόρια και πολλούς χώρους τέχνης και ψυχαγωγίας. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο RADISSON RED GLASGOW 
4* (www.radissonred.com). Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Γλασκώβη - Στέρλινγκ - Πάρκο Χέλιξ 
Γλασκώβη, Ξενάγηση
Πρωινή αναχώρηση για την ιστορική πόλη του Στέρλινγκ, ένα 
από τα πιο στρατηγικά σημεία της Σκωτίας και γνωστή για την 
μεγάλη μάχη που έλαβε χώρα το 1297στην ομώνυμη γέφυρα. 
Επίσκεψη (προαιρετική είσοδος) στο κάστρο Στέρλινγκ, ένα 
από τα πιο διάσημα της Σκωτίας και η πάλαι ποτέ έδρα 
της βασιλικής οικογένειας των Στιούαρτ. Εδώ στέφθηκε 
η Μαρία  Στιούαρτ βασίλισσα των Σκωτσέζων. Επόμενη 
στάση μας το πάρκο Χέλιξ (Helix), όπου θα θαυμάσουμε τα 
Κέλπις (Kelpies), δύο αγάλματα αλόγων ύψους 30 μέτρων - 
τα μεγαλύτερα γλυπτά με άλογα στον κόσμο. Επιστρέφουμε 
στην Γλασκώβη, όπου κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας 
θα δούμε την πλατεία Τζωρτζ με τα επιβλητικά Βικτωριανά 
κτίρια και το Δημαρχείο, θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό ναό, 
θα δούμε το Πανεπιστήμιο και τον ποταμό Κλάιντ. Ελεύθερος 
χρόνος για βόλτα στον πεζόδρομο του ιστορικού κέντρου της 
πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.    

3η μέρα: Γλασκώβη - Εθνικός Δρυμός Λοχ Λόμοντ και 
Τρόσακς - Φαράγγι Γκλένκοου - ΄Αβιεμορ
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στην εντυπωσιακή άγρια 
φύση των Χάιλαντς. Θα αναχωρήσουμε για το Εθνικό Πάρκο 
Λοχ Λόμοντ και Τρόσακς, με αρκετές στάσεις για φωτογραφίες 
στο μαγευτικό αυτό τοπίο. Συνεχίζουμε με μια συγκλονιστική 
διαδρομή στην καρδιά των Χάιλαντς, περνώντας μέσα από 
το θεαματικό φαράγγι του Γκλένκοου, το ψαροχώρι Φορτ 
Γουίλιαμ (Fort William) στους πρόποδες του βουνού Μπεν 
Νέβις και τη λίμνη Λάγγαν, για να φθάσουμε στο Άβιεμορ. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο MCDONALD AVIEMORE 4* 
(www.mcdonaldhotels.co.uk). Δείπνο. Διανυκτέρευση.   

4η μέρα: Άβιεμορ - Λοχ Νες (Κρουαζιέρα) - Ίνβερνες -  Άβιεμορ
Πρωινή αναχώρηση με προορισμό την γνωστή σε 
όλους μας λίμνη Νες (Λοχ Νες, Loch Ness), για να 
απολαύσουμε το μοναδικό τοπίο και εάν είμαστε τυχεροί, 
ίσως απαθανατίσουμε και το θρυλικό της τέρας, τη Νέσι. 
Προτείνουμε μια προαιρετική κρουαζιέρα στη λίμνη με 
επίσκεψη στα ερείπια του μεσαιωνικού κάστρου ούρκαρτ 
(Urquhart), που υψώνεται επιβλητικό πάνω από τα νερά 
της - η όλη εμπειρία είναι σαν βγαλμένη από παραμύθι. 
Επόμενος σταθμός μας η πρωτεύουσα των Χάιλαντς, 
το Ίνβερνες, εμπορικό και διοικητικό κέντρο που μοιάζει 
περισσότερο κωμόπολη, παρά πόλη. Εδώ θα έχουμε την 
ευκαιρία να πιούμε έναν καφέ στις όχθες του ποταμού Νες με 
θέα το επιβλητικό κάστρο. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.   

5η μέρα: Άβιεμορ - Μπλαιρ Άθολ - Πίτλοχρι - Εδιμβούργο
Πρώτη στάση της σημερινής μας διαδρομής θα είναι σε ένα 
από τα πλέον αξιόλογα κάστρα της Σκωτίας, το περίφημο 
Κάστρο Μπλαιρ (Blair Atholl Castle). Εδώ θα πάρουμε μια 
γεύση από την αριστοκρατική ζωή των Χάιλαντερ των αρχών 
του 18ου αιώνα. Ελεύθερος χρόνος για περιήγηση στο κάστρο 
και στους κήπους του. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε ένα 
παραδοσιακό αποστακτήριο παρασκευής ουίσκι. Προαιρετική 
ξενάγηση στον χώρο παρασκευής και δοκιμή single malt 
whiskey. Συνεχίζουμε για το πανέμορφο χωριό Πίτλοχρι με τα 
παραδοσιακά σπίτια. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στη γραφική 
αγορά του χωριού και αναχώρηση για την "Αθήνα του Βορρά" 
όπως αποκαλούν το Εδιμβούργο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
HOLIDAY INN EXPRESS WATERFRONT 3* (www.holidayinn.
com) ή στο κεντρικό HILTON EDINBURGH CARLTON 4* 
(www.hilton.com). Αργά το απόγευμα θα ξεκινήσουμε με τον 
αρχηγό-συνοδό μας για μια βόλτα στο Βασιλικό Μίλι της 
παλιάς πόλης. Θα περιηγηθούμε στα μεσαιωνικά καλντερίμια 
και σίγουρα το βραδάκι θα απολαύσουμε ένα single malt 
ουίσκι σε μια από τις παραδοσιακές παμπ της Grassmarket 
με ζωντανή απαλή Σκωτσέζικη μουσική.

6η μέρα: Εδιμβούργο, Ξενάγηση με επίσκεψη στο Κάστρο του 
Εδιμβούργου
Πρωινή ξενάγηση στο Εδιμβούργο, ξεκινώντας από την νέα, 
γεωργιανού ρυθμού, πόλη. Θα δούμε πολλά όμορφα ιστορικά 
κτίρια, υπέροχες πλατείες, μεγάλους δρόμους με ημικυκλική 
διάταξη, που δεν έχουν χάσει τίποτα από την μεγαλοπρέπεια της 

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Σ Κ Ω Τ Ι Α
Σ τ α  H i g h l a n d s  κ α ι  τ α  L o w l a n d s

Η Σκωτία, χάρη στην χαρακτηριστική εθνική της ενδυμασία, το ουίσκι, τη μουσική από γκάιντες, τις παραδόσεις και την υπέροχη 
τοπογραφία της, έχει διαμορφώσει μια εικόνα αναγνωρίσιμη σε όλο τον κόσμο. Είναι μια χώρα με εντυπωσιακές αντιθέσεις και μαγευτικά 
χαρίσματα, είτε τη δείτε τυλιγμένη στην ομίχλη, είτε να καθρεφτίζεται με εντυπωσιακό τρόπο στα νερά των λιμνών της.

Εδιµβούργο, Γλασκώβη, Εθνικός ∆ρυµός Λοχ Λόµοντ και Τρόσακς, ΄Αβιεµορ, Ίνβερνες, Λοχ Νες
(Κρουαζιέρα), Μπλαιρ Άθολ, Πίτλοχρι, (Κάστρο Γκλάµις, Άγιος Ανδρέας)
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εποχής τους. Στη συνέχεια, από την κορυφή του λόφου Κάλτον, 
θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε μια πανοραμική θέα 
της πόλης. Επόμενη στάση μας το όμορφο παλάτι του Χόλιρουντ 
(Holyrood Palace), επίσημη κατοικία της βασίλισσας στη Σκωτία. 
Δια μέσου του Βασιλικού Μιλίου θα περάσουμε ανάμεσα από τα 
ψηλά, μεσαιωνικά σπίτια της παλιάς πόλης και θα επισκεφθούμε 
το παγκοσμίου φήμης Κάστρο του Εδιμβούργου (είσοδος-έξοδα 
ατομικά). Απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Εδιμβούργο, Ελεύθερη μέρα
Ελεύθερη μέρα για βόλτες και επισκέψεις σε μουσεία και 
διάφορα αξιοθέατα της πόλης, όπως στην Εθνική Πινακοθήκη, 
στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτραίτων, στο Ενικό Σκωτσέζικο 
Μουσείο, στην επίσημη Βασιλική κατοικία Holyrood Palace, 
στην Βασιλική Θαλαμηγό Royal Yacht Britannia, στον Βασιλικό 
Βοτανικό Κήπο κ.ά., αλλά και για αγορές Σκωτσέζικων 
μάλλινων προϊόντων, μοναδικών στο είδος τους, … φυσικά 
στο Βασιλικό Μίλι της παλιάς πόλης. Απόγευμα ελεύθερο. 
Το βράδυ μπορείτε προαιρετικά να συμμετάσχετε σε μία 
σκωτσέζικη βραδιά με γκάιντες, παραδοσιακούς χορούς και 
ενδυμασίες, τα περίφημα KILT. Διανυκτέρευση.

8η μέρα: Εδιμβούργο, Ελεύθερος χρόνος - Αθήνα
Προαιρετική εκδρομή στην Ανατολική Σκωτία: Κάστρο 
Γκλάμις, Άγιος Ανδρέας 
Ελεύθερος χρόνος για να συνεχίσετε τις βόλτες και τις 
επισκέψεις σε μουσεία και διάφορα αξιοθέατα της πόλης. 
Επίσης, σας προτείνουμε μια προαιρετική ημερήσια 
εκδρομή στην ανατολική Σκωτία. Θα επισκεφθούμε ένα από 
τα πιο αξιόλογα Κάστρα της χώρας, το περίφημο Κάστρο 
Γκλάμις (Glamis Castle), 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 απ΄ 
ευθείας πτήση για την Αθήνα.

Σημειώσεις: • οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 

παραλειφθεί κάτι • Για την αναχώρηση 22/8 η διαμονή αντί 
για το Άβιεμορ θα γίνει στο Ινβερνές και δεν περιλαμβάνεται 
το δείπνο • 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 • 
Είσοδος στο Κάστρο Μπλαιρ την 5η μέρα • 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 AEGEAN
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη 70 € και από άλλες πόλεις 140 € με την 
AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα).
Για όσους επιλέξουν το HILTON CARLTON 4* για τις 3 διανυκτερεύσεις 
τους στο Εδιμβούργο, η επιβάρυνση έχει ως εξής:
Για τις αναχωρήσεις 11, 18, 25 Ιουλίου: 250 €/άτομο σε δίκλινο και 
465 € σε μονόκλινο
Για τις αναχωρήσεις 1, 8, 15, 22, 29 Αυγούστου: 200 €/άτομο σε 
δίκλινο και 300 € σε μονόκλινο

Αναχ.: 13, 27 Ιουνίου, 11,18,25 Ιουλίου, 
1,8,15,22,29  Αυγούστου - 8 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο 13,27/6 11,18,25/7
22,29/8 1,8,15/8

∆ίκλινο 1195 1295 1395

3ο άτοµο έως 12 ετών 995 1095 1195

Μονόκλινο 1595 1695 1895

ΑΘΗΝΑ - Ε∆ΙΜΒΟΥΡΓΟ Α3 632 20.50΄ - 23.05΄
Ε∆ΙΜΒΟΥΡΓΟ - ΑΘΗΝΑ Α3 633 23.55΄ - 05.50΄

Κάστρο
Γκλάμις

Γλασκώβη

Εθνικό Πάρκο
Λοχ Λόμοντ & 
Τρόσακς

Αβιεμόρ

Ινβερνές

Πίτλοχρι

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Γκλένκοου

Λίμνη
Λοχ Νες

Κάστρο
Μπλαιρ Άθολ

ΕδιμβούργοΕδιμβούργο

Στέρλινγκ

Άγιος
Ανδρέας
Άγιος
Ανδρέας

Εδιμβούργο

Ε∆ΙΜΒΟΥΡΓΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΜΙΛΙ

 ΓΛΑΣΚΩΒΗ

ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

ΚΑΣΤΡΟ ΓΚΛΑΜΙΣ
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1η μέρα: Αθήνα - Λονδίνο - Έιβμπερι - Στόουνχεντζ 
Σόλσμπερι - Πλύμουθ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Λονδίνο με 
AEGEAN. Φθάνοντας ξεκινάμε το οδοιπορικό μας στην 
Αγγλική ενδοχώρα με πρώτο μας σταθμό το Έιβμπερι, 
όπου θα δούμε το μεγαλύτερο μεγαλιθικό χεντζ του 
κόσμου. Συνεχίζουμε για το μυστηριώδες Στοουνχέντζ, 
τον πιο σημαντικό προϊστορικό αρχαιολογικό χώρο 
της Μεγάλης Βρετανίας και ένα από τα πιο αινιγματικά 
αρχαία μνημεία παγκοσμίως. Ακολουθεί το πανέμορφο 
Σόλσμπερι με τον εντυπωσιακό Καθεδρικό ναό της 
Παναγίας. Χρόνος ελεύθερος και συνεχίζουμε για το 
Πλύμουθ, το λιμάνι του οποίου υπήρξε από τον 14ο 
αιώνα στρατηγικής σημασίας για την Αγγλία. Από εδώ 
ξεκίνησε το 1588 ο στόλος του Φράνσις Ντρέικ εναντίον 
της Ισπανικής Αρμάδας, από εδώ απέπλευσαν το 1620 
με το πλοίο Μέιφλαουερ οι Πατέρες Προσκυνητές για τον 
Νέο Κόσμο, από εδώ αναχώρησε το 1722 ο Τζέιμς Κουκ 
για το εξερευνητικό του ταξίδι στο Νότιο Ημισφαίριο. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο CROWNE PLAZA 
PLYMOUTH 4* (www.crowneplaza.com).

2η μέρα: Πλύμουθ - Σαιντ Όστελ - Χαμένοι Κήποι του 
Χέλιγκαν - Μαράζιον/Σαιν Μάικλς Μάουντ - Θέατρο Μίνακ 
Land’s End - Σαιντ Άιβς - Νιουκουέι - Τίνταγκελ - Πλύμουθ
Σήμερα θα διασχίσουμε την Κορνουάλη και θα 
απολαύσουμε την άγρια ομορφιά της, την εντυπωσιακή 
ακτογραμμή, τα γραφικά ψαροχώρια, τις γρανιτώδεις 
λοφοσειρές, τα καταπράσινα βοσκοτόπια, τις αγροικίες, 
τα κάστρα και τους τόπους γεμάτους κέλτικους 
θρύλους, παγανιστικούς μύθους, ξωτικά, νεράιδες και 

φαντάσματα. Πρώτος μας σταθμός, η Σαιντ Όστελ, όπου 
μετά τη σύντομη παραμονή μας θα συνεχίσουμε για τους 
πιο εντυπωσιακούς κήπους του κόσμου, τους Χαμένους 
Κήπους του Χέλιγκαν. Επόμενη στάση μας η πόλη 
Μαράζιον με το Σαιντ Μάικλς Μάουντ, ένα νησάκι που 
στέφεται από ένα επιβλητικό κάστρο του 12ου αιώνα και 
ένα νορμανδικό αβαείο - το "αγγλικό Μοντ Σαιν Μισέλ", 
όπως επονομάζεται. Ακόμα ένα εντυπωσιακό αξιοθέατο 
της Κορνουάλης είναι το κτισμένο στο χείλος του γκρεμού 
θέατρο Μίνακ, σε σχήμα και μορφή αρχαιοελληνικού 
θεάτρου! Συνεχίζουμε για το Land’s End, το απώτατο 
άκρο της Μεγάλης Βρετανίας, απ΄ όπου θα απολαύσουμε 
μια εκπληκτική θέα στον ωκεανό. Η προς τον βορρά 
διαδρομή μας θα μας οδηγήσει στην παραθαλάσσια πόλη 
των καλλιτεχνών Σαιντ Άιβς. Στον ελεύθερό σας χρόνο, 
σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το παράρτημα της Tate 
Gallery του Λονδίνου, καθώς και το μουσείο-κήπο της 
γλύπτριας Μπάρμπαρα Χέπγουορθ. Συνεχίζουμε για το 
δημοφιλές παραλιακό θέρετρο της Κορνουάλης Νιουκουέι 
και το χωριουδάκι Τίνταγκελ, όπου, σύμφωνα με τους 
θρύλους, βρίσκεται το ερειπωμένο κάστρο στο οποίο 
γεννήθηκε ο βασιλιάς Αρθούρος. Έχοντας ολοκληρώσει 
πλέον τον γύρο της Κορνουάλης, θα επιστρέψουμε στο 
Πλύμουθ, όπου κατά την πανοραμική μας περιήγηση 
θα δούμε το πάρκο Πλύμουθ Χόου με το μνημείο της 
Αρμάδας και το άγαλμα του Φράνσις Ντρέικ, τον πύργο-
φάρο Σμίτονς, την βασιλική ακρόπολη και την γραφική 
οδό Μπάρμπικαν.

3η μέρα: Πλύμουθ - Έξετερ - Μπαθ - Νιούπορτ - Κάρντιφ
Πρωινή αναχώρηση για το Έξετερ, όπου κατά την 

περιήγησή μας θα δούμε τον Καθεδρικό ναό του 
Αγίου Πέτρου, έναν από τους παλαιότερους και πιο 
εντυπωσιακούς ναούς της Αγγλίας. Συνεχίζουμε για 
το Μπαθ, μία πόλη-κόσμημα κλασικής, ρομανικής και 
γεωργιανής αρχιτεκτονικής, η "Ρώμη της Αγγλίας", 
όπως επονομάζεται, καθώς είναι κτισμένη σε 7 λόφους. 
Φθάνοντας θα δούμε το Αβαείο, τα ρωμαϊκά λουτρά, 
τη γέφυρα Πούλτενι πάνω από τον ποταμό Έιβον  και 
τα υπέροχα κτίρια των οδών Σέρκους και Ρόαγιαλ 
Κρέσεντ. Επόμενος σταθμός μας το Νιούπορτ, γνωστό 
για τις γέφυρές του πάνω από τον ποταμό ουσκ. 
Πανοραμική περιήγηση της πόλης και συνεχίζουμε για 
την πρωτεύουσα της ουαλίας, το Κάρντιφ. Εάν το χρόνος 
το επιτρέπει, θα επισκεφθούμε το ιστορικό μουσείο 
St. Fagans (είσοδος δωρεάν, ώρες λειτουργίας 10:00-
17:00), όπου στα περίπου 40 κτίρια αναπαριστάται 
η ζωή των ανθρώπων από διάφορες περιοχές της 
ουαλίας (ένα σχολείο, μία φάρμα, ένα παρεκκλήσι κ.ά.). 
Φθάνοντας στο Κάρντιφ θα δούμε εξωτερικά το Κάστρο, 
το Δημαρχείο, το Εθνικό Μουσείο και Πινακοθήκη της 
ουαλίας, το Δικαστήριο, το Πανεπιστήμιο, το Στάδιο κ.ά. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο RADISSON BLU CARDIFF 
4* (www.radissonblu.com).

4η μέρα: Κάρντιφ - Μπιγκ Πιτ - Εθνικό Πάρκο Μπρέκον 
Μπίκονς - Εθνικό Πάρκο Σνοουντόνια - Κάστρo 
Πορτμέιριον - Μπέτζελερτ - Κάστρo Κάρναρφον 
Λανγκόλλεν - Τσέστερ
Σήμερα θα εξερευνήσουμε την συναρπαστική ενδοχώρα 
της ουαλίας. Αρχικά θα επισκεφθούμε το Μπιγκ Πιτ - ένα 
παλιό ορυχείο άνθρακα που μετατράπηκε σε ένα από τα 

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΑΓΓΛΙΑ - ΚΟΡΝΟΥΑΛΗ - ΟΥΑΛΙΑ
Λονδίνο, Έιβµπερι, Στόουνχεντζ, Σόλσµπερι, Πλύµουθ, Σαιντ Όστελ, Χαµένοι Κήποι του Χέλιγκαν, Μαράζιον/Σαιν Μάικλς Μάουντ,

Θέατρο Μίνακ, Land’s End, Σαιντ Άιβς, Νιουκουέι, Τίνταγκελ, Έξετερ, Μπαθ, Νιούπορτ, Κάρντιφ, Μπιγκ Πιτ,
Εθνικό Πάρκο Μπρέκον Μπίκονς, Εθνικό Πάρκο Σνοουντόνια, Κάστρo Πορτµέιριον, Μπέτζελερτ, Κάστρo Κάρναρφον,

Λανγκόλλεν, Τσέστερ, Μάντσεστερ, Λίβερπουλ, Στράτφορντ απόν Έιβον, Κότσγουολντς, Μπίµπουρι, Οξφόρδη

ΧΑΜΕΝΟΙ ΚΗΠΟΙ ΤΟΥ ΧΕΛΙΓΚΑΝ

ΝΕΟ
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κορυφαία μουσεία εξόρυξης της Βρετανίας. Στη συνέχεια 
θα περάσουμε μέσα από την καρδιά του Εθνικού πάρκου 
Μπρέκον Μπίκονς με τις απόκρημνες και εντυπωσιακές 
πλαγιές, τους καταρράκτες και τις σπηλιές. Η διαδρομή 
προς τα βόρεια θα μας οδηγήσει στο πανέμορφο Εθνικό 
Πάρκο Σνοουντόνια. Συνεχίζοντας, θα δούμε το επιβλητικό 
μεσαιωνικό κάστρο Κάρναρφον, καθώς και το πανέμορφο 
κάστρο Πορτμέιριον, που αποτέλεσε τόπο γυρισμάτων 
ταινιών και τηλεοπτικών σειρών. Στη διαδρομή μας θα 
δούμε επίσης το ορεινό χωριό Μπέτζελερτ, διάσημο από 
τον μύθο του πρίγκιπα Λιουέλιν και του πιστού του σκύλου 
Γκέλερτ, καθώς και το γραφικό χωριό Λανγκόλλεν που 
είναι κτισμένο στις όχθες του ποταμού Ντι. Γεμάτοι από 
πανέμορφες εικόνες, θα καταλήξουμε στην πανέμορφη 
πόλη Τσέστερ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο CROWNE 
PLAZA CHESTER 4* (www.crowneplaza.com).

5η μέρα: Τσέστερ - Μάντσεστερ - Λίβερπουλ - Τσέστερ 
Κατά τη διάρκεια της πρωινής μας περιήγησης θα 
περπατήσουμε στα άψογα διατηρημένα και πιο πλήρη 
μεσαιωνικά τείχη στη Βρετανία, θα δούμε την αγορά και τα 
περίφημα Ρόουζ (Rows) με τις απομιμήσεις μεσαιωνικών 
προσόψεων, το ρωμαϊκό αμφιθέατρο, τον Καθεδρικό 
ναό και ρολόι του Τσέστερ στην ανατολική πύλη, για 
την 60η επέτειο της βασίλισσας Βικτωρίας. Ελεύθερος 
χρόνος για εξερευνήσετε τις κομψά ανακαινισμένες στοές 
με επώνυμες μπουτίκ, καταπληκτικά καταστήματα με 
κοσμήματα και ιδιαίτερα σοκολατένια γλυκά. Συνεχίζουμε 
για το Μάντσεστερ. Άφιξη, πανοραμική ξενάγηση της 
πόλης και χρόνος ελεύθερος. Μια ακόμα σημαντική πόλη 
μας περιμένει στη συνέχεια, η γενέτειρα των Beatles, 
το Λίβερπουλ, απ΄ όπου μετά την περιήγησή μας θα 
επιστρέψουμε στο Τσέστερ.

6η μέρα: Τσέστερ - Στράτφορντ απόν Έιβον Κότσγουολντς 
Μπίμπουρι - οξφόρδη - Λονδίνο
Πρωινή αναχώρηση για την κωμόπολη Στράτφορντ 
απόν Έιβον, την γενέτειρα του Γουίλιαμ Σαίξπηρ. Άφιξη 
και χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα στις όχθες του 
Έιβον. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε μια επαρχιακή 

διαδρομή πλούσιας φυσικής ομορφιάς, περνώντας από 
την περιοχή Κότσγουολντς. Αφού επισκεφθούμε τον 
Καθεδρικό ναό του Γκλόστερ, θα συνεχίσουμε για το 
κουκλίστικο χωριό Μπίμπουρι, με τα πέτρινα γεφυράκια, 
τους ανθισμένους κήπους, τα πλακόστρωτα δρομάκια 
και τις λίμνες με τους κύκνους! Τέλος, στην περίφημη 
πανεπιστημιούπολη της οξφόρδης θα θαυμάσουμε 
ένα μείγμα από μεσαιωνικά κτίρια και εκκλησιαστικούς 
οβελίσκους που υψώνονται πάνω από τα παμπάλαια 
κολέγια. Μετά την περιήγησή μας θα αναχωρήσουμε για 
το Λονδίνο. Άφιξη και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 4*. Το 
βράδυ σας προτείνουμε μια προαιρετική βόλτα διάρκειας 
4 ωρών στο νυχτερινό Λονδίνο.

7η μέρα: Λονδίνο, Ξενάγηση πόλης, Επίσκεψη στο 
Βρετανικό Μουσείο - Αθήνα
Η σημερινή μας γνωριμία με την Βρετανική πρωτεύουσα 
θα ξεκινήσει από το αριστοκρατικό προάστιο Σάουθ 
Κένσινγκτον, όπου θα θαυμάσουμε τα 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. Η περιήγησή 
μας ολοκληρώνεται στο Βρετανικό Μουσείο, όπου θα 
ξεναγηθούμε στην πτέρυγα με τα περίφημα και μοναδικά 
γλυπτά του Παρθενώνα. 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 • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό 
σας

Αναχ.: 4, 11, 18 Αυγούστου - 7 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο 1295
3ο άτοµο έως 12 ετών 1095
Μονόκλινο 1645

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΛοΝΔΙΝο-
ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • Έξι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 
4* (δύο Διαν/σεις στο Πλύμουθ , μία Διαν/ση στο Κάρντιφ, 2 Διαν/
σεις στο Τσέστερ , μία Διαν/ση στο Λονδίνο) • 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 • Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα 
ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝ∆ΙΝΟ Α3 600 09.15΄ - 11.15΄
ΛΟΝ∆ΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ Α3 609 22.15΄ - 03.50΄

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

Λονδίνο

Στοουνχέντζ

Σόλσµπερι Έξετερ

Μπαθ
Κάρντιφ

Χέλιγκαν

Μπιγκ Πιτ

Μπρέκον
Μπίκονς

Κάρναρφον

Σνοουντόνια

Τσέστερ

Μάντσεστερ

Οξφόρδη

Μπέτζελερτ

Πορτµέιριον

Λανγκόλλεν

Στράτφορντ
απόν Έιβον

Κότσγουολντς

Μπίµπουρι

ΈιβµπεριΈιβµπερι

ΝιούπορτΝιούπορτ

Λίβερπουλ

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Λανγκόλλεν

Έιβµπερι

Μπέτζελερτ

Κάρναρφον

Λανγκόλλεν

Σαιντ Όστελ

Χέλιγκαν
Σαιντ ΌστελΣαιντ Όστελ

Μαράζιον

Νιουκουέι
Τίνταγκελ 

Σαιντ Άιβς ΠλύµουθΠλύµουθ

Τίνταγκελ 

Μαράζιον

Νιουκουέι
Σαιντ Άιβς

 ΚΟΤΣΓΟΥΟΛΝΤΣ

 ΣΤΟΟΥΝΧΕΝΤΖ

ΜΠΑΘ
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Κοντά στο Λονδίνο βρίσκεται ένα πάρκο για µικρούς και 
µεγάλους, φτιαγµένο από τα γνωστά σε όλους µας 

πολύχρωµα τουβλάκια Lego - η περίφηµη 
Βρετανική Legoland!

ΚΙ ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ LEGO: 
"Το µοναδικό όριο είναι η φαντασία"

                  ΕΚ∆ΡΟΜΗ στη   
Ένα πρόγραµµα ΜΟΝΟ για ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΛοΝΔΙΝο-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES ή BRITISH AIRWAYS • Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο  CROWNE PLAZA KINGS CROSS 4* 
(www.crowneplaza.com)  ή στο PREMIER INN OLD STREET 3*  ή PREMIER INN ALGATE 3* ( www.premierinn.com) • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις 
βάσει προγράμματος • Εισιτήριο εισόδου στο πάρκο της Legoland • 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.

Με περισσότερες από 50 συναρπαστικές διαδρομές - σαφάρι σε εξωτικά μέρη, μυστηριώδεις 
λαβύρινθοι, αερόστατα, ζωντανές παραστάσεις, εξερεύνηση στον Τάφο των Φαραώ, μάχη 
με τέρατα, πολεμιστές και άγρια κύματα στη Χώρα των Βίκινγκς, τεράστιοι δεινόσαυροι, 
αίθουσα ρομποτικής, τραινάκι για περιήγηση στο πάρκο, ποταμόπλοιο και γενικά με όλα 
τα φανταστικά σύμπαντα που λατρεύουν τα παιδιά (Χώρα των Νίντζα, Άγρια Δύση, Κάστρο 
των Ιπποτών, Νησί των Πειρατών, Ταξίδι στο  Διάστημα κλπ.) - το θεματικό αυτό πάρκο 
προσφέρει ατέλειωτες ώρες περιπέτειας σε όλη την οικογένεια.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
1η μέρα:  Αθήνα - Λονδίνο, Ξενάγηση, Βρετανικό Μουσείο
2η μέρα:  Λονδίνο, Ημερήσια εκδρομή στη Legoland
3η μέρα:  Λονδίνο, Ελεύθερη μέρα
4η μέρα:  Λονδίνο, Μουσείο Μαντάμ Τυσσό,  Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Κόβεντ Γκάρντεν
5η μέρα:  Λονδίνο - Αθήνα

Αναχ.: 3, 10, 19, 26 Ιουλίου,  
1, 2, 3, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 30 Αυγούστου - 5 µέρες   

Τιµές κατ’ άτοµο
PREMIER INN 3* CROWNE PLAZA 

KINGS CROSS 4*

BRITISH AEGEAN BRITISH AEGEAN

∆ίκλινο  695 745 745 795 695 745 745 795
3ο άτοµο έως 12 ετών 425 425 445 445
3ο και 4ο άτοµο έως 
12 ετών σε family room

425 425 445 445425 425 445 445

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: €175 κατ άτομο. Επιβάρυνση από 
Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με την AEGEAN 
(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα).Ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα.

από 695€
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Λ Ο Ν ∆ Ι Ν Ο
1η μέρα: Αθήνα - Λονδίνο, Ξενάγηση Βρετανικό 
Μουσείο
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN ή 
BRITISH 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. 
Τέλος θα επισκεφθούμε το Βρετανικό Μουσείο, όπου 
θα ξεναγηθούμε στην πτέρυγα με τα περίφημα και 
μοναδικά γλυπτά του Παρθενώνα. Μεταφορά και 
τακτοποίηση σε ένα από τα κεντρικά ξενοδοχεία 
HOLIDAY INN REGENTS PARK 4* (www.holidayinn.
com) σε απόσταση περιπάτου από την Oxford Street 
ή στο ROYAL NATIONAL 3* (www.imperialhotel.co.uk). 
Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: Λονδίνο, Ελεύθερη μέρα
Προαιρετικά: Νυχτερινός γύρος πόλης
Ελεύθερη μέρα για βόλτες και αγορές. 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 (London Eye, Big Ben, Millennium Bridge, 
Saint Paul’s, More London Place, Tower Bridge, Shard. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το βράδυ). 

3η μέρα: Λονδίνο, Ελεύθερη μέρα 
Προαιρετικά: οξφόρδη, Στράτφορντ Απόν Έιβον, 
Bicester Outlet Village
Ελεύθερη μέρα για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης. 
Επίσης, μπορείτε να συμμετάσχετε (έξοδα ατομικά) 
στην ολοήμερη εκδρομή μας στην επαρχία της Αγγλίας. 
Πρώτη μας επίσκεψη η περίφημη πανεπιστημιούπολη 
της οξφόρδης, όπου θα θαυμάσουμε ένα μείγμα από 
μεσαιωνικά κτίρια, εκκλησιαστικούς οβελίσκους 
που υψώνονται πάνω από τα παμπάλαια κολέγια, 
περιποιημένα παρτέρια και κήπους, αυλές με 
κιονοστοιχίες και αετώματα. Ακολουθεί η κωμόπολη 
Στράτφορντ Απόν Έιβον, η γενέτειρα του Γουίλιαμ 
Σαίξπηρ. Προαιρετική επίσκεψη στο σπίτι όπου 
γεννήθηκε και έζησε ο "Βάρδος του Στράτφορντ" και 
χρόνος για βόλτα στις όχθες του ποταμού Έιβον. 
Τελευταία μας στάση, το εκπτωτικό χωριό Bicester 
Outlet Village για αγορές από διάφορες μπουτίκ σε τιμές 
κόστους. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. 

4η μέρα: Λονδίνο - Γουίντσορ - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος το πρωί. Το μεσημέρι αναχωρούμε 
για την εκδρομή μας στο Γουίντσορ με το ομώνυμο 
κάστρο-κατοικία των βασιλέων της Αγγλίας 
(προαιρετική είσοδος). Θα επισκεφθούμε τα επίσημα 
διαμερίσματα, το κουκλόσπιτο της βασίλισσας και το 
παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Χρόνος ελεύθερος 
για βόλτα στα γραφικά σοκάκια της πόλης. 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 • Το 5ήμερο πρόγραμμα 
περιλαμβάνει μία επιπλέον ελεύθερη μέρα • Τελικό 
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Βρετανικό Μουσείο, Γουίντσορ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΛοΝΔΙΝο-ΑΘΗΝΑ 
με AEGEAN AIRLINES ή BRITISH AIRWAYS • 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 αναγράφεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.: 1, 2, 9, 15, 16, 22 Αυγούστου - 4,5 µέρες

BRITISH AIRWAYS ROYAL NATIONAL 3* HOLIDAY INN
REGENTS PARK 4*

Τιµές κατ’ άτοµο 4 µέρες 5 µέρες 4 µέρες 5 µέρες

∆ίκλινο 485 535 565 635
3ο άτ. έως 12 ετ. 375 375 375 375
Μονόκλινο 635 715 785 935

Αναχ.: 27, 28 Ιουνίου, 
3,4,5,10,11,12,18,19,25,26 Ιουλίου,

1, 2, 3, 8, 9, 15, 16, 17,22,23,29, 30 Αυγούστου, 
5, 6 Σεπτεµβρίου - 4, 5 µέρες

AEGEAN AIRLINES ROYAL NATIONAL 3* HOLIDAY INN
REGENTS PARK 4*

Τιµές κατ’ άτοµο 4 µέρες 5 µέρες 4 µέρες 5 µέρες

∆ίκλινο 545 595 625 695
3ο άτ. έως 12 ετ. 395 395 395 395
Μονόκλινο 695 775 845 995

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

ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝ∆ΙΝΟ Α3 600 09.15΄ - 11.15΄
ΛΟΝ∆ΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ Α3 609 22.15΄ - 03.50΄
ή 
ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝ∆ΙΝΟ BA 631 08.00΄ - 10.05΄
ΛΟΝ∆ΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ BA 634 20.50΄ - 02.25΄

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΓΟΥΙΝΤΣΟΡ
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1η μέρα: Αθήνα - Νίκαια 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN ή 
AIR FRANCE για Νίκαια (Nice), ένα από τα πασίγνωστα 
θέρετρα παγκοσμίως και πρωτεύουσα της Κυανής Ακτής. 
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. Τακτοποίηση σε ένα από τα κεντρικά  ξενοδοχεία 
HOLIDAY INN NICE 4* (www.holidayinn.com) ή στο DAYS 
INN NICE CENTRE 3* (www.wyndhamhotels.com) ή στο 
επίσης κεντρικό MONSIGNY 3* ( www.hotelmonsigny.
com). Ελεύθερος χρόνος για φαγητό σε παραδοσιακά 
μπιστρό και εστιατόρια της πόλης, όπως το Chez Memere 
με προβηγκιανή κουζίνα, το La Voglia και το Mama Delice 
με εκλεκτά μεσογειακά εδέσματα.  

2η μέρα: Νίκαια - Κάννες - Νίκαια
Προαιρετική επίσκεψη στο Μόντε Κάρλο
Πρωινή αναχώρηση για τις κοσμοπολίτικες Κάννες. 
Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσουμε στη λεωφόρο 
Κρουαζέτ - τόπο συνάντησης των πλουσίων όλου του 
κόσμου - να θαυμάσουμε τα πανάκριβα ξενοδοχεία 
και τα εντυπωσιακά "πλωτά παλάτια" στο λιμάνι των 
Καννών, αλλά και να φωτογραφηθούμε με φόντο το 
περίφημο κόκκινο χαλί που βρίσκεται στο "παλάτι" όπου 
φιλοξενείται το διασημότερο φεστιβάλ κινηματογράφου 
του κόσμου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ 
σας προτείνουμε να επισκεφθείτε (προαιρετικά) το 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. 

3η μέρα: Νίκαια - Μουσείο Αρωμάτων Φραγκονάρ 
Μονακό - Νίκαια
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το μουσείο-
εργαστήριο αρωμάτων Φραγκονάρ. Μυηθείτε στα μυστικά 
της αρωματοποιίας και εμπιστευθείτε την όσφρησή σας 
για τις αγορές σας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το 
δεύτερο μικρότερο κρατίδιο του πλανήτη, το πριγκιπάτο 
του Μονακό. Θα ανέβουμε στον βράχο, στον οποίο 
δεσπόζει το Ωκεανογραφικό μουσείο που εμπλουτίστηκε 
από τη συλλογή του εξερευνητή των θαλασσών Ζακ Ιβ 
Κουστό, τα διαμερίσματα των Πριγκιπισσών και τους 
εξωτικούς τους κήπους. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον 
νέο-ρομανικής αρχιτεκτονικής Καθεδρικό ναό του Αγίου 
Νικολάου, όπου βρίσκονται οι τάφοι της μακροβιότερης 
μοναρχικής δυναστείας όλων των εποχών στον κόσμο, 
της οικογένειας Γκριμάλντι. Σε περίοπτη θέση βρίσκονται 
τα μνήματα της πριγκίπισσας Γκρέις και του συζύγου 
της πρίγκιπα Ρενιέ Γ'. Η βόλτα μας θα ολοκληρωθεί στο 
παλάτι - μείγμα διαφόρων ρυθμών αρχιτεκτονικής. Χρόνος 
ελεύθερος για αναμνηστικά και γεύμα. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. 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 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 Πωλ 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 - Εκδρομή στα χωριά της Προβηγκίας 
Γκουρντόν, Τουρέτ, Σαν Πωλ ντε Βανς - Νίκαια
Σήμερα μας περιμένει μια ημερήσια εκδρομή σε χωριά 
της Προβηγκίας. Πρώτη μας στάση το σκαρφαλωμένο 
στον βράχο χωριό Γκουρντόν, με θέα που κόβει την 
ανάσα. Ύστερα από μια μαγευτική διαδρομή σε δάση και 
φαράγγια, φθάνουμε στο χωριό της βιολέτας, το Τουρέτ, 
γευματίζοντας σε κάποιο από τα γραφικά του ταβερνάκια, 

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Κ ο σ µ ο π ο λ ί τ ι κ η  Κ Υ Α Ν Η  Α Κ Τ Η
Νίκαια, Κάννες, Μονακό, Μουσείο Αρωµάτων Φραγκονάρ, Γκουρντόν, Τουρέτ, Σαν Πωλ ντε Βανς, Σαν Τροπέ, Πορτ Γκριµώ
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όπως το Barbacane. Η μέρα μας ολοκληρώνεται με το 
αριστοκρατικό Σαν Πωλ ντε Βανς (Saint-Paul-de-Vence). 
Περιπλανηθείτε στα στενά πλακόστρωτα σοκάκια με 
τα άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτίσματα, πιείτε το 
ρόφημά σας στο ιστορικό καφέ Le Tilleul, αποδώστε φόρο 
τιμής στον Marc Chagall και επισκεφθείτε την εκκλησία 
του 12ου αιώνα (Collégiale de la Conversion-de-Saint-
Paul), όπου φυλάσσεται ο πίνακας του Τιντορέτο, "η Αγία 
Αικατερίνη της Αλεξάνδρειας". Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: Νίκαια - Σαν Τροπέ - Πορτ Γκριμώ - Νίκαια
Πρωινή αναχώρηση για την εκδρομή μας στα μαργαριτάρια 
της Κυανής Ακτής. Αρχικά θα πάρουμε μια γεύση του 
ρυθμού της ζωής του jet set στο Σαν Τροπέ, καταφύγιο του 
Φρεντερίκο Μιστράλ, της Μπριζίτ Μπαρντώ και του Λουί 
Ντε Φινές. Κινηθείτε στα πολύβουα σοκάκια της πόλης με 
τα αριστοκρατικά καφέ και τις πανάκριβες μπουτίκ, όπως 

του Christian Dior, βγάλτε φωτογραφίες στον παλιό πύργο 
του λιμανιού. Επόμενος μας σταθμός το Πορτ Γκριμώ (Port 
Grimaud), που θεωρείται, όχι άδικα, "η μικρή Βενετία" 
της Κυανής Ακτής. Είναι ένας πανέμορφος οικισμός με 
2.500 κτίσματα πάνω στα κανάλια, που ξεκίνησε να 
αναπτύσσεται το 1962. Βαρκάδες, βόλτες και beach bars 
μας περιμένουν για τον ελεύθερο χρόνο μας. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

7η μέρα: Νίκαια - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα της μετάβασής μας στο 
αεροδρόμιο για την πτήση μας στην Αθήνα.

Σημειώσεις: • οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς 
να παραλειφθεί κάτι • Το 8ήμερο πρόγραμμα έχει μία 
επιπλέον ελεύθερη μέρα • Τελικό πρόγραμμα με το 
ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΝΙΚΑΙΑ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES ή AIR FRANCE • Έξι ή επτά 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας στη Νίκαια • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Σύγχρονο πούλμαν για 
τις μεταφορές, μετακινήσεις, επισκέψεις 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, φόροι πόλεων (€ 175) • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, 
είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα • Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, 
προτεινόμενο κλπ.

7 µέρες - Aegean
Αναχ.: 22,29/7, 5,12,19,22,26,29/8, 2/9

8 µέρες - Air France
27,30/7, 3,6,10/8

Τιµές κατ’ άτοµο
MONSIGNY NICE 3*

DAYS INN 3*
HOLIDSAY INN NICE 4*

7 µέρες 8 µέρες 7 µέρες 8 µέρες
∆ίκλινο 795 845 995 1095
3ο άτ. έως 12 ετ. 545 595 695 795
Μονόκλινο 1045 1095 1395 1595

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

7ήµερο Πρόγραµµα µε AEGEAN AIRLINES
ΑΘΗΝΑ - ΝΙΚΑΙΑ Α3 690 08.10΄ - 09.45΄
ΝΙΚΑΙΑ - ΑΘΗΝΑ Α3 691 18.20΄ - 21.45΄

8ήµερο Πρόγραµµα µε AIR FRANCE
ΑΘΗΝΑ - ΝΙΚΑΙΑ AF 1709 21.55΄ - 23.25΄
 ή 17.40΄ - 21.05΄ 
ΝΙΚΑΙΑ - ΑΘΗΝΑ AF 1708 17.40΄ - 21.05΄
 ή 13.10΄ - 16.35΄

Μονακό

Κάννες

Σαν Τροπέ
Πορτ Γκριμώ

Βιλφράνς

Τουρέτ

Αιξ-Αν-Προβάνς

Γκουρντόν
Σαν Πωλ ντε Βανς

Νίκαια

ΓΑΛΛΙΑ

ΜασσαλίαΜασσαλία

 ΜΟΝΑΚΟ

 ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ

 ΣΑΝ ΤΡΟΠΕ

ΣΑΝ ΠΩΛ ΝΤΕ ΒΑΝΣ

 ΝΙΚΑΙΑ
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1η μέρα: Αθήνα - Παρίσι - ορλεάνη - Τουρ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για 
Παρίσι. Φθάνοντας, θα αναχωρήσουμε για την περιοχή 
του Λίγηρα (Loire), με πρώτο μας σταθμό την ορλεάνη. 
Αφού  περιηγηθούμε στο ιστορικό της κέντρο με τον 
επιβλητικό Καθεδρικό ναό, την κεντρική πλατεία με το 
άγαλμα της Ζαν Ντ’ Αρκ, το επιβλητικό αναγεννησιακό 
κτίριο του Δημαρχείου κλπ., θα συνεχίσουμε για τον "Κήπο 
της Γαλλίας", την Τουρ, που δεσπόζει στην καταπράσινη 
κοιλάδα του Λίγηρα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο LE 
GRAND DE TOURS 4* (www.legrandhotelstours.com) και 
περιπατητική γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: Τουρ - Κάστρα του Λίγηρα/Σαμπόρ, Σενονσώ 
Τουρ
Σήμερα θα επισκεφθούμε δύο από τα πιο διάσημα και 
ομορφότερα κάστρα, το αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής 
Σαμπόρ (Chambord) με τα 440 δωμάτια και τα 365 τζάκια - 
το μεγαλύτερο στην Κοιλάδα του Λίγηρα - και το Σενονσώ 
(Chenonceau), ένα ακόμα αναγεννησιακό αριστούργημα 
με καταπληκτικούς κήπους. Επιστροφή στην Τουρ και 
χρόνος ελεύθερος για να περιηγηθείτε στο εντυπωσιακό 
ιστορικό της κέντρο. Το βράδυ σας προτείνουμε να 
δειπνήσετε σε παραδοσιακή μπρασερί, δοκιμάζοντας 
αυθεντική Γαλλική κουζίνα. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Τουρ - Σαιν Μαλό - Μον Σαιν Μισέλ - Καέν/Καν 
Πρωινή αναχώρηση για την Βρετάνη, με πρώτο μας 
σταθμό το πανέμορφο Σαιν Μαλό, ένα σημαντικό 

εμπορικό και τουριστικό κέντρο του σήμερα και κέντρο 
πειρατείας του χθες, με το ιστορικό λιμάνι, τα παράξενα 
γρανιτένια δρομάκια, τα χαρακτηριστικά πέτρινα σπίτια 
κλπ. Αφού περιηγηθούμε πεζοί στα αξιοθέατά του, 
θα συνεχίσουμε για ένα από τα θαύματα του δυτικού 
κόσμου, το οχυρωμένο νησί-χωριουδάκι Μον Σαιν Μισέλ, 
το πιο  πολυφωτογραφημένο αξιοθέατο της Γαλλίας, 
που βρίσκεται κουρνιασμένο σε έναν γρανιτένιο λόφο, 
περιτριγυρισμένο από τα νερά της Μάγχης και με έντονο 
το φαινόμενο της παλίρροιας. Επίσκεψη στο εσωτερικό 
του οχυρού και συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα του 
νομού Καλβαντός (Calvados) της Νορμανδίας, την 
Καέν (ή ορθότερα Καν). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
NOVOTEL CAEN COTE DE NACRE 4* (www.novotel.
com). Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: Καέν - Μπαγιέ - Παραλίες Απόβασης - Καέν
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας μέρας θα 
επισκεφθούμε αρχικά την ιστορική πόλη του Καλβαντός, 
τη Μπαγιέ (Bayeux), που διαρρέεται από τον ποταμό ορ 
(Aure). Έχοντας υποστεί τις μικρότερες καταστροφές από 
οποιαδήποτε άλλη πόλη της Νορμανδίας κατά τον Β΄ 
παγκόσμιο πόλεμο, το ιστορικό της κέντρο έχει διατηρηθεί 
σε πολύ καλή κατάσταση. Σημαντικό αξιοθέατο αποτελεί 
ο Καθεδρικός ναός με βιτρώ που απεικονίζουν τις ηρωικές 
πράξεις του Γουλιέλμου του Κατακτητή. Το κυριότερο 
όμως αξιοθέατο της πόλης είναι η περίφημη και μοναδική 
στο είδος της μεσαιωνική ταπισερί (διαστάσεων 70,4x0,5 
μέτρων), στην οποία απεικονίζονται 72 διαφορετικές 

εικόνες και 1512 μορφές ανθρώπων και ζώων (ακόμα και 
μύθοι του Αισώπου). Συνεχίζουμε για να γνωρίσουμε τις 
παραλίες της απόβασης στη Νορμανδία την 6η Ιουνίου 
1944: είναι η περίφημη D-Day, που αποτελεί την εκκίνηση 
της προσπάθειας των Συμμάχων να απελευθερώσουν 
την ηπειρωτική Ευρώπη από την γερμανική κατοχή κατά 
τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο (ρίψη αλεξιπτωτιστών και 
απόβαση περίπου 160.000 στρατιωτών από τη θάλασσα, 
μόνο εκείνη την ημέρα). οι πέντε παραλίες έχουν τα 
κωδικά ονόματα Σουόρντ (Sword: Άγγλοι, Γάλλοι), 
Τζούνο (Juno: Καναδοί), Γκολντ (Gοld: Άγγλοι), ομάχα, 
Γιούτα (Omaha, Utah: Αμερικάνοι). Ξεκινάμε από την 
Αρομάνς (Arromanches) στην ακτή της απόβασης Γκολντ, 
όπου θα παρακολουθήσουμε μία 40λεπτη προβολή. 
Συνεχίζουμε με το Point du Hoc, όπου θα δούμε γερμανικά 
πυροβολεία, την Κολεβίλ Συρ Μερ (Coleville Sur Mer) 
με το αμερικανικό νεκροταφείο, καθώς και το γραφικό 
χωριουδάκι Σαιντ-Μερ-Εγκλίζ (Sainte-Mere-Eglise) στην 
χερσόνησο Κοτεντέν, όπου προσγειώθηκαν οι Αμερικάνοι 
αλεξιπτωτιστές το βράδυ 5-6 Ιουνίου 1944 - μπροστά 
στο Δημαρχείο υπάρχει ένα κυκλικό κολωνάκι που 
σημαδεύει την έναρξη του "Δρόμου της Ελευθερίας" (Voie 
de la Liberté) με την ένδειξη "km 0" (Χιλιόμετρο Μηδέν). 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Καέν - Ντωβίλ - Τρουβίλ - ονφλέρ - Ρουέν 
Ζιβερνί - Παρίσι 
Σήμερα θα επισκεφθούμε την αριστοκρατική, κοσμική 
λουτρόπολη Ντωβίλ με την αρχοντική Κορνίς, την διπλανή 

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Κ Α Σ Τ Ρ Α  Τ Ο Υ  Λ Ι Γ Η Ρ Α
Ν ο ρ µ α ν δ ί α  -  Π α ρ ί σ ι

Ορλεάνη, Τουρ, Κάστρα Λίγηρα/Σαµπόρ, Σενονσώ, Σαιν Μαλό, Μον Σαιν Μισέλ, Καέν/Καν, Μπαγιέ,
Παραλίες Απόβασης, Ντωβίλ, Τρουβίλ, Ονφλέρ, Ρουέν, Ζιβερνί, Παρίσι

ΣΕΝΟΝΣΩ
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δίδυμή της πόλη Τρουβίλ, καθώς και την μοναδική 
ονφλέρ, με τον μικρό μεσαιωνικό πύργο και το γραφικό 
της λιμανάκι αντικριστά στην Χάβρη. Επόμενος σταθμός 
μας, η ιστορική Ρουέν, μια από τις ακμάζουσες πόλεις των 
μεσαιωνικών χρόνων, όπου θα δούμε την παλαιά αγορά, 
την εκκλησία-μνημείο της Ζαν Ντ’ Αρκ, το αστρονομικό 
ρολόι κ.ά. Αναχωρούμε για το καταπράσινο Ζιβερνί, όπου 
θα επισκεφθούμε το σπίτι του Κλωντ Μονέ, θα δούμε τη 
λίμνη με τα νούφαρα, την περίτεχνη Ιαπωνική γέφυρα 
και τα πολύχρωμα λουλούδια και συνεχίζουμε για το 
Παρίσι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο CROWNE PLAZA 
REPUBLIQUE 4* (www.ihg.com). Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Παρίσι, Ξενάγηση, Μουσείο Λούβρου
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης θα δούμε 
μεταξύ άλλων την πλατεία ομονοίας, τα Ηλύσια Πεδία, την 
Αψίδα του Θριάμβου, την Όπερα, τον Πύργο του Άιφελ, 
την Παναγία των Παρισίων κ.ά. και θα επισκεφθούμε 
το περίφημο μουσείο του Λούβρου, όπου θα δούμε την 
Ελληνική πτέρυγα με την Νίκη της Σαμοθράκης, την 
Αφροδίτη της Μήλου κλπ., καθώς και την πτέρυγα με τους 
πίνακες σημαντικών ζωγράφων, όπως του Λεονάρντο Ντα 
Βίντσι (Τζοκόντα), του Ντελακρουά (Σφαγή της Χίου), του 

Γκόγια, του Ρούμπενς, του Τιτσιάνο, του Ρέμπραντ, του 
Ελ Γκρέκο κ.ά. Μετά το τέλος της περιήγησής μας σας 
προτείνουμε (έξοδα ατομικά) μια ρομαντική κρουαζιέρα 
στον Σηκουάνα και γιατί όχι, ένα γεύμα εν πλω! Για το 
βράδυ σας προτείνουμε να διασκεδάσετε σε ένα από τα 
φημισμένα παριζιάνικα καμπαρέ (Μουλέν Ρουζ, Λίντο, 
Παραντίς, Λάτιν κ.ά.)

7η μέρα: Παρίσι - Αθήνα
Ελεύθερη χρόνος για βόλτες, ψώνια, επισκέψεις 
σε μουσεία και διάφορα αξιοθέατα. Απολαύστε τον 
περίπατό σας στα πάρκα της πόλης, επισκεφθείτε την 
Παναγία των Παρισίων, ανεβείτε στον Πύργο του Άιφελ, 
περιπλανηθείτε στην μποέμ συνοικία της Μονμάρτρης 
με τα γραφικά δρομάκια, επισκεφθείτε τα πασίγνωστα 
πολυκαταστήματα Gallerries Lafayette και Printemps, 
απολαύστε έναν γαλλικό καφέ στο "Avenue" ή στο 
περίφημο Cafe de la Paix. Μεταφορά στο αεροδρόμιο 
αργά το απόγευμα και πτήση για την Αθήνα.

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

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Αναχ.: 3, 10, 15, 22  Αυγούστου - 7 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 1095

3ο άτοµο έως 12 ετών 895

Μονόκλινο 1495

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

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΠΑΡΙΣΙ-
ΑΘΗΝΑ με την AEGEAN • Έξι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
4* • 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, επίναυλος 
καυσίμων, φόροι πόλεων (200 €) • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά 
• Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, ιστορικούς, αρχαιολογικούς 
χώρους, παλάτια και γενικά όπου απαιτείται • Ό,τι αναγράφεται 
ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ Α3 610 08.35΄ - 11.10΄
ΠΑΡΙΣΙ - ΑΘΗΝΑ Α3 613 17.30΄ - 21.40΄

Ορλεάνη
Λίγη

ρας

Λίγηρας

ΤουρΚάστρο
Σαμπόρ

Κάστρο
Σενονσώ

Σαιν-Μαλό Μον Σαιν Μισέλ

Καέν
Μπαγιέ Ντωβίλ

Τρουβίλ
Ονφλέρ

Ρουέν

Παρίσι

Ζιβερνί

ΓΑΛΛΙΑ

 ΣΑΙΝ ΜΑΛΟ

ΜΟΝ ΣΑΙΝ ΜΙΣΕΛ

ΟΝΦΛΕΡ

 ΤΡΟΥΒΙΛ

 ΝΤΩΒΙΛ
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1η μέρα: Αθήνα - Μπορντώ, Ξενάγηση 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και απ’ ευθείας πτήση με AEGEAN 
για το Μπορντώ, τον αμπελώνα του κόσμου. ξεκινάμε την ξενάγησή 
μας στην ιστορική πόλη, στην οποία συνυπάρχουν μεσαιωνικά 
μνημεία με την εκλεπτυσμένη αρχιτεκτονική του 18ου αιώνα. Θα 
δούμε τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Ανδρέα, το Δημαρχείο, την 
κεντρική πλατεία του Χρηματιστηρίου, την πλατεία Quinconces, την 
μεγαλύτερη της Γαλλίας, θα περιδιαβούμε στα στενά της παλιάς 
πόλης με τα παλαιοπωλεία, τα μουσεία τέχνης, τις galleries, τα 
bistrots, τα cafés, καθώς και στον ρομαντικό Port de la Lune - Λιμάνι 
του Φεγγαριού - πριν υψώσουμε το ποτήρι μας για μια πρόποση: "A 
votre santé"! Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο MERCURE BORDEAUX 
CENTRE 4* (www.accorhotels.com). 

2η μέρα: Μπορντώ - Σαιν Εμιλιάν - Λασκώ - Σαρλά-λα-Κανεντά
Πρωινή επίσκεψη στο μεσαιωνικό χωριό Σαιν Εμιλιάν, μνημείο 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, μέσα στην 
καρδιά της οινοπαραγωγικής περιοχής του Μπορντώ. Θα έχουμε 
την ευκαιρία να περιηγηθούμε τα στενά σοκάκια της γραφικής πόλης 
και να δούμε τα κέντρα οινοπαραγωγής, προτού συνεχίσουμε για το 
Λασκώ, διάσημο για το μοναδικό σπήλαιο Παλαιολιθικής εποχής με 
τις περίπου 2.000 σπουδαίες τοιχογραφίες/εγχάρακτες παραστάσεις 
- η "Καπέλα Σιξτίνα της προϊστορίας" όπως αποκαλείται. Η μέθοδος 
του άνθρακα-14 έδειξε ότι οι βραχογραφίες που αποτέλεσαν πηγή 
έμπνευσης για τους "μαινόμενους ταύρους" του Πικάσο, υπάρχουν 
εδώ και 17.000 έτη. Φθάνοντας, θα επισκεφθούμε το Lascaux IV, 
πιστότατο αντίγραφο του διάσημου σπηλαίου, που λειτούργησε 
πρόσφατα και παρουσιάζει όλα τα προϊστορικά έργα του αρχικού. 
Η σημερινή μας μέρα θα ολοκληρωθεί με την περιήγησή μας στην 

μεσαιωνική γραφική πόλη Σαρλά-λα-Κανεντά, με την πλούσια 
αρχιτεκτονική κληρονομιά και τον επιβλητικό Καθεδρικό ναό του 
14ου αιώνα! Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.   

3η μέρα: Σαρλά-λα-Κανεντά - Λα Ροκ - Ροκαμαντούρ - Παντιράκ 
Καόρ - Αλμπί - Τουλούζη
Ξεκινάμε σήμερα για την περιοχή των Μεσο-Πυρηναίων (Midi-
Pyrénées), θεματοφύλακα ομορφιάς και αρχιτεκτονικής, Κουτί της 
Πανδώρας σε καλά κρυμμένες ομορφιές, όλες μικρά κοσμήματα της 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Αρχικά θα επισκεφθούμε 
ένα από τα πιο όμορφα και εντυπωσιακά χωριουδάκια της 
Γαλλικής επαρχίας, το Λα Ροκ Γκαζάκ, κτισμένο στις όχθες του 
ποταμού Ντορντόν. Συνεχίζουμε για το εξαιρετικό μεσαιωνικό χωριό 
Ροκαμαντούρ, για να δούμε τον οίκο της Μαύρης Παναγιάς με τα 200 
και πλέον σκαλοπάτια, που οι προσκυνητές τον μεσαίωνα ανέβαιναν 
γονατιστοί για να προσκυνήσουν, καθώς και το ιστορικό Ξίφος στον 
Βράχο, σημείο αναφοράς παλαιοτέρων πολεμικών επιχειρήσεων. Το 
Παντιράκ με τα σπήλαια, το Καόρ με την εντυπωσιακή μεσαιωνική 
στρατιωτική γέφυρα στο ποτάμι και η μαγευτική επισκοπική πόλη 
Αλμπί, γενέτειρα του ιμπρεσιονιστή ζωγράφου Τουλούζ-Λωτρέκ, 
που θα μας μεταφέρει στην belle époque (τέλος 19ου αιώνα), 
είναι τα επόμενα σημεία που θα προστεθούν στο οδοιπορικό μας, 
προτού καταλήξουμε στην Τουλούζη, την τέταρτη σε μέγεθος πόλη 
της Γαλλίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο HOTEL DE BRIENNE 4* 
(www.hoteldebrienne.com). 
  
4η μέρα: Τουλούζη, Ξενάγηση
Κατά την πρωινή μας ξενάγηση στην μεγάλη και με πλούσιο 
αρχιτεκτονικό παρελθόν πόλη, θα δούμε την βασιλική του Σαιν 

Σερνέν, που θεωρείται η μεγαλύτερη ρομανική εκκλησία, τη σειρά 
των μονών του Τάγματος Ιακωβίνων, το Καπιτώλιο, την πλατεία 
με το θαυμάσιο Σαλ ντε Ιλύστρ κ.ά. Θα δούμε επίσης το Κανάλι 
της Μεσημβρίας (Le Canal du Midi), τον μήκους 240 χιλιομέτρων 
υδάτινο δίαυλο, που ενώνει τη Μεσόγειο με τον Ατλαντικό μέσω 
του ποταμού Γαρούνα (Garonne), ένα τεχνολογικό επίτευγμα του 
17ου αιώνα, ένα μεγαλειώδες έργο της Υδρομηχανικής. Είναι 
τόσο ρομαντικές οι μικρές κρουαζιέρες σε ανισόπεδα ύψη μέσα 
στον ποταμό με τα γραφικότατα πορθμεία του, που κανείς δεν 
παραλείπει να πάρει μια γεύση! 

5η μέρα: Τουλούζη - Καστελνονταρί - Καρκασόν - Αβινιόν
Πρωινή αναχώρηση για την μικρή πόλη Καστελνονταρί, το παλιό 
λιμάνι της οποίας βρίσκεται πάνω στη Μεγάλη Λεκάνη του "Καναλιού 
των δύο Θαλασσών". Αξιοσημείωτο είναι ότι σε αυτή τη μικρή, κατά 
τα άλλα, πόλη είχε ιδρυθεί τον 12ο αιώνα η θρησκευτική, αιρετική, 
κοινότητα των Καθαρών, αιτία μεγάλων διωγμών και θρησκευτικών 
πολέμων. Συνεχίζουμε για την εκπληκτική και άκρως ενδιαφέρουσα 
καστροπολιτεία Καρκασόν. Είναι μια παραμυθένια πόλη με 
πλούσια ιστορία, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO 
και από τις λίγες οχυρωμένες μεσαιωνικές πόλεις, που διατηρούν 
την αυθεντική οχύρωση και το παλαιό μεσαιωνικό τους κέντρο. Θα 
επισκεφθούμε την Ακρόπολη, την παλιά πόλη με το Κάστρο του 12ου 
αιώνα, που επιλέχθηκε ως φυσικό σκηνικό για το γύρισμα πολλών 
ταινιών εποχής, όπως ο Ρομπέν των Δασών, τον Καθεδρικό ναό του 
Σαιν Ναζέρ με τα υπέροχα βιτρώ και το μεγαλύτερο εκκλησιαστικό 
όργανο της Γαλλίας, τα στενά λιθόστρωτα γραφικά σοκάκια που 
θυμίζουν γαλατικό χωριό, τα σπίτια με την ιδιότυπη αρχιτεκτονική με 
τους πυργίσκους και άλλα αξιοθέατα. Θα συνεχίσουμε με την Κάτω 

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Ο ι  ά γ ν ω σ τ ε ς  γ ω ν ι έ ς  τ η ς 
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Μπορντώ, Σαιν Εµιλιάν, Σπήλαιο Λασκώ, Σαρλά-λα-Κανεντά, Λα Ροκ Γκαζάκ, Ροκαµαντούρ, Παντιράκ, Καόρ, Αλµπί, Τουλούζη, 
Καστελνονταρί, Καρκασόν, Αβινιόν, Μονπελιέ, Νιµ, Εθνικό Πάρκο Καµάργκ, Αρλ, Αιξ αν Προβάνς, Μασσαλία

Ένα μοναδικό σε ενδιαφέροντα και εντυπώσεις ταξίδι, ιδιαίτερα προσεγμένο  και σχεδιασμένο σε άγνωστες περιοχές της Νοτιοδυτικής Γαλλίας, 
με καστροπολιτείες, μεσαιωνικά χωριά και πλούσια πολιτιστικά ιστορικά στοιχεία

Vive la Joie de Vivre!!!Vive la Joie de Vivre!!!Vive la Joie de Vivre!!!

ΡΟΚΑΜΑΝΤΟΥΡ

ΝΕΟΝΕΟΝΕΟ
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Πόλη, που αποτελεί την νεώτερη επέκταση και διασχίζεται από το 
Canal du Midi. Διασχίζοντας στη συνέχεια την γραφική Γαλλική 
ύπαιθρο, φθάνουμε στην επιβλητική και αριστοκρατική Αβινιόν, 
που διαρρέεται από τον Ροδανό και υπήρξε παπική έδρα κατά τον 
14ο αιώνα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο BEST WESTERN PLUS 
LE LAVARIN 4*(www.bestwestern.com). 

6η μέρα: Αβινιόν - Μονπελλιέ - Αβινιόν
Πρωινή περιήγηση στην ιστορική "πάπισσα" Αβινιόν, που βρίσκεται 
υπό την αιγίδα της UNESCO. Θα περπατήσουμε στο ιστορικό της 
κέντρο με το Παπικό Ανάκτορο, το Συγκρότημα των Επισκόπων, 
το Δημαρχείο, τη φημισμένη Γέφυρα Σαιν Μπενεζέ και τα γραφικά 
μεσαιωνικά στενά δρομάκια. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε το 
πανέμορφο Μονπελιέ, όπου θα δούμε την Αψίδα Θριάμβου, το 
Δημαρχείο, την πλατεία Κομεντί, τον μεγαλόπρεπο Καθεδρικό ναό 
του Αγίου Πέτρου κ.ά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

7η μέρα: Αβινιόν - Νιμ - Αρλ - Εθνικό Πάρκο Καμάργκ - Αβινιόν
Πρωινή αναχώρηση για την ιστορική Νιμ, όπου θα δούμε πολλά 
μνημεία ρωμαϊκής και χριστιανικής εποχής, όπως το ρωμαϊκό 
Αμφιθέατρο, την Πύλη του Αυγούστου, τον Μέγα Πύργο, τον 
Καθεδρικό ναό της Νοτρ Νταμ του 12ου αιώνα, τον επιβλητικό ναό 
του Αγίου Παύλου κλπ. Στη συνέχεια θα γνωρίσουμε πολλά και 
ενδιαφέροντα τμήματα της Γαλλικής υπαίθρου στους μοναδικούς 
υδροβιότοπους του Εθνικού Πάρκου της Καμάργκ, μιας φυσικής 
περιοχής που διαρρέεται από το Δέλτα του Ροδανού με πλούσια 
χλωρίδα και πανίδα. Εδώ βρίσκουν καταφύγιο ερωδιοί, φλαμίνγκος 
και εκατοντάδες άλλα είδη πουλιών, καθώς και τα ξακουστά, 
πανέμορφα άλογα, που μαζί με τους "Gardiens", τους καουμπόηδες, 
καθιστούν την περιοχή μοναδική στον κόσμο. Ακολουθεί η 
πανέμορφη Αρλ, όπου θα δούμε το Ρωμαϊκό Θέατρο, το μεγάλο 
Αμφιθέατρο, τον ρομανικό Καθεδρικό ναό του Αγίου Τροφίμου και 
το Μουσείο του Βαν Γκονγκ, ο οποίος έζησε εδώ και δημιούργησε 
ένα μεγάλο μέρος του έργου του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
προαιρετική παρακολούθηση του θεάματος "ΗΧοΣ και ΦΩΣ".

8η μέρα: Αβινιόν - Αιξ αν Προβάνς - Μασσαλία, Ξενάγηση - Αθήνα 
Σήμερα θα επισκεφθούμε την μαγευτική Αιξ αν Προβάνς στην καρδιά 
της Προβηγκίας, με τις θερμές ιαματικές της πηγές, το γραφικό 
ιστορικό κέντρο με τα πολλά σιντριβάνια, τα επιβλητικά κτίρια και 
τον Καθεδρικό ναό του Σωτήρα. Η πόλη είναι επίσης η γενέτειρα 
του ζωγράφου Πωλ Σεζάν για τον οποίο έχει δημιουργηθεί μεγάλος 
εκθεσιακός χώρος με έργα του. Θα δούμε το κεντρικό σιντριβάνι της 
Ροτόντας, το Δημαρχείο, τον πύργο-ρολόι και θα περπατήσουμε 

σε έναν από τους ωραιότερους δρόμους της Ευρώπης, την οδό 
Μιραμπό, όπου βρίσκεται η διάσημη για τους εξέχοντες πελάτες 
της brasserie Deux Garcons του 1792 (Πωλ Σεζάν, Εμίλ Ζολά, 
Έρνεστ Χέμινγουεϊ κ.ά.). Συνεχίζουμε για την γειτονική Μασσαλία, 
την πρωτεύουσα της Προβηγκίας, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη 
της χώρας και το τρίτο σημαντικότερο λιμάνι της Ευρώπης. Η 
πόλη ιδρύθηκε από Έλληνες Φωκαείς τον 6ο π.Χ. αιώνα. Στην 
πανοραμική μας επίσκεψη θα δούμε την παραλιακή λεωφόρο με 
τα χαρακτηριστικά κτίρια στο παλιό και στο νέο λιμάνι, την Όπερα, 
την Νοτρ Νταμ ντε λα Γκαρντ κ.ά. 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

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Αναχ.: 3, 10, 17, 24 Αυγούστου - 8 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο 1145
3ο άτοµο έως 12 ετών 895
Μονόκλινο 1545

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων: € 200
Επιβάρυνση από Θεσσαλονίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 
με την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης 
ΑΘΗΝΑ-ΜΠοΡΝΤΩ, ΜΑΣΣΑΛΙΑ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN • Επτά 
διανυκτερεύσεις στα επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* που αναγράφονται 
στο πρόγραμμα ή παρόμοια: Μπορντώ (1), Σαρλά-λα-Κανεντά 
(1), Τουλούζη (2), Αβινιόν (3) • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • 
Μεταφορές, επισκέψεις, ξεναγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο 
πούλμαν • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ταξιδιωτική έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι 
καυσίμων, φόροι πόλεων (€ 200) • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, 
επισκεπτόμενους χώρους • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Ό,τι 
αναγράφεται ως προαιρετικό προτεινόμενο κλπ.

ΑΘΗΝΑ - ΜΠΟΡΝΤΩ Α3 644 12.45΄ - 15.15΄
ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΑΘΗΝΑ Α3 695 18.20΄ - 21.55

Ορλεάνη
Λίγη

ρας

Λίγηρας

ΤουρΚάστρο
Σαμπόρ

Κάστρο
Σενονσώ

Σαιν-Μαλό Μον Σαιν Μισέλ

Καέν
Μπαγιέ Ντωβίλ

Τρουβίλ
Ονφλέρ

Ρουέν

Παρίσι

Ζιβερνί

ΓΑΛΛΙΑ

Τουλούζη

Μπορντώ
Σαιν Εμιλιάν Σπήλαιο Λασκώ

Σαρλά-λα-Κανεντά

Καόρ

Ροκαμαντούρ

Αλμπί

Καστελνονταρί
Καρκασόν

Αβινιόν

Μονπελιέ

Νιμ
Εθν.
Πάρκο
Καμάργκ

Αιξ αν ΠροβάνςΑρλ

Μασσαλία

Λα Ροκ Γκαζάκ

ΓΑΛΛΙΑ

ΑΙΞ ΑΝ ΠΡΟΒΑΝΣ

ΛΑ ΡΟΚ

ΚΑΣΤΕΛΝΟΝΤΑΡΙ

 ΜΠΟΡΝΤΩ



ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ Α3 610 08.35΄ - 11.10΄
ΛΟΝ∆ΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ Α3 609 22.15΄ - 03.50΄
ή
ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝ∆ΙΝΟ Α3 600 09.15΄ - 11.15΄ 
ΠΑΡΙΣΙ - ΑΘΗΝΑ Α3 615 20.45΄ - 00.55΄

Σ τ ο ν  Μ α γ ι κ ό  Κ ό σ µ ο  τ η ς 
D I S N E Y L A N D

Π Α Ρ Ι Σ Ι  -  Λ Ο Ν ∆ Ι Ν Ο
σ τ ο  Β α σ ί λ ε ι ο  τ η ς  D I S N E Y  & 
σ τ η  Μ ο ν α δ ι κ ή  L E G O L A N D

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΠΑΡΙΣΙ-ΑΘΗΝΑ με AIR
FRANCE ή AEGEAN • 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: € 19-28, 
Βερσαλλίες: € 17-22), μνημεία και λοιπά αξιοθέατα • Ποτά, φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

1η μέρα: Αθήνα - Παρίσι
2η μέρα: Παρίσι, στο Βασίλειο της Disneyland
3η μέρα: Παρίσι, Ελεύθερη μέρα
4η μέρα: Παρίσι - Υποθαλάσσιο Eurotunnel - Λονδίνο, Ξενάγηση πόλης/Βρετανικό Μουσείο
5η μέρα: Λονδίνο…εκδρομή στη μοναδική Legoland 
6η μέρα: Λονδίνο, Ελεύθερη μέρα 
7η μέρα: Λονδίνο - Αθήνα

Σημειώσεις: • οι ανωτέρω εκδρομές και επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν 
με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραληφθεί κάτι • Στις αναχωρήσεις 12/8 και 19/8 το 
πρόγραμμα πραγματοποιείτε αντίστροφα • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας

1η μέρα: Αθήνα - Παρίσι, Ξενάγηση πόλης
2η μέρα: Παρίσι, Βερσαλλίες, Λούβρο, Μουσείο Αρωμάτων Φραγκονάρ
3η μέρα: Παρίσι, Ελεύθερη μέρα
4η-5η μέρα: Παρίσι - Disneyland
6η μέρα: Disneyland - Παρίσι - Αθήνα

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

Αναχ.: 5, 12, 19 Αυγούστου - 7 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο 1195
3ο άτοµο έως 12 ετών 745

3ο και 4ο  άτοµο έως 12 ετών 
σε family room

745

Μονόκλινο 1645

Αναχ.: 4,9,16,22/7, 3,9,12,14,15,17,21,22/8, 4,11,17/9 µε Air France - 6 µέρες 
4, 9, 25/7, 6/8 µε Aegean - 6 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο IBIS CLICHY
MAGIC CIRCUS

HOLIDAY INN OPERA 
MAGIC CIRCUS

2 Ενήλικες 1835 2090
3 Ενήλικες 2650 3030
4 Ενήλικες 3370 3925
1 Ενήλικας + 1 Παιδί                     1815 2070
1 Ενήλικας + 2 Παιδιά 2485 2760
2 Ενήλικες + 1 Παιδί                     2505 2780
3 Ενήλικες + 1 Παιδί 3350 3905
2 Ενήλικες + 2 Παιδιά 3225 3850

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΠΑΡΙΣΙ, ΛοΝΔΙΝο-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN
AIRLINES • Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο CROWNE PLAZA REPUBLIQUE 4* στο 
Παρίσι ή παρόμοιο • Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο CROWNE PLAZA KINGS CROSS 
4* στο Λονδίνο ή παρόμοιο • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, 
εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Εισιτήριο EUROSTAR Παρίσι-
Λονδίνο • Εισιτήριο για το θεματικό πάρκο της Legoland • Εισιτήριο για τη Disneyland 
• Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους 
εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων • Φόροι πόλεων πληρωτέοι 
στην Αθήνα • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα • Ποτά, φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

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

Ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: € 175 - Για τους πελάτες που θα επιλέξουν AEGEAN 
υπάρχει επιβάρυνση € 50 /άτομο - Ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα
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Π Α Ρ Ι Σ Ι ,  D I S N E Y L A N D
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 την Παναγία των Παρισίων, το 
Καρτιέ Λατέν, τους Κήπους του Λουξεμβούργου, το 
Πάνθεον, τα Ηλύσια Πεδία, την Όπερα, την πλατεία 
ομονοίας, την Αψίδα του Θριάμβου, το Τροκαντερό, 
τον Πύργο του Άιφελ κ.ά. Μεταφορά, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο CROWNE PLAZA REPUBLIQUE 4* 
(www.ihg.com) ή στο RONCERAY OPERA 3* (www.
hotelroncerayopera.com) ή στο IBIS BERTHIER 3* 
(www.ibis.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 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 Ανάκτορα των Βερσαλλιών, 
όπου θα δούμε τα βασιλικά διαμερίσματα, την 
αίθουσα των κατόπτρων κ.ά. Χρόνος ελεύθερος για 
να επισκεφθείτε τους υπέροχους βασιλικούς κήπους. 
Επιστρέφοντας στην πόλη θα επισκεφθούμε το 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 πίνακες σημαντικών ζωγράφων (Λεονάρντο 
Ντα Βίντσι, Ντελακρουά, Βερονέζε,Γκόγια, Ρούμπενς, 
Τιτσιάνο, Ρέμπραντ, Ελ Γκρέκο κ.ά.).

3η μέρα: Παρίσι, Ελεύθερη μέρα 
Προαιρετική εκδρομή στη Νορμανδία
Ελεύθερη μέρα για περαιτέρω εξερεύνηση της 
πόλης. Εναλλακτικά, μπορείτε να συμμετάσχετε στην 
προαιρετική εκδρομή μας στη Νορμανδία (έξοδα 
ατομικά), με επισκέψεις στην μεσαιωνική ονφλέρ και 
στην 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.

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, Ελεύθερη μέρα
Ελεύθερη μέρα για βόλτες, επισκέψεις σε μουσεία και 
αγορές - επισκεφθείτε 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. 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.

6η 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 • Το 7ήμερο πρόγραμμα 
περιλαμβάνει μία επιπλέον ελεύθερη μέρα • Τελικό 
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΠΑΡΙΣΙ-ΑΘΗΝΑ 
με AEGEAN AIRLINES • Πέντε ή έξι  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: € 25-28, Βερσαλλίες: € 19-23, Disneyland: € 87 ενήλικας/€ 
80 παιδί κάτω των 12 ετών το ένα πάρκο περίπου, € 109 ενήλικας/€ 
103 παιδί κάτω των 12 ετών και τα 2 πάρκα μαζί περίπου), μνημεία 
και λοιπά αξιοθέατα • Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, καθώς και 
ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.: 21,28 Ιουλίου, 4,11,16,23 Αυγούστου - 6 µέρες
20,27 Ιουλίου, 3,10,15,22 Αυγούστου - 7 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο
IBIS BERTHIER 3* RONCERAY OPERA 3* CROWNE PLAZA

REPUBLIQUE 4*
6 µέρες 7 µέρες 6 µέρες 7 µέρες 6 µέρες 7 µέρες

∆ίκλινο 645 685 735 795 845 935
3ο άτ. έως 12 ετ. 445 485 485 535 445 475
3ο & 4ο  άτ. έως 12 ετ. 
σε family room

445 485 - - 525 585

Μονόκλινο 845 915 995 1125 1235 1395

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

7ήµερο Πρόγραµµα
ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ Α3 610 08.35΄ - 11.10΄ 
ΠΑΡΙΣΙ - ΑΘΗΝΑ Α3 613 17.30΄ - 21.40΄
ή
6ήµερο Πρόγραµµα
ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ Α3 610 08.35΄ - 11.10΄ 
ΠΑΡΙΣΙ - ΑΘΗΝΑ Α3 615 20.45΄ - 00.55΄

ΜΟΝΜΑΡΤΡΗ

ΑΨΙ∆Α ΤΟΥ ΘΡΙΑΜΒΟΥ
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1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου - Ζυρίχη, 
Ξενάγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με 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). Διανυκτέρευση.

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. Διανυκτέρευση.

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. 
Διανυκτέρευση.

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). Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Λωζάνη - Γενεύη - Ανσύ - Ιβουάρ (Γαλλία) - Λωζάνη
Πρωινή αναχώρηση για την κοσμοπολίτικη Γενεύη, όπου θα 

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α  Ε Λ Β Ε Τ Ι Α Σ
µε τα ∆ιαµάντια των Γαλλικών Άλπεων Ανσύ και  Ιβουάρ

Ζυρίχη, Λουκέρνη, Καταρράκτες Ρήνου, Άπεντσελ, Σαιντ Γκάλεν, Ιντερλάκεν, Βέρνη, Λωζάνη, Ανσύ, Ιβουάρ, Γκρυγιέρ, Μοντρέ, Γενεύη

ΝΕΟ • Γεύµα µε παραδοσιακό φοντύ ή ρακλέτ στην Γκρυγιέρ - Προσφορά του Γραφείου µας 
• Επίσκεψη στο Μουσείο σοκολάτας Nestlé στο Μπροκ
• Επίσκεψη στο πανέµορφο αλπικό χωριό Άπεντσελ

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ

ΒΕΡΝΗ
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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. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Λωζάνη - Γκρυγιέρ - Μπροκ/Μουσείο Nestlé
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 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 Nestlé. Τέλος, θα 
περάσουμε από το κοσμοπολίτικο Μοντρέ για τις απαραίτητες 
φωτογραφίες. Επιστροφή στη Λωζάνη. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Λωζάνη - Ζυρίχη - Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος το πρωί στην κουκλίστικη Λωζάνη. Το 
μεσημέρι θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης για την 
πτήση μας στην Αθήνα. 

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Αναχ.: 12 Ιουνίου - 6 µέρες
27 Ιουλίου, 3,10,17,24,31 Αυγούστου - 7 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο 6 µέρες 7 µέρες

∆ίκλινο 845 945

3ο άτοµο έως 12 ετών 645 745

Μονόκλινο 1145 1345

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check points, parking, 
φόροι πόλεων: 200 €
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια 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, φόροι πόλεων (€ 200) • 
Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία 
και λοιπά αξιοθέατα • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, 
προτεινόμενο κλπ.

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 και δεν περιλαμβάνει 
την 6η μέρα • Στις 24/8 το πρόγραμμα πραγματοποιείται 
αντίστροφα • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ LX 1843 06.30΄ - 08.20΄
ΖΥΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ LX 1842 21.10΄ - 00.45΄

Βέρνη

Ιντερλάκεν

Μοντρέ

ΓενεύηΓενεύη

Λωζάννη Γκρυγιέρ

Ζυρίχη

ΕΛΒΕΤΙΑ

Λίμνη
Λεμάν

Λουκέρνη

Ανσύ (Γαλλία)

Λίμνη
Κωνστάντζα

Άπεντσελ
Σαιντ Γκάλεν

Καταρράκτες
Ρήνου

Καταρράκτες
Ρήνου

Ιβουάρ

ΓΕΝΕΥΗ

ΜΟΥΣΕΙΟ NESTLÉ

 ΓΚΡΥΓΙΕΡ

 ΑΝΣΥ

 ΖΥΡΙΧΗ
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1η μέρα: Αθήνα - Μόναχο 
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, 
κατά τη διάρκεια της οποίας 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, Ρέγκενσμπουργκ, Βαλχάλα 
Πρωινή αναχώρηση για την πρώτη πρωτεύουσα της 
Βαυαρίας, το μεσαιωνικό Ρέγκενσμπουργκ, το "Κάστρο 
της Βασίλισσας", που ιδρύθηκε από τους Ρωμαίους 
και αποτελούσε από τον μεσαίωνα έως τις αρχές του 
19ου αιώνα σημαντικό πολιτικό και οικονομικό κέντρο 
της χώρας. Κτισμένη στις όχθες των ποταμών Δούναβη 
και Ρέγκεν, η πόλη αποτελεί μνημείο παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO από το 2006. 
Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας θα δούμε την 
Πέτρινη Γέφυρα, ένα εξαιρετικό δείγμα μεσαιωνικής 
αρχιτεκτονικής, θα διασχίσουμε την Ρωμαϊκή Πύλη (Porta 
Praetoria), θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό ναό του 
Αγίου Πέτρου - το κορυφαίο έργο γοτθικής αρχιτεκτονικής 
στη Βαυαρία - καθώς και το παλιό Δημαρχείο, που 
αποτέλεσε το Κοινοβούλιο (Reichstag) της Αγίας Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας. Τέλος, θα επισκεφθούμε το επιβλητικό 

κατάλευκο αντίγραφο του Παρθενώνα, τη Βαλχάλα, που 
αποτελείται από 52 κίονες και διακοσμείται από ζωφόρους, 
αετώματα, αγάλματα κλπ. Κατασκευάστηκε στις αρχές του 
19ου αιώνα με εντολή του φιλέλληνα βασιλιά της Βαυαρίας 
Λουδοβίκου Α΄, πατέρα του Όθωνα, ο οποίος ήθελε να 
συγκεντρώσει σε ένα κτίριο όλες τις προτομές των ηρώων 
της γερμανικής μυθολογίας. Βαλχάλα ήταν το βασίλειο 
του θεού του πολέμου Όντιν, όπου οι νεκροί πολεμιστές 
μεταφέρονταν από τις Βαλκυρίες - το τάγμα των θηλυκών 
πολεμικών ακολούθων του Όντιν - και ζούσαν πλούσια, ως 
ανταμοιβή της προσφοράς τους. Επιστροφή στο Μόναχο. 
Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Μόναχο, ομπεραμεργκάου, Κάστρο Νοϊσβανστάιν 
Πρωινή αναχώρηση για το παραμυθένιο χωριό 
ομπεραμεργκάου, παγκοσμίως γνωστό για τα ζωγραφιστά 
σπίτια του, καθώς και την ανά δεκαετία θεατρική 
αναπαράσταση των Παθών του Χριστού - ένα τάμα που 
έγινε το 1633, σε μια ύστατη προσπάθεια αναχαίτισης της 
πανούκλας που σάρωνε. Περπατώντας, θα θαυμάσουμε 
τους ζωγραφισμένους με φωτεινά χρώματα τοίχους, 
όπου απεικονίζονται θέματα θρησκευτικού περιεχομένου, 
αναπαραστάσεις από την καθημερινή ζωή της υπαίθρου 
και κυρίως από τον κόσμο των παραμυθιών και των 
γερμανικών θρύλων. Στη συνέχεια, μέσα από μια υπέροχη 
διαδρομή, φθάνουμε στο επιβλητικό και μεγαλειώδες 
κάστρο Νοϊσβανστάιν, που δεσπόζει στον λόφο, 
περιτριγυρισμένο από βουνά με πυκνό δάσος και δύο 
μεγάλες λίμνες. Είναι το πρώτο και το πιο διάσημο από 
τα τρία κάστρα του βασιλιά της Βαυαρίας Λουδοβίκου 

Β΄, που χρησιμοποιήθηκε και ως πρότυπο για το Κάστρο 
της Ωραίας Κοιμωμένης - σήμα κατατεθέν της Disneyland. 
Επιστροφή στο Μόναχο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Μόναχο, Μπερχτεσγκάντεν/Αετοφωλιά του Χίτλερ, 
Λίμνη Κένιγκζε 
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το γραφικό 
Μπερχτεσγκάντεν της νότιας Βαυαρίας, χωριό διάσημο 
λόγω της "Αετοφωλιάς" του Χίτλερ. Κατασκευάστηκε το 
1939 και οι χώροι στους οποίους ο Χίτλερ, η Εύα Μπράουν, 
ο Χίμλερ και οι υπόλοιποι ναζί αξιωματούχοι δεξιώνονταν 
και διασκέδαζαν τους ξένους διπλωμάτες, σήμερα έχουν 
μετατραπεί σε εστιατόριο με συναρπαστική πανοραμική 
θέα στις Άλπεις. Ένα τμήμα της μαγευτικής διαδρομής 
γίνεται με ειδικό λεωφορείο, καθώς ο δρόμος στενεύει 
πολύ. Στη συνέχεια, ένα τούνελ σκαμμένο μέσα στον 
βράχο μας οδηγεί στο ασανσέρ που θα μας ανεβάσει στην 
κορυφή του βουνού Κελστάιν (Kehlstein), σε υψόμετρο 

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Μ Ο Ν Α Χ Ο  -  Χ Α Ϊ ∆ Ε Λ Β Ε Ρ Γ Η
Ρέγκενσµπουργκ/Βαλχάλα, Οµπεραµεργκάου, Κάστρο Νοϊσβανστάιν, Μπερχτεσγκάντεν/Αετοφωλιά του Χίτλερ, Λίµνη Κένιγκζε, Ουλµ, Φρανκφούρτη

Από την κοσμοπολίτικη  Μητρόπολη της Βαυαρίας στην παραμυθένια Πανεπιστημιούπολη της Γερμανίας,
μέσα από ιστορικές πόλεις, ονειρεμένα κάστρα, γραφικά χωριά και μαγευτικές διαδρομές!

ΚΑΣΤΡΟ ΝΟΪΣΒΑΝΣΤΑΪΝ



33

1.835 μέτρων. Συνεχίζουμε για την πανέμορφη λίμνη 
Κένιγκζε (Königssee), που θεωρείται η πιο καθαρή λίμνη 
της Γερμανίας. Χρόνος ελεύθερος για καφέ, βόλτες ή και για 
μία κρουαζιέρα στη λίμνη (έξοδα ατομικά). Επιστροφή στο 
Μόναχο. Διανυκτέρευση.
 
5η μέρα: Μόναχο - ουλμ - Χαϊδελβέργη 
Πρωινή αναχώρηση για την γενέτειρα του Άλμπερτ Αϊνστάιν, 
την ουλμ (Ulm), με τον Δούναβη να χωρίζει τη Βαυαρία 
από τη Βάδη Βυρτεμβέργη και την ουλμ από τη Νέα ουλμ. 
Φθάνοντας, θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της 
πόλης με τους πεζόδρομους, τα λιθόστρωτα καλντερίμια 
και τα κανάλια, θα δούμε το εντυπωσιακό Δημαρχείο, τη 
Βιβλιοθήκη, τον ύψους 161,53 μέτρων γοτθικό Καθεδρικό 
ναό (Ulmer Münster), το στραβό σπίτι, τα τείχη της πόλης 
κ.ά. Συνεχίζουμε για την παραμυθένια Χαϊδελβέργη. Άφιξη 
και τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο CROWNE PLAZA 
4* sup. (www.crowneplazaheidelberg.de). Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: Χαϊδελβέργη, Ξενάγηση 
Κατά τη διάρκεια της σημερινής ξενάγησής μας στη 
Χαϊδελβέργη θα περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο 
ιστορικό κέντρο της πόλης με το παλιό Πανεπιστήμιο 
και την εκκλησία του Αγίου Πνεύματος, όπου μεταξύ 
άλλων θα δούμε τα μπαρόκ αρχιτεκτονικής κτίρια και την 
πολύβουη κεντρική πλατεία της αγοράς. Στη συνέχεια 
μπορείτε να ανεβείτε στο επιβλητικό Schloss (Κάστρο της 
Χαϊδελβέργης), για να θαυμάσετε πανοραμικά την πόλη και 
τον ποταμό Νέκαρ που τη διασχίζει, αλλά και για να δείτε το 
περίφημο Γερμανικό μουσείο Φαρμακευτικής. Περπατήστε 
επίσης στον εμπορικό πεζόδρομο της παλιάς πόλης, 
την Χαουπτστράσσε (Haupstrasse), που θεωρείται ο 
μεγαλύτερος της Γερμανίας (1.600 μέτρα). Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Χαϊδελβέργη - Φρανκφούρτη - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για τη Φρανκφούρτη, την πόλη που 
εκτός από έδρα χρηματιστηρίου και τραπεζών, θεωρείται 
δίκαια το "Μανχάταν" του Μάιν. Εδώ θα έχετε χρόνο για 
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Αναχ.: 5, 12, 19, 26 Αυγούστου - 7 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 895

3ο άτοµο έως 12 ετών 795

Μονόκλινο 1195

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων και Φόροι πόλεων: 200 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-
ΜοΝΑΧο,ΦΡΑΝΚΦοΥΡΤΗ-ΑΘΗΝΑ με LUFTHANSA • 
Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο MERCURE CITY 
CENTER 4* στο Μόναχο • Δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
CROWNE PLAZA 4* στην Χαϊδελβέργη • Πλουσιοπάροχο 
μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, 
περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Εισιτήριο 
εισόδου στο Κάστρο Νοϊσβανστάιν • 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 (€ 200) • 
Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία 
και λοιπά αξιοθέατα • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, 
προτεινόμενο κλπ.

ΑΘΗΝΑ - ΜΟΝΑΧΟ LH 1755 06.05΄ - 07.35΄
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΑΘΗΝΑ LH 1284 20.35΄ - 00.15΄

Μόναχο

Νοϊσβανστάιν
Οµπεραµεργκάου

Ρέγκενσµπουργκ

Φρανκφούρτη

Ουλµ

Χαϊδελβέργη

Λίµνη
Κένιγκζε

ΜπερχτεσγκάντενΜπερχτεσγκάντεν

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΑΕΤΟΦΩΛΙΑ

ΚΕΝΙΓΚΖΕ

 ΜΠΕΡΧΤΕΣΓΚΑΝΤΕΝ  ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ

 ΧΑΪ∆ΕΛΒΕΡΓΗ  ΖΥΡΙΧΗ

να περπατήσετε στον πεζόδρομο Zeil, που είναι η χαρά 
του shopping. Μεταφορά στο αεροδρόμιο το απόγευμα 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.
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Β Ε Ρ Ο Λ Ι Ν Ο
∆ Ρ Ε Σ ∆ 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 στο κεντρικό ξενοδοχείο COURTYARD BERLIN 
CITY CENTRE 4* (www.courtyard.com). Διανυκτέρευση. 
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. Διανυκτέρευση. 
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.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΕΡοΛΙΝο-
ΑΘΗΝΑ με AEGEAN • Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο κεντρικό 
ξενοδοχείο COURTYARD BERLIN CITY CENTRE 4* • 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, επίναυλοι καυσίμων, 
φόροι πόλεων (€ 175) • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά 
αξιοθέατα (πέραν όσων αναγράφονται στα Περιλαμβάνονται) 
• Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, καθώς και ό,τι αναγράφεται ως 
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

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

ΑΘΗΝΑ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ Α3 820 08.30΄ - 10.25΄
ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ Α3 823 16.15΄ - 20.00΄

Αναχ.: 26 Ιουλίου, 2,9,16,23 Αυγούστου - 5 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο 545
3ο άτοµο έως 12 ετών 445
Μονόκλινο 645

• Είσοδοι στο Μουσείο Περγάµου και στο Ανάκτορο Σαν Σουσί 
• ∆ΩΡΟ: Ηµερήσια εκδροµή στη ∆ρέσδη και την Λειψία!

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

ΛΕΙΨΙΑ

ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΣΑΝ ΣΟΥΣΙ

ΤΕΙΧΟΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

∆ΡΕΣ∆Η
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4η μέρα: Στρασβούργο, 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, Περιήγηση
Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για τη 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. 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.
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ΜΕΛΑΝΑΣ ∆ΡΥΜΟΣ, ΑΛΣΑΤΙΑ, ΛΩΡΡΑΙΝΗ
1η μέρα: Αθήνα - Φρανκφούρτη - Μπάντεν Μπάντεν 
Στρασβούργο 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN 
για Φρανκφούρτη. Φθάνοντας, θα αναχωρήσουμε για 
την γραφική λουτρόπολη Μπάντεν Μπάντεν με τους 
ολάνθιστους κήπους και τον ποταμό Όος να την διαρρέει, 
γνωστή για τις ιαματικές πηγές, τα λουτρά του Καρακάλα, 
αλλά και το ιστορικό Καζίνο, το κτίριο-κόσμημα της 
πόλης. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και συνεχίζουμε για 
το Στρασβούργο. Τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο 
REGENT CONTADES 4* sup. (www.regent-contades.com) 
ή στο HILTON 4* (www.hilton.com). Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: Στρασβούργο, Ξενάγηση 
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. Στη συνέχεια 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". Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 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.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΦΡΑΝΚΦοΥΡΤΗ-
ΑΘΗΝΑ με AEGEAN • 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.

Φρανκφούρτη, Μπάντεν Μπάντεν, Στρασβούργο, Εγκισέµ, Κολµάρ, Ρικβίρ, Φράιµπουργκ, Λίµνη Τίτιζεε, Καταρράκτες Τρίµπεργκ, Μετς, Νανσύ

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

ΑΘΗΝΑ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ Α3 830 08.15΄ - 10.15΄
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΑΘΗΝΑ Α3 833 18.00΄ - 21.45΄

Αναχ.: 21,28 Ιουλίου, 4,11,18,25 Αυγούστου, 
1 Σεπτεµβρίου - 6 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο HILTON 4* REGENT CONTADES 4*

∆ίκλινο 695 745

3ο άτ. έως 12 ετ. 595 645

Μονόκλινο 895 995

Στρασβούργο
Εγκισέμ
Κολμάρ
Ρίκβιρ Λίμνη Τίτιζεε

Καταράκτες
Τρίμπεργκ

Φρανκφούρτη

Φράιμπουργκ

Μπάντεν
Μπάντεν

ΓΑΛΛΙΑ

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΜετςΜετς

Νανσύ

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
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1η μέρα: Αθήνα - Ντίσελντορφ, Ξενάγηση 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για 
την γερμανική πρωτεύουσα της μόδας, το Ντίσελντορφ. Η 
Ευρωπαϊκή αυτή μητρόπολη είναι ένα από τα σημαντικότερα 
βιομηχανικά και πολιτιστικά κέντρα της κοιλάδας του Ρήνου. 
Φθάνοντας, θα επισκεφθούμε την παλιά πόλη του Ντίσελντορφ 
(Altstadt), που περιγράφεται ως "το μεγαλύτερο μπαρ του 
κόσμου" (Längste Theke der Welt), διότι εδώ βρίσκονται στη 
σειρά πάνω από 300 μπαρ και μπυραρίες, που δεν συναντά 
κανείς σε καμία άλλη πόλη του κόσμου. Κατά τη διάρκεια 
της περιήγησής μας θα δούμε το υστερο-γοτθικής περιόδου 
Δημαρχείο, το έφιππο άγαλμα του δούκα Γιαν Βέλεμ, που έζησε 
εδώ στο διάστημα 1690-1716 και στον οποίο η πόλη χρωστάει 
πολλά, την Κένιγκσαλεε, τη "Λεωφόρο των Βασιλέων", που 
συχνά αναφέρεται ως Kö, η οποία βρίσκεται στη θέση των 
παλιών τειχών και της τάφρου της πόλης και είναι ένας από 
τους πιο κομψούς εμπορικούς δρόμους της Ευρώπης γεμάτη 
ακριβά καταστήματα, την Κορνέλιουσπλατς με την κρήνη του 
Τρίτωνα, το όμορφο πάρκο Χόφγκάρτεν, τον Πύργο του Ρήνου 
με την υπέροχη θέα, τα φουτουριστικά κτίρια του λιμανιού κ.ά. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο HOLIDAY INN CITY 
4* (www.holidayinn.com). Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Ντίσελντορφ - Βόννη - Κολωνία - Ντίσελντορφ
Πρωινή αναχώρηση για την γενέτειρα του Μπετόβεν, την 
πανέμορφη Βόννη. Κτισμένη στις όχθες του Ρήνου, η 
ιστορική πανεπιστημιούπολη αποτέλεσε την πρωτεύουσα 
της ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας από το 1949 
έως το 1991, όταν το Κοινοβούλιο αποφάσισε να ανακηρύξει 
πρωτεύουσα της ενοποιημένης πλέον Γερμανίας το Βερολίνο. 
Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας 
θα δούμε την κεντρική τριγωνική Πλατεία της Αγοράς (Markt) 
στην καρδιά της παλιάς πόλης, με το μπαρόκ Δημαρχείο και 
το σιντριβάνι σε σχήμα οβελίσκου, την Φραγκισκανική γοτθική 

εκκλησία Ρεμίγκιουσκιρχε και την Ιησουίτικη μπαρόκ εκκλησία 
Νάμεν-Τζέσου-Κίρχε, τον ρομανικό Καθεδρικό ναό (Μύνστερ), 
το σπίτι-μουσείο του Μπετόβεν, την Όπερα, τη λεωφόρο 
Poppelsdorfer Allee με τα υπέροχα art nouveau κτίρια κ.ά. Στη 
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για μια από τις παλαιότερες πόλεις 
της Γερμανίας, την αριστοκρατική Κολωνία, που είναι επίσης 
κτισμένη στις όχθες του Ρήνου. Η Κολωνία είναι η τέταρτη 
μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας μετά το Βερολίνο, το Αμβούργο 
και το Μόναχο. Στις αρχές του 18ου αιώνα παρασκευάστηκε εκεί 
για πρώτη φορά το διάσημο άρωμα "Eau de Cologne" ("Νερό 
της Κολωνίας"), από τον Ιταλό Γιόχαν Μαρία Φαρίνα. Λίγα 
χρόνια αργότερα, ο εγγονός του Βίλχελμ Μύλενς, ο Φερδινάνδος 
Μύλενς, ιδιοκτήτης του εργοστασίου που παρήγαγε το "Eau 
de Cologne", αποφάσισε την παραγωγή ενός προϊόντος με 
το όνομα "4711" (από τον αύξοντα αριθμό της κατοικίας του). 
Σήμερα κυκλοφορούν και το "Eau de Cologne" και το "4711". 
Κατά την περιήγησή μας στην πόλη θα δούμε τον μεγαλειώδη 
Καθεδρικό ναό της Κολωνίας, που είναι το πιο διάσημο γοτθικό 
κτίριο της Γερμανίας, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της 
UNESCO. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στους πεζόδρομους 
της παλιάς πόλης με τις πλατείες, τα παραδοσιακά χρωματιστά 
σπίτια και τις 12 ρομανικές εκκλησίες. Στον ελεύθερο χρόνο σας 
επισκεφθείτε το μουσείο σοκολάτας (Schokoladenmuseum). 
Πλήρεις εντυπώσεων, θα αναχωρήσουμε για το ξενοδοχείο μας 
στο Ντίσελντορφ. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: Ντίσελντορφ - Βούπερταλ - Μύνστερ - Ντίσελντορφ
Σήμερα μας περιμένει ακόμα μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή, 
που θα μας οδηγήσει αρχικά στο Βούπερταλ, σημαντικό 
βιομηχανικό κέντρο της χώρας - ένα από τα διασημότερα 
παυσίπονα του κόσμου, η ασπιρίνη, εφευρέθηκε στο 
Βούπερταλ/Μπάρμεν το 1863. Η πόλη σχηματίστηκε το 1929 
με την ένωση των πόλεων Barmen, Elberfeld, Vohwinkel, 
Ronsdorf, Cronenberg, Langerfeld και Beyenburg. Το όνομα 

της νεοσύστατης πόλης ήταν αρχικά Barmen-Elberfeld και μετά 
το 1930 πήρε το σημερινό της όνομα Βούπερταλ (Wuppertal, 
που σημαίνει η κοιλάδα του ποταμού Βούπερ). Στην πόλη 
έχει ιδρυθεί το μουσικοχορευτικό θέατρο της Πίνα Μπάους, 
ενώ η γειτονιά Briller Viertel είναι μια από τις μεγαλύτερες 
με νεοκλασικές βίλες στην Ευρώπη. Το πιο γνωστό πάντως 
αξιοθέατο και σύμβολο της πόλης είναι το Σβέμπεμπαν 
(Schwebebahn), ένα από τα ελάχιστα εναέρια τραίνα του 
κόσμου, στο οποίο θα επιβιβαστούμε και εμείς για να δούμε την 
πόλη "αφ΄ υψηλού", καθώς τα βαγόνια του κρέμονται από μία 
σιδηροτροχιά που στηρίζεται σε ψηλές κολώνες. Συνεχίζουμε 
για το Μύνστερ, την "πόλη της ειρήνης και των ποδηλάτων", μια 
από τις δύο πόλεις της Βεστφαλίας όπου υπεγράφη το 1648 
η περίφημη "Συνθήκη Ειρήνης της Βεστφαλίας", τερματίζοντας 
τον Τριακονταετή Πόλεμο (1618-1648) - έναν από τους πιο 
μακροχρόνιους και καταστρεπτικούς πολέμους της Ευρωπαϊκής 
ιστορίας. Το Μύνστερ είναι επίσης μια από τις παλαιότερες 
πανεπιστημιουπόλεις της Γερμανίας - το Πανεπιστήμιό της 
ιδρύθηκε το 1773 και είναι το τρίτο μεγαλύτερο της Γερμανίας. 
Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας 
θα δούμε μεταξύ άλλων το επιβλητικό Δημαρχείο, τον τεράστιο 
Καθεδρικό ναό, το πανέμορφο μέγαρο Έρμπντρστενχοφ και την 
Λάμπερτικιρχε (εκκλησία Αγίου Λαμβέρτου) με τους κλωβούς 
που κρέμονται στον πύργο, όπου βρίσκονταν τα πτώματα 
τριών Αναβαπτιστών (πίστευαν ότι το βάφτισμα προοριζόταν 
μόνο για ενηλίκους και όχι για παιδιά), που είχαν βασανιστεί 
και εκτελεστεί δημοσίως, μετά τη συντριβή της κοινότητάς τους 
το 1536. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Ντίσελντορφ. 
Διανυκτέρευση.    

4η μέρα: Ντίσελντορφ - Μπρυλ/Ανάκτορο 
Αουγκούστουσμπουργκ - Άαχεν - Ντίσελντορφ
Πρωινή αναχώρηση για να γνωρίσουμε πολύ σημαντικές πόλεις 
και αξιοθέατα της Γερμανίας, που σπάνια περιλαμβάνονται 

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Η  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή  Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α !
Ντίσελντορφ, Βόννη, Κολωνία, Βούπερταλ, Μύνστερ, Μπρυλ/Ανάκτορο Αουγκούστουσµπουργκ, Άαχεν, Βρέµη, Κόµπλεντς, Παραρήνιος ∆ιαδροµή

ΝΕΟ Νέο και µοναδικό πρόγραµµα!!!

ΚΟΛΩΝΙΑ
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σε ταξιδιωτικά προγράμματα. Πρώτος μας σταθμός θα είναι 
στην μικρή πόλη Μπρυλ, όπου θα επισκεφθούμε το υπέροχο 
παλάτι Αουγκούστουσμπουργκ, ένα αριστούργημα μπαρόκ και 
ροκοκό αρχιτεκτονικής. Υπήρξε τόπος διαμονής του ηγεμόνα 
και του αρχιεπισκόπου της Κολωνίας και συγκαταλέγεται στις 
πιο σημαντικές ανακτορικές κατοικίες του 18ου αιώνα. Για την 
κατασκευή του συνεργάστηκαν Γάλλοι, Ιταλοί και Γερμανοί 
αρχιτέκτονες, ζωγράφοι, γλύπτες και τεχνίτες. Μετά τον Β΄ 
παγκόσμιο πόλεμο χρησιμοποιήθηκε ως χώρος εκδηλώσεων 
του ομοσπονδιακού προέδρου. Από το 1984 βρίσκεται στη 
λίστα των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
της UNESCO. Μετά την επίσκεψή μας θα συνεχίσουμε για την 
πρωτεύουσα της φράγκικης αυτοκρατορίας του Καρλομάγνου, 
το Άαχεν/Αιξ-λα-Σαπέλ, μια συνοριακή πόλη στη Βόρεια 
Ρηνανία-Βεστφαλία. Η δυτικότερη γερμανική μεγαλούπολη 
βρίσκεται στο λεγόμενο "Τρίγωνο των τριών χωρών" 
(Dreiländereck), δηλαδή στο σημείο συνάντησης της Γερμανίας 
με την ολλανδία και το Βέλγιο. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, 
κατά τη διάρκεια της οποίας θα επισκεφθούμε τον εμβληματικό 
Καθεδρικό ναό, τον παλαιότερο της βόρειας Ευρώπης και 
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, θα δούμε το 
Δημαρχείο, το Θέατρο και άλλα αξιοθέατα. Χρόνος ελεύθερος 
στην παλιά πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο 
Ντίσελντορφ. Διανυκτέρευση.    

5η μέρα: Ντίσελντορφ - Κόμπλεντς - Παραρήνιος Διαδρομή 
Ντίσελντορφ 
Η σημερινή μας διαδρομή προς τον νότο θα μας οδηγήσει στην 
υπέροχη Κόμπλεντς, που είναι κτισμένη σε μια προνομιούχο 
θέση στη συμβολή του Ρήνου με τον Μοζέλα. Άφιξη και 
περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε 
την Γερμανική Γωνιά (Ντόυτσες Εκ) με το έφιππο άγαλμα του 
αυτοκράτορα Γουλιέλμου Α΄ της Γερμανίας στη γιγαντιαία βάση 
του, θα θαυμάσουμε την εκπληκτική θέα της συμβολής των 
ποταμών, θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης 
με τα στενά δρομάκια, θα δούμε την ρομανική Κάστορκιρχε, 
την πλατεία του Δημαρχείου με το σιντριβάνι Σένγκελμπρυνεν, 
που περικλείεται από μπαρόκ κτίρια του συγκροτήματος των 
Ιησουϊτών κ.ά. Στη συνέχεια μας περιμένει μια εκπληκτική 
διαδρομή κατά μήκος του Ρήνου με τον μεγάλο αριθμό 

κάστρων και φρουρίων δίπλα στα χωριά που αναδίδουν το 
άρωμα μιας άλλης εποχής και στους πλούσιους αμπελώνες 
της κοιλάδας. Θρύλοι με την όμορφη γοργόνα που καθόταν 
πάνω στον βράχο Λορελάι ή τον θησαυρό των Νιμπελούνγκεν 
θα συντροφεύουν τις μαγευτικές εικόνες του παραμυθένιου 
παρόχθιου τοπίου, που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη 
μνήμη μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Ντίσελντορφ. 
Διανυκτέρευση.    

6η μέρα: Ντίσελντορφ - Βρέμη - Ντίσελντορφ
Πρωινή αναχώρηση για την πανέμορφη Βρέμη, μια ιστορική 
πόλη του γερμανικού Βορρά, που βρίσκεται στις όχθες του 
ποταμού Βέζερ, περίπου 60 χιλιόμετρα από τις εκβολές του 
στη Βόρεια Θάλασσα. Είναι μια σύγχρονη, ζωντανή πόλη με 
πλούσιο ναυτικό παρελθόν - η ακμή της ανάγεται στο 1284, 
όταν προσχώρησε στη Χανσεατική Ένωση - υπήρξε ένα 
από τα τρία πρώτα μέλη της Χάνσα, μαζί με τη Λυβέκη και το 
Αμβούργο. Άφιξη και περιήγηση στην παλιά πόλη (Altstadt), 
κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την Μάρκτπλατς, την 
κύρια πλατεία της μεσαιωνικής Βρέμης με τον Καθεδρικό ναό 
και το μεγαλοπρεπές Δημαρχείο - έμβλημα της πόλης. Μπροστά 
από το Δημαρχείο βρίσκεται το άγαλμα του Ρολάνδου με το 
σπαθί της Δικαιοσύνης, καθώς και το άγαλμα που αναπαριστά 
τους υπαίθριους μουσικούς της Βρέμης (έναν γάιδαρο, έναν 
σκύλο, μία γάτα και έναν πετεινό) από τα παραμύθια των 
αδελφών Γκριμ. Θα περπατήσουμε επίσης στο στενό δρομάκι 
Μπέτχερ, την άλλοτε οδό των βιοτεχνών, που σήμερα αποτελεί 
καλλιτεχνικό και πολιτισμικό κέντρο. Στη συνέχεια θα έχουμε 
την ευκαιρία να επισκεφθούμε το περίφημο μουσείο Ύμπερζεε, 
αφιερωμένο στον πολιτισμό μη Ευρωπαϊκών κρατών (εκθέματα 
από πολιτισμούς του Ειρηνικού κλπ.). Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας στο Ντίσελντορφ. Διανυκτέρευση.    

7η μέρα: Ντίσελντορφ - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση μας για 
την Αθήνα. 

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

Αναχ.: 3,10,17 Αυγούστου - 7 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 795
3ο άτοµο έως 12 ετών 545
Μονόκλινο 995

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

ΑΘΗΝΑ - ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ Α3 840 09.25΄ - 11.35΄
ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ - ΑΘΗΝΑ Α3 841 12.25΄ - 16.25΄

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΝΤΙΣΕΛΝΤοΡΦ-
ΑΘΗΝΑ με AEGEAN • Έξι διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο HOLIDAY 
INN CITY TOULOUSER ALLEE 4* ή παρόμοιο • 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 
, φόροι πόλεων • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα 
• Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, καθώς και ό,τι αναφέρεται ως 
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

ΝτίσελντορφΝτίσελντορφ

Κολωνία

Βόννη

Βρέμη

Μύνστερ

Βούπερταλ

Κόμπλεντς

Μπρυλ

Άαχεν

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ

ΑΟΥΓΚΟΥΣΤΟΥΣΜΠΟΥΡΓΚ

 ΒΟΥΠΕΡΤΑΛ
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1η μέρα: Αθήνα - Βερολίνο - Πότσνταμ/Ανάκτορα Σανσσουσί & 
Σεσίλιενχοφ - Βρανδεμβούργο - Μαγδεμβούργο
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πρωινή πτήση για 
Βερολίνο. Άφιξη και άμεση αναχώρηση μέσω της περίφημης 
"Γέφυρας των Κατασκόπων" με τις ψυχροπολεμικές μνήμες, 
για το ιστορικό Πότσνταμ (Potsdam), την πρωτεύουσα του 
Βρανδεμβούργου - ένα από τα 16 κρατίδια που συγκροτούν 
το ομοσπονδιακό κράτος της Γερμανίας. Φθάνοντας, θα δούμε 
τα περίφημα ανάκτορα Σανσσουσί (Sanssouci), τα ανάκτορα 
του Φρειδερίκου Β΄ του Μεγάλου της Πρωσίας, που βρίσκονται 
μέσα σε ένα υπέροχο σκηνικό από λίμνες και μεγαλειώδεις 
κήπους και σκοπό είχαν να συναγωνιστούν τις Βερσαλλίες. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το παλάτι Σεσίλιενχοφ 
(Cecilienhof), όπου μεταξύ 17 Ιουλίου και 2 Αυγούστου 1945 
έλαβε χώρα η Διάσκεψη του Πότσνταμ, στην οποία οι τρεις 
μεγαλύτερες χώρες των συμμαχικών δυνάμεων - οι ΗΠΑ, η 
Βρετανία και η Σοβιετική Ένωση - αποφάσισαν το μέλλον της 
ηττημένης ναζιστικής Γερμανίας, που είχε συνθηκολογήσει 
στις 8 Μαΐου της ίδιας χρονιάς. Χρόνος ελεύθερος για 
να περπατήσουμε στα στενά δρομάκια της πόλης με τα 
φλαμανδικά κοκκινότουβλα σπίτια της και αναχώρηση για το 
Βρανδεμβούργο (Brandenburg), που είναι κτισμένο στις όχθες 
του ποταμού Χάβελ, όπου θα περιηγηθούμε στην παλιά πόλη 
με τα ιστορικά κτίρια και τα τμήματα του μεσαιωνικού κάστρου 
που την περιβάλουν. Συνεχίζουμε για το Μαγδεμβούργο 
(Magdeburg), σημαντική πόλη-λιμάνι στον ποταμό Έλβα, 
που την διαρρέει. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Μαγδεμβούργο - Πάρκο Βέρλιτζ - Χάλλε - Ερφούρτη
Το Μαγδεμβούργο ιδρύθηκε από τον Καρλομάγνο το 805 και 
θεωρείται μια από τις σπουδαιότερες πόλεις του μεσαίωνα. Το 

1815 έγινε πρωτεύουσα της Πρωσικής επαρχίας της Σαξονίας, 
ενώ μετά την επανένωση των δύο Γερμανιών το 1990, έγινε 
πρωτεύουσα του ομόσπονδου κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ. 
Το ιστορικό κέντρο της πόλης κοσμείται από επιβλητικά κτίρια, 
όπως ο Καθεδρικός ναός του 16ου αιώνα, το Δημαρχείο κ.ά., 
τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε κατά την πρωινή 
μας περιήγηση. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το 
Πάρκο Βέρλιτζ, που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα 
της Ευρώπης, με αγγλικού τύπου δενδροφύτευση, διάσπαρτα 
κτίρια του 18ου αιώνα, λίμνες, τρεχούμενα νερά κλπ. - ένας 
πανέμορφος τόπος αναψυχής, περιπάτου και διασκέδασης 
των επισκεπτών του. Συνεχίζουμε για την Χάλλε (Halle), την 
μεγαλύτερη πόλη του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ και 
γενέτειρα του μεγάλου μουσικοσυνθέτη Γκέοργκ Φρήντριχ 
Χαίντελ (1685-1759). Στο παρελθόν ήταν κέντρο εξόρυξης 
ορυκτού αλατιού και μέλος της Χανσεατικής Ένωσης από 
το 1281. Κατά την περιήγησή μας στην πόλη θα δούμε τα 
μεσαιωνικά της κτίρια, το Κάστρο με τους πύργους και το πολύ 
γραφικό ιστορικό της κέντρο με τον πανύψηλο, μεγαλοπρεπή 
Καθεδρικό ναό και την πλατεία του Δημαρχείου, που είναι 
το κέντρο της πολιτιστικής, οικονομικής και κοινωνικής 
δραστηριότητας. Συνεχίζουμε για την Ερφούρτη (Erfurt), τη 
"Μικρή Βενετία" όπως επονομάζεται, χάρη στα πολυάριθμα 
ρυάκια και τις 142 γέφυρες ή τη "Ρώμη της Θουριγγίας" λόγω 
των περίπου 25 εκκλησιών και μοναστηριών που δεσπόζουν 
στο μεσαιωνικό της κέντρο. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Ερφούρτη - Βαϊμάρη - Ιένα - Λειψία - Μάισσεν
Δρέσδη 
Μια ακόμα μέρα γεμάτη εμπειρίες μας περιμένει σήμερα, 
καθώς θα επισκεφθούμε τις ιστορικές πόλεις της Θουριγγίας, 

κάθε μια από τις οποίες έχει να μας δείξει και κάτι διαφορετικό. 
Η πρωτεύουσα της περιοχής Ερφούρτη, με καλοδιατηρημένο 
ιστορικό κέντρο, Πανεπιστήμιο του 14ου αιώνα (το πρώτο 
στα εδάφη της σημερινής Γερμανίας, μαθητής του οποίου 
υπήρξε ο Μαρτίνος Λούθηρος) και μεγαλόπρεπο Καθεδρικό 
ναό, υπήρξε σημαντικό εμπορικό σταυροδρόμι του μεσαίωνα, 
γεγονός που της προσέδωσε οικονομικό πλούτο. Η Βαϊμάρη 
(Weimar), κέντρο της πνευματικής ζωής του 16ου αιώνα με 
πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, γνώρισε άνθηση με την 
παρουσία του Γκαίτε, του Σίλερ, του Μπαχ, του Λιστ, του Νίτσε 
και τόσων άλλων και έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στην πρόσφατη 
ιστορία του Γερμανικού Έθνους με τη σύνταξη και θέσπιση 
του Συντάγματος του 1919: η επονομαζόμενη Δημοκρατία 
της Βαϊμάρης είναι η συμβατική ονομασία του πολιτεύματος 
της Γερμανίας από το 1919 έως την άνοδο στην εξουσία της 
ναζιστικής Γερμανίας του Χίτλερ το 1933. Η Ιένα (Jena) με το 
μεσαιωνικό της κάστρο, το φημισμένο Πανεπιστήμιο του 18ου 
αιώνα και το πολύ σπουδαίο Πλανητάριο, υπήρξε πεδίο μάχης 
μεταξύ δυνάμεων του Μεγάλου Ναπολέοντα και των Πρώσων 
το 1806, σήμερα δε είναι η έδρα των παγκοσμίου φήμης 
οπτικών Καρλ Τσάις (Karl Zeiss). Η Λειψία (Leipzig), το "μικρό 
Παρίσι" της Σαξονίας, κέντρο οικονομικών, καλλιτεχνικών και 
πνευματικών δραστηριοτήτων από τον μεσαίωνα, αποτελεί 
έδρα φημισμένου και υψηλού επιπέδου Πανεπιστημίου, στο 
οποίο φοίτησαν ο Γιόχαν Βόλφγκανγκ Γκαίτε, ο Φρειδερίκος 
Νίτσε, ο Ρόμπερτ Σούμαν, ο Έριχ Κέστνερ κ.ά. Υπήρξε 
γενέτειρα σπουδαίων προσωπικοτήτων από τον χώρο των 
γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών, με πιο διάσημους 
τους Ρίχαρντ Βάγκνερ και Γκότφριντ Λάιμπνιτς. Εδώ επίσης 
έζησαν και μεγαλούργησαν οι μουσουργοί Γιόχαν Σεμπάστιαν 
Μπαχ και Φέλιξ Μέντελσον. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής 
μας στην πόλη θα δούμε επιβλητικά και μεγαλόπρεπα 

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
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Βερολίνο, Πότσνταµ/Ανάκτορα Σανσσουσί και Σεσίλιενχοφ, Βρανδεµβούργο, Μαγδεµβούργο, Πάρκο Βέρλιτζ, Χάλλε,
Ερφούρτη, Βαϊµάρη, Ιένα, Λειψία, Μάισσεν, ∆ρέσδη, Γκέρλιτς, Βανζέε
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αναγεννησιακά και μπαρόκ κτίρια, όπως την Όπερα, το 
Παλιό Δημαρχείο, τις εκκλησίες του Αγίου Θωμά και του Αγίου 
Νικολάου, το ιστορικό Auerbach's Keller κ.ά. Η σημερινή μας 
διαδρομή ολοκληρώνεται με την επίσκεψή μας στο Μάισεν 
(Meißen), πόλη διάσημη για την ομώνυμη πορσελάνη που 
κατασκευάζεται εδώ από τον 18ο αιώνα. Κατά την περιήγησή 
μας θα δούμε το παλάτι, το Δημαρχείο του 15ου αιώνα 
και τον επιβλητικό Καθεδρικό ναό του 13ου αιώνα και στη 
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την ιστορική πρωτεύουσα της 
Σαξονίας, τη Δρέσδη (Dresden). Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο COURTYARD DRESDEN 4* (www.courtyard.com). 
Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Δρέσδη, Ξενάγηση 
Η Δρέσδη είναι κτισμένη σε μια πολύ γραφική καμπή 
του ποταμού Έλβα. Μια σειρά από μεγαλοπρεπή κτίρια 
αναγεννησιακής, μπαρόκ και νεοκλασικής αρχιτεκτονικής 
κοσμούν την "Φλωρεντία του Έλβα" και φανερώνουν την 
αίγλη του παρελθόντος, συνυπάρχοντας αρμονικά με τα 
σύγχρονα κτίρια του κέντρου της πόλης, που ξαναγεννήθηκε 
μετά τις τεράστιες καταστροφές από τους αεροπορικούς 
βομβαρδισμούς των συμμαχικών δυνάμεων του Β΄ παγκοσμίου 
πολέμου (Φεβρουάριος 1945). Κατά την πρωινή περιήγησή μας 
θα δούμε το ανακτορικό συγκρότημα Τσβίνγκερ (Zwinger), που 
σήμερα στεγάζει μουσεία με παγκοσμίου κύρους συλλογές, τον 
λουθηρανικό Καθεδρικό ναό της Παναγίας (Φράουενκιρχε), το 
Μπαλκόνι της Ευρώπης με την πανοραμική θέα στον Έλβα, την 
Όπερα Σέμπερ, το Αλμπερτίνουμ, ένα από τα πιο εντυπωσιακά 
μουσεία μοντέρνας τέχνης του κόσμου, το Δημαρχείο, την 
μνημειώδη μπαρόκ καθολική εκκλησία Χόφκιρχε (Hofkirche) 
στην καρδιά της προτεσταντικής Δρέσδης, την μεγαλύτερη 
πορσελάνινη τοιχογραφία του κόσμου - την "Πομπή των 
Πριγκίπων" (Fürstenzug) - κατασκευασμένη από 24.000 
πλακάκια πορσελάνης Μάισεν, συνολικού μήκους 102 
μέτρων, στην οποία απεικονίζεται η παρέλαση 35 Βασιλέων 
και Δουκών της Σαξονίας, καθώς και το υπέροχο προάστιο 
Λόζβιτς. Χρόνος ελεύθερος για βόλτες στο ιστορικό κέντρο της 
πόλης ή για επισκέψεις σε κάποιο από τα μουσεία της.

5η μέρα: Δρέσδη - Γκέρλιτς - Βανζέε - Βερολίνο
Πρωινή αναχώρηση για το Γκέρλιτς (Görlitz), την παραμεθόρια 

πόλη στα σύνορα με την Πολωνία, που διακρίνεται για το 
καλύτερα διατηρημένο ιστορικό κέντρο της χώρας και όπου 
συνυπάρχουν μνημεία γοτθικής, αναγεννησιακής, μπαρόκ, 
νεοκλασικής, αρτ νουβό και αρτ ντεκό αρχιτεκτονικής. Στην πόλη 
βρίσκονται περισσότερα από 4.000 κτίρια που προστατεύονται 
ως μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ, σε αντίθεση με τις 
περισσότερες γερμανικές πόλεις, είχε ελάχιστες ζημιές από τις 
αεροπορικές επιδρομές των συμμάχων κατά τον Β΄ παγκόσμιο 
πόλεμο. Από τη δεκαετία του 1950 αποτελεί δημοφιλές σκηνικό 
για κινηματογραφικές ταινίες, εξ ου και το προσωνύμιο 
"Γκέρλιγουντ". Μετά την περιήγησή μας θα αναχωρήσουμε 
για το Βερολίνο. Στη διαδρομή θα σταματήσουμε στο 
προάστιο Βανζέε (Wannsee) με τις πολυτελείς κατοικίες και 
θα επισκεφθούμε την ιστορική Βίλα Βανζέε που βρίσκεται 
δίπλα στην ομώνυμη λίμνη. Εκεί, στις 20 Ιανουαρίου του 
1942, πραγματοποιήθηκε η περίφημη Διάσκεψη του Βανζέε 
που διοργάνωσε ο δεύτερος στην ιεραρχία των SS Ράινχαρντ 
Χάιντριχ και συμμετείχαν 14 ανώτατα στελέχη του ναζιστικού 
κόμματος και ανώτατοι αξιωματούχοι του Τρίτου Ράιχ για να 
ληφθεί η "τελική λύση" για την εξολόθρευση/γενοκτονία όλων 
των Εβραίων της Ευρώπης. Συνεχίζουμε για το Βερολίνο. Άφιξη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο COURTYARD BERLIN CITY 
CENTRE 4* (www.courtyard.com). Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Βερολίνο, Ξενάγηση
Πρωινή ξενάγηση στην γερμανική πρωτεύουσα, κατά τη 
διάρκεια της οποίας θα δούμε την Πύλη του Βρανδεμβούργου, 
το σήμα-κατατεθέν της πόλης (με σχέδιο βασισμένο στα 
Προπύλαια της Ακρόπολης των Αθηνών), το Κοινοβούλιο 
(Ράιχσταγκ), την κεντρική λεωφόρο Κάτω από τις Φιλύρες 
(Under den Linden), την Βιβλιοθήκη, το Πανεπιστήμιο 
Χούμπολντ, την Όπερα, την Αλεξάντερ Πλατς στην οποία 
δεσπόζει ο πανύψηλος Πύργος της Τηλεόρασης, την στήλη 
της Νίκης, το κόκκινο Δημαρχείο, τμήματα από το πρώην 
Τείχος του Βερολίνου που μέχρι το 1991 χώριζε την πόλη 
σε Ανατολικό και Δυτικό Βερολίνο, το Τσεκ Πόιντ Τσάρλυ 
(Check Point Charlie) κλπ. και θα καταλήξουμε στο ιδιαίτερα 
ενδιαφέρον Μουσείο της Περγάμου, με μία από τις μεγαλύτερες 
συλλογές ελληνικών αρχαιοτήτων (μεγάλο μέρος του όμως, 
είναι κλειστό λόγω ανακαίνισης). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: 175 €
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: 70 € και από άλλες πόλεις: 140 € με 
AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα).
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΕΡοΛΙΝο, 
ΒΕΡοΛΙΝο-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN • Έξι διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχεία 4* - Μαγδεμβούργο (1), Ερφούρτη (1), Δρέσδη (2), 
Βερολίνο (2) • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, 
εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • 
Τοπικός ελληνόφωνος ξεναγός για την ξενάγηση στο 
Βερολίνο, στο Σαν Σουσί και στο Πότσδαμ • Τοπικός 
ξεναγός στη Δρέσδη • Είσοδοι στο μουσείο Περγάμου και 
στο Ανάκτορο Σαν Σουσί • 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 • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, 
προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.: 4,11,18 Αυγούστου - 7 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 795
3ο άτοµο έως 12 ετών 595
Μονόκλινο 995

ΑΘΗΝΑ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ Α3 820 08.30΄ - 10.25΄
ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ Α3 823 16.15΄ - 20.00΄

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
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7η μέρα: Βερολίνο - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος το πρωί για βόλτες στην όμορφη αυτή πόλη, 
επισκέψεις σε διάφορα αξιοθέατα, σε άκρως ενδιαφέροντα 
μουσεία και πινακοθήκες. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε 
στην 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. Μεταφορά το μεσημέρι στο 
αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.



40

1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη, Ξενάγηση πόλης, Ανάκτορα 
Σενμπρούν
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και απ΄ ευθείας πτήση για Βιέννη. 
Άφιξη και ξενάγηση στην αριστοκρατική πρωτεύουσα της 
Αυστρίας. Ξεκινάμε με τα επιβλητικά μέγαρα της Ring Strasse, 
την μεγαλοπρεπή Όπερα, τα μουσεία Φυσικής Ιστορίας και 
Ιστορίας της Τέχνης, το ελληνιστικού ρυθμού εντυπωσιακό 
Κοινοβούλιο, το μεγαλοπρεπές Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, 
την κατοικία του Έλληνα ευεργέτη Σίμωνα Σίνα και το 
Musikverein (Σύλλογος Φίλων Μουσικής). Συνεχίζουμε με το 
περίφημο ανάκτορο Σενμπρούν, όπου θα επισκεφθούμε τα 
διαμερίσματα στα οποία ζούσε η αυτοκρατορική οικογένεια. 
Στο εξωτερικό τμήμα του ανακτόρου δεσπόζουν οι έξοχοι 
κήποι, ισάξιοι των Βερσαλλιών, καθώς και ο παλαιότερος 
ζωολογικός κήπος του κόσμου. Εν συνεχεία θα μεταβούμε 
στο κέντρο της πόλης, όπου βρίσκεται ο Καθεδρικός ναός 
του Αγίου Στεφάνου με την πολύχρωμη ψηφιδωτή του 
στέγη. Κατόπιν θα περπατήσουμε στην ιστορική συνοικία 
της ελληνικής παροικίας με τον ναό της Αγίας Τριάδας, 
τον ναό του Αγίου Γεωργίου και το σπίτι όπου έδρασε ο 
εθνομάρτυρας και πρόδρομος της Ελληνικής Επανάστασης 
Ρήγας Φεραίος. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και απόγευμα 
ελεύθερο.

2η μέρα: Βιέννη, Κοιλάδα Βαχάου, Μοναστήρι Μελκ, 
Κρουαζιέρα Μελκ-Ντουρνστάιν, Κρεμς  
Η σημερινή μας εκδρομή ξεκινά από το Μελκ, όπου θα 
επισκεφθούμε το περίφημο μοναστηριακό συγκρότημα με 
τη χιλιόχρονη ιστορία, την βιβλιοθήκη των Βενεδικτίνων 
μοναχών με τα σπάνια βιβλία και χειρόγραφα, καθώς και μια 
από τις πιο εντυπωσιακές μπαρόκ εκκλησίες της Κεντρικής 
Ευρώπης. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε μια καταπληκτική 
κρουαζιέρα στον Δούναβη από το Μελκ στο Ντουρνστάιν 
(Dürnstein, περιλαμβάνεται το εισιτήριο). Τα εκπληκτικά 
τοπία της Αυστρίας με τα πανέμορφα χωριουδάκια θα μείνουν 
για πάντα στη μνήμη μας. Μετά το τέλος της κρουαζιέρας 
και ακολουθώντας τη ροή του Δούναβη, θα διασχίσουμε 
την ειδυλλιακή κοιλάδα του Βαχάου, το πιο στενό πέρασμα 
του ποταμού σε αυστριακό έδαφος. Περνώντας από 
καλοδιατηρημένους μεσαιωνικούς οικισμούς, αμπελώνες 
και κάστρα θα καταλήξουμε στην γραφική κωμόπολη 
Ντουρνστάιν. Στη διαδρομή μας θα επισκεφθούμε επίσης 
την αρχαιότερη πόλη της Κάτω Αυστρίας, το Κρεμς, όπου θα 

περπατήσουμε στα μεσαιωνικά σοκάκια του ιστορικού της 
κέντρου. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Βιέννη. 

3η μέρα: Βιέννη, Ελεύθερη ημέρα
Για τη σημερινή ελεύθερη μέρα σας προτείνουμε να 
επισκεφθείτε ένα από τα πολυάριθμα μουσεία της Βιέννης, 
όπως την πινακοθήκη του ανακτόρου Μπελβεντέρε με έργα 
των Κλιμτ, Μονέ, Ρενουάρ, Βαν Γκογκ, το μουσείο Αλμπερτίνα 
με περιοδικές εκθέσεις, το μουσείο Ιστορίας της Τέχνης, ένα 
από τα σημαντικότερα μουσεία στον κόσμο που έχει στην 
κατοχή του περίπου 60.000 πίνακες ζωγραφικής, καθώς 
και το περίφημο Μuseums Quartier (MQ, Τετράγωνο των 
Μουσείων) - ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα τέχνης 
και πολιτισμού στον κόσμο, με παγκοσμίου ενδιαφέροντος 
εκθέσεις μοντέρνας τέχνης.

4η μέρα: Βιέννη, ολοήμερη εκδρομή στις Λίμνες
και το Σάλτσμπουργκ
Πρωινή αναχώρηση για μία θαυμάσια διαδρομή, τμήμα της 
οποίας διέρχεται από την εντυπωσιακή περιοχή των Λιμνών 
Σαλτσκάμεργκουτ, με προορισμό το γραφικό Σάλτσμπουργκ. 
Φθάνοντας, θα περάσουμε από τους κήπους του ανακτόρου 
Μίραμπελ και τον ποταμό Σάλτσαχ. Διασχίζοντας τα σοκάκια 
της πόλης θα επισκεφθούμε το σπίτι του Μότσαρτ (1756-
1791), το οποίο σήμερα αποτελεί το ομώνυμο Μουσείο. Στη 
συνέχεια θα δούμε το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό ναό και 
το Αβαείο του Αγίου Πέτρου. Χρόνος ελεύθερος για καφέ 
και βόλτα στα γραφικά δρομάκια του ιστορικού κέντρου 
με τις μεσαιωνικές καμάρες και τις περίτεχνες προσόψεις. 
Όσοι επιθυμούν μπορούν να ανέβουν (με το τραινάκι) στο 
μεσαιωνικό κάστρο Χοενσάλτσμπουργκ (Hohensalzburg) - 
το σήμα κατατεθέν της πόλης. Πρόκειται για το μεγαλύτερο 
και καλύτερα συντηρημένο κάστρο της κεντρικής Ευρώπης 
του 11ου αιώνα και φαίνεται κυριολεκτικά από παντού, 
καθώς είναι κτισμένο στην κορυφή ενός λόφου ύψους 119 
μέτρων, από όπου μπορείτε να θαυμάσετε την πόλη από 
ψηλά, το ποτάμι που τη διασχίζει και την ευρύτερη περιοχή 
των Άλπεων με τις χιονισμένες κορυφές! Επιστροφή στη 
Βιέννη το βράδυ. 

5η μέρα: Βιέννη, Εκδρομή στα Βιεννέζικα Δάση, Μάγιερλινγκ, 
Μπάντεν - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος το πρωί για να κάνετε τα ψώνια σας 

στην καταπληκτική αγορά της πόλης και να απολαύσετε 
τον καφέ σας ή μια ζεστή Βιεννέζικη σοκολάτα σε κάποια 
από τα παραδοσιακά καφέ της πόλης. Το απόγευμα θα 
αναχωρήσουμε για την εκδρομή μας στα περίχωρα της 
Βιέννης, στα περίφημα Βιεννέζικα Δάση. Εκεί θα δούμε 
τον Πύργο του Λιχτενστάιν και το μοναστήρι του Τιμίου 
Σταυρού. 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 Μπάντεν, όπου θα περπατήσουμε 
στον πεζόδρομο για να θαυμάσουμε την όμορφη αυτή 
λουτρόπολη και το πολυσύχναστο Καζίνο της, ένα από τα 
μεγαλύτερα και ωραιότερα της Ευρώπης. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.

Μελκ, Κρεµς, Κοιλάδα Βαχάου, Κρουαζιέρα στον ∆ούναβη, Σάλτσµπουργκ, Βιεννέζικα ∆άση, Μάγιερλινγκ, Μπάντεν

Αναχ.: 1, 8, 15, 22 Αυγούστου - 5 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο MERCURE
WESTBANHOF 4*

MERCURE
BIEDERMEIER 4* sup

∆ίκλινο 599 659
3ο άτοµο έως 12 ετών 499 559
Μονόκλινο 659 849

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Β Ι Ε Ν Ν Η

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με απ΄ ευθείας 
πτήσεις της Austrian Airlines, Αθήνα-Βιέννη-Αθήνα • Διαμονή 
σε ξενοδοχεία επιλογής 4*, 4*sup με πρωινό μπουφέ • Ξενάγηση 
στην πόλη και στα θερινά ανάκτορα Σενμπρούν • Εκδρομή 
στα Βιεννέζικα Δάση • Εκδρομή στη κοιλάδα Βαχάου, Μελκ, 
Ντουρνστάιν και Κρεμς • Κρουαζιέρα στον Δούναβη από 
το Μοναστήρι του Μελκ έως το Ντουρνστάιν • Ολοήμερη 
εκδρομή στις λίμνες και το Σάλτσμπουργκ • Έλληνας 
ξεναγός-συνοδός • Μεταφορές από/προς τα αεροδρόμια του 
εξωτερικού  • Ταξιδιωτική ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται:• Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, 
ανάκτορα και λοιπά αξιοθέατα • Ό,τι αναγράφεται ως 
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ. 

ΑΘΗΝΑ - ΒΙΕΝΝΗ OS 804 06.40΄ - 08.00΄
ΒΙΕΝΝΗ - ΑΘΗΝΑ OS 803 21.40΄ - 00.45΄

∆ΩΡΟ: Κρουαζιέρα στην ωραιότερη διαδροµή του ∆ούναβη, από το περίφηµο µοναστήρι 
του Μελκ µέχρι το πανέµορφο Ντουρνστάιν

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων: € 155

ΒΙΕΝΝΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ∆ΟΥΝΑΒΗ
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Α Υ Σ Τ Ρ Ι Α  -  Β Α Υ Α Ρ Ι Α
1η μέρα: Αθήνα - Μόναχο, Ξενάγηση πόλης, Χειμερινά 
Ανάκτορα των Βίτελσμπαχ (Residenz)
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα 
της Βαυαρίας, το Μόναχο. Άφιξη και ξενάγηση στην μοντέρνα 
αλλά και με μακρά παράδοση πόλη, κατά τη διάρκεια της 
οποίας θα δούμε το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο Allianz Arena, 
το ολυμπιακό κέντρο όπου διεξήχθησαν οι ολυμπιακοί 
αγώνες το 1972, το Μουσείο της BMW, την Όπερα, το 
Πανεπιστήμιο, την Αψίδα της Νίκης κ.ά. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και στη συνέχεια, πεζοί, θα δούμε την πλατεία 
του Καρόλου/Στάχους (Karlsplatz/Stachus), την εκκλησία 
του Αγίου Μιχαήλ, τον Καθεδρικό ναό της Παρθένου 
Μαρίας (Φράουενκιρχε), την εντυπωσιακή κεντρική πλατεία 
Μαρίενπλατς (Marienplatz) με το νεογοτθικό Δημαρχείο 
να δεσπόζει στην καρδιά της, καθώς και την μεγαλύτερη 
υπαίθρια αγορά εδώδιμων προϊόντων από όλο τον κόσμο, 
την Βικτουάλιενμαρκτ (Viktualienmarkt). Καταλήγουμε στο 
Residenz, τα χειμερινά ανάκτορα της οικογένειας Βίτελσμπαχ 
(ξενάγηση στην αίθουσα του θησαυροφυλακίου), και την 
πλατεία οντεόν (Odeonsplatz). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Μόναχο - Νυρεμβέργη (με τραίνο)
Πρωινή αναχώρηση για την ολοήμερη εκδρομή μας στη 
Νυρεμβέργη. Το επιβλητικό κάστρο, οι γοτθικοί ναοί και 
τα μεσαιωνικά κτίρια, συνθέτουν μία εικόνα βγαλμένη 
από μια άλλη εποχή. Το ιστορικό κέντρο της πόλης είναι 
ασύγκριτης ομορφιάς και συνδυάζει αρμονικά το κλασσικό 
με το μοντέρνο. Επισκεφθείτε ένα από τα υπέροχα καφέ στις 
όχθες του ποταμού Πέγκνιτζ ή κάποιο από τα καταπληκτικά 
εστιατόρια, που είναι διάσπαρτα σε όλη την παλιά πόλη. 
Επιστροφή στο Μόναχο αργά το βράδυ. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Μόναχο - Αββαείο του Εττάλ - ομπεραμεργκάου - 
Κάστρο Νοϊσβανστάιν - Ίννσμπρουκ
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για μια υπέροχη διαδρομή στις 
Βαυαρικές Άλπεις με προορισμό το πανέμορφο Αββαείο 
του Εττάλ (Ettal). Αυτό το μοναστήρι των Βενεδικτίνων 
μοναχών με τον πλούσιο εσωτερικό διάκοσμο θα μας 
εντυπωσιάσει. Συνεχίζουμε για το παραμυθένιο χωριό 
ομπεραμεργκάου (Oberammergau), παγκοσμίως γνωστό 

για τα ζωγραφιστά σπίτια του, καθώς και την ανά δεκαετία 
θεατρική αναπαράσταση των Παθών του Χριστού - ένα τάμα 
που έγινε το 1633, σε μια ύστατη προσπάθεια αναχαίτισης 
της πανούκλας που σάρωνε. Περπατώντας, θα θαυμάσουμε 
τους ζωγραφισμένους με φωτεινά χρώματα τοίχους, 
όπου απεικονίζονται θέματα θρησκευτικού περιεχομένου, 
αναπαραστάσεις από την καθημερινή ζωή της υπαίθρου και 
κυρίως από τον κόσμο των παραμυθιών και των γερμανικών 
θρύλων. Όμως το καλύτερο σας το κρατάμε για το τέλος. 
Μέσα από μια υπέροχη διαδρομή, φθάνουμε στο επιβλητικό 
και μεγαλειώδες κάστρο Νοϊσβανστάιν (Neuschwanstein), 
που δεσπόζει στον λόφο, περιτριγυρισμένο από βουνά με 
πυκνό δάσος και δύο μεγάλες λίμνες. Είναι το πρώτο και το 
πιο διάσημο από τα τρία κάστρα του βασιλιά της Βαυαρίας 
Λουδοβίκου Β΄, που χρησιμοποιήθηκε και ως πρότυπο για 
το Κάστρο της Ωραίας Κοιμωμένης - σήμα κατατεθέν της 
Disneyland. Αφού περιηγηθούμε στο εκπληκτικό αυτό παλάτι 
θα αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα του Αυστριακού 
ομόσπονδου κρατιδίου του Τιρόλο, το γραφικότατο 
Ίννσμπρουκ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Ίννσμπρουκ, Ξενάγηση - Σβαρόφσκι/Κρυστάλλινος 
Κόσμος - Ζέεφελντ - Ίννσμπρουκ
Πρωινή ξενάγηση στην πόλη που γνώρισε ημέρες δόξας 
κατά την εποχή των Αψβούργων και ιδιαίτερα επί Μαρίας 
Θηρεσίας. Θα δούμε την Χρυσή Στέγη, την κεντρική 
λεωφόρο Μαρία Τερεζιενστράσε, τον Καθεδρικό ναό του 
Αγίου Ιακώβου, τα ανάκτορα Χόφμπουργκ, το Μαυσωλείο 
του Μαξιμιλιανού και την Αψίδα του Θριάμβου. Ελεύθερος 
χρόνος και στη συνέχεια, λίγα μόλις χιλιόμετρα από την 
πόλη του Ίννσμπρουκ, θα επισκεφθούμε το εργοστάσιο 
Σβαρόφσκι, όπου θα απολαύσουμε ένα υπέροχο show 
με θέμα τον Κρυστάλλινο Κόσμο. Επόμενη στάση μας το 
παραμυθένιο Τιρολέζικο θέρετρο Ζέεφελντ, στην καρδιά των 
Άλπεων. Περικυκλωμένο από πυκνά αδιαπέραστα δάση 
με κωνοφόρα δέντρα, γοητεύει όλες τις εποχές του χρόνου, 
προσφέροντας απόλαυση και χαλάρωση στην πανέμορφη 
φύση. Επίσης, εδώ μπορείτε να γευματίσετε, δοκιμάζοντας 
αυθεντική τιρολέζικη κουζίνα. Επιστροφή στο Ίννσμπρουκ. 
Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Ίννσμπρουκ - Τέγκερνζεε - Αθήνα 
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για το εκπληκτικής ομορφιάς 
παραθεριστικό κέντρο της Βαυαρίας, το Τέργκενζεε 
(Tegensee), που περιστοιχίζεται από τις Βαυαρικές Άλπεις 
και καθρεφτίζεται στην ομώνυμη λίμνη. Σε αυτό το μαγευτικό 
τοπίο θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για καφέ ή γεύμα. Μεταφορά 
στο αεροδρόμιο του Μονάχου το απόγευμα και πτήση για την 
Αθήνα.

Σημειώσεις: • Η σειρά του προγράμματος ενδέχεται να 
αλλάξει για την καλύτερη διεξαγωγή του, χωρίς παραλείψεις • 
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Μόναχο-Αθήνα 
με απ΄ ευθείας πτήσεις της Lufthansa • 2 Διανυκτερεύσεις στο 
Μόναχο στο ξενοδοχείο K & K KARRAS 4* με πρωινό μπουφέ • 
2 Διανυκτερεύσεις στο Ίννσμπρουκ στο ξενοδοχείο ALPHOTEL 
INNSBRUCK 4* με πρωινό μπουφέ • Μεταφορές από/προς το 
αεροδρόμιο στο Μόναχο • Ξενάγηση της πόλης του Μονάχου • 
Ξενάγηση στο Ανάκτορο Residenz • Περιπατητική ξενάγηση 
στο ιστορικό κέντρο της πόλης • Ολοήμερη εκδρομή στα 
Κάστρα Βαυαρίας, το Ομπεραμμεργκάου και το Αββαείο Εττάλ 
• Ξενάγηση στο Ίννσμπρουκ • Εκδρομή στο Ζέεφελντ και 
επίσκεψη στο Εργοστάσιο Σβαρόφσκι (Swarovski) • Επίσκεψη 
στο γραφικότατο χωριό της Βαυαρίας Τέγκενζεε • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης • Συνοδός στον τόπο προορισμού.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 
• Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα (πέραν όσων 
αναγράφονται στα Περιλαμβάνονται) • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα 
• Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Μόναχο, Νυρεµβέργη, Κάστρα Βαυαρίας, Αββαείο Εττάλ, Οµπεραµεργκάου, Κάστρο Νοϊσβανστάιν, Ίννσµπρουκ, Ζέεφελντ, Τέγκερνζεε

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων: € 180

Αναχ.: 2, 9, 16, 23 Αυγούστου - 5 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο 595
3ο άτοµο έως 12 ετών 745
Μονόκλινο 765

ΑΘΗΝΑ - ΜΟΝΑΧΟ LH  1755 06:05΄ - 07:35΄
ΜΟΝΑΧΟ - ΑΘΗΝΑ LH  1754 19:05΄ - 22:30΄

• Ξενάγηση στα Χειµερινά Ανάκτορα των Βίτελσµπαχ
• Επίσκεψη στο παραµυθένιο χωριό Οµπεραµεργκάου και στο µεγαλειώδες κάστρο Νοϊσβανστάιν

• Επίσκεψη στο εργοστάσιο Σβαρόφσκι/Κρυστάλλινος Κόσµος

Μόναχο

Ίννσμπρουκ

Ομπεραμεργκάου

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ

Νυρεμβέργη

Ζέεφελντ

Τέγκερνζεε

ΜΟΝΑΧΟ

 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ
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1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη - Σάλτσμπουργκ, Ξενάγηση 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βιέννη με 
AUSTRIAN. Φθάνοντας, θα αναχωρήσουμε για την 
γενέτειρα του Μότσαρτ, το πανέμορφο 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. Άφιξη και ξενάγηση στην παραμυθένια αυτή 
πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε το παλάτι 
Μίραμπελ (Mirabell) με τους 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. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο UNTERSBERG 4* (www.hoteluntersberg.
at). Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Σάλτσμπουργκ - Λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ 
Αλατωρυχείο Χάλστατ - Σάλτσμπουργκ 
Πρωινή αναχώρηση για την εντυπωσιακή περιοχή 
των κρυστάλλινων λιμνών του Σαλτσκάμεργκουτ 
(Salzkammergut), που περιβάλλονται από τις πανύψηλες 
βουνοκορφές των Άλπεων, με τα υπέροχα παραδοσιακά 
χωριουδάκια να αντικατοπτρίζονται στα ήρεμα νερά 

τους. Εικόνες μοναδικές, σαν να είναι βγαλμένες από 
την παλέτα ενός ταλαντούχου ζωγράφου! Πρώτος μας 
σταθμός το ειδυλλιακό χωριό Χάλστατ, το "μαργαριτάρι 
της Αυστρίας", κτισμένο σε μια απότομη όχθη της 
ομώνυμης λίμνης (Hallstättersee). Αποτελεί έναν από 
τους παλαιότερους κατοικημένους οικισμούς στην 
Ευρώπη και έχει αναγνωριστεί ως μνημείο πολιτιστικής 
κληρονομιάς της UNESCO. Το αλάτι που βρίσκεται στους 
λόφους πάνω από την πόλη αποτελεί πηγή πλούτου για 
το Χάλστατ εδώ και αιώνες. Στην ευρύτερη περιοχή θα 
επισκεφθούμε τα πιο παλιά ορυχεία αλατιού του κόσμου 
και θα θαυμάσουμε την πανέμορφη σπηλιά με την 
υπόγεια λίμνη. Συνεχίζουμε για τη λουτρόπολη Μπαντ Ισλ 
(Bad Ischl) με τις ιαματικές πηγές, το δημοφιλές θέρετρο 
Σαιντ Βόλφγκανγκ (St. Wolfgang), τις πανέμορφες 
λίμνες Άττερζεε (Attersee) και Μόντζεε (Mondsee), το 
γραφικό χωριό Σαιντ Γκίλγκεν (Saint Gilgen), γενέτειρα 
της μητέρας του Μότσαρτ, κτισμένο στις όχθες της λίμνης 
Βόλφγκανγκ (Wolfgangsee) και την πανέμορφη λίμνη 
Φουσλ (Fuschlsee). Επιστροφή στο Σάλτσμπουργκ. 
Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Σάλτσμπουργκ - Λίμνη Άχενζεε - Περτισάου 
Ίννσμπρουκ 
Πρωινή αναχώρηση για την υπέροχη λίμνη Άχενζεε 
(Achensee), που περιβάλλεται από τις πυκνοφυτεμένες 
πλαγιές των βουνών. Θα σταματήσουμε για λίγο στο 
πανέμορφο χωριό Περτισάου για να απολαύσουμε την 
εκπληκτική θέα της γύρω περιοχής και θα καταλήξουμε 
απόγευμα στο Ίννσμπρουκ, όπου κατά την περιήγησή 
μας θα δούμε τα μπαρόκ αρχιτεκτονικής κτίρια, τις 
πλατείες, την κεντρική λεωφόρο Μαρία Τερεζιενστράσε 
(Μαρίας Θηρεσίας), την Χρυσή Στέγη, τον Καθεδρικό 

ναό του Αγίου Ιακώβου τα ανάκτορα Χόφμπουργκ, το 
Μαυσωλείο του Μαξιμιλιανού, την Αψίδα του Θριάμβου 
κ.ά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο GRAUER BAR 4* 
(www.grauer-baer.at/en). Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: Ίννσμπρουκ - Κίτζμπιελ - Ζελ αμ Ζέε - Βάτενς/
Μουσείο Σβαρόφσκι - Ίννσμπρουκ 
Η σημερινή μαγευτική μας διαδρομή θα μας οδηγήσει 
σε ένα από τα διασημότερα χιονοδρομικά κέντρα του 
κόσμου, το Κίτζμπιελ (Kitzbühel). Πρόκειται για ένα 
αμφιθεατρικά κτισμένο χωριό των Άλπεων με χρωματιστά 
κουκλόσπιτα τιρολέζικης αρχιτεκτονικής, που ξεπερνά σε 
γραφικότητα ακόμα και τα ωραιότερα εικονογραφημένα 
παραμύθια! Συνεχίζουμε για το παραμυθένιο Ζελ αμ 
Ζεε, που κτίστηκε από μοναχούς του Σάλτσμπουργκ 
στις όχθες της ομώνυμης πανέμορφης λίμνης. Επόμενη 
στάση το Βάτενς (Wattens), όπου θα επισκεφθούμε 
το εκπληκτικό στο είδος του μουσείο Σβαρόφσκι 
- ένα ταξίδι στον μαγικό, θαυμαστό, παραμυθένιο 
κόσμο των κρυστάλλων Σβαρόφσκι (Swarovski). Θα 
περιηγηθούμε στους λαμπερούς Διαδρόμους και 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 Σβαρόφσκι. Επιστροφή στο Ίννσμπρουκ. 
Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Ίννσμπρουκ - Λιντς - Μελκ - Βιέννη 
Πρωινή αναχώρηση για το Λιντς (Linz), την τρίτη 
μεγαλύτερη πόλη της Αυστρίας και πρωτεύουσα του 
κρατιδίου της Άνω Αυστρίας, που είναι κτισμένο στις 

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Α Υ Σ Τ Ρ Ι Α Κ Ο  Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α
Σάλτσµπουργκ, Αλατωρυχείο Χάλστατ, Λίµνες Σαλτσκάµεργκουτ, Περτισάου, Λίµνη Άχενζεε, Ίννσµπρουκ, Κίτζµπιελ, Ζελ αµ Ζέε,

Βάτενς/Μουσείο Σβαρόφσκι, Λιντς, Μελκ, Βιέννη, ∆άση της Βιέννης, Μάγιερλινγκ, Μπάντεν

• Ξενάγηση στο Σάλτσµπουργκ µε επίσηµο ξεναγό • Επίσκεψη στο παλιό Αλατωρυχείο Χάλστατ µε την υπόγεια λίµνη
• Επίσκεψη στο εργοστάσιο Σβαρόφσκι/Κρυστάλλινος Κόσµος • Ξενάγηση στη Βιέννη µε επίσηµο ξεναγό
• Ξενάγηση στα ∆άση της Βιέννης µε επίσηµο ξεναγό 

ΧΑΛΣΤΑΤ

ΝΕΟ
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όχθες του Δούναβη. Συνεχίζουμε για το Μελκ (Melk), που 
βρίσκεται στη συμβολή των ποταμών Μελκ και Δούναβη, 
με το επιβλητικό αββαείο των Βενεδικτίνων στην κορυφή 
ενός απότομου βραχώδους λόφου - το μεγαλύτερο 
μπαρόκ θρησκευτικό κτίριο στην Αυστρία και τη Γερμανία 
- το οποίο αναφέρεται στο μυθιστόρημα "Το όνομα του 
ρόδου" του ουμπέρτο Έκο. Συνεχίζουμε για τη Βιέννη. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο IMPERIAL RIDING 
SCHOOL 4* sup. (www.marriott.com). Κατά τη διάρκεια 
της παραμονής σας στη Βιέννη μην παραλείψετε να 
επισκεφθείτε τα φημισμένα καφέ της πόλης, που αναδύουν 
την βιεννέζικη κουλτούρα, όπως το παραδοσιακό Sacher 
Café με την παγκοσμίως γνωστή σοκολατίνα του, το 
ιστορικό Cafe Central, τόπο συνάντησης της βιεννέζικης 
διανόησης στα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, καθώς 
και το Café Mozart με τον μυρωδάτο καφέ, που βρίσκεται 
στην ίδια θέση από το 1794. Διανυκτέρευση. 

6η 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. 

7η 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.

Αναχ.: 3,10,17, 24 Αυγούστου - 7 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 795

3ο άτοµο έως 12 ετών 595

Μονόκλινο 1145

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΙΕΝΝΗ-
ΑΘΗΝΑ με AUSTRIAN AIRLINES • Έξι διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχεία 4* όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα ή παρόμοια 
(2 διαν/σεις στην ευρύτερη περιοχή του Σάλτσμπουργκ, 2 διαν/
σεις στο Ίννσμπρουκ, 2 διαν/σεις στη Βιέννη) • Πλουσιοπάροχο 
μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, 
περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Ξενάγηση στην 
πόλη του Σάλτσμπουργκ με επίσημο ξεναγό • Ξενάγηση 
στην πόλη της Βιέννης με επίσημο ξεναγό • Ξενάγηση στα 
δάση της Βιέννης με επίσημο ξεναγό • Αρχηγός-συνοδός του 
γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για 
τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι 
καυσίμων, check point, parking, φόροι πόλεων • Είσοδοι 
σε μουσεία, μνημεία, ανάκτορα και λοιπά αξιοθέατα • 
Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, ποτά/αναψυκτικά κλπ. • Ό,τι δεν 
αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, 
προτεινόμενο κλπ.

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

ΑΘΗΝΑ - ΒΙΕΝΝΗ OS 804 06.40΄ - 08.00΄
ΒΙΕΝΝΗ - ΑΘΗΝΑ OS 803 21.40΄ - 00.45΄

Βιέννη

ΣάλτσμπουργκΣάλτσμπουργκ

Ζελ αμ Ζέε

Κίτζμπιελ

Μπάντεν
Μάγιερλινγκ

Χάλστατ

Περτισάου
Λίμνη Άχενζεε

Περτισάου
Λίμνη Άχενζεε

Ίννσμπρουκ
Βάτενς

Λιντς
Μελκ

Λίμνες
Σαλτσκάμεργκουτ ΑΥΣΤΡΙΑ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ

ΚΙΤΖΜΠΙΕΛ

 ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ

ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ ΖΕΛ ΑΜ ΖΕΕ
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Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με απ΄ ευθείας 
πτήσεις της Aegean Airlines, Αθήνα-Βιέννη, Πράγα-Αθήνα 
• 2 Διανυκτερεύσεις στη Βιέννη σε ξενοδοχείο  4* με πρωινό 
• 3 Διανυκτερεύσεις στην Πράγα σε ξενοδοχείο 4* με πρωινό 
• Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις, περιηγήσεις πολυτελή 
λεωφορεία βάσει προγράμματος • Έμπειρος αρχηγός-
συνοδός του γραφείου μας • Ταξιδιωτική ασφάλεια αστικής 
ευθύνης • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 
καυσίμων (€ 155) • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, ανάκτορα 
και λοιπά αξιοθέατα • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, 
προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.: 1 Αυγούστου - 6 µέρες 
8, 15 Αυγούστου - 7 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο 6 µέρες 6+1 ∆ιανυκτέρευση δώρο

∆ίκλινο 645 645

3ο άτοµο έως 12 ετών 545 545

Μονόκλινο 825 825

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

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Π Ρ Α Γ Α  -  Β Ι Ε Ν Ν Η
1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη, Ξενάγηση πόλης
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την αρχοντική 
πρωτεύουσα της Αυστρίας, τη Βιέννη. Άφιξη και 
ξενάγηση της πόλης. Θα δούμε τα θερινά ανάκτορα 
των Αψβούργων, το Σέμπρουν και στη συνέχεια θα 
περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του Pινγκ, όπου 
θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, 
όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο 
των Μουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το 
Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, 
το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία του Τάματος, την 
Βοτίφκιρχε. Στη συνέχεια θα δούμε τον Καθεδρικό ναό 
του Αγίου Στεφάνου και θα περιδιαβούμε στην ιστορική 
συνοικία της ελληνικής παροικίας. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για να περπατήσετε 
στην Κέρτνερστράσσε, να απολαύσετε έναν Βιεννέζικο 
καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα σε ένα από τα πολλά παλιά 
και διάσημα καφέ της πόλης, όπως το Café Central ή το 
Café Landtmann, ή να δειπνήσετε σε ένα παραδοσιακό 
κελάρι. 

2η μέρα: Βιέννη - Μπρατισλάβα - Βιεννέζικα Δάση 
Μάγιερλινγκ - Μπάντεν - Βιέννη
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σλοβακίας, 
την Μπρατισλάβα, όπου φθάνοντας θα περιηγηθούμε στο 
ιστορικό της κέντρο και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε 
το κάστρο της. Κατόπιν θα απολαύσουμε τα περίχωρα της 
Βιέννης, τα περίφημα Βιεννέζικα Δάση. Θα επισκεφθούμε 
το μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού στο Xαϊλιγκενκρόιτς 
και κατόπιν, στην περιοχή του Μάγιερλινγκ, θα δούμε 
το κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, 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. Επιστροφή στη Βιέννη. 

3η μέρα: Βιέννη - Τσέσκυ Κρουμλόβ - Πράγα 
Πρωινή αναχώρηση για το μεσαιωνικό διαμάντι της 
Τσεχίας, την πανέμορφη καστροπολιτεία Τσέσκυ 

Κρουμλόβ, η οποία αποτελεί μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς της UNESCO. Εδώ θα θαυμάσουμε τα 
καλοδιατηρημένα γοτθικού και αναγεννησιακού ρυθμού 
κτίρια, τις εκκλησίες και τα στενά δρομάκια της πόλης. 
Συνεχίζουμε για την Πράγα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και χρόνος ελεύθερος. 

4η μέρα: Πράγα, Ξενάγηση 
Ξεκινάμε σήμερα την ξενάγησή μας από τη συνοικία των 
Αλχημιστών με το Χρυσό Δρομάκι, πριν περάσουμε στην 
άλλη πλευρά της πόλης, τη Μάλα Στράνα, με τον ναό του 
Αγίου Νικολάου και τη φημισμένη γέφυρα του Καρόλου. 
Συνεχίζουμε με την Εβραϊκή συνοικία και τον ακριβότερο 
δρόμο της πόλης, την οδό Παρισινών. Ακολουθεί το 
Κάστρο Χρατσάνυ, το μοναστήρι Στράχοφ, το Λορέτο, 
η Αρχιεπισκοπή και ο εντυπωσιακός ναός του Αγίου 
Βίτου. Στη συνέχεια, μέσω της Γέφυρας του Καρόλου, 
θα καταλήξουμε στην πλατεία της Παλαιάς Πόλης με το 
Αστρονομικό Ρολόι. Για το βράδυ σας προτείνουμε να 
παρακολουθήσετε μια παράσταση Όπερας ή Μαύρου 
Θεάτρου, στην πόλη όπου γεννήθηκε.

5η μέρα: Πράγα, Ελεύθερη μέρα
(Προαιρετική εκδρομή στη Δρέσδη)
Ημέρα ελεύθερη για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης 
ή για να λάβετε μέρος σε μία προαιρετική ολοήμερη 
εκδρομή στην πιο μπαρόκ πόλη της Γερμανίας, τη 
Δρέσδη, τη "Φλωρεντία" του Έλβα. Η πόλη έχει μια 
μακροχρόνια ιστορία ως κύρια και βασιλική κατοικία για 
τους βασιλιάδες της Σαξονίας. ο βομβαρδισμός και η 
ολοσχερής καταστροφή της κατά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο 
άλλαξε ολοκληρωτικά το πρόσωπό της. Ξαναχτισμένη ως 
μια σοσιαλιστική πόλη, η Δρέσδη παρουσιάζει τώρα μια 
εντελώς νέα εικόνα, καθώς πολλά από τα ιστορικά κτίρια 
ανοικοδομήθηκαν εντυπωσιακά. Μερικά από αυτά είναι 
η Όπερα Semperoper, το περίφημο Zwinger, η εκκλησία 
της Παναγίας, ο περίφημος τοίχος μήκους 102 μέτρων, 
φτιαγμένος με 24.000 πορσελάνινα πλακάκια Meissen 
κ.ά. Το 2004 η UNESCO περιέλαβε τη Δρέσδη και το 
τμήμα της κοιλάδας του ποταμού Έλβα στα μνημεία 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Βιεννέζικα ∆άση, Μάγιερλινγκ, Μπάντεν, Μπρατισλάβα, Τσέσκυ Κρουµλόβ, Κάρλοβυ Βάρυ, (∆ρέσδη)

6η μέρα: Πράγα - Κάρλοβυ Βάρυ - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για την πανέμορφη λουτρόπολη 
Κάρλοβυ Βάρυ στη Δυτική Βοημία με τις φημισμένες 
ιαματικές της πηγές. Τον 14ο αιώνα ονομάστηκε 
"Βασιλική Πόλη" από τον αυτοκράτορα Κάρολο Δ΄ 
και έκτοτε καθιερώθηκε σαν τόπος συνάντησης 
προσωπικοτήτων των γραμμάτων, των τεχνών και της 
πολιτικής. Διασχίζοντας τον κεντρικό πεζόδρομο δίπλα 
στον ποταμό Τέπλα καταλαβαίνουμε γιατί ο Γκαίτε, ο 
Σίλλερ, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ, ο Τσάρος της Ρωσίας κ.ά. 
περπάτησαν τον ίδιο δρόμο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο 
και πτήση επιστροφής.

Σημειώσεις: • οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, 
χωρίς να παραλειφθεί κάτι • Για τις αναχωρήσεις 8,15/8 η 
εκδρομή είναι 7ήμερη και πραγματοποιείται με δώρο μία 
διανυκτέρευση επιπλέον στην Πράγα • Τελικό πρόγραμμα 
με το ενημερωτικό σας

ΒΙΕΝΝΗ ΠΡΑΓΑ
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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 ∆ Α Π Ε Σ Τ Η

1η μέρα: Αθήνα - Πράγα, Ξενάγηση 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για 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 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 τη 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 
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 

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 • Ό,τι 
αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.: 29/6, 13,20,27/7, 
2,3,9,10,16,17,23,30/8 - 8 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο 825
3ο άτοµο έως 12 ετών 695

Μονόκλινο 1105

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

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

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 την Αθήνα.

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

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Βουδαπέστη

Βιέννη

ΑΥΣΤΡΙΑ

Μπρατισλάβα

ΤΣΕΧΙΑ

Βιέννη

ΠράγαΚάρλοβυ ΒάρυΚάρλοβυ Βάρυ

Τσέσκυ ΚρουμλόβΤσέσκυ Κρουμλόβ

Άγιος Ανδρέας
Έστεργκομ
Βίσεγκραντ

Άγιος Ανδρέας
Έστεργκομ
Βίσεγκραντ

ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ

ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
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Π Ρ Α Γ Α  -  Κ Α Ρ Λ Ο Β Υ  Β Α Ρ Υ 
( Τ σ έ σ κ υ  Κ ρ ο υ µ λ ό β )

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 (Smetana Hall).

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 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.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΠΡΑΓΑ-
ΑΘΗΝΑ με AEGEAN • 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.

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

Αναχ.: κάθε Τετάρτη από 19/6 έως 16/10
και 1, 8, 15, 22, 29/8 - 5 µέρες

Τιµές
κατ’ άτοµο

DIPLOMAT 4*/
NHPRAGUE 4* ARCHIBALD 4* 987 4* ESPLANADE 5* GRANDIOR 5*

∆ίκλινο 595 650 665 715 785

3ο άτ. έως 12 ετ. 515 535 565 595 685

Μονόκλινο 755 780 865 920 1065

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

ΠΡΑΓΑ ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ

ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ
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Β Ο Υ ∆ Α Π Ε Σ Τ Η
Π α ρ α δ ο υ ν ά β ι α  Χ ω ρ ι ά ,  ( Β ι έ ν ν η )

1η μέρα: Αθήνα - Βουδαπέστη, Ξενάγηση,
Προαιρετική βραδινή Κρουαζιέρα στον Δούναβη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της 
ουγγαρίας, την υπέροχη Βουδαπέστη. Η πόλη είναι κτισμένη στις 
δύο όχθες του Δούναβη - η Βούδα απλώνεται στους λόφους της 
δυτικής όχθης, ενώ η Πέστη εκτείνεται στην ανατολική όχθη. Η 
ξενάγησή μας ξεκινά από την Πέστη, με την μεγάλη Πλατεία των 
Ηρώων και το άγαλμα του αρχάγγελου Γαβριήλ - μια εντυπωσιακή 
κατασκευή, όπου "φιλοξενούνται" τα αγάλματα των βασιλιάδων της 
χώρας. Εν συνεχεία θα επισκεφθούμε τον επιβλητικό Καθεδρικό 
ναό του Αγίου Στεφάνου, τη μεγαλύτερη εκκλησία της ουγγαρίας, 
με την εντυπωσιακή εσωτερική του διακόσμηση καθώς και το 
παρεκκλήσι του ναού, όπου υπάρχει διατηρημένο το δεξί χέρι του 
αγίου. Αφού θαυμάσουμε τις όμορφες γέφυρες του Δούναβη, θα 
φθάσουμε στην πλευρά της Βούδας, όπου θα δούμε το Κάστρο, 
τον Πύργο των Ψαράδων και τον ιστορικό ναό του Αγίου Ματτία 
(Ματθαίου/Matyas). Επόμενος σταθμός μας ο λόφος Γκέλερτ 
και η Ακρόπολη/Citadella με το άγαλμα της Ελευθερίας και τη 
συγκλονιστική θέα της πόλης. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο για να περπατήσετε 
στην περίφημη Vaci Utca, να δοκιμάσετε τοπικά γλυκίσματα και 
να απολαύσετε ένα ζεστό ρόφημα στα φημισμένα καφέ New York 
και Gerbaeud. Για το βράδυ σας προτείνουμε μια κρουαζιέρα στον 
Δούναβη.
2η μέρα: Βουδαπέστη, Ξενάγηση εντός του Κοινοβουλίου, 
"Σιδερένια παπουτσάκια του Δούναβη", Σκεπαστή αγορά, Εβραϊκή 
συνοικία, Vaci Utca 
Σήμερα θα επισκεφθούμε το Κοινοβούλιο, για να γνωρίσουμε 
μαζί με τον ελληνόφωνο ξεναγό μας τον πλούσιο εσωτερικό του 
διάκοσμο, την Αγία Κορώνα, το Σκήπτρο της ουγγαρίας, το Σπαθί 
του Αγίου Στεφάνου και το Χρυσό Μήλο της Εξουσίας. Επόμενος 
σταθμός μας τα "Σιδερένια παπούτσια του Δούναβη" - ένα από 
τα πιο συγκινητικά μνημεία της πόλης. Δίπλα στη Γέφυρα των 
Αλυσίδων στον Δούναβη είναι το Μνημείο για τους 550.000 
ούγγρους Εβραίους που έχασαν τη ζωή τους το 1944-45. Χιλιάδες 
από αυτούς πυροβολήθηκαν δίπλα στην όχθη από συμπατριώτες 
τους, συνεργάτες των Ναζί. Πριν τους εκτελέσουν, τους ανάγκαζαν 
να βγάλουν το πολυτιμότερο πράγμα που είχαν πάνω τους: τα 
παπούτσια τους. Το μνημείο είναι μια διαδρομή με 40 μπρούντζινα 
αδειανά ζεύγη υποδημάτων πάνω στις πλάκες του πεζοδρομίου, 
σαν τα τελευταία βήματα μιας χορογραφίας που οδηγούσε στην 

εξόντωση. Συνεχίζουμε με την πανέμορφη κλειστή αγορά. Εδώ θα 
έχετε την ευκαιρία να αγοράσετε το περίφημο ουγγαρέζικο σαλάμι, 
τα τοπικά ποτά ούνικουμ και Παλίνκα, ονομαστά κρασιά κ.ά. Εν 
συνεχεία κατευθυνόμαστε στην Εβραϊκή συνοικία, που κάποτε 
αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα γκέτο του Β΄ παγκοσμίου 
πολέμου. Η συναγωγή του Dohany είναι ο μεγαλύτερος τόπος 
λατρείας των Εβραίων στην Ευρώπη και ο δεύτερος μεγαλύτερος 
στον κόσμο. Η συναγωγή πλαισιώνεται από το Μνημείο των 
Ηρώων, το Εβραϊκό Μουσείο και τις επιγραφές στη μνήμη του 
Κόκκινου Στρατού, που απελευθέρωσε τη Βουδαπέστη. Μετά 
το τέλος της ξενάγησης θα υπάρχει χρόνος για shopping στον 
κεντρικό πεζόδρομο Vaci Utca με τα πολυκαταστήματα.  
3η μέρα: Βουδαπέστη, Παραδουνάβια Χωριά Άγιος Ανδρέας, 
Βίσεγκραντ, Έστεργκομ, Στούροβο Σλοβακίας 
Σήμερα μας περιμένει μια όμορφη εκδρομή κατά μήκος του 
Δούναβη. Επίσκεψη στο χωριό των καλλιτεχνών Άγιος Ανδρέας 
(Σενταντρέ), με τα γραφικά σοκάκια και τα όμορφα τουριστικά 
καταστήματα. Συνεχίζουμε για το Βίσεγκραντ, το πιο ιστορικό 
αξιοθέατο της μαγευτικής Καμπής του Δούναβη. Από το άλλοτε 
λαμπρό και φημισμένο βασιλικό ανάκτορο σώζονται μόνο λίγα 
ερείπια, όμως αναστηλώθηκε η επίσημη αυλή υποδοχής βάσει 
των αρχικών σχεδίων. Γεύμα με μουσική στο αναγεννησιακό 
εστιατόριο Renaissance (προαιρετικά, έξοδα ατομικά). 
Ακολουθεί η επίσκεψη στην πρώτη πρωτεύουσα της ουγγαρίας, 
το Έστεργκομ. Θα διασχίσουμε τη γέφυρα που ενώνει τις δύο 
χώρες του Δούναβη, την ουγγαρία με την Σλοβακία, για να 
περάσουμε στην πόλη Στούροβο της Σλοβακίας, από όπου θα 
απολαύσουμε τη θέα του ποταμού και του επιβλητικού ναού του 
Αγίου Στεφάνου. Επιστροφή στη Βουδαπέστη και χρόνος για 
βόλτα στην εντυπωσιακά φωτισμένη πόλη.  
4η μέρα: Βουδαπέστη, Ελεύθερη μέρα
Προαιρετική εκδρομή στη Βιέννη 
Ελεύθερη μέρα για να απολαύσετε την πόλη. Εναλλακτικά, 
ακολουθείστε την ολοήμερη εκδρομή μας στην πόλη του Στράους 
και της μουσικής, τη Βιέννη (έξοδα ατομικά). Θα διασχίσουμε 
την περίφημη Ring Strasse με τα επιβλητικά μέγαρα του 19ου 
αιώνα, την Όπερα, τα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Ιστορίας της 
Τέχνης, το ελληνιστικού ρυθμού Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο και 
το Πανεπιστήμιο και θα φθάσουμε στο κέντρο της πόλης, όπου 
βρίσκεται ο μητροπολιτικός ναός της Βιέννης, ο Άγιος Στέφανος, με 
την πολύχρωμη, ψηφιδωτού ύφους, στέγη του. Θα περπατήσουμε 

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒοΥΔΑΠΕΣΤΗ-
ΑΘΗΝΑ ή ΑΘΗΝΑ-ΒοΥΔΑΠΕΣΤΗ/ΒΙΕΝΝΗ-ΑΘΗΝΑ με απ΄ ευθείας 
πτήσεις της AEGEAN AIRLINES • Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχείο 4*, 4* sup • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, 
εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος με πολυτελές κλιματιζόμενο 
λεωφορείο • Ξενάγηση της Βούδας και της Πέστης με ελληνόφωνο 
ξεναγό • Ξενάγηση στην Εβραϊκή συνοικία με ελληνόφωνο ξεναγό • 
Η είσοδος στο Κοινοβούλιο • Ξενάγηση στο Κοινοβούλιο (εσωτερικά) 
με ελληνόφωνο ξεναγό • Εκδρομή στα Παραδουνάβια Χωριά με 
ελληνόφωνο ξεναγό • Τοπικός ελληνόφωνος συνοδός καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 
για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α. • Ενημερωτικά έντυπα
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 
• Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα • Αχθοφορικά, 
φιλοδωρήματα • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ. 

Αναχ.: 19,26,27 Ιουλίου,
9,10,13,16,17,23,24,30 Αυγούστου - 5 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο
ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ
FLAMENCO 4* 

EUROSTARS 4*sup

ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ
FLAMENCO 4* 

EUROSTARS 4*sup
∆ίκλινο 469 539 515 585
3ο άτ. έως 12 ετ. 369 439 41 485
Μονόκλινο 599 769 655 815

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: € 155
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με 
AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
Στις αναχωρήσεις 27/7,10, 17, 24/8 η πτήση της επιστροφής είναι από 
Βιέννη και Δώρο του Γραφείου μας η ξενάγηση της πόλης  
οι παραπάνω τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 15/6. Στη συνέχεια θα 
υπάρξει προσαύξηση € 40/άτομο

Άγιος Ανδρέας, Έστεργκοµ, Βίσσεγκραντ, Στούροβο/Σλοβακία

• ∆ΩΡΟ: η Είσοδος και η ξενάγηση στο Κοινοβούλιο 

στην ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας, όπου βρίσκεται 
ο Καθεδρικός ναός της Αγίας Τριάδας, ο ναός του Αγίου Γεωργίου 
και το σπίτι όπου έδρασε ο εθνομάρτυρας και πρόδρομος της 
Ελληνικής Επανάστασης Ρήγας Φεραίος. Ελεύθερος χρόνος και 
επιστροφή το απόγευμα στη Βουδαπέστη.
5η μέρα: Βουδαπέστη - Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος μέχρι την ώρα της μετάβασης 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.

ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Μ Α Λ Τ Α
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. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Μάλτα - Μόστα - Τα Άλι - Ραμπάτ - Μεδίνα 
Μαλτέζικη Φιέστα με show βεγγαλικών
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 θα μεταβούμε σε ένα από τα γραφικά χωριά της Μάλτας, 
για να παρακολουθήσουμε παραδοσιακή φιέστα, αφιερωμένη 
στον πολιούχο Άγιο. οι ντόπιοι ντύνονται με παραδοσιακές 
στολές και η βραδιά κλείνει με φαντασμαγορικό show βεγγαλικών! 
Πρόκειται για μια ιδιαίτερη γιορτή με ρίζες από την εποχή που 
ζούσαν οι Ιωαννίτες Ιππότες στο νησί.
3η μέρα: Μάλτα 
Προαιρετική εκδρομή στο Γκόζο: 50€/ενήλικας, 25 €/παιδί
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 
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. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
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.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Μάλτα-Αθήνα 
με  AEGEAN AIRLINES • Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο της 
Μάλτας • 4 διανυκτερεύσεις με πρωινό μπουφέ σε ξενοδοχείο 
3*sup, 4*sup • Ξενάγηση στη Βαλέτα • Εκδρομή σε Μόστα, Μεδίνα, 
Ραμπάτ, Τα Άλι • Ξενάγηση στις Τρεις Πόλεις (Σέγκλεα, Κοσπίκουα, 
Βιτοριόζα) και στο εντυπωσιακό ψαροχώρι Μάρσασλοκ • 
Παρακολούθηση παραδοσιακής φιέστας σε Μαλτέζικο χωριό 
με φαντασμαγορικό show βεγγαλικών • Ελληνόφωνος αρχηγός-
ξεναγός • Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής επαγγελματικής ευθύνης 
• Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου του γραφείου μας.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 
καυσίμων • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους κλπ. 
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, ποτά  •  Ό,τι αναγράφεται ως 
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: € 150
Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30 μέρες πριν την 
αναχώρηση. Στη συνέχεια θα υπάρξει προσαύξηση € 30/άτομο 

• ∆ΩΡΟ: Παρακολούθηση φιέστας σε µαλτέζικο χωριό 
  µε φαντασµαγορικό show βεγγαλικών!

ΜΑΛΤΑ

Μεδίνα
Τα Άλι

Μόστα

Ραμπάτ

Γκόζο
Γκαντίγια

Σλέντι

Κοσπίκουα
Βιτοριόζα
Σέγκλια

Βαλέττα

Αναχ.: 17,24,31 Ιουλίου,  7,14,21,28 Αυγούστου - 5 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο ALEXANDRA 3*sup GOLDEN TULIP 
VIVALDI 4*sup

∆ίκλινο 539 649

3ο άτοµο έως 12 ετών 439 549

Μονόκλινο 719 869

ΑΘΗΝΑ - ΜΑΛΤΑ Α3 730 13.55΄ - 15.00΄
ΜΑΛΤΑ - ΑΘΗΝΑ Α3 731 15.30΄ - 18.25΄

ΒΑΛΕΤΤΑ

ΓΚΟΖΟ

ΜΑΡΣΑΣΛΟΚ

ΠΡΑΓΑ
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Α Μ Σ Τ Ε Ρ Ν Τ Α Μ
1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ, Ξενάγηση, 
Κρουαζιέρα στα Κανάλια/Δώρο του Γραφείου μας 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με KLM για 
Άμστερνταμ. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, κατά τη 
διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων τον παραδοσιακό 
Μύλο του Ρέμπραντ στις όχθες του ποταμού Άμστελ, 
το εντυπωσιακό "Στάδιο Αρένα", την πανύψηλη "Δυτική 
Εκκλησία", την Heineken, τα Ανάκτορα, τον "πλωτό" 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) ή σε ένα από τα 
κεντρικά NH AMSTERDAM CENTRE  4* (www.nh-hotels.
com) ή στο NH MUSEUM QUARTER 4* (www.nh-hotels.
com). Το βράδυ ετοιμαστείτε για μία βόλτα με τον αρχηγό 
μας στο ιστορικό κέντρο της πόλης.  

2η μέρα: Άμστερνταμ - Zaanse Schans - Βόλενταμ 
Άμστερνταμ   
Σήμερα σας προτείνουμε να ακολουθήσετε τον αρχηγό 
μας (με τραμ, έξοδα ατομικά) για μια βόλτα σε ένα από 
τα μεγαλύτερα αδαμαντοποιεία της πόλης, τον γνωστό 
οίκο COSTER DIAMONDS, για να παρακολουθήσετε την 
διαδικασία κοπής και επεξεργασίας των διαμαντιών ή για μια 
επίσκεψη στα φημισμένα μουσεία Van Gogh και Rijks (έξοδα 
ατομικά, χωρίς ξενάγηση). Το μεσημέρι 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
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. Το Ρόττερνταμ είναι το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της 
Ευρώπης και ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως. Εκεί θα 
δούμε επιβλητικούς ουρανοξύστες, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής 

κτίρια και τις κρεμαστές γέφυρες Willems και Erasmus. Σε 
κοντινή απόσταση βρίσκεται η πρώτη πρωτεύουσα του 
ολλανδικού κράτους, το Ντελφτ, η "Πόλη των Πριγκίπων", 
παγκοσμίως γνωστή για τα κεραμικά της. Είναι μία ιστορική 
πόλη με πανέμορφο μεσαιωνικό κέντρο και μεγαλόπρεπους 
βασιλικούς ναούς. Τέλος, θα επισκεφθούμε τη Χάγη, έδρα 
του Διεθνούς Δικαστηρίου και του ολλανδικού Κοινοβουλίου, 
με το περίφημο "παλάτι της Ειρήνης", τα μοναδικής ομορφιάς 
κτίρια που σήμερα στεγάζουν πρεσβείες και υπουργεία, 
καθώς και την μεγαλύτερη κοσμική παραλία της ολλανδίας, 
την Scheveningen. Επιστροφή στο Άμστερνταμ το απόγευμα.

4η μέρα: Άμστερνταμ - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος το πρωί. 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

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΑΘΗΝΑ με KLM • Τρεις διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχείο της επιλογής σας • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα 
καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις 
βάσει προγράμματος • Κρουαζιέρα στα κανάλια του Άμστερνταμ 
• Εκδρομή σε Zaanse Schans και 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 • Ό,τι αναγράφεται ως 
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.: 25 Ιουλίου, 2,9,15,22,29 Αυγούστου - 4 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο NOVOTEL 4* NH AMSTERDAM 4*
NH MUSEUM QUARTER 4*

∆ίκλινο 595 695

3ο άτοµο έως 12 ετών 495 595

Μονόκλινο 815 945

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων: 185 € με KLM

ΑΘΗΝΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ KL 1572 06.00΄ - 08.30΄
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ KL 1581 20.55΄ - 01.10΄

• ∆ώρο: Κρουαζιέρα στα Κανάλια
• Εκδροµή στο Zaanse Schans και Βόλενταµ µε γεύµα

Βόλενταμ
Zaanse
Schans

Ντελφτ

Ρότερνταμ

Χάγη

Άμστερνταμ

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ZAANSE SCHANS

ΒΟΛΕΝΤΑΜ
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1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ, Ξενάγηση, Κρουαζιέρα 
στα Κανάλια/Δώρο του Γραφείου μας 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με KLM για 
Άμστερνταμ. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, κατά 
τη διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων τον 
παραδοσιακό Μύλο του Ρέμπραντ στις όχθες του ποταμού 
Άμστελ, το εντυπωσιακό "Στάδιο Αρένα", την πανύψηλη 
"Δυτική Εκκλησία", την Heineken, τα Ανάκτορα, τον 
"πλωτό" 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. Επιστροφή στο Άμστερνταμ. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Άμστερνταμ - Χάγη, Περιήγηση 
Πρωινή αναχώρηση για την πόλη της Ειρήνης, τη Χάγη. 
Φινετσάτη, ήρεμη, αρχόντισσα, διοικητική πρωτεύουσα 
της χώρας, έδρα Διεθνών οργανισμών για θέματα 
Ειρήνης και Δικαιοσύνης, μία από τις τέσσερεις έδρες 

παγκοσμίως του ο.Η.Ε. Άφιξη, περιήγηση στην πόλη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο NOVOTEL DEN HAAG 4* 
(www.novotel.com). Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Χάγη - Βρυξέλλες, Ξενάγηση 
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για τις Βρυξέλλες. 
Άφιξη και ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της 
οποίας 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 BRUSSELS EU BERLAYMONT 4* (www.
nh-hotels.com). Το βράδυ προαιρετικός περίπατος με 
τον ξεναγό μας στην Grand Plaz/Μεγάλη Πλατεία και την 
γύρω περιοχή. Διανυκτέρευση. 

5η 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 μας 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 

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

B E N E L U X  /  Κ Α Τ Ω  Χ Ω Ρ Ε Σ
Άµστερνταµ (Zaanse Schans, Βόλενταµ), Ρόττερνταµ, Ντελφτ, Χάγη, Βατερλό, Ναµύρ, Ντινάντ,

Λουξεµβούργο, Γάνδη, Αµβέρσα, Μπρυζ, Βρυξέλλες

• Με 2 ∆ιανυκτερεύσεις στο Άµστερνταµ, 1 ∆ιανυκτέρευση στη Χάγη (ή Μπρυζ) και 3 ∆ιανυκτερεύσεις στις Βρυξέλλες

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
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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. Επιστροφή στις Βρυξέλλες. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Βρυξέλλες - Μπρυζ - Γάνδη - Βρυξέλλες
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε 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. 
Επιστροφή στις Βρυξέλλες. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Βρυξέλλες - Αμβέρσα - Ρόττερνταμ - Ντελφτ 
Άμστερνταμ - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για την κοσμοπολίτικη Αμβέρσα, 
την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Βελγίου και το τρίτο 
μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης μετά το Αμβούργο και 
το Ρότερνταμ. Κτισμένη στις όχθες του ποταμού Scheldt, 
είναι γνωστή ως η "Πόλη των Διαμαντιών", καθώς πάνω 
από το 70% του συνόλου των διαμαντιών διακινούνται 
εκεί. Επόμενη στάση μας 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. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται 
η ιστορική πόλη της ολλανδίας, το Ντελφτ, η πανέμορφη 
"Πόλη των Πριγκίπων", παγκοσμίως γνωστή για τα 

κεραμικά της. 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 2 διανυκτερεύσεις στο Άμστερνταμ και 3 
διανυκτερεύσεις στις Βρυξέλλες • Στις αναχωρήσεις 3/8 
και 30/8 η διανυκτέρευση γίνεται στη Μπρυζ και όχι στη 
Χάγη • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας

Αναχ.: 28/7, 11,18,23/8 - 6 µέρες 
19,25/7, 3,10,16,30/8 - 7 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο 6 µέρες 7 µέρες

∆ίκλινο 745 795

3ο άτοµο έως 12 ετών 595 645

Μονόκλινο 995 1095

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΑΘΗΝΑ με KLM • Έξι διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχεία 4* (2 διαν/σεις στο Άμστερνταμ, 1 διαν/ση στη 
Χάγη, 3 διαν/σεις στις Βρυξέλλες), όπως αναγράφονται στο 
πρόγραμμα ή παρόμοια • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα 
καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις 
βάσει προγράμματος • Κρουαζιέρα στα κανάλια • 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 • Ό,τι αναγράφεται ως 
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων: 185 €

ΑΘΗΝΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ KL 1572 06.00΄ - 08.30
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ KL 1581 20.55΄ - 01.10΄

ΒΕΛΓΙΟ

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

Άμστερνταμ

Ντελφτ

Ρότερνταμ

Βρυξέλλες

Ναμύρ

Ντινάντ

Βατερλό

Γάνδη

Μπρυζ

Zaanse
Schans

ΒόλενταμΒόλενταμ

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Αμβέρσα

Χάγη

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΜΠΡΥΖ

 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
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1η μέρα: Αθήνα - Ντουμπρόβνικ, Ξενάγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για 
Ντουμπρόβνικ, "το Διαμάντι της Αδριατικής", μία από 
τις καλύτερα οχυρωμένες πόλεις της Μεσογείου, το 
ιστορικό τμήμα της οποίας αποτελεί μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς της UNESCO. Άφιξη και ξενάγηση στην 
μεσαιωνική πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
περπατήσουμε 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. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο LERO 4* (https://hotel-lero.
hr). Δείπνο. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Κότορ - Μπούντβα (Μαυροβούνιο/
Μόντε Νέγκρο) - Ντουμπρόβνικ
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για τις ακτές του Μαυροβουνίου 
(Μόντε Νέγκρο). Πρώτος μας σταθμός η παλιά πόλη του 
Κότορ, η "νύμφη της Αδριατικής" όπως το αποκαλούν, όπου 

θα περπατήσουμε στα καλντερίμια με τα πέτρινα αρχοντικά 
και θα δούμε τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος, 
το μουσείο της Ναυτικής ιστορίας κ.ά. Συνεχίζουμε για 
την παλαιότερη πόλη των ακτών του Μαυροβουνίου, την 
Μπούντβα, τη "Μητρόπολη του Μοντενέγρικου Τουρισμού". 
Θα περπατήσουμε στα γραφικά σοκάκια με τις πολλές 
μικρές εκκλησίες και τα παραδοσιακά καταστήματα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Σπλιτ - Τρογκίρ
Η εκπληκτική διαδρομή μας σήμερα κατά μήκος των 
δαντελωτών ακτών της Δαλματίας θα μας οδηγήσει σε 
μια σημαντική πόλη με μεγάλο λιμάνι, το Σπλιτ. Εδώ θα 
περπατήσουμε για να γνωρίσουμε την πόλη την οποία 
επέλεξε ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Διοκλητιανός για να 
κτίσει το παλάτι του (μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς 
της UNESCO). Ελεύθερος χρόνος και συνεχίζουμε για 
το γραφικό Τρογκίρ με το εξαίσιο ιστορικό του κέντρο, 
που βρίσκεται πάνω σε ένα νησί (μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς της UNESCO). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
TROGIR PALACE 4* (https://hotel-palace.net). Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Τρογκίρ - Ζαντάρ - Λίμνες Πλίτβιτσε - Ριέκα 
οπατίγια
Σήμερα αναχωρούμε για το πανέμορφο Ζαντάρ με τα 
επιβλητικά τείχη, τη ρωμαϊκή αγορά, τον Καθεδρικό ναό 

και την όμορφη παραλία. Συνεχίζουμε προς την περιοχή 
των Λιμνών Πλίτβιτσε, για να επισκεφθούμε το Εθνικό 
Πάρκο με τις δεκαέξι λίμνες σε διαφορετικά επίπεδα, που 
επικοινωνούν μεταξύ τους με καταρράκτες, δημιουργώντας 
μια "σκάλα", σε ένα υπέροχο φυσικό τοπίο με πλούσια 
βλάστηση. Ένα θέαμα συναρπαστικό, με τα χρώματα του 
νερού να ποικίλουν από μπλε σε γαλάζιο και πράσινο. 
Συνεχίζουμε μέσω της Ριέκα, που βρίσκεται στο άκρο 
του ομώνυμου κόλπου, για την πόλη-θέρετρο οπατίγια, 
τη "Νίκαια της Αδριατικής", με την ειδυλλιακή παραλιακή 
λεωφόρο, τα επιβλητικά αρχοντικά και την κοσμοπολίτικη 
ατμόσφαιρα. Τακτοποίηση σε ένα από τα ξενοδοχεία της 
αλυσίδας REMISENS 4* (www.remisens.com). Δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: οπατίγια - Ροβίν - Πούλα - οπατίγια 
Πρωινή αναχώρηση για την εκδρομή μας στην χερσόνησο 
Ίστρια. Επισκεπτόμαστε το μαγευτικό παραθαλάσσιο 
Ροβίν με την χερσόνησο που αποτελεί το περιτειχισμένο 
ιστορικό κέντρο του 16ου αιώνα, το Δημαρχείο, τον 
πύργο του Ρολογιού κ.ά. Συνεχίζουμε για την Πούλα, 
την μεγαλύτερη πόλη της Ίστρια στο νοτιότερο άκρο 
της χερσονήσου. Η πόλη φημίζεται για τα ρωμαϊκά της 
μνημεία, με πιο γνωστό το Αμφιθέατρο/Αρένα, από τα 
καλύτερα διατηρημένα αμφιθέατρα της αρχαιότητας που 
χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα. Επιστροφή στην 
οπατίγια. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α 
∆ Α Λ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν  Α Κ Τ Ω Ν 

Κ ρ ο α τ ί α ,  Μ α υ ρ ο β ο ύ ν ι ο ,  Σ λ ο β ε ν ί α
Ντουµπρόβνικ, Κότορ, Μπούντβα, Σπλιτ, Τρογκίρ, Ζαντάρ, Λίµνες Πλίτβιτσε, Ριέκα, Ροβίν, Πούλα, Οπατίγια,

Ζάγκρεµπ, Σπήλαια Ποστόινα, Λιουµπλιάνα

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
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6η μέρα: οπατίγια - Σπήλαια Ποστόινα - Λιουμπλιάνα 
(Σλοβενία), Ξενάγηση - Ζάγκρεμπ
Πρωινή αναχώρηση για την Σλοβενία, όπου θα 
επισκεφθούμε τα εντυπωσιακά σπήλαια της Ποστόινα 
με τους σταλακτίτες και σταλαγμίτες να σχηματίζουν 
καταπληκτικές παραστάσεις. Ακολουθεί η πανέμορφη 
Λιουμπλιάνα, η πρωτεύουσα της Σλοβενίας, με την 
μεσαιωνική πανέμορφη παλαιά πόλη στις όχθες του 
ομώνυμου ποταμού. Εδώ, θα επισκεφθούμε την πλατεία 
Πρέσερεν, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου, τη 
γέφυρα των Δράκων, το Δημαρχείο κ.ά. Συνεχίζουμε για 
την πρωτεύουσα της Κροατίας, το όμορφο Ζάγκρεμπ, 
που περιβάλλεται από δάση και πάρκα ανάμεσα στις 
πλαγιές του όρους Μενβεντνίτσα στα βόρεια και τον 
ποταμό Σάβο στα νότια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
INTERNATIONAL 4* (www.internationalhotelzagreb.
com). Δείπνο. Διανυκτέρευση.  

7η μέρα: Ζάγκρεμπ, Ξενάγηση 
Κατά την πρωινή περιπατητική μας ξενάγηση της 
πόλης θα δούμε την λεωφόρο Κύριλλου και Μεθόδιου, 
την πλατεία του Αγίου Μάρκου με τον θυρεό της 
χώρας και το Δημαρχείο με την πέτρινη αψίδα. Θα 
περιηγηθούμε επίσης στην Άνω Πόλη, όπου βρίσκεται 
ο επιβλητικός Καθεδρικός ναός και η Αρχιεπισκοπή και 
θα δούμε το Προεδρικό Μέγαρο, την Βουλή και άλλα 
κυβερνητικά κτίρια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.  

8η μέρα: Ζάγκρεμπ - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.

Σημειώσεις: • οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, 
χωρίς να παραλειφθεί κάτι • Στην αναχώρηση 31/8 
ενδέχεται η διαμονή μας στο Ντουμπρόβνικ να γίνει 
στο ξενοδοχείο ALBATROS • Τελικό πρόγραμμα με το 
ενημερωτικό σας

Αναχ.: 27 Ιουλίου, 
3, 10, 17, 24, 31  Αυγούστου 8 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο 27/7, 10,24/8 3,17,31/8

∆ίκλινο 1195 1295

3ο άτοµο έως 12 ετών 895 995

Μονόκλινο 1595 1695

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-
ΝΤοΥΜΠΡοΒΝΙΚ, ΖΑΓΚΡΕΜΠ-ΑΘΗΝΑ ή αντίστροφα με 
AEGEAN AIRLINES • Επτά διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
4* όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα ή παρόμοια • 
Πρωινό μπουφέ και ένα δείπνο καθημερινά (Ημιδιατροφή) 
• Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος      
• Επίσημος ξεναγός για την ξενάγηση του Ντουμπρόβνικ 
• Επίσημος ξεναγός για την ξενάγηση του Ζάγκρεμπ 
• Επίσημος ξεναγός για την ξενάγηση του Σπλιτ                      
• Επίσημος ξεναγός για την ξενάγηση του Κότορ                      
• Εισιτήριο εισόδου για τις Λίμνες Πλίτβιτσε • Εισιτήριο 
εισόδου για τα Σπήλαια Ποστόινα • Αρχηγός-συνοδός του 
γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 
για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι 
καυσίμων, check point, parking, φόροι πόλεων (€ 200) 
•  Είσοδοι σε μουσεία • Ποτά, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα 
• Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως 
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ. 

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

ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ A3 784 14:45΄ - 15:25
ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΑΘΗΝΑ A3 781 10:00΄ - 13:25΄
ή
ΑΘΗΝΑ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ A3 780 08:00΄ - 09:30΄ 
ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΑΘΗΝΑ A3 785 16:10΄ - 18:35΄

TIPS

• Δύο διανυκτερεύσεις στην κοσμοπολίτικη οπατίγια!!! 
• Δύο διανυκτερεύσεις στο "Διαμάντι της Αδριατικής", 
 το Ντουμπρόβνικ, σε ξενοδοχείο 4* μόλις 1.700 μέτρα 
 από την Παλιά Πόλη  
• Ξενάγηση στο Ντουμπρόβνικ με επίσημο ξεναγό
• ολοήμερη εκδρομή στο Μαυροβούνιο, όπου 
 επισκεπτόμαστε την παλιά πόλη του Κότορ με 
 επίσημο ξεναγό και την Μπούντβα, τη "Μητρόπολη 
 του Μοντενέγρικου Τουρισμού" 
• Επίσκεψη στο Σπλιτ και στο παλάτι του Ρωμαίου 
 αυτοκράτορα Διοκλητιανού (μνημείο παγκόσμιας της 
 UNESCO) με επίσημο ξεναγό
• Επίσκεψη και διανυκτέρευση στο γραφικό Τρογκίρ
• Επίσκεψη στο πανέμορφο Ζαντάρ με τα επιβλητικά 
 τείχη
• Επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο των Λιμνών Πλίτβιτσε 
 με το εισιτήριο εισόδου 
• Εκδρομή στην χερσόνησο Ίστρια, όπου 
 επισκεπτόμαστε το μαγευτικό παραθαλάσσιο Ροβίν 
 και την Πούλα με τα ρωμαϊκά της μνημεία
• Επίσκεψη στα εντυπωσιακά σπήλαια της Ποστόινα 
 με το εισιτήριο εισόδου
• Επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Σλοβενίας, την 
 πανέμορφη Λιουμπλιάνα
• Ξενάγηση στο Ζάγκρεμπ με επίσημο ξεναγό 
• Τέλειες πτήσεις για Ντουμπρόβνικ και επιστροφή 
 από Ζάγκρεμπ (ή αντίστροφα)
• Ημιδιατροφή καθημερινά

Σπλιτ
Τρογκίρ

Ζαντάρ

Πλίβιτσε

ΖάγκρεμπΖάγκρεμπ

Λιουμπλιάνα

Ποστόινα

ΚΡΟΑΤΙΑ

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Ντουμπρόβνικ

ΡιέκαΟπατίγια

ΠούλαΠούλα

ΡοβίνΡοβίν

Κότορ
Μπούντβα

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

 ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ

 ΣΠΛΙΤ
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Ρ Ω Μ Η  -  Β Α Τ Ι Κ Α Ν Ο  ( Φ λ ω ρ ε ν τ ί α )
1η μέρα: Αθήνα - Ρώμη, Ξενάγηση 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ρώμη με 
AEGEAN. 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 σε 
ένα από τα κεντρικά ξενοδοχεία  NH VITTORIO VENETO 
4* sup. (www.nh-hotels.com) ή στο CICERONE 4* (www.
hotelcicerone.com). Διανυκτέρευση. 

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. Διανυκτέρευση.

4η 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 • Για τις αναχωρήσεις 
11,12,18,19,25 Ιουλίου, 5, 6, 12, 13 Σεπτεμβρίου δεν 
υπάρχει δυνατότητα διαμονής στο NH VITTORIO 
VENETO • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας

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

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

Αναχ.: 12, 19, 26/7, 2, 9, 16, 23, 30/8, 6, 13/9 - 4 µέρες
11, 18, 25/7, 1, 8, 15, 22, 29/8, 5, 12/9   5 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο
CICERONE 4* NH VITTORIO 

VENETO 4*sup
4 µέρες 5 µέρες 4 µέρες 5 µέρες

∆ίκλινο 455 495 545 635
3ο άτοµο έως 12 ετών 395 435 495 575
Μονόκλινο 565 635 725 895

ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ Α3 650 08.25΄ - 09.35΄
ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ Α3 655 17.30΄ - 20.30΄

ΦΟΝΤΑΝΑ ΒΤΙ ΤΡΕΒΙ

ΒΑΤΙΚΑΝΟ
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1η μέρα: Αθήνα - Βενετία, Ξενάγηση 
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). Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: Βενετία - Τεργέστη - Βενετία
Σήμερα θα επισκεφθούμε 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. 
Διανυκτέρευση.  

3η μέρα: Βενετία - Πάντοβα - Βιτσέντζα - Λίμνη Γκάρντα 
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. Συνεχίζουμε για 
την Βιτσέντζα, μια μικρή, γοητευτική πόλη με πλούσια 
ιστορία και πολιτισμό, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς 

της UNESCO. Κατά την περιήγησή μας θα δούμε το 
άγαλμα του μεγάλου αρχιτέκτονα Αντρέα Παλλάντιο 
(1508-580) - η Βιτσέντζα επονομάζεται η "Πόλη του 
Παλλάντιο" - την Πιάτσα ντέι Σινιόρι με τα κομψά κτίρια 
του Παλλάντιο να την περιστοιχίζουν, το Τεάτρο ολίμπικο, 
το παλαιότερο σωζόμενο κλειστό θέατρο της Ευρώπης και 
την Βίλα Ροτόντα, το πιο διάσημο έργο του Παλλάντιο, 
η επιτομή της αρχιτεκτονικής του μεγάλου καλλιτέχνη, 
που εξακολουθεί να αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους 
σημερινούς αρχιτέκτονες. ο παλλαντιανός ρυθμός έχει 
σαφείς αναφορές στην αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική και 
ταυτίστηκε με τη νεοκλασική αρχιτεκτονική στον αγγλόφωνο 
κυρίως κόσμο - ο Λευκός οίκος και το Καπιτώλιο στην 
ουάσιγκτον έχει βασιστεί σε παλλαντιανά στοιχεία. Στη 
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τη λίμνη Γκάρντα, που 
φωλιάζει στις πλαγιές των Άλπεων και είναι η μεγαλύτερη 
της Ιταλίας. Άφιξη στο ξενοδοχείο OLIVETO DESENZANO 
DEL GARDA 4* (www.hoteloliveto.it). Διανυκτέρευση.  

4η μέρα: Γκάρντα, Γκάρνταλαντ
Σήμερα μας περιμένει το πάρκο Γκάρνταλαντ (Gardaland 
Amusement Park), το μεγαλύτερο πάρκο ψυχαγωγίας στην 
Ιταλία. Εδώ ζωντανεύει ένας κόσμος ονείρου, παραμυθιού 
και φαντασίας για μικρούς και μεγάλους, που λατρεύουν 
την περιπέτεια, τη μαγεία, την ιστορία, τη γεωγραφία, 
το διάστημα, τα σόου και μπορούν να τα απολαύσουν 
μέσα από διάφορες κατηγορίες δραστηριοτήτων - ταψί 
που υψώνεται κάθετα στα 50 μέτρα από το έδαφος και 
περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του (!), τραινάκι του 
τρόμου μήκους 566 μέτρων για βόλτες που κόβουν την 
ανάσα, θέατρο με μαριονέτες, δελφινάριο, σόου στον 
πάγο, βυθισμένη ήπειρο, ζούγκλα, το βασίλειο των 
Πειρατών, προβολές 3D και 4D με απίστευτα ειδικά εφέ… 
Ένα είναι σίγουρο: η επίσκεψη στον θαυμαστό κόσμο 
της "Disneyland της Ιταλίας" μαγεύει όλους της τους 
επισκέπτες! 

5η μέρα: Γκάρντα - Σιρμιόνε - Γκάρντα 
Το πρωί θα αναχωρήσουμε για το όμορφο μεσαιωνικό 
Σιρμιόνε, κτισμένο στο νότιο άκρο της λίμνης Γκάρντα, όπου 
θα περπατήσουμε στα στενά σοκάκια με τα πέτρινα σπίτια. 
Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε έναν καπουτσίνο ή 
και το γεύμα σας σε κάποιο τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  

6η μέρα: Γκάρντα -  Βερόνα - Αθήνα 
Πρωινή αναχώρηση 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. Χρόνος ελεύθερος 
και το μεσημέρι μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
μας 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

ΒΕΝΕΤΙΑ - ΠΑΡΚΟ  GARDALAND

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ/
ΒΕΡΟΝΑ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN • Πέντε διανυκτερεύσεις σε 
επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα 
ή παρόμοια • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Εισιτήριο για το 
βαπορέτο της 1ης μέρας στη Βενετία • Εισιτήριο εισόδου στο 
πάρκο της Gardaland • 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 (200 €) • Αχθοφορικά, 
φιλοδωρήματα • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα 
• Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ. 

Αναχ.: 24,31 Ιουλίου, 7,14,21,28 Αυγούστου -  6 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 895

3ο άτοµο έως 12 ετών 545

Μονόκλινο 1165

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

Τεργέσ τη ,  Πάν τοβα ,  Β ι τσέν τ ζα ,  Σ ι ρµ ιόνε ,  Βερόνα

ΑΘΗΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ Α3 670 08.40΄ - 10.00΄
ΒΕΝΕΤΙΑ - ΑΘΗΝΑ Α3 689 18.45΄ - 21.50΄

• Εισιτήριο εισόδου στο πάρκο της Gardaland  

ΒΕΝΕΤΙΑ

ΓΚΑΡΝΤΑ

GARDALAND

ΝΕΟ
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1η μέρα: Αθήνα - Μιλάνο, Ξενάγηση πόλης - Λίμνη Ματζόρε 
(Στρέζα) 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN
AIRLINES για Μιλάνο. Άφιξη στην 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. 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. Συνεχίζουμε για τη λίμνη Ματζόρε. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο πολυτελές ξενοδοχείο GRAND BRISTOL 
4* sup. (www.zacchera.com) δίπλα στη λίμνη. 

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, Ημερήσια εκδρομή στο μαγευτικό 
Πορτοφίνο και την υπέροχη Σάντα Μαργκερίτα
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για ένα από τα 
πανέμορφα παραθεριστικά κέντρα της περιοχής, το 

παγκοσμίως γνωστό και κοσμοπολίτικο Πόρτο Φίνο, που 
συγκεντρώνει καλλιτέχνες, αστέρες του Χόλυγουντ και 
VIP’s, ενώ στο μικρό του λιμάνι καταφθάνουν θαλαμηγοί 
μεγιστάνων των πλούτου. Συνεχίζουμε με το μαργαριτάρι 
της Λιγουρίας, τη Σάντα Μαργκερίτα (Santa Margherita), 
ένα εξίσου περίφημο θέρετρο της Ιταλικής Ριβιέρας. 
Αφού απολαύσουμε την υπέροχη θέα του κόλπου, 
θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας το απόγευμα. 
Διανυκτέρευση.

4η 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.

5η 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.

6η μέρα: Λίμνη Ματζόρε - Μιλάνο - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος 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

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Λ Ι Μ Ν Ε Σ  Β Ο Ρ Ε Ι Α Σ  Ι Τ Α Λ Ι Α Σ
Λίµνε ς  Ματ ζόρε ,  Κόµο ,  Λουγκάνο ,  Πορτοφ ί νο ,  Σάν τα  Μαργκερ ί τα

Κρουαζ ι έρα  σ τα  Νησ ιά  Ί ζολα  Μπέλλα  κα ι  Ί ζολα  Πεσκα τόρ ι

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΜΙΛΑΝο-
ΑΘΗΝΑ με AEGEAN • Πέντε διανυκτερεύσεις στο πολυτελές 
ξενοδοχείο GRAND BRISTOL 4* sup. • Μπουφέ πρόγευμα  
και  ένα δείπνο καθημερινά (Ημιδιατροφή) • Εισιτήριο για την 
κρουαζιέρα στα νησιά Ίζολα Μπέλλα και Ίζολα Πεσκατόρι, 
στο παλάτι Μπορομεέ, στο μουσείο και στους κήπους 
• Εισιτήριο για τον οδοντωτό στο Ζέρματτ • 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 αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.: 20,27 Ιουλίου, 3,10,17,24,31 Αυγούστου, 
7 Σεπτεµβρίου - 6 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 795

3ο άτοµο έως 12 ετών 695

Μονόκλινο 995 

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

ΑΘΗΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ Α3 660 08.35΄ - 10.10΄
ΜΙΛΑΝΟ - ΑΘΗΝΑ Α3 663 22.10΄ - 01.35΄

• Εισιτήριο για την κρουαζιέρα στα νησιά Ίζολα Μπέλλα και Ίζολα  
   Πεσκατόρι, στο παλάτι Μποροµεέ, στο µουσείο και στους κήπους
• Εισιτήριο για τον οδοντωτό στο Ζέρµαττ

Λίμνη
Κονστάντζα

Λίμνη
ΚόμοΛίμνη

Ματζόρε

Μιλάνο

Πεσκατόρι
Ίζολα Μπέλα

Πορτοφίνο

Ζέρματτ

Λίμνη
Λουγκάνο

ΙΤΑΛΙΑ

ΕΛΒΕΤΙΑ

Πορτοφίνο

ΚΟΜΟ
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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.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Κ Ο Σ Τ Ι Ε Ρ Α  Α Μ Α Λ Φ Ι Τ Α Ν Α 

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΝΑΠοΛΗ-ΑΘΗΝΑ 
με AEGEAN AIRLINES •Πέντε διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο GRAND 
SALERNO 4* σε superior δωμάτια με θέα θάλασσα • Πρωινό και 
ένα δείπνο καθημερινά (μενού 3 πιάτων) • Εκδρομές, περιηγήσεις, 
επισκέψεις βάσει 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 αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.: 21,28 Ιουνίου, 19,26 Ιουλίου, 2,9,16,23,30 
Αυγούστου,   6,13 Σεπτεµβρίου - 6  µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 645

3ο άτοµο έως 12 ετών 545

Μονόκλινο 775

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check points/φόροι πόλεων, 
parking: € 200*
* Στο κόστος αυτό περιλαμβάνονται οι φόροι διαμονής και 
δεν πληρώνονται επί τόπου στα ξενοδοχεία
Επιβάρυνση 50 €/άτομο για τις αναχωρήσεις 9 και 16/8  
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 
με την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

Νάπολη ,  Σορρέν το ,  Σαλέρνο ,  Κάπρ ι ,  Ποζ ι τάνο ,  Αµάλφ ι ,  Αρχα ία  Ποσε ιδων ία  (Πέσ τουµ ) ,  Ποµπη ία

ΑΘΗΝΑ - ΝΑΠΟΛΗ Α3 680 08.25΄ - 09.10΄
ΝΑΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ Α3 681 10.00΄ - 12.40΄

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, 19, 26/7 η 
διαμονή ενδέχεται να γίνει στη Νάπολη ή στη γύρω περιοχή 
του Σαλέρνο  • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας

Νάπολη

ΠοζιτάνοΚάπρι
Αμάλφι

Σαλέρνο
Σορρέντο

ΠομπηίαΠομπηία

Αρχαία
Ποσειδωνία

ΙΤΑΛΙΑ

ΑΜΑΛΦΙ
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1η μέρα: Αθήνα - Ρώμη - Σιέννα - Σαν Τζιμινιάνο - Φλωρεντία
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ρώμη με AEGEAN 
ή ALITALIA. Φθάνοντας θα αναχωρήσουμε για την πανέμορφη 
μεσαιωνική Σιένα με τα αγέρωχα αρχοντικά, τα στενά καλντερίμια, 
τις ήσυχες πλατείες και τις μαυρισμένες από τον χρόνο εκκλησίες, 
όλα μέσα σε ένα κάδρο από καλοφτιαγμένα τείχη και στέρεους 
πύργους. 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 την μεσαιωνική πόλη των κάστρων/
πύργων, το Σαν Τζιμινιάνο, το "Μανχάταν της Τοσκάνης" και θα 
καταλήξουμε στη Φλωρεντία. Τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο 
AMBASCIATORI 4* (www.c-hotels.it) ή στο LONDRA 4* (www.
hotellondra.com) σε ιδανική τοποθεσία για τις εξορμήσεις μας στην 
πόλη.
2η μέρα: Φλωρεντία, 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 , Ελεύθερη μέρα
Προαιρετική εκδρομή στα εντυπωσιακά άγρια τοπία και παραλίες 
των 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. Συνεχίζουμε 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 - Πίζα - Λούκα - Φλωρεντία
Πρωινή αναχώρηση για την Πίζα. Περιήγηση της πόλης και 
συνεχίζουμε για την κουκλίστικη Λούκα με την χαρακτηριστική 
της ρυμοτομία, που περιβάλλεται από ισχυρά αμυντικά τείχη. 
Φθάνοντας, θα περπατήσουμε στα γραφικά της σοκάκια με τα 
παλαιά αρχοντικά και την οβάλ πλατεία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 
5η μέρα: Φλωρεντία - 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. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας πεζοί, περνώντας από τις 
περίφημες αυτοκρατορικές αγορές και ανεβαίνουμε στον λόφο του 
Καπιτωλίου για να θαυμάσουμε από ψηλά την 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). Συνεχίζουμε οδικώς στις όχθες του 
Τίβερη, περνώντας από το Κάστρο του Αγίου Αγγέλου και τη Βίλα 
Μποργκέζε και φθάνουμε στο κεντρικό ξενοδοχείο CICERONE 4* 
(www.hotelcicerone.com). Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Ρώμη, Μουσεία Βατικανού, Βασιλική Αγίου Πέτρου 
Σήμερα θα επισκεφθούμε τα 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), στην οποία 

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Φ Λ Ω Ρ Ε Ν Τ Ι Α  -  Ρ Ω Μ Η

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΡΩΜΗ-ΑΘΗΝΑ 
με AEGEAN AIRLINES ή ALITALIA • Τέσσερις διανυκτερεύσεις στη 
Φλωρεντία σε ξενοδοχείο 4* • Δύο διανυκτερεύσεις 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, είσοδος στο Βατικανό και 
ακουστικά για την ξενάγηση του Αγίου Πέτρου [€ 30 ο ενήλικας, € 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 
στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.: 3,10,12,17 Αυγούστου - 7 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο  795
3ο άτοµο έως 12 ετών 595
Μονόκλινο 1095

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check points, parking, Φόροι πόλεων: € 220*
Επιβάρυνση από Θεσσαλονίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με την AEGEAN 
(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

Σ ι έ να ,  Σαν  Τ ζ ιµ ι ν ι άνο ,  Π ί ζα ,  Λούκα ,  (C inque  Te r re )

ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ Α3 650 08.25΄ - 09.35΄
ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ Α3 655 17.30΄ - 20.30΄
ή
ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ ΑΖ 717 05.55΄ - 07.00΄ 
ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ ΑΖ 722 21.50΄ - 00.45΄

θα ξεναγηθούμε και θα δούμε την θεσπέσια μαρμάρινη σύνθεση 
του Μιχαήλ Αγγέλου, την περίφημη Πιετά, καθώς και τον τεράστιο 
μπρούτζινο άμβωνα του Μπερνίνι.  
7η μέρα: Ρώμη - Αθήνα 
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

ΙΤΑΛΙΑ

Φλωρεντία

Λούκα

Ρίο Ματζόρε

Σιένα

Πίζα

Περιοχή
Τσίνκουε Τέρρε

Μαναρόλα
Κορνήλια

Βερνάζα
Μόντε Ρόσσο

Ρώμη

Σαν ΤζιμινιάνοΣαν Τζιμινιάνο

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
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1η μέρα: Αθήνα - Πίζα - Λούκα - Φλωρεντία  
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Πίζα με AEGEAN. 
Άφιξη, περιήγηση της πόλης και συνεχίζουμε για την κουκλίστικη 
Λούκα με την χαρακτηριστική ρυμοτομία της, που περιβάλλεται 
από ισχυρά αμυντικά τείχη. Φθάνοντας, θα περπατήσουμε στα 
γραφικά σοκάκια της με τα παλαιά αρχοντικά και την οβάλ πλατεία. 
Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Τοσκάνης και μια από τις πιο 
θρυλικές πόλεις της Ιταλίας, την υπέροχη Φλωρεντία. Τακτοποίηση 
στο κεντρικό ξενοδοχείο AMBASCIATORI 4* (www.c-hotels.it), σε 
ιδανική τοποθεσία για τις εξορμήσεις μας στην πόλη.
2η μέρα: Φλωρεντία, Ξενάγηση πόλης, επίσκεψη στην Galleria Uffizi
Αναλυτική περιγραφή στο 7ήμερο πρόγραμμά μας 
"Φλωρεντία - Ρώμη"  
3η μέρα: Φλωρεντία - Σιέννα - Σαν Τζιμινιάνο - Φλωρεντία 
Πρωινή αναχώρηση για τη Σιένα με τα αγέρωχα αρχοντικά, τα 
στενά καλντερίμια, τις ήσυχες πλατείες και τις μαυρισμένες από 
τον χρόνο εκκλησίες, όλα μέσα σε ένα κάδρο από καλοφτιαγμένα 
τείχη και στέρεους πύργους. 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 την 
μεσαιωνική πόλη των κάστρων/πύργων, το Σαν Τζιμινιάνο, το 
"Μανχάταν της Τοσκάνης" και θα επιστρέψουμε στη Φλωρεντία.
4η μέρα: Φλωρεντία, Ελεύθερη μέρα
Προαιρετική εκδρομή στα εντυπωσιακά άγρια τοπία και παραλίες 
των Τσίνκουε Τέρρε (Πέντε Τόποι) 
Ελεύθερη μέρα για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης ή για να 
λάβετε μέρος στην προαιρετική μας εκδρομή στα Τσίνκουε Τέρρε. 
Αναλυτική περιγραφή της προαιρετικής εκδρομής στο 7ήμερο 
πρόγραμμά μας "Φλωρεντία - Ρώμη"  
5η μέρα: Φλωρεντία, οι δρόμοι του Κρασιού: Μοντεπουλτσιάνο, 
Πιέντσα, Μονταλτσίνο, Γκαϊόλε ιν Κιάντι, Καστελίνα ιν Κιάντι
Η μέρα μας σήμερα είναι αφιερωμένη στον οινο-γαστρονομικό 
πολιτισμό της Τοσκάνης. Πρωινή αναχώρηση για το 
Μοντεπουλτσιάνο (Montepulciano), ένα από τα πιο γραφικά 
μεσαιωνικά χωριά της Τοσκάνης, που είναι κτισμένο σε 
υψόμετρο 605 μέτρων και περιβάλλεται από τείχη. Φθάνοντας, 
θα περπατήσουμε στον κεντρικό πεζόδρομο Corso και στα γύρω 
στενά δρομάκια, θα δούμε την Μεγάλη Πλατεία (Piazza Grande) 

με το Δημαρχείο και άλλα εμβληματικά κτίρια, τον Καθεδρικό ναό 
κ.ά. Η Τοσκάνη φημίζεται για τα εξαιρετικά κρασιά της και το 
συγκεκριμένο χωριό είναι παγκοσμίως γνωστό για την παραγωγή 
ενός από τα καλύτερα κρασιά της Ιταλίας, το περίφημο κόκκινο 
κρασί Nobile di Montepulciano, το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία 
να δοκιμάσουμε επισκεπτόμενοι κάποιο από τα οινοποιεία του. 
Συνεχίζουμε για την πανέμορφη Πιέντσα (Pienza), που θεωρείται 
ο ακρογωνιαίος λίθος της αναγεννησιακής πολεοδομίας - ο 
πάπας Πίος Β´ ήθελε να διαμορφώσει την γενέθλια πόλη του 
σύμφωνα με τα ουμανιστικά πρότυπα της εποχής - γι’ αυτό και 
το 1996 συμπεριελήφθη στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς 
της UNESCO. Κατά την περιήγησή μας στην πόλη θα δούμε 
την κεντρική πλατεία με τον Καθεδρικό ναό, το αριστούργημα 
του αρχιτέκτονα Μπερνάρντο Ροσελίνο μέγαρο Πικκολόμινι, το 
Επισκοπικό Μέγαρο, το Δημαρχείο κ.ά. Χρόνος ελεύθερος για να 
βόλτες και ψώνια - μην παραλείψετε δοκιμάσετε και να αγοράσετε 
το περίφημο τυρί πεκορίνο της Πιέντσα. Η πανέμορφη διαδρομή 
μας στα μαγευτικά τοπία της Τοσκάνης θα μας οδηγήσει σε ένα 
ακόμα γραφικό χωριό, το Μονταλτσίνο, στα δρομάκια του οποίου 
θα ανακαλύψουμε παραδοσιακά ζαχαροπλαστεία με εκπληκτικά 
γλυκά, αλλά και τρατορίες, wine bars και enotecas (κάβες), όπου 
θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε το υπέροχο πολύχρονης 
παλαίωσης κόκκινο κρασί Brunello di Montalcino. Στη συνέχεια 
θα κατευθυνθούμε στο Γκαϊόλε ιν Κιάντι (Gaiole in Chianti), στην 
καρδιά του Chianti Classico, το πιο ειδυλλιακό μέρος για να μείνει 
κανείς στην Ευρώπη, σύμφωνα με το Forbes. Η αμπελουργική 
παράδοση της εύφορης περιοχής του Κιάντι ξεκινάει από τον 12ο 
αιώνα και περιλαμβάνει, εκτός από το ομώνυμο κρασί (Chianti), 
την γκράπα (grappa) και το Vino Santo - γλυκό, παλαιωμένο, 
πολύ χαρακτηριστικού ύφους κρασί της ιταλικής κουλτούρας. 
Φθάνοντας, θα επισκεφθούμε το οινοποιείο που στεγάζεται σε 
ένα μεσαιωνικό μοναστήρι στην κορυφή ενός πανέμορφου λόφου. 
Έχοντας πλέον εμπεδώσει στα μυστικά της οινοπαραγωγής της 
Τοσκάνης, κατευθυνόμαστε στο γραφικό περιτειχισμένο χωριό 
Καστελίνα ιν Κιάντι (Castellina in Chianti), ενώ επιστρέφοντας 
πλέον στη Φλωρεντία μην παραλείψετε να δοκιμάσετε την 
περίφημη Μπιστέκα αλά Φιορεντίνα (Bistecca alla Fiorentina), 
Μπιζόλα αλα Φιορεντίνα, το κλασικό ιταλικό Τ-bone, ώστε να 
κλείσει με τον καλύτερο τρόπο η σημερινή "γαστρονομική" μας 
εξερεύνηση στην Τοσκάνη.   

6η μέρα: Φλωρεντία - Μπολόνια - Αθήνα  
Πρωινή αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Μπολόνια και πτήση 
επιστροφής στην Αθήνα  

Σημειώσεις: • οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 
κάτι • Στην αναχώρηση 28/7 η πτήση της επιστροφής είναι από 
Ρώμη με δώρο την ξενάγηση της πόλης • Τελικό πρόγραμμα με το 
ενημερωτικό σας.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Τ Ο Σ Κ Α Ν Η  -  Φ Λ Ω Ρ Ε Ν Τ Ι Α
. . . ∆ ρ ό µ ο ι  τ ο υ  Κ ρ α σ ι ο ύ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΠΙΖΑ, ΜΠοΛοΝΙΑ-
ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • Πέντε διανυκτερεύσεις στη Φλωρεντία, 
στο ξενοδοχείο AMBASCIATORI 4* • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • 
Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος με 
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • 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 • Εισιτήρια για προκράτηση και 
είσοδο στην πινακοθήκη Uffizi • Εισιτήρια πλοιαρίων και τραίνου στην 
προαιρετική εκδρομή στα Τσίνκουε Τέρρε • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα 
• Ό,τι  αναγράφεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό κλπ.

Αναχ.: 28 Ιουλίου, 4,11,25 Αυγούστου - 6 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 745

3ο άτοµο έως 12 ετών 595

Μονόκλινο 995

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

Σ ι έ να ,  Σαν  Τ ζ ιµ ι ν ι άνο ,  Π ί ζα ,  Λούκα ,  (C inque  Te r re )

ΑΘΗΝΑ - ΠΙΖΑ Α3 674 08.25΄ - 09.45΄
ΜΠΟΛΟΝΙΑ- ΑΘΗΝΑ Α2 683 15.45΄ - 18.50΄

ΙΤΑΛΙΑ

Φλωρεντία
Λούκα

Ρίο Ματζόρε

Πίζα

Περιοχή
Τσίνκουε Τέρρε

Μαναρόλα
Κορνήλια

Βερνάζα
Μόντε Ρόσσο

Σαν ΤζιμινιάνοΣαν Τζιμινιάνο

Μοντεπουλτσιάνο
Πιέντσα

Μονταλτσίνο

Σιένα

Καστελ
ίνα

ιν Κ
ιάντι

Γκαϊόλε
ιν Κιάντι

Μπολόνια

∆ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ

ΝΕΟ
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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 

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Μ Ε Γ Α Λ Ο Σ  Γ Υ Ρ Ο Σ  Σ Ι Κ Ε Λ Ι Α Σ 
Συρακούσες, Αίτνα, Ακράγαντας, Σελινούντας, Έριτσε, Σεγέστη, Παλέρµο, Μονρεάλε, Τσεφαλού, Μεσσήνη, Κατάνια, Ταορµίνα

ΤΣΕΦΑΛΟΥ

ΚΑΤΑΝΙΑ
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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

Αναχ.: 29 Ιουνίου
3,10,17 Αυγούστου - 8 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο 29/6 3, 10, 17/8

∆ίκλινο 845 895

3ο άτοµο έως 12 ετών 695 745

Μονόκλινο 1095 1145

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 • Εισιτήριο κρουαζιέρας 
την 3η μέρα • 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 ρητά δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως 
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

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

ΑΘΗΝΑ - ΚΑΤΑΝΙΑ Α3 672 08.20΄ - 09.00΄ 
ΚΑΤΑΝΙΑ - ΑΘΗΝΑ Α3 673 09.45΄ - 12.20΄

TIPS

• Ένα 8ήμερο πλήρες πρόγραμμα στη Σικελία, με το 
 οποίο επισκεπτόμαστε την αρχαιοελληνική πόλη των 
 Συρακουσών, το ηφαίστειο της Αίτνας, την Κοιλάδα 
 των Ναών του Ακράγαντα, την επιβλητική Ακρόπολη 
 του Σελινούντα, την Πυργούπολη Έριτσε, τον 
 ξακουστό ναό της Σεγέστης, το υπέροχο Παλέρμο, 
 το περίφημο Μονρεάλε, την παραθαλάσσια 
 Τσεφαλού, την πανέμορφη Κατάνια και την γραφική 
 Ταορμίνα
• Με πτήσεις προς και από Κατάνια, ώστε να κάνουμε 
 έναν ολοκληρωμένο κύκλο του νησιού 
• Με διανυκτερεύσεις στις σημαντικότερες πόλεις 
 της Σικελίας - Συρακούσες, Ακράγας, Παλέρμο και  
 Κατάνια με την έντονη νυχτερινή ζωή
• Με διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (οι 
 φόροι διαμονής περιλαμβάνονται στο ποσό που 
 καταβάλλεται στην Ελλάδα και δεν πληρώνονται επί 
 τόπου στα ξενοδοχεία)
• Με Κρουαζιέρα στις Συρακούσες
• Με τοπικούς ξεναγούς σε Παλέρμο, Ακράγαντα 
 και Συρακούσες (επιπλέον του έμπειρου Έλληνα 
 αρχηγού-συνοδού του γραφείου μας) για πλήρεις 
 ξεναγήσεις

ΣΙΚΕΛΙΑ

Ορτυγία

Αίτνα

ΣελινούνταςΣελινούντας

ΣυρακούσεςΣυρακούσες

ΠαλέρμοΠαλέρμο

Τσεφαλού

Ακράγαντας

ΜεσσήνηΜεσσήνη
ΈριτσεΈριτσε

ΣεγέστηΣεγέστη ΤαορμίναΤαορμίνα
Μονρεάλε

ΚατάνιαΚατάνια

 ΠΑΛΕΡΜΟ ΤΑΟΡΜΙΝΑ
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1η μέρα: Αθήνα - Ρώμη, Ξενάγηση πόλης 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για Ρώμη με 
AEGEAN. 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.

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. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Ρώμη - Σιένα - Φλωρεντία 
Πρωινή αναχώρηση για την πανέμορφη μεσαιωνική Σιένα 
με τα αγέρωχα αρχοντικά, τα στενά καλντερίμια, τις ήσυχες 
πλατείες και τις μαυρισμένες από τον χρόνο εκκλησίες, όλα 
μέσα σε ένα κάδρο από καλοφτιαγμένα τείχη και στέρεους 
πύργους. 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. Ελεύθερος 
χρόνος και αναχώρηση για τη Φλωρεντία. Τακτοποίηση 
στο κεντρικό ξενοδοχείο AMBASCIATORI 4* (www.c-hotels.
it). Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Φλωρεντία, 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.

5η μέρα: Φλωρεντία - Μπολόνια - Μιλάνο
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αιμίλια-
Ρομάνια, τη Μπολόνια, την πόλη με το παλαιότερο 
πανεπιστήμιο της Ευρώπης (του 1088), γνωστή για τους 
πύργους της και τις στοές της, που φθάνουν σε μήκος 
τα 38 χιλιόμετρα, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνεται 
η μακρύτερη στον κόσμο στοά του San Luca, μήκους 
3,7 χιλιομέτρων με 666 καμάρες. Κατά τη διάρκεια της 
περιήγησής μας στην πόλη θα δούμε την τεράστια 
μεσαιωνική πλατεία Piazza Maggiore με την βασιλική του 
Αγίου Πετρόνιου να δεσπόζει στο κέντρο της, το άγαλμα του 
Ποσειδώνα, το Palazzo del Podesta, το Palazzo Re Enzo, 
το Palazzo D’ Accursio, το Δημαρχείο, την Βιβλιοθήκη, τους 
πύργους Asinelli και Garisenda κ.ά. Χρόνος ελεύθερος 
και συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, το 
Μιλάνο, την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας και το 
παγκόσμιο κέντρο μόδας. Άφιξη και πανοραμική ξενάγηση 
της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε τον 
Καθεδρικό ναό (Ντουόμο), την περίφημη σκεπαστή στοά 

Γ Υ Ρ Ο Σ  Ι Τ Α Λ Ι Α Σ
Ρώµη, Σιένα, Φλωρεντία, Μπολόνια, Μιλάνο, Βενετία

• Ξενάγηση της Ρώμης με επίσημο ξεναγό 
• Ξενάγηση στα Μουσεία του Βατικανού και στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου με επίσημο ξεναγό 

• Ξενάγηση στην Φλωρεντία και στην Galleria Uffizzi με επίσημο ξεναγό

ΣΙΕΝΑ



63

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

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 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. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
BARCELO 4* (www.barcelo.com). Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Μιλάνο - Βενετία, Περιήγηση πόλης
Πρωινή αναχώρηση 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). Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Βενετία, Χρόνος ελεύθερος - Αθήνα 
Χρόνος ελεύθερος το πρωί 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. Μην παραλείψετε να 
απολαύσετε τον καφέ σας ή κοκτέιλ Μπελίνι - το εθνικό ποτό 
του Βένετο - στο πασίγνωστο Φλοριάν, στην πλατεία του 
Αγίου Μάρκου. Στις 16.00 δίνουμε ραντεβού στη reception 
του ξενοδοχείου και αναχωρούμε για το αεροδρόμιο, απ΄ 
όπου θα επιβιβαστούμε στην πτήση μας για την Αθήνα. 

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

Αναχ.: 4,11,18 Αυγούστου - 7 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 795

3ο άτοµο έως 12 ετών 645

Μονόκλινο 1045

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΡΩΜΗ, 
ΒΕΝΕΤΙΑ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN • Έξι διανυκτερεύσεις 
σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* όπως αναγράφονται στο 
πρόγραμμα ή παρόμοια • Πρωινό καθημερινά • Μεταφορές, 
εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος 
με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Αρχηγός-συνοδός 
του γραφείου μας • Κόστος εισιτηρίων βαπορέτου στην 
Βενετία την ημέρα της ξενάγησης • Ξενάγηση της 
Ρώμης με επίσημο ξεναγό • Ξενάγηση στα Μουσεία 
του Βατικανού και στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου με 
επίσημο ξεναγό • Ξενάγηση στην Φλωρεντία και στην 
Galleria Uffizzi με επίσημο ξεναγό • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ταξιδιωτική έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι 
καυσίμων, φόροι πόλεων, check point, parking (220 €) • 
Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, επισκεπτόμενους χώρους, 
είσοδος στο Βατικανό και ακουστικά για την ξενάγηση του 
Αγίου Πέτρου (€ 30 ο ενήλικας, € 20 το παιδί) • Εισιτήρια 
για προκράτηση και είσοδο στην πινακοθήκη Uffizi (€ 25 
ο ενήλικας, € 20 το παιδί) • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα 
• Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως 
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.  

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

ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ Α3 650 08.25΄ - 09.30΄
ΒΕΝΕΤΙΑ - ΑΘΗΝΑ Α3 671 19.05΄ - 22.15΄

Μιλάνο

ΙΤΑΛΙΑ

Μπολόνια

Σιένα

Φλωρεντία

Ρώμη

Βενετία

 ΜΠΟΛΟΝΙΑ

 ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

 ΒΕΝΕΤΙΑ
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1η μέρα: Αθήνα - Βουκουρέστι, Ξενάγηση 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για 
Βουκουρέστι. Άφιξη και περιήγηση της πόλης, κατά τη 
διάρκεια της οποίας θα δούμε αρχικά το "Παλάτι της Άνοιξης", 
το μέγαρο όπου διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου με τα 
υπερπολυτελή δωμάτια. Θα συνεχίσουμε με το μοναδικό 
στο είδος του Μουσείο του Χωριού, όπου στα περισσότερα 
από 300 ξύλινα σπίτια, ανεμόμυλους, εκκλησίες κλπ. 
βλέπει κανείς την αρχιτεκτονική από όλες τις περιοχές της 
χώρας, το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο Μέγαρο Μουσικής 
της Ρουμανίας, τα ανάκτορα της βασιλικής οικογένειας, 
την Αψίδα του Θριάμβου (αντίγραφο της αντίστοιχης στο 
Παρίσι), το ορθόδοξο Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία, 
το μνημείο του Πυροσβέστη και την στρατιωτική Ακαδημία. 
Χρόνος ελεύθερος, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Για το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στο 
φωταγωγημένο Βουκουρέστι. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Βουκουρέστι - Μοναστήρι Κόζια - Σιμπιού 
Πρωινή αναχώρηση για το μοναστήρι Κόζια (14ου αιώνα), 
που βρίσκεται στην κοιλάδα του ποταμού ολτ. Συνεχίζουμε 
για την πόλη-κόσμημα Σιμπιού με ιστορία εννέα αιώνων και 
πλούσια αρχιτεκτονική κληρονομιά. Σήμερα είναι μία από τις 
πιο μοντέρνες και ανεπτυγμένες πόλεις της Ρουμανίας. Θα 
περπατήσουμε στις τρεις κεντρικές πλατείες - Μεγάλη, Μικρή και 
Πλατεία Χουέτ - και θα θαυμάσουμε το μουσείο Μπρούκενταλ, 
την ορθόδοξη Μητρόπολη, την Ευαγγελική Εκκλησία και τον 
Ρωμαιοκαθολικό Καθεδρικό ναό. Χρόνος ελεύθερος, μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: Σιμπίου - Άλμπα Ιούλια - Κλουζ Ναπόκα  
Πρωινή αναχώρηση για την Άλμπα Ιούλια, που βρίσκεται 
κοντά στην πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Δακίας, την 
Απουλούμ, για την οποία αναφέρθηκε στο έργο του και 
ο Πτολεμαίος. Εδώ, θα θαυμάσουμε το φρούριο Άλμπα 
Καρολίνα, το μεγαλύτερο της χώρας, το οποίο έχει σχήμα 
αστεριού με επτά προμαχώνες και βρίσκεται πάνω στα 
ερείπια ενός ρωμαϊκού στρατοπέδου (castrum). Σχεδιάστηκε 
από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Τζιοβάνι Μοράντο Βισκόντι στις 
αρχές του 18ου αιώνα, βάσει του συστήματος οχυρώσεων 
του Γάλλου μηχανικού Βωμπάν. Συνεχίζουμε για την Κλουζ 
Ναπόκα, που βρίσκεται στην καρδιά της Τρανσυλβανίας. 
Η πόλη αποτελεί ένα από τα κυριότερα βιομηχανικά 
και πολιτιστικά κέντρα της χώρας και είναι γνωστή για 
τα πανεπιστήμιά της - εδώ βρίσκονται  τα 10 κορυφαία 
πανεπιστήμια της Ρουμανίας. Κατά τη ξενάγηση στην πόλη 
θα δούμε την πλατεία ουνίριι (Ένωσης) με τον γοτθικό ναό 
του Αρχαγγέλου Μιχαήλ (14ος αιώνας), το κεντρικό πάρκο, 
το Εθνικό Θέατρο, την Όπερα και την πλατεία του Μουσείου 
με τα δίδυμα παλάτια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Κλουζ Ναπόκα - Αλατωρυχείο Τούρντα
Σιγκισοάρα - Μπρασόβ  
Πρωινή αναχώρηση για το Αλατωρυχείο Τούρντα, που 
προσελκύει εκατομμύρια τουρίστες - κατατάσσεται στους 
22 κορυφαίους θεαματικούς τουριστικούς προορισμούς 
παγκοσμίως. Θα κατέβουμε περίπου 120 μέτρα κάτω από 
τη γη, αλλά το θέαμα θα μας αποζημιώσει. Θα γνωρίσουμε 

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Α 
Η  Χ ώ ρ α  τ η ς  π α ρ ά δ ο σ η ς

Βουκουρέστι, Μοναστήρι Κόζια, Σιµπιού, Άλµπα Ιούλια, Αλατωρυχείο Τούρντα, Κλουζ Ναπόκα, Σιγκισοάρα, Μπρασόφ,
Παλάτι Πέλες, Κάστρο Μπραν (Πύργος του ∆ράκουλα), Σινάια

Μεσαιωνικές πόλεις και Αλατωρυχεία της Τρανσυλβανίας

ΤΟΥΡΝΤΑ

ΝΕΟ
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την ιστορία του ορυχείου και θα δούμε τα ειδικά μηχανήματα 
εξόρυξης, φωτογραφίες και ειδικούς φωτισμούς. Επιπλέον, 
σε περίπου 50 μέτρα βάθος, υπάρχουν γήπεδα μίνι γκολφ, 
μπάσκετ, αμφιθέατρο, αίθουσα μπόουλινγκ, μπιλιάρδου 
και πινγκ πονγκ. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για 
την πανέμορφη Σιγκισοάρα, που προστατεύεται από την 
UNESCO και διαθέτει καλοδιατηρημένα γραφικά δρομάκια 
και μεσαιωνικά κτίρια, ενώ ο Πύργος του Ρολογιού - το 
στολίδι της πόλης - ορθώνεται περήφανος στην κορυφή 
του κεντρικού λόφου. Επόμενος σταθμός μας η επίσης 
μεσαιωνική πόλη Μπρασόβ, με τα Καρπάθια Όρη να την 
περιβάλουν. Φθάνοντας, θα δούμε την Παλιά Πόλη και την 
γοτθικού ρυθμού Μαύρη Εκκλησία, την μεγαλύτερη της 
χώρας, κτισμένη μεταξύ 1363 και 1480. Η ονομασία της 
οφείλεται στο σκούρο χρώμα των τοίχων, αποτέλεσμα μιας 
πυρκαγιάς του 1689. Θα δούμε επίσης την ελληνική εκκλησία 
της Αγίας Τριάδας, που ανεγέρθηκε από ομογενείς Έλληνες 
της περιοχής. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Μπρασόφ - Κάστρο Μπραν - Παλάτι Πέλες
Σινάια - Μπρασόφ 
Πρωινή αναχώρηση για το περίφημο κάστρο Μπραν, 
γνωστό και ως "Πύργος του Δράκουλα" ή "Κάστρο του 
Κόμη Δράκουλα", που βρίσκεται στα σύνορα Βλαχίας-
Τρανσυλβανίας και κατασκευάστηκε τον 14ο αιώνα ως 
αμυντικό φρούριο απέναντι στις οθωμανικές επιθέσεις. 
Συνεχίζουμε για την μεσαιωνική ορεινή πόλη-θέρετρο Σινάια, 
το "μαργαριτάρι των Καρπαθίων", όπως επονομάζεται, χάρη 
στην πανέμορφη τοποθεσία της και την πλούσια ιστορία 
της. Αφού επισκεφθούμε το περίφημο παλάτι Πέλες, παλιά 
κατοικία Ρουμάνων ηγετών, θα ακολουθήσει επίσκεψη 
στο ορθόδοξο Μοναστήρι που έκτισε το 1695 ο Μιχαήλ 
Καντακουζηνός όταν γύρισε από το Σινά και από το οποίο 
πήρε το όνομά της η πόλη. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή 
στο Μπρασόφ. Το βράδυ σας προτείνουμε να δοκιμάσετε 
μπύρα τοπικής παραγωγής στο κέντρο της πόλης.

6η μέρα: Μπρασόφ - Βουκουρέστι, Παλάτι της Βουλής
Πρωινή αναχώρηση για Βουκουρέστι. Άφιξη και 
ξενάγηση στο πρώην "Σπίτι του Λαού" και νυν μέγαρο του 
Κοινοβουλίου (το δεύτερο μεγαλύτερο δημόσιο κτίριο στον 
κόσμο μετά το Πεντάγωνο των ΗΠΑ, κτισμένο από τον 
Τσαουσέσκου τη δεκαετία του 1980), στο οποίο στεγάζεται 
επίσης το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και διαθέτει 

ένα από τα μεγαλύτερα συνεδριακά κέντρα στον κόσμο. 
Χρόνος ελεύθερος και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
σας προτείνουμε να περπατήσετε στην οδό Calea Victoriei, 
η οποία στο πρώτο της τμήμα φιλοξενεί ιστορικά κτίρια και 
ακριβά μαγαζιά, ενώ στα δρομάκια που οδηγούν στο νότιο 
τμήμα της θα ανακαλύψετε μικρά εστιατόρια και χαριτωμένες 
καφετέριες, όπου αξίζει να δοκιμάσετε το γλυκό παπανάτς, 
ένα είδος ρουμανικού λουκουμά.

7η μέρα: Βουκουρέστι - Αθήνα 
Ελεύθερος χρόνος στην πλούσια αγορά της πόλης. 
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-
ΒοΥΚοΥΡΕΣΤΙ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN •Έξι διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχεία 4* • 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, επίναυλοι 
καυσίμων, φόροι πόλεων (175 €) • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα 
• Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα • Ό,τι 
αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.: 3,10,17 Αυγούστου - 7 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 595

3ο άτοµο έως 12 ετών 495

Μονόκλινο 795

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων: 175 €

ΑΘΗΝΑ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ Α3 960 08.40΄ - 10.15΄ 
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΑΘΗΝΑ Α3 963 20.50΄ - 22.25΄

Βουκουρέστι

Σιμπιού

Άλμπα Ιούλια

Σινάια
Μοναστήρι
Κόζια

Τούρντα

Κλουζ Ναπόκα

Σιγκισοάρα

Μπρασόφ
Κάστρο
Μπραν

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

 ΣΙΝΑΪΑ

ΜΠΡΑΣΟΦ

 ΣΙΓΚΙΣΟΑΡΑ  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
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1η μέρα: Αθήνα - Κρακοβία, Ξενάγηση πόλης
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και απ΄ ευθείας πτήση με AEGEAN 
για Κρακοβία. Άφιξη και 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. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο GOLDEN
TULIP KAZIMIERZ 4* (www.krakow-kazimierz.goldentulip.com). 
Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Κρακοβία - Άουσβιτς - Αλατωρυχεία Βιελίτσκα 
Κρακοβία 
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 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 - Βρότσλαβ, Ξενάγηση πόλης  
Πρωινή αναχώρηση 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. Άφιξη 

και 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. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο SOFITEL OLD 
TOWN 5* (www.sofitel.com). Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: Βρότσλαβ - Κάστρο Ξιάζ, Υπόγεια Τούνελ των Ναζί 
Σβιντνίτσα - Βρότσλαβ
Πρωινή αναχώρηση για το "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 τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
SHERATON 5* (www.sheraton.com). Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Βαρσοβία, Ξενάγηση πόλης 
Πρωινή ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
δούμε μεταξύ άλλων το παλάτι και την πλατεία του Κάστρου με 
την κολώνα του Σιγισμούνδου, την πλατεία της Νίκης, το μνημείο 
των Ηρώων του Γκέτο, το άγαλμα της Σειρήνας - σύμβολο της 
πόλης και θα καταλήξουμε στο πανέμορφο πάρκο Λαζιένκι 
(Łazienki), με το υπέροχο Παλάτι στο Νερό και το άγαλμα του 
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Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΚΡΑΚοΒΙΑ, 
ΒΑΡΣοΒΙΑ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • Έξι 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 αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, 
φόροι πόλεων (€ 175) • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Είσοδοι σε 
μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα πέραν όσων αναγράφονται στα 
Περιλαμβανόμενα • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ

Αναχ.: 28 Ιουλίου, 4,11,18,25 Αυγούστου - 7 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο  795
3ο άτοµο έως 12 ετών 645
Μονόκλινο 1095

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

Κρακοβ ία ,  Άουσβ ι τ ς ,  Αλατωρυχε ία  Β ι ελ ί τσκα ,  Βρό τσλαβ ,  Κάστρο  Ξ ιά ζ /Υπόγε ια  Τούνελ  των  Ναζ ί ,
Σβ ι ν τ ν ί τσα ,  Ζ ελαζόβα  Βόλα ,  Βαρσοβ ία

ΑΘΗΝΑ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ Α3 868 08.25΄ - 09.45΄
ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΑΘΗΝΑ Α3 873 18.10΄ - 21.15΄

• Επίσκεψη στα αλατωρυχεία της Βιελίτσκα • Επίσκεψη στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς • Επίσκεψη και ∆ιανυκτέρευση 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

Σοπέν στο εσωτερικό του. Ελεύθερος χρόνος για βόλτες στην 
πόλη. Διανυκτέρευση.  

7η μέρα: Βαρσοβία - Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος το πρωί μέχρι την αναχώρηση για το 
αεροδρόμιο και την πτήση μας για την Αθήνα

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

Κρακοβία

Άουσβιτς
Βιελίτσκα

ΠΟΛΩΝΙΑ

Βαρσοβία

Βρότσλαβ

Σβιντνίτσα

Ζελαζόβα Βόλα

Κάστρο
Ξιάζ

ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ

ΚΡΑΚΟΒΙΑ
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Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα-Κωνσταντινούπολη-Αθήνα με AEGEAN ή TURKISH • Διαμονή (3, 4 διανυκτερεύσεις) σε επιλεγμένα 
ξενοδοχεία 4* ή 5* • Πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, 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 • 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 • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: € 150

Αναχ.: Κάθε Παρασκευή από 5/7 έως 18/10 & Ειδικές Αναχωρήσεις: 14, 15 Αυγούστου - 4, 5 µέρες
 NOVA PLAZA TAXIM 4* ERESIN TAXIM 4* CVKTAXIM 4* sup RITZ CARLTON 5* dlx

LA VILLA boutique Μερική θέα στον Βόσπορο
Τιµές κατ’ άτοµο 4 µέρες 5 µέρες 4 µέρες 5 µέρες 4 µέρες 5 µέρες 4 µέρες 5 µέρες
∆ίκλινο 405 430 455 490 495 540 665 750
3ο άτ. έως 12 ετ. 370 395 405 440 435 460 515 555
Μονόκλινο 475 520 555 620 625 710 935 1110

Αναχ.: Κάθε Παρασκευή από 6/9 έως 18/10
 NOVA PLAZA TAXIM 4* ERESIN TAXIM 4* CVKTAXIM 4* sup RITZ CARLTON 5* dlx

LA VILLA boutique Μερική θέα στον Βόσπορο
Τιµές κατ’ άτοµο 4 µέρες 5 µέρες 4 µέρες 5 µέρες 4 µέρες 5 µέρες 4 µέρες 5 µέρες
∆ίκλινο 445 485 500 525 530 575 705 795
3ο άτ. έως 12 ετ. 405 445 450 475 470 495 555 600
Μονόκλινο 530 595 600 665 660 745 975 1135

3η μέρα: Κωνσταντινούπολη, Χαλκηδόνα, Εκδρομή στα Πριγκιποννήσια  
Πρωινή αναχώρηση για την ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. 
Αφού περάσουμε την μεγάλη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου, την 
πρώτη που ένωσε τις δύο ηπείρους, θα κάνουμε μία στάση στην 
γραφική συνοικία Χαλκηδόνα, στο κέντρο της οποίας βρίσκεται ο ναός 
της Αγίας Ευφημίας, όπου είχε λάβει χώρα η 4η οικουμενική Σύνοδος. 
Στη συνέχεια μας περιμένει μία ολοήμερη εκδρομή στα Πριγκιποννήσια 
- 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 "Πριγκιποννήσια". Όλα αυτά τα 
νησιά αποτελούσαν τόπο αναψυχής ή και φυλάκισης των πριγκίπων. 
Θα φθάσουμε με το πούλμαν στην αποβάθρα Bostanci, απ΄ όπου 
θα επιβιβαστούμε 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). Ελεύθερος χρόνος 
για γεύμα και αναχώρηση με το πλοιάριο για το Καμπάτας. Για το 
βράδυ σας προτείνουμε να διασκεδάσετε σε κέντρο με φαγητό και 
ποτό, παρακολουθώντας χορούς οριεντάλ και παραδοσιακούς και 
δοκιμάζοντας την τοπική πικάντικη κουζίνα (έξοδα ατομικά). 
4η μέρα: Κωνσταντινούπολη, Ξενάγηση / Ανάκτορα Ντολμά Μπαχτσέ, 
Αιγυπτιακή και Κλειστή Αγορά, Κρουαζιέρα στον Βόσπορο - Αθήνα 
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". 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, 
• Το 5ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μία επιπλέον ελεύθερη 
μέρα • Απαιτείται Ταυτότητα νέου τύπου ή Διαβατήριο με 6μηνη 
ισχύ από την ημερομηνία εισόδου στην Τουρκία

1η μέρα: Αθήνα - Κωνσταντινούπολη,  Ξενάγηση / 
Μπαλουκλί, Παναγία Βλαχερνών, Μονή Χώρας, Πατριαρχείο
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 και την Μονή 
της Χώρας με το λαμπρότερο σύνολο των περίφημων ψηφιδωτών 
που μας άφησε ο βυζαντινός πολιτισμός και τα οποία σώζονται 
στους έσω και έξω νάρθηκες. Επόμενη επίσκεψή μας θα είναι 
στην Παναγία των Βλαχερνών, όπου εψάλη για πρώτη φορά 
ο Ακάθιστος Ύμνος το 626 μ.Χ. Τέλος, θα επισκεφθούμε το 
Πατριαρχείο, όπου θα δούμε τον ναό του Αγίου Γεωργίου και 
την Κλειστή Πύλη, τον τόπο μαρτυρίου του Πατριάρχη Γρηγορίου 
Ε΄. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. 
Το απόγευμα θα κάνουμε έναν περίπατο για να γνωρίσουμε την 
περιοχή του Πέραν με το ένδοξο κοσμοπολίτικο παρελθόν του. 
Θα δούμε τον ναό της Αγίας Τριάδος, την μεγαλύτερη ελληνική 
εκκλησία της Πόλης, θα περπατήσουμε στην Μεγάλη Λεωφόρο για 
να επισκεφθούμε τον Άγιο Αντώνιο και τη Στοά των Λουλουδιών 
και θα καταλήξουμε στο ξακουστό ξενοδοχείο "Pera Palace", που 
εξυπηρετούσε τους πελάτες του περίφημου "Orient Express". 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Κωνσταντινούπολη, Ξενάγηση / Αγία Σοφία, Αγορά Arasta, Μπλε 
Τζαμί, Βυζαντινός Ιππόδρομος, Υδραγωγείο του Ιουστινιανού, Τοπ Καπί
Πρωινή ξενάγηση της Πόλης κατά τη διάρκεια της οποίας θα επισκεφθούμε 
την Αγία Σοφία, ο τρούλος της οποίας έχει ύψος 55 μέτρα και διάμετρο 
31 μέτρα. Κατασκευάστηκε από τον Ιουστινιανό και είναι ένα από τα 
σημαντικότερα αρχιτεκτονικά μνημεία όλων των εποχών. Στη συνέχεια, 
αφού περπατήσουμε στην γραφικότατη Αγορά Arasta, θα επισκεφθούμε 
το περίφημο Τζαμί του Σουλτάν Αχμέτ, πιο γνωστό σαν Γαλάζιο 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" - σήμερα είναι η πλατεία Σουλτάν Αχμέτ με 
λίγα εντυπωσιακά στοιχεία να θυμίζουν το παρελθόν της. Συνεχίζουμε 
με το Βυζαντινό Υδραγωγείο, που κτίστηκε επί Κωνσταντίνου και 
επεκτάθηκε επί Ιουστινιανού, όμως επικράτησε η ονομασία "Υδραγωγείο 
του Ιουστινιανού". Είναι η μεγαλύτερη δεξαμενή από τις 60 που 
κατασκευάστηκαν επί βυζαντινής αυτοκρατορίας. 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. 

ΤΟΠ ΚΑΠΙ ΠΥΡΓΟΣ ΓΑΛΑΤΑ
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1η μέρα: Αθήνα - Μόσχα 
Καλώς ήρθατε στην πρωτεύουσα της μεγαλύτερης χώρας 
του κόσμου. ο τοπικός ελληνόφωνος συνοδός σας θα σας 
καλωσορίσει, δίνοντάς σας τις πρώτες πληροφορίες για την 
διαφορετική αυτή πόλη. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  
2η μέρα: Μόσχα, Ξενάγηση: Κήποι Αλεξάνδρου, Κρεμλίνο, 
Θησαυροφυλάκιο Άρμουρυ, Πεζόδρομος Αρμπάτ, Κάτω Ανάκτορα 
(στάσεις Metro), Μουσείο Κοσμοναυτών
Ξεκινώντας από τον πεζόδρομο "Στάρι Αρμπάτ", περιοχή που 
θυμίζει την δική μας Πλάκα, θα συνεχίσουμε με επίσκεψη των 
διάσημων σταθμών του 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. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε το εξαιρετικό θησαυροφυλάκιο Άρμουρυ, με 
εκθέματα πολύτιμων δώρων του στέμματος, μοναδικές πανοπλίες 
ευγενών, αυτοκρατορικών ενδυμάτων, στεμμάτων, θρόνων και 

αμαξών. Τέλος, θα επισκεφθούμε το μουσείο Αστροναυτικής 
ή Κοσμοναυτών, για να θαυμάσουμε μερικές από τις πρωτιές 
των αστροναυτών της χώρας, όπως και τα βαλσαμωμένα δύο 
σκυλάκια Μπέλκα και Στρέλκα, που επέστρεψαν σώα από την 
εκτόξευση στο διάστημα και έτσι άνοιξαν τον δρόμο και για τον 
άνθρωπο. Δείπνο εντός του ξενοδοχείου. Διανυκτέρευση.  
3η 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! 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.
4η μέρα: Μόσχα - Αγία Πετρούπολη, Άγαλμα Λένιν, Βουλή των 
Σοβιέτ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αγία Πετρούπολη. 
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. Άφιξη και πρώτη γνωριμία με την πόλη, κάνοντας στάση 
στην πλατεία της Μόσχας (άγαλμα του Λένιν, μπροστά από τη 
Βουλή των Σοβιέτ). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και υπόλοιπο 
ημέρας ελεύθερο. Δείπνο εντός του ξενοδοχείου. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Αγία Πετρούπολη, Ξενάγηση πόλης, Επισκέψεις 
ανακτόρων Ερμιτάζ, Φρουρίου Πέτρου & Παύλου, Καθεδρικού 
ναού Αγίου Ισαάκ, Παναγίας του Καζάν 
Πρωινή επίσκεψη στο Ερμιτάζ (από την ελληνική λέξη 
ερημητήριο), για να δούμε σημαντικές αίθουσες των χειμερινών 
ανακτόρων, αλλά και σπουδαία εκθέματα και συλλογές μεγάλων 
δημιουργών στην μουσειακή πλευρά του. Ακολουθεί ξενάγηση 
της "Βενετίας του Βορρά", όπως δικαίως επονομάζεται η Αγία 
Πετρούπολη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την πλατεία 
και τον ναό του Αγίου Ισαάκ, το "Βέλος" (το στενότερο σημείο του 

Από τις Λευκές Νύχτες έως το Χρυσό Φθινόπωρο, 
ακολουθείστε τα βήµατα των Τσάρων 

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

• Θαυμάζουμε τους υπέρλαμπρους κήπους των θερινών ανακτόρων του Μεγάλου Πέτρου • Μαθαίνουμε την έννοια της Αγίας Λαύρας επισκεπτόμενοι τη Λαύρα 
του Αλεξάνδρου Νιέφσκυ • Βλέπουμε τους θησαυρούς του στέμματος εντός του θησαυροφυλακίου Άρμουρυ • Μαθαίνουμε για τα επιτεύγματα των πρωτοπόρων 

Κοσμοναυτών στο ομώνυμο μουσείο • Θαυμάζουμε τους Καθεδρικούς ναούς του Αγίου Ισαάκ, της Παναγίας του Καζάν και του Σωτήρος 
• Κάνουμε βόλτα στο Νέο Πάρκο Ζαρυάντι της Μόσχας 

ΠΟΥΣΚΙΝ
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νησιού Βασιλιέφσκι) και το Φρούριο των Πέτρου και 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 συμμετάσχετε σε μία ελληνόφωνη κρουαζιέρα 
στα κανάλια της πόλης με πλοιάριο τσάρτερ. Δείπνο εντός του 
ξενοδοχείου. Διανυκτέρευση
6η μέρα: Αγία Πετρούπολη, Λαύρα Αλεξάνδρου Νιέφσκυ, 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, κατάφερε το 1240 να κερδίσει τους Σουηδούς στη μάχη 
του Νέβα – εξ ου και το προσωνύμιο Νιέφσκι δηλ. του Νέβα). 
Ακολουθεί επίσκεψη των διάσημων κήπων στα ανάκτορα 
Πέτερχοφ με τα περίφημα σιντριβάνια, όπως η μεγαλοπρεπή 
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 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 την μεγαλοπρέπεια 
και την υπερβολή τους, αλλά κυρίως για την Κεχριμπαρένια 
τους αίθουσα (την ακριβότερη αίθουσα στον κόσμο, που 
σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει). Ακολουθεί επίσκεψη των κήπων 
των ανακτόρων και επιστροφή στο ξενοδοχείο για δείπνο και 
διανυκτέρευση.
7η μέρα: Αγία Πετρούπολη, Ημέρα ελεύθερη
Προβλέψαμε να περιλάβουμε στο πρόγραμμά μας μια ελεύθερη 
μέρα, για να μπορέσετε να ξεκουραστείτε ή να επισκεφθείτε 
σημεία της πόλης που θα σας ενδιέφεραν. Δοκιμάστε έναν καφέ 
στο Terrassa (πίσω από τον Καθεδρικό ναό της Παναγίας του 
Καζάν) με θέα όλη την πόλη ή στο βιβλιοπωλείο Σίνγκερ με θέα 
προς την Παναγία του Καζάν. Επισκεφθείτε τους θερινούς κήπους 
του Μεγάλου Πέτρου (που παραδόθηκαν στο κοινό πριν από 3 
χρόνια, αφού ανακατασκευάστηκαν με βάση τα πρωτότυπα σχέδια 
της περιόδου του Μεγάλου Πέτρου - είσοδος δωρεάν). Εκεί θα 

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με Aeroflot και εσωτερική πτήση (για εξοικονόμηση χρόνου) • 3 διανυκτερεύσεις στο 
ολοκαίνουργιο Palmira hotel 4*+ ή αντίστοιχο στη Μόσχα • 4 διανυκτερεύσεις στο Sokos Olympia Garden 4* ή αντίστοιχο στην 
Αγία Πετρούπολη • Ημιδιατροφή (πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά) • Μεταφορές από/προς αεροδρόμια • Ε λ λ η ν ό φ ω ν ε ς 
ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα • Τοπικός ξεναγός με χρέη συνοδού σε κάθε πόλη • Ασφάλεια αστικής  ευθύνης
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλα καυσίμων, Κόστος Βίζας (6 εργάσιμες), είσοδοι, ιατροφαρμακευτική 
ασφάλεια: € 490

• Επιβάρυνση μονόκλινου € 490 • Το τρίκλινο έχει την ίδια τιμή με το δίκλινο
• Το παιδικό έως 11 ετών σε δίκλινο δωμάτιο με roller bed, έχει έκπτωση - 150 € από το σύνολο του πακέτου

 ΜΟΣΧΑ

μπορέσετε να απολαύσετε το τοπίο και να φωτογραφηθείτε, όπως 
και πολλά νεόνυμφα ζευγάρια, μπροστά από τα εμπνευσμένα 
από το δωδεκάθεό μας αγάλματα και να πιείτε ένα ρόφημα σε 
ένα από τα ξύλινα περίπτερα, που χρησίμευαν κάποτε ως χώροι 
φιλοξενίας των ζώων των ανακτόρων. Κάντε μία βόλτα στο Κανάλι 
των Γρυπών κοντά στον Ναό του Ρέοντος Αίματος και κάντε 
παζάρι στα σουβενίρ που διαθέτουν τα μικρά ξύλινα περίπτερα. 
Δοκιμάσετε το διάσημο πιροσκί στα καταστήματα Stolle και 
πιείτε τον καφέ σας στο εκκεντρικό Αγκλετέρε, που βρίσκεται στη 
γωνία του Καθεδρικού ναού του Αγίου Ισαάκ. Δείπνο εντός του 
ξενοδοχείου. Διανυκτέρευση. 
8η μέρα: Αγία Πετρούπολη - Αθήνα
Χαλαρό πρωινό, μέχρι τη μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 
πτήση της επιστροφής μέσω Μόσχας.

Σημειώσεις: • Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και 
με διαφορετική σειρά (όπως αναγράφεται στον πίνακα των 
αναχωρήσεων) ή μερική αλλαγή, αν αυτό κριθεί αναγκαίο για 
την καλύτερη έκβασή του! • Απαραίτητη ελάχιστη συμμετοχή 15 
ατόμων • Απαιτείται διαβατήριο, που να μη λήγει 6 μήνες μετά το 
τέλος του ταξιδιού και να είναι υπογεγραμμένο από τον κάτοχό 
του, αίτηση συμπληρωμένη, καθώς και μία έγχρωμη φωτογραφία 
σε άσπρο φόντο (αυστηρά 3,5x4,5) • Για τα ανάκτορα της Μεγάλης 
Αικατερίνης προβλέπεται προαγορά εισιτηρίων έναν μήνα πριν. 
Στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης συμμετοχής, θα αντικαθιστούμε 
την είσοδο αυτή με επίσκεψη των θερινών ανακτόρων του 
Μεγάλου Πέτρου • οι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν για κρατήσεις 
έως 20 ημέρες πριν από την κάθε αναχώρηση, διαφορετικά 
υπάρχει προσαύξηση 15 €

 ΜΠΟΛΣΟΪ

 ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

Τιµή κατ' άτοµο - 8 µέρες
Με αφετηρία τη 

Μόσχα 
Με αφετηρία την 
Αγία Πετρούπολη

ΜΑΪΟΣ

ΙΟΥNΙΟΣ
ΙΟΥNΙΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ
ΙΟΥNΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

 31/5-7/6 € 995

 14-21/6 € 1100

 28/6-5/7 € 1080

 5-12/7 € 1060

 12-19/7 € 999

 19-26/7 € 920

 26/7-2/8 € 930

 9-16/8 € 930

 16-23/8 € 889

 23-30/8 € 920

 30/8-6/9 € 890

 6-13/9 € 860

 25/10-1/11 € 780

   16-23/11 € 780

 6-13/12 € 750

 25/6-2/7 € 1080

 9-16/7 € 999

 16-23/7 € 920

 23-30/7 € 920

 30/7-6/8 € 920

 2-9/8 € 920

 6-13/8 € 920

 13-20/8 € 930

 20-27/8 € 889

 27/8-3/9 € 889

 3-10/9 € 860

 20-27/9 € 880

 4-11/10 € 780
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ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Βόλτα στη Βενετία του Βορρά

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής 
θέσης • 4 διανυκτερεύσεις στο Sokos Olympia Garden 
4* ή Vedensky 4*+ ή αντίστοιχο στην Αγία Πετρούπολη • 
Ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο εντός των ξενοδοχείων) • 
Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο της Αγίας Πετρούπολης 
• Ελληνόφωνες ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο 
πρόγραμμα • Τοπικός ξεναγός με χρέη συνοδού, που θα 
είναι μαζί σας καθημερινά σε όλη τη διάρκεια της ημέρας • 
Ασφάλεια αστικής  ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι, επίναυλος καυσίμων, βίζα 
(6 εργάσιμες), ιατροφαρμακευτική ασφάλεια, είσοδοι: € 450

1η μέρα: Πτήση Αθήνα - Αγία Πετρούπολη
Πτήση για την Αγία Πετρούπολη, μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 
ο ελληνόφωνος ξεναγός σας θα σας δώσει τις πρώτες 
πληροφορίες για την πόλη. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Αγία Πετρούπολη, Ξενάγηση πόλης, Επισκέψεις 
ανακτόρων Ερμιτάζ, Φρουρίου Πέτρου & Παύλου, Καθεδρικού 
ναού Αγίου Ισαάκ, Παναγίας του Καζάν 
Πρωινή επίσκεψη στο Ερμιτάζ (από την ελληνική λέξη 
ερημητήριο), για να δούμε σημαντικές αίθουσες των 
χειμερινών ανακτόρων, αλλά και σπουδαία εκθέματα και 
συλλογές μεγάλων δημιουργών στην μουσειακή πλευρά του. 
Ακολουθεί ξενάγηση της "Βενετίας του Βορρά", όπως δικαίως 
επονομάζεται η Αγία Πετρούπολη, 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 των Πέτρου και 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 συμμετάσχετε σε μία ελληνόφωνη κρουαζιέρα στα κανάλια 
της πόλης με πλοιάριο τσάρτερ. Δείπνο εντός του ξενοδοχείου. 
Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Αγία Πετρούπολη, Λαύρα Αλεξάνδρου Νιέφσκυ, 
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, κατάφερε το 1240 να κερδίσει τους Σουηδούς στη μάχη 
του Νέβα – εξ ου και το προσωνύμιο Νιέφσκι δηλ. του Νέβα). 
Ακολουθεί επίσκεψη των διάσημων κήπων στα ανάκτορα 
Πέτερχοφ με τα περίφημα σιντριβάνια, όπως η μεγαλοπρεπή 
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 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 την μεγαλοπρέπεια και την υπερβολή τους, αλλά κυρίως για 
την Κεχριμπαρένια τους αίθουσα (την ακριβότερη αίθουσα 
στον κόσμο, που σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει). Ακολουθεί 
επίσκεψη των κήπων των ανακτόρων και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο για δείπνο και διανυκτέρευση.

4η μέρα: Αγία Πετρούπολη, Ημέρα ελεύθερη
Προβλέψαμε να περιλάβουμε στο πρόγραμμά μας μια ελεύθερη 
μέρα, για να μπορέσετε να ξεκουραστείτε ή να επισκεφθείτε 
σημεία της πόλης που θα σας ενδιέφεραν. Δοκιμάστε έναν 
καφέ στο Terrassa (πίσω από τον Καθεδρικό ναό της Παναγίας 
του Καζάν) με θέα όλη την πόλη ή στο βιβλιοπωλείο Σίνγκερ 
με θέα προς την Παναγία του Καζάν. Επισκεφθείτε τους 
θερινούς κήπους του Μεγάλου Πέτρου (που παραδόθηκαν 
στο κοινό πριν από 3 χρόνια, αφού ανακατασκευάστηκαν 
με βάση τα πρωτότυπα σχέδια της περιόδου του Μεγάλου 
Πέτρου - είσοδος δωρεάν). Εκεί θα μπορέσετε να απολαύσετε 
το τοπίο και να φωτογραφηθείτε, όπως και πολλά νεόνυμφα 
ζευγάρια, μπροστά από τα εμπνευσμένα από το δωδεκάθεό 
μας αγάλματα και να πιείτε ένα ρόφημα σε ένα από τα ξύλινα 
περίπτερα, που χρησίμευαν κάποτε ως χώροι φιλοξενίας 
των ζώων των ανακτόρων. Κάντε μία βόλτα στο Κανάλι των 
Γρυπών κοντά στον Ναό του Ρέοντος Αίματος και κάντε παζάρι 
στα σουβενίρ που διαθέτουν τα μικρά ξύλινα περίπτερα. 
Δοκιμάσετε το διάσημο πιροσκί στα καταστήματα Stolle και 
πιείτε τον καφέ σας στο εκκεντρικό Αγκλετέρε, που βρίσκεται 
στη γωνία του Καθεδρικού ναού του Αγίου Ισαάκ. Δείπνο εντός 
του ξενοδοχείου. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Αγία Πετρούπολη - Αθήνα
Χαλαρό πρωινό, μέχρι τη μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 
πτήση της επιστροφής.

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 • Το παραπάνω πρόγραμμα ενσωματώνεται με 

Τιµή κατ' άτοµο
5 µέρες

31/5, 14/6, 28/6, 5/7, 
12/7, 19/7, 26/7, 2/8, 9/8, 
16/8, 23/8, 30/8, 6/9

Επιβάρυνση για 
τις αναχωρήσεις  
15/5-12/7

Σε δίκλινο 699 + 110
Επιβάρυνση µονόκλινου + 290 + 150

την αναχώρηση του ομαδικού προγράμματος Μόσχα - Αγία 
Πετρούπολη • Απαιτείται διαβατήριο, που να μη λήγει 6 μήνες 
μετά το τέλος του ταξιδιού και να είναι υπογεγραμμένο από τον 
κάτοχό του, αίτηση συμπληρωμένη, καθώς και μία έγχρωμη 
φωτογραφία σε άσπρο φόντο (αυστηρά 3,5x4,5)

ΕΡΜΙΤΑΖ

ΧΟΛΑΝΤ
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ΜΠΟΡΟΜΠΟΥΝΤΟΥΡ

1η μέρα: Αθήνα - Μόσχα
Καλώς ήρθατε στην πρωτεύουσα της μεγαλύτερης χώρας 
του κόσμου. ο τοπικός ελληνόφωνος συνοδός σας θα σας 
καλωσορίσει, δίνοντάς σας τις πρώτες πληροφορίες για την 
διαφορετική αυτή πόλη. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  
2η μέρα: Μόσχα, Ξενάγηση: Κήποι Αλεξάνδρου, Κρεμλίνο, 
Θησαυροφυλάκιο Άρμουρυ, Πεζόδρομος Αρμπάτ, Κάτω 
Ανάκτορα (στάσεις Metro), Μουσείο Κοσμοναυτών
Ξεκινώντας από τον πεζόδρομο "Στάρι Αρμπάτ", περιοχή που 
θυμίζει την δική μας Πλάκα, θα συνεχίσουμε με επίσκεψη των 
διάσημων σταθμών του 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. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το εξαιρετικό 
θησαυροφυλάκιο Άρμουρυ, με εκθέματα πολύτιμων δώρων του 
στέμματος, μοναδικές πανοπλίες ευγενών, αυτοκρατορικών 
ενδυμάτων, στεμμάτων, θρόνων και αμαξών. Τέλος, θα 
επισκεφθούμε το μουσείο Αστροναυτικής ή Κοσμοναυτών, για 
να θαυμάσουμε μερικές από τις πρωτιές των αστροναυτών 
της χώρας, όπως και τα βαλσαμωμένα δύο σκυλάκια Μπέλκα 
και Στρέλκα, που επέστρεψαν σώα από την εκτόξευση στο 
διάστημα και έτσι άνοιξαν τον δρόμο και για τον άνθρωπο. 
Δείπνο εντός του ξενοδοχείου. Διανυκτέρευση.  
3η 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! 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.
4η μέρα: Μόσχα - Αθήνα
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 • Το παραπάνω πρόγραμμα ενσωματώνεται με 
την αναχώρηση του ομαδικού προγράμματος Μόσχα - Αγία 
Πετρούπολη • Απαιτείται διαβατήριο, που να μη λήγει 6 μήνες 
μετά το τέλος του ταξιδιού και να είναι υπογεγραμμένο από τον 
κάτοχό του, αίτηση συμπληρωμένη, καθώς και μία έγχρωμη 
φωτογραφία σε άσπρο φόντο (αυστηρά 3,5x4,5)

Περιλαμβάνονται: •  Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης 
• 3 διανυκτερεύσεις στο κεντρικό Moscow Plamira Hotel 4* ή 
αντίστοιχο • Ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο εντός των 
ξενοδοχείων) • Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο της 
Αγίας Πετρούπολης • Ελληνόφωνες ξεναγήσεις, όπως 
αναγράφονται στο πρόγραμμα • Τοπικός ξεναγός με χρέη 
συνοδού, που θα είναι μαζί σας καθημερινά σε όλη τη 
διάρκεια της ημέρας • Ασφάλεια αστικής  ευθύνης
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι, επίναυλος καυσίμων, βίζα 
(6 εργάσιμες), ιατροφαρμακευτική ασφάλεια, είσοδοι: € 435

Τιµή κατ' άτοµο
4 µέρες

29/5, 4/6, 18/6, 25/6, 2/7, 9/7, 
16/7, 23/7, 30/7, 6/8, 16/8, 20/8, 

27/8, 3/9, 10/9

Σε δίκλινο     599

Επιβάρυνση µονόκλινου + 190

∆υνατότητα επιπλέον διανυκτέρευσης στη Μόσχα µε κόστος 
€ 80 κατ΄ άτοµο σε δίκλινο µε πρωινό

ΜΟΣΧΑ
Λόφος των Σπουργιτιών, Κόκκινη Πλατεία, Κρεµλίνο, Κήποι Αλεξάνδρου, Πεζόδροµος Αρµπάτ, Λίµνη των Κύκνων,

Πάρκο της Νίκης, Μουσείο Μεγάλου Πατριωτικού Πολέµου, Θησαυροφυλάκιο Άρµουρυ, Κάτω Ανάκτορα (στάσεις Metro),
Πάρκο Ιζµάιλοβο, Μουσείο Κοσµοναυτών, Νέο Πάρκο Ζαρυάντι

4ήμερο πρόγραμμα στην πρωτεύουσα της μεγαλύτερης χώρας του κόσμου από € 599

ΜΟΝΗ ΝΟΒΟΝΤΕΒΙΤΣΙ

ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
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1η μέρα: Αθήνα - Μόσχα - Σέργκιεβ Ποσάντ - Σούζνταλ  
Συνάντηση στο αεροδρόμιο το βράδυ της προηγούμενης μέρας 
και απ΄ ευθείας πτήση για Μόσχα. Άφιξη τα ξημερώματα και 
αναχώρηση για τις πόλεις του Χρυσού Δάκτυλου. Πρώτος 
σταθμός μας το Σέργκιεβ Ποσάντ. Περιήγηση στο μοναστηριακό 
συγκρότημα της Λαύρας της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Σεργίου 
- ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά κέντρα της Ρωσικής 
ορθόδοξης Εκκλησίας. Το οικοδόμημα περιστοιχίζεται από 
φαρδύ τείχος, ενισχυμένο με 11 πύργους για να προστατεύσει 
επτά εκκλησίες, μια ιερατική σχολή και μια εκκλησιαστική 
ακαδημία, ενώ η μονή έχει στην κατοχή της έναν ανεκτίμητο 
θησαυρό από εικόνες-τοιχογραφίες μεγάλων αγιογράφων. 
Συνεχίζουμε για το Σούζνταλ. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και χρόνος για ξεκούραση. Το απόγευμα θα περπατήσουμε στο 
κέντρο της πόλης. Τον 12ο αιώνα κατασκευάστηκε στην όχθη 
του ποταμού Κάμενκα ένα οχυρό (Κρεμλίνο), μέσα στο οποίο 
κατασκευάστηκε ο Καθεδρικός ναός της Κοιμήσεως, ενώ στα 
δυτικά του το μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου. Στα ανατολικά 
άρχισε να επεκτείνεται ο ίδιος ο οικισμός (ποσάντ), που επίσης 
οχυρώθηκε. Εδώ θα δούμε την εμπορική πλατεία με τις εκκλησίες 
του ισαπόστολου Κωνσταντίνου, της Αναστάσεως, του Αγίου 
Νικολάου, της Παναγίας των Ιβήρων κ.ά. Θα περπατήσουμε 
επίσης στους κεντρικούς δρόμους της παλαιάς αγοράς με τα 
ξύλινα σπίτια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο.
2η μέρα: Σούζνταλ, Ξενάγηση, Μπογκολιούμποβο, Εκκλησία της 
Σκέπης στο Νερλ 
Σήμερα θα επισκεφθούμε το Κρεμλίνο της πόλης, τον ναό της 
Γέννησης της Θεοτόκου και το Καθολικό της Μονής Σπάσο-
Γεφιμιέβσκι, που είναι αφιερωμένο στη Μεταμόρφωση του 
Σωτήρος. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το χωριό 
Μπογκολιούμποβο. Εδώ θα επισκεφθούμε την μοναδική σε 
ομορφιά εκκλησία της Σκέπης της Θεοτόκου, που βρίσκεται σε ένα 
φυσικό, μικρό ύψωμα κοντά στο σημείο της εκβολής του ποταμού 
Νερλ στον ποταμό Κλιάσμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο.

3η μέρα: Σούζνταλ - Βλαντίμιρ - Μόσχα 
Πρωινή αναχώρηση για την πόλη Βλαντίμιρ, που ιδρύθηκε 
στα τέλη του 10ου αιώνα. Στην αρχή του 12ου αιώνα η πόλη 
περιτειχίσθηκε και στα μέσα του 12ου αιώνα έγινε η πρωτεύουσα 
του πριγκιπάτου Βλαντίμιρ-Σούζνταλ. Στη διάρκεια της 
περιήγησής μας θα δούμε την Χρυσή Πύλη, τους Καθεδρικούς 
ναούς και τις μοναστηριακές εκκλησίες, το Κρεμλίνο, το 
άγαλμα του πρίγκιπα Βλαντίμιρ κ.ά. Θα επισκεφθούμε τον 
Καθεδρικό ναό του Αγίου Δημητρίου, που κτίστηκε προς τιμήν 
του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Δημητρίου της Θεσσαλονίκης και 
είναι διάσημος για τα πέτρινα γλυπτά του. Ακολουθεί επίσκεψη 
στον Καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, πρότυπο 
για πολλούς μεταγενέστερους ναούς και από τους λίγους 
στους οποίους σώζονται αυθεντικές τοιχογραφίες του Αντρέι 
Ρουμπλιόβ. Το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για τη Μόσχα. Άφιξη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο.
4η μέρα: Μόσχα, 1η Ξενάγηση
Στη σημερινή μας ξενάγηση θα δούμε μεταξύ άλλων τις κεντρικές 
λεωφόρους με τα ιστορικά κτίρια διαφόρων εποχών, τους 
επιβλητικούς πύργους της εποχής του Στάλιν, τις όμορφες 
πλατείες, τα πράσινα βουλεβάρτα και πάρκα, τα κτίρια της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης και του Ιστορικού Μουσείου, τη Δούμα, το 
Δημαρχείο, το άγαλμα του πρίγκιπα Γιούρι Ντολγκορούκι (ιδρυτή 
της πόλης), την πλατεία του Πούσκιν, την πλατεία των θεάτρων 
(Μπολσόι και Μάλι), το κτίριο της Κρατικής Ασφάλειας (πρώην 
KGB), το άγαλμα του πρίγκιπα Βλαντίμιρ - του Βαπτιστή των 
Ρώσων, το μοναστήρι Νοβοντέβιτσι μπροστά από τη "Λίμνη των 
Κύκνων", την Κόκκινη Πλατεία με τον ναό του Αγίου Βασιλείου, 
την εκκλησία της Παναγίας Καζάνσκαγια, το πολυκατάστημα 
ΓΚοΥΜ, το Μαυσωλείο του Λένιν και το κεντρικό κτίριο του 
Ιστορικού Μουσείου. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον ναό 
του Σωτήρος και τους λόφους Βορομπιόβι (Λόφοι του Λένιν, το 
υψηλότερο σημείο της πόλης) με το πανεπιστήμιο Λομονόσοβ και 
θα απολαύσουμε μια πανοραμική θέα της Μόσχας. Μεταφορά 

κοντά στο Πάρκο της Νίκης. Εδώ θα έχουμε ξενάγηση σε ένα από 
τα δύο μουσεία:
ή α) στο περίφημο μουσείο του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου 
1941-1945 
ή β) στο παράρτημα του Ιστορικού Μουσείου "Πανόραμα του 
Μποροντινό του 1812", που είναι αφιερωμένο στον πόλεμο 
ανάμεσα στη Γαλλία του Ναπολέοντα και τη Ρωσία του 
Αλέξανδρου του Α΄. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον πεζόδρομο Στάρι Αρμπάτ - 
έναν από τους παλαιότερους εμπορικούς δρόμους της Μόσχας. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο.
Το βράδυ, συνοδευόμενοι από τον ελληνόφωνο εκπρόσωπό μας, 
θα περπατήσουμε στο καλλιτεχνικά φωταγωγημένο ιστορικό 
κέντρο της πόλης.
5η μέρα: Μόσχα, 2η Ξενάγηση
Σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε το ομορφότερο ίσως μετρό του 
κόσμου. Θα επισκεφθούμε μερικούς από τους πιο ενδιαφέροντες 
ιστορικούς σταθμούς του - αληθινά έργα τέχνης. Με το μετρό 
θα φθάσουμε κοντά στην πλατεία Μανέζναγια, θα περάσουμε 
από τον Κήπο του Αλέξανδρου με το μνημείο του Άγνωστου 
Στρατιώτη και θα εισέλθουμε στον χώρο του Κρεμλίνου. Εδώ θα 
δούμε το "Κανόνι-Τσάρο", την "Καμπάνα-Τσαρίνα", το πρώην 
Μέγαρο Συνεδριάσεων του Κ.Κ.Σ.Ε., το Προεδρικό μέγαρο, την 
πλατεία των ναών του Κρεμλίνου, το "Παλάτι του Πατριάρχη" κ.ά. 
Ακολουθεί επίσκεψη στο πάρκο Ζαριάντιε και θα περπατήσουμε 
στην "κρεμαστή γέφυρα" για να απολαύσουμε τη θέα του 
Κρεμλίνου και του ναού του Αγίου Βασίλειου. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο (με το μετρό) και δείπνο.
6η μέρα: Μόσχα - Αγία Πετρούπολη
Μεταφορά σε έναν από τους σιδηροδρομικούς σταθμούς ή σε 
ένα από τα αεροδρόμια της πόλης και αναχώρηση για την Αγία 
Πετρούπολη, την οποία ίδρυσε ο Μέγας Πέτρος πριν από τρεις 
αιώνες για να δώσει στην αυτοκρατορία του μια έξοδο προς τη 
Βόρεια Θάλασσα. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο.

Ρ Ω Σ Ι Α ,  Χ Ρ Υ Σ Ο Σ  ∆ Α Κ Τ Υ Λ Ι Ο Σ
Μόσχα - Σέργκιεβ Ποσάντ - Σούζνταλ - Βλαντίµιρ - Αγία Πετρούπολη

• ∆ΩΡΟ: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ-ΒΑΡΚΑ∆Α στην Αγία Πετρούπολη και ΚΟΝΣΕΡΤΟ στη Μόσχα

ΣΕΡΓΚΙΕΒ ΠΟΣΑΝΤ
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Το βράδυ, συνοδευόμενοι από τον εκπρόσωπό μας, θα 
απολαύσουμε φωταγωγημένα τα ιστορικά κτίρια της πόλης. 
7η μέρα: Αγία Πετρούπολη, 1η Ξενάγηση
Στη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης θα δούμε τη λεωφόρο 
Νέβσκι, τα παλάτια και τις κατοικίες των πλουσίων και των 
αριστοκρατών της τσαρικής Ρωσίας, όπως το Μαρμάρινο παλάτι, 
τα παλάτια των Στρόγκανοβ, των Γιουσούποβ και των Σερεμέτιεβ, 
το Ναυαρχείο, την πανεπιστημιούπολη, το νησί Βασίλιεβσκι με 
το "Βέλος" μπροστά από τον ποταμό Νέβα και την πανέμορφη 
θέα του συμπλέγματος των κτιρίων του μουσείου Ερμιτάζ, το 
Χειμερινό Ανάκτορο και την πλατεία των Ανακτόρων, τα θέατρα 
Μαριίνσκι (πρώην Κίροφ), Αλεξανδρίνσκι και Μιχάηλοβσκι, το 
Πεδίο Άρεως, τον Καλοκαιρινό Κήπο, τους Καθεδρικούς ναούς 
της Παναγίας Καζάνσκαγια και Αγίου Ισαάκ, τον Μπρούντζινο 
Καβαλάρη (άγαλμα αφιερωμένο στον Μέγα Πέτρο) κ.ά. Θα 
επισκεφθούμε το Φρούριο των Πέτρου και Παύλου - το πρώτο 
κτίσμα της πόλης - και τον ομώνυμο ναό με τους τάφους της 
δυναστείας των Ρομάνοβ. Ακολουθεί ξενάγηση στο Ερμιτάζ - 
τρίτο σε μέγεθος μουσείο στον κόσμο και πρώτο σε συλλογές. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο.
8η μέρα: Αγία Πετρούπολη, 2η Ξενάγηση
Αφιερώνοντας την ημέρα μας σε επισκέψεις στα περίχωρα της 
Αγίας Πετρούπολη και τους χώρους των θερινών κατοικιών της 
τσαρικής οικογένειας θα αναχωρήσουμε:
ή α) για το Πετροντβορέτς ή αλλιώς Πέτερχοφ - ένα στολίδι 
της ρωσικής αρχιτεκτονικής, μια πόλη από παλάτια, πάρκα 
και σιντριβάνια που κτίστηκε από τον Μεγάλο Πέτρο και 
συναγωνιζόταν σε ομορφιά και πολυτέλεια τις Βερσαλλίες. 
ή β) για το Πούσκιν ή αλλιώς Τσάρσκογιε Σελό, με το Παλάτι της 
Αικατερίνης και το περίφημο "Κεχριμπαρένιο Δωμάτιο". 
Συνεχίζουμε για το νησί Κότλιν, όπου θα επισκεφθούμε την 
Κρονστάνδη - μια πόλη που κατά τη διάρκεια των τριών 
τελευταίων αιώνων έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
ιστορία της Ρωσίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο.
9η μέρα: Αγία Πετρούπολη - Αθήνα 
Μεταφορά στην αεροδρόμιο και πτήση μέσω Μόσχας για την 
Αθήνα.

Σημειώσεις: • Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί με 
διαφορετική σειρά ή μερική αλλαγή, αν αυτό κριθεί αναγκαίο για 

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης 
ΑΘΗΝΑ-ΜοΣΧΑ, ΑΓΙΑ ΠΕΤΡοΥΠοΛΗ-ΜοΣΧΑ-ΑΘΗΝΑ • Φόροι 
αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων • Στις πτήσεις AEROFLOT 
συμπεριλαμβάνεται 1 αποσκευή έως 23 κιλά και 1 χειραποσκευή 
έως 8 κιλά συγκεκριμένων διαστάσεων κατ’ άτομο (ανάλογα με 
την αεροπορική εταιρία οι προϋποθέσεις διαφέρουν) •  Εισιτήρια 
ημερήσιου τραίνου οικονομικής θέσης ή αεροπορικά εισιτήρια 
οικονομικής θέσης για μετάβαση ΜοΣΧΑ-ΑΓΙΑ ΠΕΤΡοΥΠοΛΗ 
(το μέσο μετάβασης καθορίζεται από τον διοργανωτή πριν την 
αναχώρηση από την Ελλάδα και εξαρτάται από το πότε θα υπάρχει 
η τελική λίστα των ταξιδιωτών με όλα τα στοιχεία των διαβατηρίων). 
• Φόροι τοπικοί • Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* με 
ημιδιατροφή. Τα ξενοδοχεία δεν διαθέτουν τρίκλινα δωμάτια, είναι 
δίκλινα δωμάτια με προσθήκη πτυσσόμενης κλίνης (ράντσο), ενώ 
τα περισσότερα ξενοδοχεία σε αυτές τις περιπτώσεις εξυπηρετούν 
μόνο παιδιά έως 12 ετών (για διαμονή ενήλικα σε έξτρα κλίνη 
παρακαλείστε να διευκρινίσετε με το πρακτορείο) • Για κατόχους 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ: Βίζα Ρωσίας & ασφάλεια του 
προξενείου (ιατροφαρμακευτική κάλυψη για επείγοντα περιστατικά 
για άτομα έως 75 ετών, για μεγαλύτερες ηλικίες ενημερωθείτε από 
το πρακτορείο). • Για κατόχους ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ: 

Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης, Ταξιδιωτική Ασφάλεια (καλύπτει 
άτομα έως 75 ετών) • Μεταφορές, ελληνόφωνες ξεναγήσεις από 
τοπικούς επαγγελματίες ξεναγούς βάσει προγράμματος, τέλη 
εισόδων σε μουσεία και χώρους επισκέψεων • Ελληνόφωνος 
συνοδός στη διάρκεια του ταξιδιού για γκρουπ άνω των 25 ατόμων. 
Για μικρότερα γκρουπ ελληνόφωνοι εκπρόσωποι του γραφείου με 
χρέη συνοδού (σε κάθε περίπτωση οι ελληνόφωνοι εκπρόσωποι θα 
είναι παρόντες σε όλες τις αφίξεις και αναχωρήσεις των γκρουπ στα 
αεροδρόμια και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς, όπου θα δίνουν 
τις απαραίτητες οδηγίες στους ταξιδιώτες και θα τους συνοδεύουν 
και κατά τη διάρκεια της τακτοποίησής τους στα ξενοδοχεία). • 
ΔΩΡο: ΚΡοΥΑΖΙΕΡΑ-ΒΑΡΚΑΔΑ στην Αγία Πετρούπολη
Δεν Περιλαμβάνονται: • Ό,τι δεν αναγράφεται ρητά στο πρόγραμμα 
ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ. • Κόστος/
επιβάρυνση έκδοσης βίζας για διαβατήρια άλλων χωρών (εκτός 
Ελλάδος)
Προτεινόμενα ξενοδοχεία : Μόσχα: 4* κεντρικά: Slavyanskaya 
Radisson ή Tagansky Holiday Inn ή Smolenskaya Azimut ή 
παρόμοια - Σούζνταλ 4*: Pushkarskaya Sloboda 4* ή παρόμοια 
- Αγία Πετρούπολη 4*:  Holiday Inn Moskovskiye Vorota ή  
Pulkovskaya Park Inn ή παρόμοια

Early Booking: έως 30 μέρες πριν την αναχώρηση

Αναχ.: 8,22,29 Ιουνίου, 13 Ιουλίου, 3,10,24 Αυγούστου - 9 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο 8/6 22/6 29/6, 13/7, 3, 10, 24/8
Early Booking Early Booking Early Booking

∆ίκλινο 1600 1670 1670 1740 1580 1650
3ο άτοµο έως 12 ετών 1400 1470 1470 1540 1380 1450
Μονόκλινο 1960 2030 2100 2170 1970 2040

την καλύτερη έκβασή του. Η χρονική διάρκεια των ξεναγήσεων-
περιηγήσεων εξαρτάται άμεσα από την κίνηση στους δρόμους, 
την περίοδο πραγματοποίησης του ταξιδιού και τις ιδιαιτερότητες 
του εκάστοτε γκρουπ (π.χ. αριθμός ατόμων, ηλικίες). Σε μερικές 
περιπτώσεις κάποια από τα Κρατικά Μουσεία (ιδιαίτερα το 
Κρεμλίνο στη Μόσχα με τα μουσεία του, τα παλάτια στην Αγία 
Πετρούπολη) ενδέχεται να περιορίσουν ή να απαγορέψουν την 
είσοδο για κάποιους λόγους (χωρίς να αναφέρονται σε αυτούς), 
ενώ η ανάλογη ενημέρωση προς τα πρακτορεία μπορεί να γίνει 
ακόμη και μόλις μία ημέρα νωρίτερα. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
γίνεται επίσκεψη σε κάποιο άλλο μουσείο. Ιδιαίτερα σε περιόδους 

εορτών, επίσημων αργιών στους προορισμούς, το πρόγραμμα 
θα αναπροσαρμοστεί ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας των 
μουσείων και χώρων επισκέψεων του προγράμματος. • Κάποιες 
εκκλησίες-ναοί στο Σούζνταλ-Μπογκολιούμποβο-Βλαντίμιρ 
ενδέχεται να είναι μην είναι προσβάσιμες για το κοινό. • Το 
τελικό πρόγραμμα των ξεναγήσεων ετοιμάζεται 5-7 ημέρες 
πριν από την ημερομηνία αναχώρησης • οι τιμές ενδέχεται να 
αναπροσαρμοστούν με βάση τις ισοτιμίες Ρούβλι-Ευρώ • Για 
μεταφορές/μετακινήσεις γκρουπ μικρότερων των 12 ατόμων 
χρησιμοποιούνται mini bus/van • οι ασφάλειες δεν καλύπτουν 
περιπτώσεις επιδείνωσης χρόνιων ασθενειών 
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Λ Ι Σ Σ Α Β Ω Ν Α
1η μέρα: Αθήνα - Λισσαβώνα
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και απ΄ ευθείας πτήση για 
την Πορτογαλική πρωτεύουσα, την υπέροχη Λισσαβώνα. 
Με το βλέμμα στην Αμερική και την πλάτη στην 
Ευρώπη, η Λισσαβώνα έχει το άρωμα της μεσογειακής 
ατμόσφαιρας, αλλά και την ατμόσφαιρα της άλλοτε 
αποικιακής υπερδύναμης, με πάμπολλα ανάκτορα, 
κάστρα, μοναστήρια και τα παλιομοδίτικα τραμ. 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. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Λισσαβώνα, Ξενάγηση
Η σημερινή μας ξενάγηση είναι αφιερωμένη στην γραφική 
και φιλόξενη πόλη, που είναι πλούσια σε γοτθική και 
μπαρόκ αρχιτεκτονική, αλλά και σε μεταμοντέρνες 
κατασκευές. Θα περάσουμε από τις μεγάλες λεωφόρους και 
θα συνεχίσουμε με το πιο φημισμένο αξιοθέατο, το Εθνικό 
Μουσείο Βασιλικών Αμαξών, το οποίο βρίσκεται σε 
ένα πανέμορφο περιβάλλον, στον παλιό βασιλικό Ιππικό 
Όμιλο του παλατιού Μπελέμ και διαθέτει μια καταπληκτική 
συλλογή από άμαξες της βασιλικής οικογένειας, που 
χρονολογούνται από τον 17ο αιώνα. Η μοναδική σε 
πολυτέλεια και πλούτο συλλογή θεωρείται η πιο αξιόλογη στο 
είδος της παγκοσμίως και επιτρέπει στον επισκέπτη να δει 
τόσο την εξέλιξη της τεχνολογίας στην κατασκευή τους, όσο 
και την επιρροή της τέχνης στον διάκοσμό τους. Επόμενος 
σταθμός μας είναι το Μοναστήρι των Ιερωνυμιτών, το 
πιο εντυπωσιακό σύμβολο της Πορτογαλικής δύναμης και 
πλούτου, που βρίσκεται δίπλα στον πύργο του Μπελέμ 
και συγκαταλέγεται και αυτό στα μνημεία παγκόσμιας 
κληρονομιάς της UNESCO. Το μοναστήρι ξεκίνησε να 
κτίζεται το 1501 και η κατασκευή του ολοκληρώθηκε 
έναν αιώνα αργότερα. Εδώ πέρασε την τελευταία του 
βραδιά ο Βάσκο ντα Γκάμα, προσευχόμενος πριν από το 
μεγάλο του ταξίδι στην Ινδία. Η εκκλησία, μαζί με τα άλλα 
μνημεία της περιοχής, συμβολίζουν την Χρυσή Εποχή των 
Ανακαλύψεων και είναι από τα σημαντικότερα τουριστικά 
αξιοθέατα της πόλης. Το απόγευμα περιπλανηθείτε στα 
στενά καλντερίμια της μεσαιωνικής συνοικίας Αλφάμα, 
την παλιότερη γειτονιά της Λισσαβώνας, που απλώνεται 

από το κάστρο του Αγίου Γεωργίου μέχρι τον ποταμό Τάγο. 
Θα βρείτε παλιές εκκλησίες, μουσεία, γκαλερί, καθώς και 
εστιατόρια και νυχτερινά μαγαζιά κοντά στο ποτάμι. Το 
βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε τα παραδοσιακά 
πορτογαλικά τραγούδια fado, που έγιναν γνωστά σε όλο 
τον κόσμο από την Αmalia Rodrigues. 

3η μέρα: Λισσαβώνα - Σίντρα - Κασκάις - Εστορίλ - Κάμπο 
ντα Ρόκα - Λισσαβώνα
Πρωινή αναχώρηση για μία ιδιαίτερα απολαυστική εκδρομή 
στα περίχωρα της Λισσαβώνας. Πρώτος μας σταθμός η 
ρομαντική Σίντρα, όπου θα δούμε το παλάτι που στέγασε τις 
βασιλικές οικογένειες κατά τη διάρκεια του 15ου, 16ου και 
17ου αιώνα. Στη συνέχεια θα περάσουμε από το Κασκαΐς, 
ένα γραφικό ψαροχώρι με το παραδοσιακό λιμάνι και τις 
πολύχρωμες βάρκες και το  κοσμοπολίτικο Εστορίλ, με τις 
πολυτελείς επαύλεις και το διάσημο καζίνο. Τελευταία μας 
επίσκεψη το Cabo da Roca, ένα ακρωτήρι που αποτελεί 
το δυτικότερο μέρος της Πορτογαλίας και της ηπειρωτικής 
Ευρώπης. ο Πορτογάλος ποιητής Luis de Camoes το 
περιγράφει σαν "το μέρος όπου η γη τελειώνει και αρχίζει 
η θάλασσα". Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και 
απόγευμα ελεύθερο. 

4η μέρα: Λισσαβώνα, Ημέρα ελεύθερη,
Προαιρετική εκδρομή: Πάρκο των Εθνών, Φάτιμα, 
Όμπιτους, Ναζαρέ 
Για τη σημερινή ελεύθερη μέρα σας προτείνουμε να 
συμμετάσχετε σε μια προαιρετική εκδρομή στο Πάρκο 
των Εθνών, που πρωτοδημιουργήθηκε για να στεγάσει την 
Παγκόσμια Έκθεση Expo 1998 και σηματοδοτείται από 
τη γέφυρα του Vasco da Gama, μια από τις μεγαλύτερες 
γέφυρες του κόσμου,  καθώς και στο μεγάλο κέντρο του 
καθολικισμού Φάτιμα. Εδώ, στις 13 Μαΐου 1917, τρία μικρά 
βοσκόπουλα αντίκρισαν την Παναγία και έκτοτε η περιοχή 
προσελκύει ετησίως 6 με 8 εκατομμύρια προσκυνητές. Θα 
επισκεφθούμε τη Βασιλική της Φάτιμα, το Παρεκκλήσι 
των Εμφανίσεων, καθώς και τη μοντέρνα Βασιλική της 
Αγίας Τριάδος, έργο του διαπρεπή Έλληνα αρχιτέκτονα 
Αλέξανδρου Τομπάζη. Θα συνεχίσουμε για το πανέμορφο 
μεσαιωνικό χωριό των καλλιτεχνών Όμπιτους, με τα 
στενά σοκάκια ανάμεσα σε λευκά σπιτάκια, στολισμένα 

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα-
Λισσαβώνα-Αθήνα με απ΄ ευθείας πτήσεις της Aegean Airlines • 
1 αποσκευή 23 κιλών και 1 χειραποσκευή 8 κιλών ανά επιβάτη • 
Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* • Πρωινό μπουφέ καθημερινά 
• Μεταφορές, ξεναγήσεις, περιηγήσεις με κλιματιζόμενο τουριστικό 
λεωφορείο βάσει προγράμματος • Επίσημος ελληνόφωνος ξεναγός-
συνοδός του γραφείου μας • Ενημερωτικά έντυπα/χάρτες • Φ.Π.Α. • 
Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης).
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 
καυσίμων • ο δημοτικός φόρος στα ξενοδοχεία • Είσοδοι σε 
μουσεία, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι αναγράφεται 
ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

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

Αναχ.: 14 Ιουνίου, 19,26 Ιουλίου, 
2,9,16,23 Αυγούστου - 5 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 665

3ο άτοµο έως 12 ετών 605

Μονόκλινο 895

με πολύχρωμα λουλούδια, όπου μπορείτε να απολαύσετε 
την πανοραμική θέα από τα ύψους 13 μέτρων τείχη και 
τέλος, το τουριστικό ψαροχώρι του Ατλαντικού Ναζαρέ. 
Επιστροφή το απόγευμα στη Λισσαβώνα και χρόνος για 
τις αγορές σας στα μεγάλα εμπορικά κέντρα της πόλης. 

5η μέρα: Λισσαβώνα - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος το πρωί για μία βόλτα στο κέντρο 
της πόλης, στην Placa Rossio, όπου θα συναντήσετε 
λαχειοπώλες, λούστρους και πλανόδιους πωλητές, 
όπως τον παλιό καλό καιρό και θα έχετε την ευκαιρία να 
περπατήσετε στις περιοχές αυτές με τα ιστορικά καφενεία-
στέκια των διανοουμένων της χώρας, όπως του εθνικού 
ποιητή Fernando Pessoa. Αργά 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

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

Αναχ.: 15, 22,29 Ιουνίου, 6,13,20,21,26,28 Ιουλίου
4,10,11,18,24,31 Αυγούστου, 7,14 Σεπτεµβρίου

8 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο 995
3ο άτοµο έως 12 ετών 935
Μονόκλινο 1315

εθνικότητας, καθώς εδώ γεννήθηκε ο πρώτος βασιλιάς της 
Πορτογαλίας, ο Αλφόνσος Α΄. Θα δούμε (εξωτερικά) το Ducal 
Palace, το κάστρο της περιοχής και το ιστορικό κέντρο, τα 
οποία αποτελούν μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της 
UNESCO. Επιστροφή στο Πόρτο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Πόρτο - Αβέιρο - Μπουσάκο - Κοΐμπρα
Πρωινή αναχώρηση για τη "Βενετία της Πορτογαλίας", το 
Αβέιρο, με τις περίτεχνες αψιδωτές γέφυρες των καναλιών 
και τις χαρακτηριστικές πολύχρωμες, μακρόστενες ξύλινες 
βάρκες, τις μολισέιρος (moliceiros). Βόλτα στα στενά της Κάτω 
Πόλης (Villa Baixa) και χρόνος ελεύθερος για καφέ και ψώνια. 
Συνεχίζουμε για το Παλάτι Μπουσάκο, παλιό μοναστήρι του 
τάγματος των Καρμελιτών μοναχών και σήμερα 5άστερο 
ξενοδοχείο. Περιτριγυρίζεται από 200 εκτάρια πλούσιας 
βλάστησης και θεωρείται το Εθνικό Δάσος των Πορτογάλων. 
Φθάνουμε στην Κοΐμπρα, όπου θα επισκεφθούμε τον χώρο 
του Πανεπιστημίου και θα απολαύσουμε την πανοραμική 
θέα της πόλης. Κατηφορίζοντας τα γραφικά λιθόστρωτα 
σοκάκια του ιστορικού της κέντρου, μνημείο πολιτιστικής 
κληρονομιάς της UNESCO, θα καταλήξουμε στο Μοναστήρι 
του Τιμίου Σταυρού, όπου είναι θαμμένος ο πρώτος βασιλιάς 
της Πορτογαλίας, ο Αλφόνσο Ενρίκες. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
6η μέρα: Κοΐμπρα - Φάτιμα - Λισσαβώνα
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για το σπουδαίο κέντρο 
καθολικισμού, τη Φάτιμα. Εδώ, στις 13 Μαΐου 1917, τρία μικρά 
βοσκόπουλα αντίκρισαν την Παναγία και έκτοτε η περιοχή 
προσελκύει ετησίως 6 με 8 εκατομμύρια προσκυνητές. Θα 
επισκεφθούμε τη Βασιλική της Φάτιμα, το Παρεκκλήσι των 
Εμφανίσεων, καθώς και τη μοντέρνα Βασιλική της Αγίας 
Τριάδος, έργο του διαπρεπή Έλληνα αρχιτέκτονα Αλέξανδρου 
Τομπάζη. Άφιξη αργά το απόγευμα στη Λισσαβώνα. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
7η μέρα: Λισσαβώνα, Ξενάγηση

Αναλυτική περιγραφή της ξενάγησης 
στο 5ήμερο πρόγραμμά μας "ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ"

8η μέρα: Λισσαβώνα - Σίντρα - Κασκάις - Εστορίλ - Κάμπο ντα 
Ρόκα - Λισσαβώνα
Πρωινή αναχώρηση για μία ιδιαίτερα απολαυστική εκδρομή 
στα περίχωρα της Λισσαβώνας. Πρώτος μας σταθμός η 
ρομαντική Σίντρα, όπου θα δούμε το παλάτι που στέγασε τις 

βασιλικές οικογένειες κατά τη διάρκεια του 15ου, 16ου και 
17ου αιώνα. Στη συνέχεια θα περάσουμε από το Κασκαΐς, 
ένα γραφικό ψαροχώρι με το παραδοσιακό λιμάνι και τις 
πολύχρωμες βάρκες και το κοσμοπολίτικο Εστορίλ, με τις 
πολυτελείς επαύλεις και το διάσημο καζίνο. Τελευταία μας 
επίσκεψη το Cabo da Roca, ένα ακρωτήρι που αποτελεί 
το δυτικότερο μέρος της Πορτογαλίας και της ηπειρωτικής 
Ευρώπης. ο Πορτογάλος ποιητής Luis de Camoes το 
περιγράφει σαν "το μέρος όπου η γη τελειώνει και αρχίζει η 
θάλασσα". Επιστροφή το μεσημέρι στη Λισσαβώνα και αργά 
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

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. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Λισσαβώνα - Όμπιτους - Ναζαρέ - Μπατάλια - Πόρτο
Η μέρα μας σήμερα είναι αφιερωμένη στις ομορφιές της 
επαρχίας και στα γραφικά χωριουδάκια της. Πρώτος μας 
σταθμός το πανέμορφο μεσαιωνικό χωριό των καλλιτεχνών 
Όμπιτους, περιτριγυρισμένο και προφυλαγμένο από τα τείχη 
του κάστρου του 13ου αιώνα. Στη συνέχεια θα γνωρίσουμε 
το γραφικό ψαροχώρι Ναζαρέ, πολλοί κάτοικοι του οποίου 
συνεχίζουν να φορούν τις παραδοσιακές τους φορεσιές, 
καθώς και το χωριό Μπατάλια, όπου θα επισκεφθούμε το 
μοναστήρι Σάντα Μαρία ντα Βιτόρια, ένα από τα μεγαλύτερα 
γοτθικού ρυθμού μοναστήρια της Ευρώπης, μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Άφιξη αργά το 
απόγευμα στο Πόρτο, που βρίσκεται αμφιθεατρικά κτισμένο 
στις όχθες του ποταμού Ντούρο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 
3η μέρα: Πόρτο, Ξενάγηση
Το Πόρτο δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς ξέρει να 
κλέβει την παράσταση! Μαζί θα ξεδιπλώσουμε την ομορφιά 
του, επισκεπτόμενοι τον κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό 
Σάο Μπέντο, όπου παραστάσεις με πλακάκια διακοσμούν 
τους τεράστιους τοίχους περιγράφοντας την ιστορία της 
πόλης, το Παλάτι Μπόλσα, πρώην χρηματιστήριο και τον 
χρυσοποίκιλτο ναό του Αγίου Φραγκίσκου. Η ξενάγησή μας 
θα ολοκληρωθεί στην περιοχή Villa Nova de Gaia για να 
δοκιμάσουμε το διάσημο επιδόρπιο κρασί "Πόρτο". 
4η μέρα: Πόρτο - Μπράγκα - Γκιμαράες - Πόρτο
Σήμερα θα επισκεφθούμε μια από τις πιο "πράσινες" περιοχές 
της Πορτογαλίας, την περιοχή Μίνιο. Πρώτος σταθμός 
της διαδρομής μας θα είναι η Μπράγκα (Braga), όπου θα 
θαυμάσουμε τον Καθεδρικό ναό και το Ιερό του Ιησού. Όπως 
θα διαπιστώσουμε, η Μπράγκα είναι μια γραφική πόλη, 
όπου η θρησκευτική της ταυτότητα διακρίνεται ανεξίτηλη 
στην προσωπικότητά της. Όχι τυχαία, οι Πορτογάλοι λένε: "Η 
Κοΐμπρα τραγουδάει, η Μπράγκα προσεύχεται, η Λισσαβώνα 
επιδεικνύεται και το Πόρτο δουλεύει"… Συνεχίζουμε για 
την πρώτη πρωτεύουσα της Πορτογαλίας το Γκιμαράες 
(Guimaraes). Είναι η γενέτειρα πόλη της πορτογαλικής 

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής 
θέσης Αθήνα-Λισσαβώνα-Αθήνα με απ΄ ευθείας πτήσεις της 
Aegean Airlines • 1 αποσκευή 23 κιλών και 1 χειραποσκευή 
8 κιλών ανά επιβάτη • Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 
5* στη Λισσαβώνα και 4* στην Κοΐμπρα και το Πόρτο • 
Πρωινό μπουφέ καθημερινά • Μεταφορές, ξεναγήσεις, 
περιηγήσεις με κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο βάσει 
προγράμματος • Επίσημος ελληνόφωνος ξεναγός-συνοδός 
του γραφείου μας • Ενημερωτικά έντυπα/χάρτες • Φ.Π.Α. • 
Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης).
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 
καυσίμων • ο δημοτικός φόρος στα ξενοδοχεία • Είσοδοι 
σε μουσεία, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι 
αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Λισσαβώνα ,  Μπατάλ ια ,  Ναζαρέ ,  Όµπ ι τους ,  Πόρτο ,  Μπράγκα ,  Γκ ιµαράες ,  Αβέ ιρο ,  Μπουσάκο ,
Κο ΐµπρα ,Φάτ ιµα ,  Σ ί ν τρα ,  Κασκά ι ς ,  Εσ τορ ίλ ,  Κάµπο  ν τα  Ρόκα

ΛισσαβόναΛισσαβόνα
Κασκάις
Εστορίλ

Κάπο Ντα
Ρόκα

Σίντρα

Κοΐμπρα

Φάτιμα

Πόρτο

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Μπράκα

Γκιμαράες

Ναζαρέ
ΜπατάλιαΜπατάλια

Αβέιρο

Μπουσάκο

Όμπιντους

ΠΟΡΤΟ
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Μ Α ∆ Ρ Ι Τ Η  -  Τ Ο Λ Ε ∆ Ο
1η μέρα: Αθήνα - Μαδρίτη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την εντυπωσιακή 
πρωτεύουσα της Ισπανίας. Η Μαδρίτη είναι κτισμένη σε 
υψόμετρο 650 μέτρων και δεσπόζει στο κεντρικό οροπέδιο της 
Ιβηρικής Χερσονήσου, στην Καστίλη. Άφιξη, μεταφορά στο 
ξενοδοχείο και πρώτη γνωριμία με την πόλη, περπατώντας 
στην Gran Via, την Plaza Mayor, την Puerta del Sol κλπ. 
Προαιρετικά, προτείνεται μία ξενάγηση-περιήγηση με τον 
αρχηγό μας στα πιο ενδιαφέροντα σημεία της πόλης (πέραν 
όσων θα δούμε στην προγραμματισμένη ξενάγηση) για να 
γνωρίσετε την Μαδρίτη των Βουρβόνων, τις βόρειες συνοικίες 
της με το εντυπωσιακό στάδιο της Real, το Santiago Bernabeu, 
την Puerta de Europa, την Plaza de Toros, την Αρένα της 
πόλης, την Plaza Colón με το Αρχαιολογικό Μουσείο, την 
πλατεία Ισπανίας με το τεράστιο μνημείο του Θερβάντες, το 
περίφημο Αιγυπτιακό μνημείο Debod, το πάρκο Retiro και 
την ιστορικότερη πλατεία της πόλης, την Plaza Mayor.
2η μέρα: Μαδρίτη, Ξενάγηση
Πρωινή ξενάγηση στην σημαντικότερη ίσως Πινακοθήκη του 
κόσμου, το Πράδο (Museo de Prado). Τα περισσότερα από 
10.000 έργα της συλλογής του, προσφέρουν ένα μοναδικό 
ταξίδι στον Χρόνο και στο Χρώμα. Θα απολαύσουμε τα 
αριστουργήματα των Ελ Γκρέκο, Βελάθκεθ, Γκόγια, που 
"στέκονται" δίπλα σε άλλους εξ ίσου σημαντικούς ζωγράφους. 
Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην πιο μποέμ συνοικία του 
κέντρου της Μαδρίτης, στο περίφημο Barrio de las Letras, την 
γειτονιά των τεχνών, όπου έζησαν και δημιούργησαν πολλοί 
από τους σπουδαίους ζωγράφους και λογοτέχνες της Ισπανίας 
όπως ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες Σααβέδρα, ο Λόπε δε Βέγα και 
ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Εδώ χτυπάει η νυχτερινή ζωή της 
πόλης με cervecerias (μπυραρίες), tapas, Jazz club κτλ. Η 
ξενάγησή μας ολοκληρώνεται στην καρδιά της Μαδρίτης των 
Αψβούργων, ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης. Για το 
απόγευμα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την αριστοκρατική 
συνοικία Μπάριο Ντε Σαλαμάνκα με τα κομψά καταστήματα. 
Απολαύστε τον καφέ σας στην ατμοσφαιρική Πλάθα οριέντε με 
θέα το παλάτι, περιπλανηθείτε στα σοκάκια της παλιάς πόλης 
καταλήγοντας στην κεντρική πλατεία, την Πλάθα Μαγιόρ και 
δοκιμάστε μια ζεστή σοκολάτα στην φημισμένη Chocolatería 
San Ginés.
3η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο - Μαδρίτη
Πρωινή αναχώρηση για την πιο ιστορική πόλη της Ισπανίας, 
το μεσαιωνικό Τολέδο. Ένα φυσικό απόρθητο οχυρό (λόγω του 
ποταμού Τάγου) που υπάρχει από την εποχή των Ρωμαίων. 
Η πόλη των τριών πολιτισμών (Άραβες-Εβραίοι-Χριστιανοί) 
και η πόλη του Δον Κιχώτη και των Caballeros του Θερβάντες. 

Το διαμάντι στο στέμμα της Ισπανικής αυτοκρατορίας του 
15ου και 16ου αιώνα, όταν ο ήλιος δεν έδυε ποτέ στην 
αυτοκρατορία. Την πόλη όπου έζησε και μεγαλούργησε ο 
Ελ Γκρέκο. Ένα μουσείο από μόνο του. 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 El Greco, 
όπως το Expolio και τη συλλογή Αποστόλων, καθώς και 
πίνακες των Tiziano, Rafaello και Caravaggio. Στη συνέχεια, 
στην εκκλησία του Santo Tome (Αγίου Θωμά), θα θαυμάσουμε 
το σημαντικότερο και μεγαλύτερο έργο του Γκρέκο "Η Ταφή του 
Κόμητα οργκάθ", ένα αριστούργημα που αποτυπώνει όλες τις 
επιρροές και τεχνοτροπίες του περίφημου Κρητικού ζωγράφου. 
Κατηφορίζοντας προς την Εβραϊκή συνοικία θα συναντήσουμε 
το σπίτι του Γκρέκο, όπου έζησε με την γυναίκα του Ιερωνύμη 
και τον γιο του Γιώργο-Μανώλη. Ακολουθεί επίσκεψη σε ένα 
εργοστάσιο με "Damasquinadο", της περίφημης Τολεδανικής 
τέχνης που προέρχεται από την μακρινή Δαμασκό και βασίζεται 
στην εργασία επάνω σε ατσάλι. Επιστροφή στη Μαδρίτη.
4η μέρα: Μαδρίτη, Ελεύθερη μέρα, 
Προαιρετική εκδρομή στη Σεγκόβια
Ελεύθερη μέρα. Σας προτείνουμε μια προαιρετική εκδρομή στο 
άλλο στολίδι της Καστίλης, τη Σεγκόβια, παλιά πρωτεύουσα των 
βασιλείων του κέντρου και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς 
της UNESCO. Μέσα από μία καταπράσινη διαδρομή θα 
προσεγγίσουμε την πόλη, όπου θα δούμε το περίφημο 
Ρωμαϊκό υδραγωγείο του 1ου μ.Χ. αιώνα, που παρείχε νερό 
στην πόλη μέχρι και τον 19ο αιώνα. Το Alcazar de Segovia είναι 
από τα ομορφότερα και πιο καλοδιατηρημένα οχυρά παλάτια 
του 13ου αιώνα. Θα επισκεφθούμε την εβραϊκή συνοικία με τις 
πρώην ιστορικές συναγωγές που σήμερα είναι εκκλησίες και 
τον Καθεδρικό ναό, ένα αριστούργημα της Βασκο-καστιλιανής 
γοτθικής εποχής. Αλλά η Σεγκόβια δεν είναι μόνο μνημεία. Είναι 
η γαστρονομική πρωτεύουσα της Καστίλης, πασίγνωστη για το 
αρνάκι στον φούρνο, το cochinillo (γουρουνάκι ημερών) και το 
Jamon Iberico. 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.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης 
ΑΘΗΝΑ-ΜΑΔΡΙΤΗ-ΑΘΗΝΑ • Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* 
• 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 αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: € 145
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με 
την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
Για τους πελάτες που θα επιλέξουν τις αναχωρήσεις 13/6,11,18, 
25/7, 1,8,15/8: Δώρο η εκδρομή στη Σεγκόβια

Αναχ.: 13,14,26 Ιουνίου, 11,17,18,25,31 Ιουλίου 
1,8, 14,15 Αυγούστου - 5 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο 14/6
26/6

17,31/7, 
14/8

13/6, 
11,18, 25/7, 

1,8,15/8
∆ίκλινο 585 565 575
3ο άτ. έως 12 ετ. 525 505 515
Μονόκλινο 765 735 755

ΜΑ∆ΡΙΤΗΤΟΛΕ∆Ο

MUSEO DE PRADO

ΣΕΓΚΟΒΙΑ



77

στην "άλλη Βαρκελώνη". Θα δούμε το περίφημο Parque Guell 
του Gaudi, μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO 
και θα προσεγγίσουμε το γήπεδο της Barcelona, το Camp 
Nou, όπου θα σταματήσουμε για φωτογραφίες. Επόμενη 
στάση μας, το ιστορικό κέντρο της πόλης και τα στενάκια 
της συνοικίας El Born με την γοτθική εκκλησία Santa Maria 
del Mar. Στη συνέχεια θα δούμε το Hospital Sant Pau, το 
μεγαλύτερο μοντερνιστικό συγκρότημα του κόσμου και μνημείο 
της UNESCO, του μεγάλου αρχιτέκτονα Lluis Domenech I 
Montaner, ένα νοσοκομείο βγαλμένο από παραμύθι και θα 
καταλήξουμε στον λόφο Montjuik, όπου θα θαυμάσουμε το 
μαγικό σιντριβάνι, ένα πρόγραμμα φωτός, νερού και μουσικής 
σε ένα μοναδικό περιβάλλον. 
3η μέρα: Βαρκελώνη, Τζιρόνα, Φιγκέρες/Μουσείο Νταλί 
Η ολοήμερη ξενάγηση μας θα αρχίσει από την Girona, μια 
πανέμορφη πόλη στις όχθες του ποταμού Onar με πανέμορφα 
ζωγραφιστά σπίτια. Θα θαυμάσουμε τον Καθεδρικό ναό της 
πόλης και θα περπατήσουμε στην πρώην εβραϊκή συνοικία, 
όπου ζούσαν οι Σεφαρδίτες - οι Εβραίοι της Ισπανίας. Μετά 
από έναν καφέ θα συνεχίσουμε προς το Figueres, την πόλη 
του Σαλβαδόρ Νταλί. Στο μουσείο του θα δούμε την μεγαλύτερη 
συλλογή έργων του παγκοσμίως, από τα νεανικά του χρόνια 
έως τον θάνατό του. Σε πολλά από τα έργα του εμφανίζεται η 
Γκαλά, η γυναίκα και ο έρωτας της ζωής του, ενώ στο κέντρο 
του μουσείου βρίσκεται ο τάφος του στον χώρο και στην 

πόλη που τον τίμησε όσο κανείς άλλος. Βγαίνοντας από το 
μουσείο απολαύστε επίσης την έκθεση κοσμημάτων, που 
αποτελείται από 37 μοναδικά κοσμήματα τα οποία σχεδίασε 
ο πολυτάλαντος ζωγράφος. Επιστροφή αργά το απόγευμα στη 
Βαρκελώνη.
4η μέρα: Βαρκελώνη, Ελεύθερη μέρα
Ελεύθερη μέρα. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την περίφημη 
κεντρική αγορά La Boqueria, όπου μπορείτε να δοκιμάσετε 
τα διάσημα ισπανικά αλλαντικά, το περίφημο Jamon Pata 
Negra, εξωτικά φρούτα και να φάτε φρέσκα ψάρια και 
tapas. Η μεγαλύτερη και παλαιότερη αγορά τα Ισπανίας σας 
περιμένει να γευτείτε τα υπέροχα προϊόντα της. Επισκεφθείτε 
επίσης το μουσείο του μεγαλύτερου ζωγράφου του 20ου 
αιώνα, του Πάμπλο Πικάσο, δείτε το πάρκο Ciutadella, που 
κατασκευάστηκε για την παγκόσμια έκθεση του 1888 και δίπλα 
του δεσπόζει η Αψίδα του Θριάμβου ή ανεβείτε με το τελεφερίκ 
στον λόφο Montjuik.
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.

1η μέρα: Αθήνα - Βαρκελώνη, Ξενάγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα 
της Καταλονίας και δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας, 
την Βαρκελώνη. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο και η πρώτη 
μας περιπατητική ξενάγηση στην πόλη θα ξεκινήσει από το 
Ιστορικό της κέντρο, την Γοτθική Συνοικία, γνωστή ως Barrio 
Gotico, με τα πανέμορφα πέτρινα σοκάκια και σήμα κατατεθέν 
της τον εντυπωσιακό Καθεδρικό ναό της Αγίας Ευλαλίας. Θα 
περπατήσουμε στον εμπορικό δρόμο Porta del Angel, όπου 
μπορείτε να κάνετε τα ψώνια σας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Το απόγευμα θα περπατήσουμε στην ομορφότερη και 
ακριβότερη λεωφόρο της Βαρκελώνης, την Paseo de Gracia. 
Θα δούμε τα καλύτερα ξενοδοχεία της πόλης με τα εστιατόριά 
τους μέχρι 3 αστέρια Michelin, τις ακριβότερες φίρμες ρούχων 
των διασημότερων οίκων μόδας του κόσμου, αλλά κυρίως 
θα θαυμάσουμε τα δύο διασημότερα σπίτια του μεγάλου 
αρχιτέκτονα Antonio Gaudi, το Casa Battlo και το Casa Mila, 
καθώς και τα σπίτια των καλύτερων αρχιτεκτόνων της εποχής - 
του Lluis Domenech I Montaner, του Puig I Cadafalch, του Enric 
Sagnier και πολλών άλλων. Για το βράδυ σας προτείνουμε να 
παρακολουθήσετε Flamenco στην πατρίδα του και να αφεθείτε 
στον έντονο και γεμάτο πάθος ρυθμό του.
2η μέρα: Βαρκελώνη, Ξενάγηση
Η πρωινή μας ξενάγηση αρχίζει από τον επιβλητικό ναό της 
Sagrada Familia, το σημαντικότερο έργο του Gaudi και το 
πιο επισκέψιμο μνημείο της Βαρκελώνης. Συνεχίζουμε με το 
ολυμπιακό χωριό, το ολυμπιακό λιμάνι και την Barceloneta, 
το παλιό ψαροχώρι με τις πανέμορφες παραλίες, περνάμε 
από την μεγαλύτερη και εμπορικότερη πλατεία - την Plaza 
Cataluna - και καταλήγουμε στον πασίγνωστο πεζόδρομο 
Las Ramblas με την αγορά των λουλουδιών, τους υπαίθριους 
καλλιτέχνες και την αστείρευτη ζωντάνια του. Συνεχίζοντας 
στην Ramblas θα δούμε την βρύση καναλέτας - να πιείτε 
νερό για να επιστρέψετε ξανά στην Βαρκελώνη σύμφωνα με 
την τοπική παράδοση. Περπατώντας, θα δούμε την Plaza 
Real και στο τέλος του πεζόδρομου το πελώριο άγαλμα του 
Κολόμβου. Ανηφορίζοντας προς τον λόφο Montjuik (λόφο των 
Εβραίων) θα δούμε το ολυμπιακό Στάδιο με σχεδόν όλες τις 
εγκαταστάσεις της ολυμπιάδας του 1992. Η επόμενη στάση 
μας είναι το Ισπανικό χωριό, μια μικρογραφία της Ισπανίας, 
που κατασκευάστηκε για την παγκόσμια έκθεση του 1929. 
Για το απόγευμα σας προτείνουμε μία προαιρετική ξενάγηση 

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

Αναχ.: 13,14,26,27 Ιουνίου, 3,10,11,17,18,24,25,31 Ιουλίου, 
1,7,8,9,14,15,16,21,22,23,28,29 Αυγούστου, 4,9,11,18,22 Σεπτεµβρίου - 5 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο FIRA
CONGRESS 4*

SANSI
DIPUTACIO 4* sup

BARCELO
SANTS 4* sup

GARGALLO
CIUTADELLA 4*

∆ίκλινο 535 575 665 685

3ο άτοµο έως 12 ετών 475 515 605 625

Μονόκλινο 675          715 865 845

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Β Α Ρ Κ Ε Λ Ω Ν Η

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΑΘΗΝΑ-ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ-ΑΘΗΝΑ με απ΄ ευθείας πτήσεις της AEGEAN 
AIRLINES • 1 αποσκευή 23 κιλών και 1 χειραποσκευή 8 κιλών ανά επιβάτη • Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* • Πρωινό μπουφέ 
καθημερινά • Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές με κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο βάσει προγράμματος • Επίσημος ελληνόφωνος 
ξεναγός-συνοδός του γραφείου μας• Ενημερωτικά έντυπα, χάρτες • Φ.Π.Α. • Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης)
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων • ο δημοτικός φόρος στα ξενοδοχεία • Είσοδοι σε μουσεία, 
ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Φιγκέρε ς /Μουσε ίο  Ν ταλ ί ,  Τ ζ ι ρόνα

• ∆ύο ξεναγήσεις στη Βαρκελώνη
• Επίσκεψη στο Μουσείο του Σαλβαδόρ Νταλί στο Φιγκέρες 

• Επίσκεψη στην πανέµορφη Τζιρόνα

SAGRADA FAMILIA
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Μ Α ∆ Ρ Ι Τ Η  -  Α Ν ∆ Α Λ Ο Υ Σ Ι Α
1η μέρα: Αθήνα - Μαδρίτη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μαδρίτη. Άφιξη, 
μεταφορά στο ξενοδοχείο και πρώτη γνωριμία με την πόλη, 
περπατώντας στην Gran Via, την Plaza Mayor, την Puerta del 
Sol κλπ. Προαιρετικά,  προτείνεται μία ξενάγηση-περιήγηση με 
τον αρχηγό μας στα πιο ενδιαφέροντα σημεία της πόλης (πέραν 
όσων θα δούμε στην προγραμματισμένη ξενάγηση) για να 
γνωρίσετε την Μαδρίτη των Βουρβόνων, τις βόρειες συνοικίες 
της με το εντυπωσιακό στάδιο της Real, το Santiago Bernabeu, 
την Puerta de Europa, την Plaza de Toros, την Αρένα της 
πόλης, την Plaza Colón με το Αρχαιολογικό Μουσείο, την 
πλατεία Ισπανίας με το τεράστιο μνημείο του Θερβάντες, το 
περίφημο Αιγυπτιακό μνημείο Debod, το πάρκο Retiro και την 
ιστορικότερη πλατεία της πόλης, την Plaza Mayor.
2η μέρα: Μαδρίτη - Κόρδοβα - Σεβίλλη
Αρχίζει σήμερα η εκδρομή στην Ανδαλουσία. Διασχίζοντας το 
οροπέδιο της θρυλικής Manchas όπου έκανε τα ανδραγαθήματά 
του ο Δον Κιχώτης, θα σταματήσουμε στην υπέροχη Κόρδοβα, 
τη "Μέκκα της Δύσης", όπως την αποκαλούσαν στα χρόνια της 
ακμής του χαλιφάτου στην Ισπανία. Στο κέντρο της παλιάς πόλης 
θα δούμε το περίφημο τζαμί Mezquita de Cordoba, ένα μνημείο 
ασύγκριτης αρχιτεκτονικής και διακόσμησης, στηριγμένο σε 
ένα δάσος από 850 μαρμαροκολόνες, πολλές τις οποίες φέρουν 
ελληνιστικά κιονόκρανα. Συνεχίζουμε για τη Σεβίλλη, την 
πρωτεύουσα της Ανδαλουσίας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Σεβίλλη, Ξενάγηση
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης θα δούμε τις 
περίφημες πλατείες Αμερικής και Ισπανίας και θα επισκεφθούμε 
το Αλκαζάρ, το Αραβοχριστιανικό παλάτι του 9ου αιώνα 
με πανέμορφα πάτιος και χώρους διακοσμημένους με τον 
μοναδικό αραβικό τρόπο. Δίπλα δεσπόζει ο τεράστιος γοτθικός 
Καθεδρικός ναός με τον τάφο του Χριστόφορου Κολόμβου και 
το ύψους 93 μέτρων καμπαναριό-παλιό μιναρέ Χιράλδα, το 
μόνο τμήμα που σώζεται από το παλιό τζαμί. Στη συνέχεια θα 
περπατήσουμε στη συνοικία Santa Cruz με τα γραφικά σοκάκια, 
τα μεσαιωνικά κτίρια και τα ανθοστόλιστα μπαλκόνια. Για το 
βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε ένα φλαμένκο 
στην πόλη που γεννήθηκε και να αφεθείτε στον γεμάτο πάθος 
ρυθμό του. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
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, κτισμένη πάνω σε 
ένα εντυπωσιακό φαράγγι, όπου θα απολαύσουμε τη μοναδική 
θέα, θα δούμε την παλαιότερη αρένα της Ισπανίας και θα 
περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια που ενέπνευσαν τους 
ρομαντικούς ποιητές του 19ου αιώνα, αλλά και τον Χέμινγουεϊ 
στο "Για ποιον χτυπά η καμπάνα". Συνεχίζουμε για τη Γρανάδα. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Γρανάδα, Ξενάγηση - Μαδρίτη
Σήμερα θα δούμε το σημαντικότερο αραβικό μνημείο της 
Ισπανίας, την Αλάμπρα, ένα αριστούργημα ισλαμικής τέχνης 
του 14ου αιώνα. Δίπλα της βρίσκονται οι υπέροχοι κήποι 
Χεναραλίφε, οι "Κήποι του Παραδείσου" με δέντρα, λουλούδια 
και νερά, που θα μας παρασύρουν σε έναν κόσμο στοχασμού 
και χαλάρωσης. Αναχώρηση για τη Μαδρίτη.
6η μέρα: Μαδρίτη, Ξενάγηση 
(Απογευματινή προαιρετική εκδρομή στη Σεγκόβια)
Πρωινή ξενάγηση στην σημαντικότερη ίσως Πινακοθήκη του 
κόσμου, το Πράδο. Τα περισσότερα από 10.000 έργα της 
συλλογής του, προσφέρουν ένα μοναδικό ταξίδι στον Χρόνο και 
στο Χρώμα. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην πιο μποέμ 
συνοικία του κέντρου της Μαδρίτης, στο περίφημο Barrio de las 
Letras, την γειτονιά των τεχνών, όπου έζησαν και δημιούργησαν 
πολλοί από τους σπουδαίους ζωγράφους και λογοτέχνες της 
Ισπανίας (Θερβάντες, Λόπε δε Βέγα, Λόρκα). Εδώ χτυπάει η 
νυχτερινή ζωή της πόλης με cervecerias (μπυραρίες), tapas, 
Jazz club κτλ. Η ξενάγησή μας ολοκληρώνεται στην καρδιά της 
Μαδρίτης των Αψβούργων, ιστορικό και εμπορικό κέντρο της 
πόλης. Για το απόγευμα σας  προτείνουμε μια προαιρετική 
εκδρομή στο άλλο στολίδι της Καστίλης, τη Σεγκόβια. Μέσα 
από μία καταπράσινη διαδρομή θα προσεγγίσουμε την πόλη με 
το περίφημο Ρωμαϊκό υδραγωγείο. Το Alcazar de Segovia είναι 
από τα ομορφότερα και πιο καλοδιατηρημένα οχυρά παλάτια 
του 13ου αιώνα. Θα επισκεφθούμε την εβραϊκή συνοικία και 
τον Καθεδρικό ναό, ένα αριστούργημα της Βασκο-καστιλιανής 
γοτθικής εποχής. Αλλά η Σεγκόβια δεν είναι μόνο μνημεία. Είναι 
η γαστρονομική πρωτεύουσα της Καστίλης, πασίγνωστη για το 
αρνάκι στον φούρνο, το cochinillo (γουρουνάκι ημερών) και το 
Jamon Iberico.
7η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο - Μαδρίτη
Πρωινή αναχώρηση για το Τολέδο, όπου θα περιπλανηθούμε 
στα στενά δρομάκια της μεσαιωνικής πόλης, θα επισκεφθούμε 

Μαδρ ί τη ,  Κόρδοβα ,  Σ εβ ίλλη ,  Ρόν τα /Λευκά  Χωρ ιά /Pueb lo s  B l ancos ,  Γρανάδα ,  Τολέδο ,  ( Σ ε γκόβ ια )

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής 
θέσης ΑΘΗΝΑ-ΜΑΔΡΙΤΗ-ΑΘΗΝΑ με απ΄ ευθείας πτήσεις της 
Aegean Airlines • 1 αποσκευή 23 κιλών και 1 χειραποσκευή 
8 κιλών ανά επιβάτη • Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά, 3 δείπνα μπουφέ συνολικά (2 
στη Σεβίλλη και 1 στη Γρανάδα) • Μεταφορές, περιηγήσεις 
βάσει προγράμματος με κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο 
• Επίσημος ελληνόφωνος ξεναγός-συνοδός ξεναγήσεις, 
του γραφείου μας • Ενημερωτικά έντυπα, χάρτες • Φ.Π.Α. 
• Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης).
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επί-
ναυλοι καυσίμων • Είσοδοι σε μουσεία, ιστορικούς και 
αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, 
προτεινόμενο κλπ. 

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

 

• Επίσκεψη στα Λευκά Χωριά και στο Τολέδο 
• Εξασφαλισµένη είσοδος στο παλάτι της Αλάµπρα

ΙΣΠΑΝΙΑ

Μαδρίτη

Κόρδοβα

Γρανάδα

Τολέδο

Σεγκόβια

Σεβίλλη

Ρόντα

την εκκλησία του Santo Tomé και τον Καθεδρικό ναό με πίνακες 
του Ελ Γκρέκο, καθώς και ένα εργοστάσιο με "Damasquinadο". 
Επιστροφή στη Μαδρίτη. Για το απόγευμα σας προτείνουμε 
να επισκεφθείτε την αριστοκρατική συνοικία Salamanca με 
τα κομψά καταστήματα. Απολαύστε τον καφέ σας στην Plaza 
Oriente με θέα το παλάτι, περιπλανηθείτε στα σοκάκια της 
παλιάς πόλης καταλήγοντας στην κεντρική πλατεία, την Plaza 
Mayor και δοκιμάστε μια ζεστή σοκολάτα στην φημισμένη 
Chocolatería San Ginés.
8η μέρα: Μαδρίτη - 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.

Αναχ.: 22,23,30 Ιουνίου, 7,13,14,21,27,28 Ιουλίου  
4,5,10,11,12,18,19,24,25  Αυγούστου

1,5,8 Σεπτεµβρίου - 8 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 785

3ο άτοµο έως 12 ετών 725

Μονόκλινο 995

ΓΡΑΝΑ∆Α



79

1η μέρα: Αθήνα - Πάλμα Ντε Μαγιόρκα
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και  πτήση μέσω 
ενδιάμεσου σταθμού για το μεγαλύτερο νησί της 
Ισπανίας και το 7ο στην Μεσόγειο, την Μαγιόρκα. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
2η - 6η μέρα: Αθήνα - Πάλμα Ντε Μαγιόρκα
Ημέρες ελεύθερες για να απολαύσετε τις ομορφιές 
του κοσμοπολίτικου νησιού της Ισπανίας. 
Εξερευνείστε την πρωτεύουσα του νησιού Πάλμα Ντε 
Μαγιόρκα (Ciutat), στην αρχιτεκτονική της οποίας 
διακρίνεται τόσο το αραβικό όσο και το καταλανικό 
στοιχείο. Δείτε το παλάτι της Αλμουδάινας 
(θερινή  κατοικία του βασιλιά της Ισπανίας), τον 
εμβληματικό Καθεδρικό ναό - ορόσημο της πόλης 
και το γοτθικό κάστρο Μπελβέρ του 13ου αιώνα με 
την εξαιρετική θέα. Περπατείστε στην παλιά πόλη 
με τους μεσαιωνικούς δρόμους και τα γραφικά 
σοκάκια. Μπορείτε επίσης να λάβετε μέρος σε µια 
προαιρετική εκδρομή στην παραδοσιακή πολιτεία 
της ενδοχώρας, την Βαλντεµόσα, να επισκεφθείτε 
το μεσαιωνικό καστροµονάστηρο της Καρτούζα 
(Cartuja), όπου έζησε ο Σοπέν µε τη Γεωργία Σάνδη 
το 1838, καθώς και το πολιτιστικό κέντρο Costa Nord 
de Valldemossa, το οποίο χρηματοδοτείται από τον 
ηθοποιό Μάικλ Ντάγκλας. Επίσης, μην παραλείψετε 
να επισκεφθείτε το πανέμορφο "Σπήλαιο του 
Δράκου" που βρίσκεται το γραφικό λιμανάκι 
του Πόρτο Κρίστο, με σταλακτίτες, σταλαγμίτες 
μοναδικών σχημάτων και με μια από τις μεγαλύτερες 
υπόγειες λίμνες του κόσμου, (μήκος περίπου 1150 
μέτρα και πλάτος 30 μέτρα). Στην πραγματικότητα 
πρόκειται για τέσσερις σπηλιές που ενώνονται 
μεταξύ τους. ονομάζονται Black Cave (μαύρη 

σπηλιά), White Cave (λευκή σπηλιά), Cave of Luis 
Salvador (σπηλιά του Λούις Σαλβαντόρ) και Cave of 
the French (η σπηλιά των Γάλλων).  Εκεί, μπορείτε 
να απολαύσετε ένα 10λεπτο κονσέρτο κλασσικής 
μουσικής από μια μικρή ορχήστρα μουσικών που 
βρίσκονται σε 4 φωτισμένες βαρκούλες μέσα στη 
λίμνη. Μία μοναδική εμπειρία καθώς το τοπίο είναι 
μαγευτικό. Ακόμα, μπορείτε να επισκεφθείτε µε 
προαιρετικές εκδρομές τα γειτονικά πανέμορφα 
νησιά Ίµπιζα και Μινόρκα. Απολαύστε θερινές 
διακοπές, μεσογειακές πλαζ και ζωή διακοπών. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Πάλμα Ντε Μαγιόρκα - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: € 235

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: € 235

Αναχ.: 31 Ιουλίου
7 Αυγούστου  - 7 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 795

3ο άτοµο έως 12 ετών 735

Μονόκλινο 995
Αναχ.: 8 Αυγούστου - 9 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο  895
3ο άτοµο έως 12 ετών 835
Μονόκλινο 1175

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής 
θέσης μέσω ενδιάμεσου σταθμού με Swiss Airlines 
και Lufthansa • Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά • 6 Δείπνα σε μπουφέ 
καθημερινά • Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο-
ξενοδοχείο • Τοπικός αντιπρόσωπος • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • 
Φ.Π.Α. • Ενημερωτικά έντυπα / χάρτες.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και 
επίναυλοι καυσίμων • ο δημοτικός φόρος στα ξενοδοχεία 
• Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα • Ό,τι 
αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού με Iberia Airlines • Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* • Εξασφαλισμένο 
late check out στο ξενοδοχείο την τελευταία ημέρα • Πρωινό μπουφέ καθημερινά 
• Δείπνο μπουφέ καθημερινά • Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο-ξενοδοχείο 
• Τοπικός αντιπρόσωπος • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους 
εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α. • Ενημερωτικά έντυπα / χάρτες
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων • ο δημοτικός 
φόρος στα ξενοδοχεία • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα • Ό,τι 
αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Στην άλλη πλευρά της Μεσογείου βρίσκεται η Μαγιόρκα, το μεγαλύτερο νησί των Βαλεαρίδων 
και ένα από τα μεγαλύτερα της Μεσογείου. Το νησί χαρακτηρίζεται από απίστευτης ομορφιάς 
τοπία, καταπράσινους λόφους, παραλίες με ρομαντικούς και απόμερους κολπίσκους, δαντελωτές 
ακρογιαλιές, μεγάλης έκτασης αμμώδεις παραλίες και καταγάλανα νερά, που σε συνδυασμό με το 
μεσογειακό της κλίμα και την καταλανική της φιλοξενία, συγκαταλέγεται στους πιο αγαπημένους 
προορισμούς διακοπών των Ευρωπαίων. Για όσους αναζητούν τη φυσική ομορφιά και την 
ποικιλομορφία των τοπίων, η Μαγιόρκα είναι μια ιδανική πρόταση!

Μ Α Γ Ι Ο Ρ Κ Α ,   ∆ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ
Τ ο  κ ο σ µ ο π ο λ ί τ ι κ ο  ν η σ ί  τ η ς  Ι σ π α ν ί α ς !

Τ Ε Ν Ε Ρ Ι Φ Η ,   ∆ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ

Η Τενερίφη είναι ένας προορισμός για όλο το χρόνο και μοναδικό καταφύγιο για 
τους λάτρεις του ήλιου και των παραλιών! Το μεγαλύτερο νησί των Καναρίων 
Νήσων είναι γεμάτο αντιθέσεις. Από την μία ο καταπράσινος βορράς με κάποια 
με τα βασικά θέρετρα, όπως η Σάντα  Κρουζ ντε Τενερίφε και το Πουέρτο ντε λα 
Κρουζ και από την άλλη το ξερό και αφρικανικό κλίμα στο νότιο τμήμα του νησιού, 
με κύρια θέρετρα τo Πλάια ντε λας Αμέρικας και το Λος Κριστιάνος.  Έξω από τις 
βορειοδυτικές ακτές της Αφρικής, το μεγαλύτερο από τα νησιά του συμπλέγματος 
των Καναρίων Νήσων προσφέρει ανέμελες διακοπές σε έναν τόπο με μοναδική, 
ιδιαίτερη φυσική ομορφιά. Η Τενερίφη θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι 
ολόκληρη η Γη σε μικρογραφία, καθώς οι εναλλαγές της φύσης και των τοπίων 
της είναι τεράστιες. 
1η μέρα: Αθήνα - Τενερίφη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το 
μεγαλύτερο και πιο πολυπληθές από τα επτά Κανάρια Νησιά, την Τενερίφη. Άφιξη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση 
2η - 8η μέρα: Τενερίφη
Ημέρες ελεύθερες για να εξερευνήσετε ένα από τα μαργαριτάρια του Ατλαντικού 
ωκεανού. Απολαύστε τις πιο γνωστές παραλίες - τις Λος Κριστιάνος, Λος 
Γκιγκάντες, Λας Αμέρικας, Λας Γκαγιέτας, Πουέρτο Ντε Λα Κρουθ. Προτείνουμε 
να νοικιάσετε αυτοκίνητο και να επισκεφθείτε το βόρειο τμήμα του νησιού και 
το όρος Τέιντε, το μοναδικό εν ενεργεία ηφαίστειο στην Ευρώπη, η περίμετρός 
του οποίου φτάνει τα 14 χιλιόμετρα. Εμπειρία μοναδική η ανάβαση με τελεφερίκ 
στο Pico Teide - η θέα ανεβαίνοντας στην κορυφή είναι μοναδική! Επισκεφθείτε 
το ορεινό γραφικό χωριουδάκι Πορτίγιο και την κοιλάδα ορόταβα. Η φύση είναι 
εκπληκτική, οι ντόπιοι φιλόξενοι και η κουζίνα γευστικότατη. Μην παραλείψετε 
επίσης το Parque Loro, το πάρκο με τους παπαγάλους, αλλά και το σόου με τα 
δελφίνια. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
9η μέρα: Τενερίφη - Αθήνα 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Τενερίφης για την βραδινή πτήση της επιστροφής 
μας. Άφιξη νωρίς το πρωί στην Αθήνα. 

Το  νησ ί  τη ς  α ιών ια ς  άνο ι ξη ς

ΜΑΓΙΟΡΚΑ ΤΕΝΕΡΙΦΗ

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Κ Λ Α Σ Σ Ι Κ Η   Ι Σ Π Α Ν Ι Α
1η μέρα: Αθήνα - Μαδρίτη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μαδρίτη. Άφιξη, 
μεταφορά στο ξενοδοχείο και πρώτη γνωριμία με την πόλη, 
περπατώντας στην Gran Via, την Plaza Mayor, την Puerta 
del Sol κλπ. Προαιρετικά, προτείνεται μία ξενάγηση-
περιήγηση με τον αρχηγό μας στα πιο ενδιαφέροντα σημεία 
της πόλης (πέραν όσων θα δούμε στην προγραμματισμένη 
ξενάγηση) για να γνωρίσετε την Μαδρίτη των Βουρβόνων, 
τις βόρειες συνοικίες της με το εντυπωσιακό στάδιο της Real, 
το Santiago Bernabeu, την Puerta de Europa, την Plaza 
de Toros, την Plaza Colón με το Αρχαιολογικό Μουσείο, την 
πλατεία Ισπανίας με το τεράστιο μνημείο του Θερβάντες, το 
περίφημο Αιγυπτιακό μνημείο Debod, το πάρκο Retiro και 
την ιστορικότερη πλατεία της πόλης, την Plaza Mayor. 
2η μέρα: Μαδρίτη, Ξενάγηση 
Πρωινή ξενάγηση στην σημαντικότερη ίσως Πινακοθήκη 
του κόσμου, το Πράδο. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε 
στην πιο μποέμ συνοικία του κέντρου της Μαδρίτης, στο 
περίφημο Barrio de las Letras, την γειτονιά των τεχνών, 
όπου έζησαν και δημιούργησαν πολλοί από τους σπουδαίους 
ζωγράφους και λογοτέχνες της Ισπανίας (Θερβάντες, Λόπε 
δε Βέγα, Λόρκα). Εδώ χτυπάει η νυχτερινή ζωή της πόλης με 
cervecerias (μπυραρίες), tapas, Jazz club κτλ. Η ξενάγησή μας 
ολοκληρώνεται στην καρδιά της Μαδρίτης των Αψβούργων, 
ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης. Για το απόγευμα 
σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την αριστοκρατική συνοικία 
Salamanca με τα κομψά καταστήματα. Απολαύστε τον καφέ 
σας στην Plaza Oriente με θέα το παλάτι, περιπλανηθείτε 
στα σοκάκια της παλιάς πόλης καταλήγοντας στην κεντρική 
πλατεία, την Plaza Mayor και δοκιμάστε μια ζεστή σοκολάτα 
στην φημισμένη Chocolatería San Ginés.  
3η 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 πίνακες 
του Ελ Γκρέκο, καθώς και ένα εργοστάσιο με "Damasquinadο". 
Επιστροφή στη Μαδρίτη. 

4η μέρα: Μαδρίτη - Κόρδοβα - Σεβίλλη
5η μέρα: Σεβίλλη, Ξενάγηση
6η μέρα: Σεβίλλη - Ρόντα - Λευκά Χωριά/Pueblos Blancos - 
Γρανάδα
Αναλυτική περιγραφή των ανωτέρω ημερών στο 8ήμερο 
πρόγραμμά μας "ΜΑΔΡΙΤΗ - ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ"

7η μέρα: Γρανάδα - Βαλένθια 
Σήμερα θα δούμε το σημαντικότερο αραβικό μνημείο της 
Ισπανίας, την Αλάμπρα, ένα αριστούργημα ισλαμικής τέχνης 
του 14ου αιώνα. Δίπλα της βρίσκονται οι υπέροχοι κήποι 
Χεναραλίφε, οι "Κήποι του Παραδείσου" με δέντρα, λουλούδια 
και νερά, που θα μας παρασύρουν σε έναν κόσμο στοχασμού 
και χαλάρωσης. Αναχώρηση για την πιο τυπική μεσογειακή 
πόλη της Ισπανίας, τη Βαλένθια, την πρωτεύουσα του Λεβάντε, 
όπως λέγεται στα Ισπανικά η ανατολική πλευρά της Ισπανίας. 
Άφιξη νωρίς το απόγευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Βαλένθια - Βαρκελώνη 
Πανοραμική περιήγηση της πόλης με την αρχιτεκτονική και 
πολιτισμική παράδοση των χιλίων χρόνων της ιστορίας 
της. Σήμερα η Βαλένθια θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 
ως μια από τις πιο μοντέρνες πόλεις της Ευρώπης. Θα 
περάσουμε από την παλιά πόλη και θα δούμε το Δημαρχείο 
και το παλάτι του Marques de dos Aguas, σημερινό μουσείο 
κεραμικής με την θαυμάσια αλαβάστρινη  πρόσοψή του. Θα 
περπατήσουμε επίσης στην αγορά με το παλιό χρηματιστήριο 
και θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό ναό με τον πύργο 
Mikelet, που θεωρείται σύμβολο της πόλης. Στην συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε για Βαρκελώνη. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Βαρκελώνη 
Σήμερα θα περπατήσουμε στην ομορφότερη και ακριβότερη 
λεωφόρο της Βαρκελώνης, την Paseo de Gracia. Θα δούμε 
τα καλύτερα ξενοδοχεία της πόλης με τα εστιατόριά τους 
μέχρι 3 αστέρια Michelin, τις ακριβότερες φίρμες ρούχων 
των διασημότερων οίκων μόδας του κόσμου, αλλά κυρίως 
θα θαυμάσουμε τα δύο διασημότερα σπίτια του μεγάλου 
αρχιτέκτονα Antonio Gaudi, το Casa Battlo και το Casa Mila, 
καθώς και τα σπίτια των καλύτερων αρχιτεκτόνων της εποχής - 
του Lluis Domenech I Montaner, του Puig I Cadafalch, του Enric 
Sagnier και άλλων. Στη συνέχεια θα δούμε τον επιβλητικό ναό 
της Sagrada Familia, το σημαντικότερο έργο του Gaudi και το 
πιο επισκέψιμο μνημείο της Βαρκελώνης, το ολυμπιακό χωριό, 
το ολυμπιακό λιμάνι και την Barceloneta, το παλιό ψαροχώρι 
με τις πανέμορφες παραλίες. Περνάμε από την μεγαλύτερη και 
εμπορικότερη πλατεία - την Plaza Cataluna - και καταλήγουμε 
στον πασίγνωστο πεζόδρομο Las Ramblas με την αγορά των 
λουλουδιών, την βρύση καναλέτας (σύμφωνα με την τοπική 
παράδοση, όποιος πιεί νερό επιστρέφει στην Βαρκελώνη), 
τους υπαίθριους καλλιτέχνες και την αστείρευτη ζωντάνια 

του. Περπατώντας, θα δούμε την Plaza Real και στο τέλος του 
πεζόδρομου το πελώριο άγαλμα του Κολόμβου. Ανηφορίζοντας 
προς τον λόφο Montjuik (λόφο των Εβραίων) θα δούμε το 
ολυμπιακό Στάδιο με σχεδόν όλες τις εγκαταστάσεις της 
ολυμπιάδας του 1992. Τελευταία στάση μας είναι το Ισπανικό 
χωριό, μια μικρογραφία της Ισπανίας, που κατασκευάστηκε 
για την παγκόσμια έκθεση του 1929. 
10η 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.

Μαδρ ί τη ,  Τολέδο ,  Κόρδοβα ,  Σ εβ ίλλη ,  Ρόν τα /Λευκά  Χωρ ιά /Pueb lo s  B l ancos ,  Γρανάδα ,  Βαλένθ ια ,  Βαρκελώνη

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, 3 δείπνα μπουφέ συνολικά 
(2 στη Σεβίλλη, 1 στη Γρανάδα) • Μεταφορές, περιηγήσεις 
ξεναγήσεις βάσει προγράμματος με κλιματιζόμενο τουριστικό 
λεωφορείο • Επίσημος ελληνόφωνος ξεναγός-συνοδός 
του γραφείου μας • Ενημερωτικά έντυπα, χάρτες • Φ.Π.Α. • 
Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης).
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 
καυσίμων • ο δημοτικός φόρος στα ξενοδοχεία • Είσοδοι σε 
μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους κλπ. • Ό,τι αναγράφεται 
ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

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

Αναχ.: 18,26,27 Ιουλίου,  
6,9,17,23 Αυγούστου - 10 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο 26/7, 9, 23/8 18, 27/7, 6, 17/8

∆ίκλινο 1035 1055

3ο άτοµο έως 12 ετών 975 995

Μονόκλινο 1380 1375

• Επίσκεψη στα Λευκά Χωριά και στο Τολέδο 
• Εξασφαλισµένη είσοδος στο παλάτι της Αλάµπρα

ΙΣΠΑΝΙΑ

Μαδρίτη

Κόρδοβα

Γρανάδα

Τολέδο

Σεβίλλη

Ρόντα

Βαρκελώνη

Βαλένθια

PUEBLOS BLANCOS

ΚΟΡ∆ΟΒΑ

Από 22/6 και κάθε Σάββατο
8 μέρες, από € 795

Ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα
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1η μέρα: Αθήνα - Μπιλμπάο, Ξενάγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μπιλμπάο. 
Φθάνοντας, θα γνωρίσουμε το ιστορικό κέντρο της πόλης 
με την Plaza Nueva, την πλατεία Μιγκέλ ντε Ουναμούνο 
και το Θέατρο Αριάγκα δίπλα στην γέφυρα Arenal, που 
οδηγεί στην Gran Vía de Don Diego López de Haro με τα 
κομψά καταστήματα. 

2η μέρα: Μπιλμπάο, Μουσείο Γκουγκενχάιμ
Πρωινή επίσκεψη στο μουσείο Γκουγκενχάιμ, το σήμα 
κατατεθέν πλέον του Μπιλμπάο - ένα μοναδικό επίτευγμα 
μοντέρνας αρχιτεκτονικής του Frank O. Gehry, που όταν 
εγκαινιάστηκε το 1997, όχι μόνο προκάλεσε παγκόσμια 
εντύπωση, αλλά έδωσε και μια σημαντική παγκόσμια 
προβολή στην πόλη. 

3η μέρα: Μπιλμπάο - Βιτόρια - Παμπλόνα - Σαν Σεμπαστιάν
Πρωινή αναχώρηση για την Βιτόρια, την πρωτεύουσα της 
Χώρας των Βάσκων. Κατά την περιήγησή μας θα δούμε 
τον Καθεδρικό ναό της Σάντα Μαρία, την πλατεία Νίκης 
και την πλατεία Ισπανίας. Συνεχίζουμε για την Παμπλόνα, 
με το έθιμο των San Fermines να την καθιστά παγκόσμιο 
τουριστικό προορισμό. Πόλη γεμάτη στενά δρομάκια, στα 
οποία θα περιηγηθούμε και θα έχουμε χρόνο για καφέ και 
σουβενίρ. Συνεχίζουμε για το πανέμορφο Σαν Σεμπαστιάν, 
την μητρόπολη της γαστρονομίας. 

4η μέρα: Σαν Σεμπαστιάν - Μπιαρίτζ - Σαν Σεμπαστιάν
Κατά τη σημερινή πανοραμική μας ξενάγηση θα 
περπατήσουμε στην παλιά πόλη, θα δούμε με τους 
Καθεδρικούς ναούς, το Δημαρχείο-Καζίνο, τις γέφυρες 
που διασχίζουν τον ποταμό ουρουμέα, τις πλατείες, τα 
αρχοντικά, το παλάτι και το πάρκο Μιραμάρ, τα όμορφα 
γλυπτά και την Concha - την πιο όμορφη παραλία της 
Ισπανίας. Χρόνος ελεύθερος για pintxos - τους περίφημους 
βασκικούς μεζέδες. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το 
κοσμοπολίτικο θέρετρο Μπιαρίτζ, την Γαλλική Χώρα των 
Βάσκων, τόπο διακοπών κάποτε της αγγλικής, γαλλικής, 
ισπανικής και ρωσικής αριστοκρατίας. Περιήγηση στα 
σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης και χρόνος για 
καφέ ή και για επίσκεψη στο Aquarium/Musée de la Mer 
(προαιρετικά). Επιστροφή στο Σαν Σεμπαστιάν. 

5η μέρα: Σαν Σεμπαστιάν - Σανταντέρ - οβιέδο 
Πρωινή αναχώρηση για το Σανταντέρ. Πανοραμικά θα 
δούμε το ιστορικό κέντρο της πόλης, τον Καθεδρικό ναό, 
το Ταχυδρομείο και το περίφημο Καζίνο. Στη συνέχεια θα 
θαυμάσουμε την Santillana del Mar, ένα από τα ωραιότερα 
χωριά της Ισπανίας και θα σταματήσουμε στην Χερσόνησο 
Magdalena με το ανάκτορο. Συνεχίζουμε για το Οβιέδο. 

6η μέρα: οβιέδο - Χιχόν - οβιέδο (Προαιρετική εκδρομή: 
Covadanga, Picos de Europa, Cangas de Onis)
Πρωινή ξενάγηση στο οβιέδο, το διοικητικό, εμπορικό, 
αλλά και το καλλιτεχνικό κέντρο της περιοχής - μια 
υπαίθρια γλυπτοθήκη με περισσότερα από 200 γλυπτά σε 
κάθε γωνιά της. Το μεσημέρι θα μεταβούμε στην Χιχόν, για 
να γνωρίσουμε και το λιμάνι της Αστούριας. Προαιρετικά, 
μπορούμε το απόγευμα να επισκεφθούμε το σπήλαιο της 
Covadanga, απ΄ όπου ξεκίνησε η Reconquista, ο πόλεμος 
της Ανακατάληψης της Ιβηρικής από τους χριστιανούς. 
Θα συνεχίσουμε για τα Picos de Europa, τις κορυφές της 
Ευρώπης, μια περιοχή απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς. 
Τέλος, θα επισκεφθούμε την Cangas de Onis, την 
πρώτη πρωτεύουσα της ελεύθερης από μουσουλμάνους 
Ισπανίας. Επιστροφή στο οβιέδο. 

7η μέρα: οβιέδο - Ρίας Άλτας - Λα Κορούνια
Πρωινή αναχώρηση για τις Ρίας Άλτας, τα φιόρδ του βορρά 
της Γαλικίας. Συνεχίζουμε για το φιόρδ του Ριμπαντέο και 
το απόγευμα φθάνουμε στην Λα Κορούνια, την πόλη με 
τον αρχαιότερο φάρο του κόσμου, τον Φάρο του Ηρακλή, 
ακριβώς στο σημείο όπου ενώνεται ο Ατλαντικός με τον 
Βισκαϊκό κόλπο. 

8η μέρα: Λα Κορούνια - Ρίας Μπάχας - Σαντιάγκο Ντε 
Κομποστέλα 
Σήμερα θα ακολουθήσουμε την περίφημη διαδρομή 
που για αιώνες έκαναν και κάνουν χιλιάδες ταξιδιώτες 
με προορισμό το Σαντιάγκο Ντε Κομποστέλα. Θα 
επισκεφθούμε τον Καθεδρικό του Σαντιάγκο τον 
ιερότερο ίσως ναό της Ιβηρικής και θα περιηγηθούμε στο 
μεσαιωνικό κέντρο της πόλης. Το μεσημέρι θα γνωρίσουμε 
την Ρίας Μπάχας με τα γραφικά ψαροχώρια και τους 
αμπελώνες, όπου παράγεται το περίφημο κρασί Albarino. 
Επιστροφή στο Σαντιάγκο. 

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: € 235

Αναχ.: 20,31 Ιουλίου,  
4,7,13 Αυγούστου - 10 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο 31/7, 7/8 20/7, 4/8, 13/8
∆ίκλινο 995 1045
3ο άτοµο έως 12 ετών 935 985
Μονόκλινο 1415 1395

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΒΟΡΕΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ -  Π Ο Ρ Τ Ο Γ Α Λ Ι Α

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής 
θέσης με ενδιάμεσο σταθμό Αθήνα-Μπιλμπάο, Πόρτο-Αθήνα 
• 1 αποσκευή 23 κιλών και 1 χειραποσκευή 8 κιλών ανά 
επιβάτη • Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* • Πρωινό 
μπουφέ καθημερινά • Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές με 
κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο βάσει προγράμματος • 
Επίσημος ελληνόφωνος ξεναγός-συνοδός του γραφείου μας• 
Ενημερωτικά έντυπα, χάρτες • Φ.Π.Α. • Ασφάλεια ταξιδιού 
(αστικής ευθύνης)
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 
καυσίμων • ο δημοτικός φόρος στα ξενοδοχεία • Είσοδοι 
σε μουσεία, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι 
αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Μπιλµπάο, Βιτόρια, Παµπλόνα, Σαν Σεµπαστιάν, Μπιαρίτζ, Σανταντέρ, Οβιέδο, Χιχόν, Ρίας Άλτας, Λα Κορούνια, Ρίας Μπάχας, Σαντιάγκο Ντε Κοµποστέλα, Πόρτο

9η μέρα: Σαντιάγκο Ντε Κομποστέλα - Πόρτο 
Πρωινή αναχώρηση για το Πόρτο, την πόλη που έδωσε 
τo όνομά της όχι μόνο στο ομώνυμο κρασί, αλλά και στην 
ίδια τη χώρα, την Πορτογαλία. Η απογευματινή ξενάγησή 
μας αρχίζει από την Άνω Πόλη με τον Καθεδρικό ναό, 
τον σιδηροδρομικό σταθμό, το παλάτι Μπόλσα και τον 
ναό του Αγίου Φραγκίσκου. Στην Κάτω Πόλη βρίσκεται 
η περίφημη Rimpeira με τα μεσαιωνικά καλντερίμια, τα 
παραδοσιακά ταβερνάκια και τα ιδιαίτερα rabelos, βάρκες 
άλλης εποχής με τις οποίες μέχρι πρόσφατα μετέφεραν το 
κρασί από τους αμπελώνες στα κελάρια. Δεν θα χάσουμε 
φυσικά την ευκαιρία να επισκεφθούμε τα κελάρια της 
Villa Nova De Gaia για να δοκιμάσουμε το διάσημο κρασί 
Πόρτο. 

10η μέρα: Πόρτο - 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.

Μπιλμπάο
Σαν ΣεμπαστιάνΣαν Σεμπαστιάν

Βιτόρια
Παμπλόνα

ΜπιαρίτζΣανταντέρ

Οβιέδο

Χιχόν

Picos de Europa

Λα ΚορούνιαΛα Κορούνια

Σαντιάγκο

Πόρτο

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΠΟΡΤ
ΟΓΑ

ΛΙΑ

• Επίσκεψη στο µουσείο Γκουγκενχάιµ

ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ
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Οδικά Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Τ Ο Σ Κ Α Ν Η  -  Φ Λ Ω Ρ Ε Ν Τ Ι Α
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 - Φλωρεντία, Ξενάγηση
Άφιξη στην Ανκόνα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα 
της Τοσκάνης, την υπέροχη Φλωρεντία. Άφιξη και ξενάγηση 
στην πόλη της Αναγέννησης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
δούμε και θα θαυμάσουμε τα σημαντικότερα αξιοθέατά της, 
όπως τον επιβλητικό Ντουόμο με το φημισμένο καμπαναριό 
του Τζιότο, το Βαπτιστήριο, την εκκλησία Σάντα Κρότσε, 
την Πόντε Βέκιο και την Πιάτσα ντε λα Σινιορία κ.ά. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο GRAND MEDITERRANEO 4* 
(www.hotelmediterraneofirenze.com) σε ιδανική τοποθεσία 
για τις εξορμήσεις σας στην πόλη. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: Φλωρεντία - Σιένα - Σαν Τζιμινιάνο - Φλωρεντία
Πρωινή αναχώρηση για την πανέμορφη μεσαιωνική Σιένα 
με τα αγέρωχα αρχοντικά, τα στενά καλντερίμια, τις ήσυχες 
πλατείες και τις μαυρισμένες από τον χρόνο εκκλησίες, όλα 
μέσα σε ένα κάδρο από καλοφτιαγμένα τείχη και στέρεους 
πύργους. 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". Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Φλωρεντία, Ελεύθερη μέρα
Προαιρετική εκδρομή στα εντυπωσιακά άγρια τοπία και 
παραλίες των 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. 
Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Φλωρεντία - 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. 
Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: Φλωρεντία - 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.

Σ ι έ να ,  Σαν  Τ ζ ιµ ι ν ι άνο ,  Π ί ζα ,  Λούκα ,  (C inque  Te r re )

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίου ΠΑΤΡΑ-ΑΝΚοΝΑ-ΠΑΤΡΑ, 
σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4) με SUPERFAST ή 
MINOAN • Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο GRAND
MEDITERRANEO 4* • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα • 
Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος • Έμπειρος 
αρχηγός, συνοδός του γραφείου μας • Τοπικός ξεναγός στην 
Φλωρεντία • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους 
εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι πόλεως, check points-parking: 
30 €/άτομο • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα • 
Εισιτήρια πλοιαρίων και τραίνου στο Τσίνκουε Τέρρε • Αχθοφορικά, 
φιλοδωρήματα • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Επιβαρύνσεις καμπινών κατ΄ άτομο με επιστροφή 
(ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ):

4κλινη εξωτερική € 35  /  3κλινη εξωτερική € 65
3κλινη εσωτερική € 35  /  2κλινη εξωτερική €85

2κλινη εσωτερική € 65

Αναχ.: 28/7, 4,11,18,25/8, 1/9 - 7 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο 28/7, 4/8, 11/8 18/8, 25/8 1/9

∆ίκλινο 565 625 655

3ο άτ. έως 12 ετ. 465 525 555

Μονόκλινο 685 745 775

ΙΤΑΛΙΑ

Φλωρεντία

Λούκα

Ρίο Ματζόρε

Σιένα

Πίζα

Περιοχή
Τσίνκουε Τέρρε

Μαναρόλα
Κορνήλια

Βερνάζα
Μόντε Ρόσσο

Ρώμη

Σαν ΤζιμινιάνοΣαν Τζιμινιάνο Ανκόνα

ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

MANAROLA
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Σαλέρνο ,  Σορρέν το ,  Ποζ ι τάνο ,  Αµάλφ ι ,  Κάπρ ι ,  Ποµπη ία ,  Αρχα ία  Ποσε ιδων ία /Πέσ τουµ ,  Νάπολη

Σημειώσεις: • Η ροή των εκδρομών, περιηγήσεων και 
ξεναγήσεων που περιγράφονται ανωτέρω ενδέχεται να 
αλλάξει για την καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος, 
χωρίς να παραλειφθεί κάτι • Σε περίπτωση που οι καιρικές 
συνθήκες δεν θα επιτρέπουν την πλεύση των καραβιών προς 
Ποζιτάνο και Αμάλφι, η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί οδικώς, 
με πούλμαν της γραμμής.

Οδικά Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Κ Ο Σ Τ Ι Ε Ρ Α  Α Μ Α Λ Φ Ι Τ Α Ν Α
&  b e l l a  Ν ά π ο λ η

1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα/Πλοίο
Αναχώρηση από την Αθήνα για το λιμάνι της Πάτρας με 
ενδιάμεση στάση. Επιβίβαση σε σύγχρονο ταχύπλοο για το 
ταξίδι μας προς το Μπάρι. Διανυκτέρευση εν πλω.
2η μέρα: Μπάρι - Σορρέντο - Σαλέρνο
Πρωινή άφιξη στο Μπάρι και αναχώρηση για το γοητευτικό 
Σορρέντο. Φθάνοντας, 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. Επίσης, εδώ 
μπορείτε να γευθείτε το λιμοντσέλο στον τόπο που γεννήθηκε. 
Ελεύθερος χρόνος και συνεχίζουμε για το ιστορικό Σαλέρνο. 
Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 4* στην περιοχή του Σαλέρνο. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Σαλέρνο - Πομπηία - Νάπολη - Σαλέρνο
Πρωινή αναχώρηση 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. 
Μετά την επίσκεψή μας θα συνεχίσουμε για τη Νάπολη. Άφιξη 
και περιήγηση στην όμορφη πόλη. Χρόνος ελεύθερος για να 
κάνετε βόλτες στο ιστορικό της κέντρο, ψώνια, να επισκεφθείτε 
το Εθνικό Αρχαιολογικό μουσείο με τις τοιχογραφίες και τα 
ψηφιδωτά της Πομπηίας ή να γευματίσετε σε παραδοσιακή 
τρατορία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Σαλέρνο - Κοστιέρα Αμαλφιτάνα - Ποζιτάνο - Αμάλφι 
- Σαλέρνο
Σήμερα το πρωί 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.
5η μέρα: Κάπρι … ο κήπος της Εδέμ, το νησί της Dolce Vita
Πρωινή αναχώρηση για το λιμάνι του Σαλέρνο, απ΄ όπου 
θα επιβιβαστούμε σε ταχύπλοο (καιρού επιτρέποντος, 
έξοδα ατομικά) με προορισμό έναν από τους πιο διάσημους 
ταξιδιωτικούς προορισμούς του κόσμου, το κομψό και 
φινετσάτο νησί Κάπρι. Φθάνοντας στη Marina Grande, θα 
ανέβουμε με τελεφερίκ στον οικισμό του κοσμοπολίτικου 
Κάπρι, τη Χώρα, όπου θα επισκεφθούμε τους διάσημους 
κήπους του Αυγούστου και θα θαυμάσουμε τους επιβλητικούς 
βράχους Faraglioni - σήμα κατατεθέν του νησιού. Χρόνος 
ελεύθερος για φαγητό και shopping. Σας προτείνουμε να 
επισκεφθείτε το Ανακάπρι (Άνω Κάπρι), όπου βρίσκεται η 
Villa San Michele και να ανεβείτε με τελεφερίκ στην κορυφή 
του Monte Solaro (589 μέτρα, το ψηλότερο σημείο του νησιού 
με καταπληκτική θέα). Συγκέντρωση στη Marina Grande, 
επιβίβαση στο ταχύπλοο και αναχώρηση για το Σαλέρνο. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Σαλέρνο - Αρχαία Ποσειδωνία/Πέστουμ - Μπάρι/
Πλοίο
Πρωινή αναχώρηση για την αρχαία Ποσειδωνία, το Πέστουμ 
(Paestum, 30 χιλ. νότια του Σαλέρνο), που από τα ερείπιά της 
και τους επιβλητικούς ναούς της αναδύεται η ένδοξη ιστορία 
της Μεγάλης Ελλάδας. ο ναός Basilica είναι το αρχαιότερο 
οικοδόμημα του δυτικού πολιτισμού στην περιοχή και είναι 
αφιερωμένος στην Ήρα. Εδώ και οι ναοί του Ποσειδώνα. 
Υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης και στο αρχαιολογικό 
μουσείο. Ελεύθερος χρόνος. Συνεχίζουμε προς το Μπάρι, 
επιβίβαση στο πλοίο και τακτοποίηση στις καμπίνες. 
Διανυκτέρευση εν πλω.
7η μέρα: Πάτρα - Αθήνα
Άφιξη στο λιμάνι της Πάτρας και αναχώρηση για την Αθήνα 
με ενδιάμεση στάση, όπου φθάνουμε τρεις περίπου ώρες 
αργότερα.

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίων σε τετράκλινες 
εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4) με SUPERFAST FERRIES • 
Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο 
πούλμαν • Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο 
ξενοδοχείο 4* • Τέσσερα μπουφέ πρωινά και τέσσερα δείπνα 
(μενού 3 πιάτων) στο ξενοδοχείο μας • Εκδρομές, περιηγήσεις, 
επισκέψεις βάσει 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 πόλεως, check points-
parking: 25 €/άτομο • Εισιτήρια πλοίων και τελεφερίκ, 
μεταφορές στο Κάπρι, εισιτήρια πλοίου Ποζιτάνο-Αμάλφι 
• Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους 
και λοιπά αξιοθέατα • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα και ό,τι 
δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα ή αναγράφεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Επιβαρύνσεις καμπινών κατ΄ άτομο με επιστροφή 
(ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ):

4κλινη εξωτερική € 35  /  3κλινη εξωτερική € 65
3κλινη εσωτερική € 35  /  2κλινη εξωτερική €85

2κλινη εσωτερική € 65

Αναχ.: 12 Ιουνίου, 24 Ιουλίου
2,14,25 Αυγούστου, 2 Σεπτεµβρίου

7 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο 12/6, 2/9 24/7, 2/8 14/8 25/8

∆ίκλινο 565 625 595 655
3ο άτ. έως 12 ετ. 465 525 495 555
Μονόκλινο 685 745 715 775

Νάπολη

ΠοζιτάνοΚάπρι
Αμάλφι

Σαλέρνο
Σορρέντο

ΠομπηίαΠομπηία

Αρχαία
Ποσειδωνία

ΙΤΑΛΙΑ

Μπάρι

προς Μπάρι



84

Οδικά Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Β Ο Ρ Ε Ι Α   Ι Τ Α Λ Ι Α  -  Ε Λ Β Ε Τ Ι Α
1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα/Πλοίο
Αναχώρηση από Αθήνα για Πάτρα με ενδιάμεση στάση. 
Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Ανκόνα. Διανυκτέρευση 
εν πλω.

2η μέρα: Ανκόνα - Μιλάνο
Άφιξη στην Ανκόνα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της 
Λομβαρδίας, το Μιλάνο, την οικονομική πρωτεύουσα της 
Ιταλίας και το παγκόσμιο κέντρο μόδας. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: Μιλάνο, Εκδρομή στη Λίμνη Ματζόρε
Ημέρα αφιερωμένη στη λίμνη Ματζόρε και τα πανέμορφα νησιά 
της. Θα φθάσουμε στην κοσμοπολίτικη Στρέζα, το φημισμένο, 
κομψό θέρετρο στις όχθες της λίμνης, για να περπατήσουμε 
και να απολαύσουμε τοπία μοναδικά, να χαλαρώσουμε στα 
υπέροχα καφέ ή να κάνουμε (προαιρετικά, έξοδα ατομικά) μια 
κρουαζιέρα στα κοντινά γραφικά νησιά Ίζολα Μπέλλα, όπου 
θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το εντυπωσιακό 
παλάτι της αριστοκρατικής οικογένειας Μπορομέε (Βορομαίων) 
του 17ου αιώνα με τους καταπληκτικούς βαθμιδωτούς κήπους 
και την εξαιρετική θέα, καθώς και το Ίζολα Μάντρε, άλλη μία 
έδρα της οικογένειας Μπορομέε, που έχει αφήσει το στίγμα της 
σχεδόν σε όλα τα σημεία της λίμνης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
και χρόνος ελεύθερος. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Μιλάνο, Ξενάγηση, Εκδρομή στη Λίμνη Κόμο
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης θα δούμε 
τον Καθεδρικό ναό (Ντουόμο), ίσως το πιο χαρακτηριστικό 
αξιοθέατο της πόλης, έδρα του Αρχιεπισκόπου και τέταρτη 
μεγαλύτερη εκκλησία στην Ευρώπη, τη Σκάλα του Μιλάνου, 
ένα από τα διασημότερα θέατρα στον κόσμο, καθώς και την 
περίφημη σκεπαστή στοά Γκαλλερία Βιτόριο Εμμανουέλε 
Β΄ (Galleria Vittorio Emanuele II), που βρίσκεται στη βόρεια 
πλευρά της Piazza del Duomo και συνδέεται με την Piazza 
della Scala. Λίγο αργότερα θα επισκεφθούμε την πόλη και 
την ομώνυμη λίμνη του Κόμο. Θα περπατήσουμε στην Piazza 
Cavour και στην κεντρική πλατεία με τα όμορφα καφέ και τα 
εστιατόρια, καθώς και στα πλακόστρωτα σοκάκια της παλαιάς 
πόλης. Πολύ κοντά βρίσκεται και ο Καθεδρικός ναός, που η 
κατασκευή του διήρκεσε τέσσερις περίπου αιώνες και είναι 
γνωστός για τις διαφορετικές αρχιτεκτονικές τεχνοτροπίες που 

ενσωματώνει. Επιστροφή στο Μιλάνο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Μιλάνο, Εκδρομή στο St. Moritz
Μια ακόμη πολύ ενδιαφέρουσα εκδρομή στη μαγεία των 
Ελβετικών τοπίων ξεκινά. Θα φθάσουμε στο Τιράνο, από όπου 
θα συνεχίσουμε με τραινάκι (έξοδα ατομικά) για το παγκοσμίου 
φήμης θέρετρο χειμερινών διακοπών St. Moritz, που βρίσκεται 
σε υψόμετρο 1580 μέτρων, η λίμνη του οποίου, παγωμένη 
καθώς είναι τον χειμώνα, αποτελεί ιδανικό στάδιο για χόκεϋ. 
Αρχικά ήταν μικρό χωριό με ιαματικές πηγές, γνωστές ήδη 
από τους μεσαιωνικούς χρόνους. Άρχισε να εξελίσσεται σε 
χειμερινό θέρετρο από τον 19ο αιώνα και σήμερα είναι ένα από 
τα πιο γνωστά χιονοδρομικά κέντρα για σκι τον χειμώνα και για 
πεζοπορία το καλοκαίρι. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο 
Μιλάνο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Μιλάνο, Εκδρομή στο Τορίνο 
Το Τορίνο είναι μια πολύ σπουδαία πόλη της Βόρειας Ιταλίας 
με πολλά αξιοθέατα, που πολλές φορές την προσπερνάμε, 
σήμερα όμως θα την γνωρίσουμε και σίγουρα θα μας 
γοητεύσει. Η θέση της σε μια πεδιάδα στους πρόποδες των 
Άλπεων με ένα μεγάλο μέρος της να βρέχεται από τον ποταμό 
Πάδο και οι πολλές μεγάλες πέτρινες γέφυρες, είναι τα 
στοιχεία που προσδίδουν στην πόλη ένα ξεχωριστό χρώμα 
και γραφικότητα. Στον Καθεδρικό ναό θα δούμε την φημισμένη 
Ιερά Σινδόνη, ένα από τα πιο σημαντικά και ταυτόχρονα 
από τα πιο αμφισβητούμενα κειμήλια της Καθολικής πίστης. 
Στον ελεύθερο χρόνο έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφθούμε 
το Αιγυπτιακό μουσείο του Τορίνο, το τρίτο μεγαλύτερο και 
σημαντικότερο μουσείο του κόσμου για την αρχαία Αίγυπτο, 
μετά από εκείνα της Βρετανίας και του Καΐρου. Φιλοξενεί 
μία από τις μεγαλύτερες συλλογές αρχαίων αιγυπτιακών 
αρχαιοτήτων με περισσότερα από 30.000 αντικείμενα 
(σαρκοφάγους, παπύρους τοιχογραφίες κλπ.). Επίσης πολύ 
σημαντικό είναι και το Μουσείο Κινηματογράφου Fellini, 
Rosselini Visconti, Antonioni, με σπάνια συλλεκτικά εκθέματα. 
Επιστροφή στο Μιλάνο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Μιλάνο - Ανκόνα/Πλοίο
Νωρίς το πρωί, γεμάτοι εικόνες, τοπία και αναμνηστικά, 
κατευθυνόμαστε μέσω Μπολόνιας για την Ανκόνα. Επιβίβαση 
στο πλοίο και απόπλους για Πάτρα. Διανυκτέρευση εν πλω.

Μιλάνο ,  Λ ίµνη  Ματ ζόρε ,  Λ ίµνη  Κόµο ,  Αλπ ι κό  Τρα ί νο /S t .  Mor i t z ,  Τορ ί νο

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίου ΠΑΤΡΑ-ΑΝΚοΝΑ-ΠΑΤΡΑ, 
σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4) με W.C • Πέντε 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* (Holiday Inn Milan Assago ή 
παρόμοιο) • Ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο, εκτός της 2ης μέρας 
(5 πρωινά, 4 δείπνα) • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις βάσει 
προγράμματος με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Αρχηγός-
συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους 
εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και 
λοιπά αξιοθέατα • Εισιτήριο του Αλπικού τραίνου • Ποτά στα 
προσφερόμενα δείπνα • Φόροι ξενοδοχείων και check points: €
25/άτομο • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.: 19,26 Ιουνίου, 2,9,19 Αυγούστου 
2,21,28 Σεπτεµβρίου, 12,26 Οκτωβρίου

8 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο 560
3ο άτοµο έως 12 ετών 500
Μονόκλινο 735

8η μέρα: Πάτρα - Αθήνα 
Άφιξη στην Πάτρα και αναχώρηση για την Αθήνα με ενδιάμεση 
στάση.

Επιβαρύνσεις καμπινών κατ΄ άτομο
με επιστροφή (ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ):

4κλινη εξωτερική € 35  /  3κλινη εξωτερική € 65
3κλινη εσωτερική € 35  /  2κλινη εξωτερική €85

2κλινη εσωτερική € 65

Λίμνη
Κονστάντζα

Λίμνη
ΚόμοΛίμνη

Ματζόρε  

Μιλάνο

Ίζολα Μπέλα

Λίμνη
Λουγκάνο

ΙΤΑΛΙΑ

ΕΛΒΕΤΙΑ

από/προς Ανκόνα

St. Moritz

Τορίνο

Πεσκατόρι

ΛΙΜΝΗ ΚΟΜΟ

ST. MORITZ

ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΑΙΝΟ
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1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα/Πλοίο
Αναχώρηση στις 11:30΄ για Πάτρα με ενδιάμεση στάση. 
Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Μπάρι (18:00΄). 
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. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για την 
Ιταλική πρωτεύουσα. Άφιξη στη Ρώμη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: Ρώμη 
Κατά τη διάρκεια της σημερινής 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, τον λόφο του 
Καπιτωλίου και το Πάνθεον. 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, την Πιάτσα Κολόνα και την Πλατεία 
της Ισπανίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Ρώμη - Σιένα - Φλωρεντία 
Πρωινή αναχώρηση για Φλωρεντία, με παράκαμψη και 
μικρής διάρκειας επίσκεψη στην πανέμορφη μεσαιωνική 
Σιένα με τα αγέρωχα αρχοντικά, τα στενά καλντερίμια, 
τις ήσυχες πλατείες και τις μαυρισμένες από τον χρόνο 
εκκλησίες, όλα μέσα σε ένα κάδρο από καλοφτιαγμένα 
τείχη και στερεούς πύργους. Έντεκα δρόμοι οδηγούν 
στην Πιάτσα Ντελ Κάμπο, την κεντρική πλατεία της 
πόλης με το υπέροχο Δημαρχείο. Εντυπωσιακός και ο 
Καθεδρικός ναός με το αριστουργηματικό δάπεδο, τα 
περίτεχνα ξυλόγλυπτα και τις μοναδικές τοιχογραφίες 
του. 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. Χρόνος 
ελεύθερος. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο, Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Φλωρεντία - Βενετία
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την υπέροχη Βενετία. 
Άφιξη και περιήγηση στην "βασίλισσα της Αδριατικής". 
Με ιδιωτικό βαπορέτο (έξοδα ατομικά) φθάνουμε στην 
περίφημη Πλατεία του Αγίου Μάρκου για να δούμε τον 
επιβλητικό ομώνυμο ναό, 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. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο στο Μέστρε. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Βενετία - Ανκόνα/Πλοίο
Πρωινή αναχώρηση για την Ανκόνα, επιβίβαση στο 
πλοίο και απόπλους το μεσημέρι. Διανυκτέρευση εν πλω.

7η μέρα: Πάτρα - Αθήνα
Άφιξη στην Πάτρα και αναχώρηση για την Αθήνα με 
ενδιάμεση στάση.

Σημειώσεις: • οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται 
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι • Στις αναχωρήσεις 20/7, 24/8, 2/9, 
14/9, 28/9 και 26/10 το πρόγραμμα πραγματοποιείται 
αντίστροφα • Λόγω του περιορισμού της κυκλοφορίας 
των τουριστικών λεωφορείων στο ιστορικό κέντρο της 
Ρώμης οι επισκέψεις στα σημεία ενδιαφέροντος από 
τους καθορισμένους σταθμός αποβίβασης/επιβίβασης 
καλύπτονται περπατώντας • Τελικό πρόγραμμα με το 
ενημερωτικό

Ποµπη ία ,  Ρώµη ,  Σ ι έ να ,  Φλωρεν τ ία ,  Βενε τ ί α

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίων ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ-
ΕΛΛΑΔΑ σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4) με W.C. 
• Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* • Ημιδιατροφή 
στα ξενοδοχεία (4 πρωινά, 4 δείπνα) • Μεταφορές, εκδρομές, 
περιηγήσεις βάσει προγράμματος με πολυτελή κλιματιζόμενα 
πούλμαν • Αρχηγός, συνοδός • 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 για κάθε επίσκεψη • 
Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα 
ή δείπνα • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Αναχ.: 13,20 Ιουλίου, 1,8,14,24 Αυγούστου
2,14,28 Σεπτεµβρίου, 12,26 Οκτωβρίου

7 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο 495
3ο άτοµο έως 12 ετών 445
Μονόκλινο 640

Ι Τ Α Λ Ι Κ Ο  Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α

Οδικά Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Επιβαρύνσεις καμπινών κατ΄ άτομο
με επιστροφή (ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ):

4κλινη εξωτερική € 35  /  3κλινη εξωτερική € 65
3κλινη εσωτερική € 35  /  2κλινη εξωτερική €85

2κλινη εσωτερική € 65

ΙΤΑΛΙΑ
Σιένα

Φλωρεντία

Ρώμη

Ανκόνα

Βενετία

Πομπηία
Μπάρι

ΣΑΝ ΒΕΝΕΤΙΑ
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N O T Ι Ο Σ  Ι Τ Α Λ Ι Α
Σ Ι Κ Ε Λ Ι Α  -  Α Π Ο Υ Λ Ι Α

1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα 
Αναχώρηση στις 11:30΄ από Αθήνα για Πάτρα με 
ενδιάμεση στάση. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους 
για Μπάρι. Διανυκτέρευση εν πλω.
2η μέρα: Μπάρι - Αλμπερομπέλο - Ρέτζιο
Άφιξη στο Μπάρι και άμεση αναχώρηση για το 
περίφημο χωριό των τρούλων, το μοναδικής ομορφιάς 
Αλμπερομπέλο, με τα κατάλευκα ιδιόρρυθμα σπίτια 
και τις κωνικές τους γκρίζες στέγες να δημιουργούν 
ένα σκηνικό παραμυθιού. Αφού περιπλανηθούμε στα 
γραφικά του σοκάκια θα αναχωρήσουμε για το Ρέτζιο, 
το αρχαίο Ρήγιο, όπου φθάνοντας αργά το απόγευμα 
θα κάνουμε μια βόλτα γνωριμίας. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.    
3η μέρα: Ρέτζιο - Μεσσίνα - Ταορμίνα - Κατάνια - 
Συρακούσες
Πρωινή αναχώρηση για τη Villa San Giovanni, απ΄ όπου 
με το F/B περνάμε το στενό της Μεσσίνας, τη Σκύλλα 
και τη Χάρυβδη των ομηρικών επών. Η διαδρομή 
μας συνεχίζεται για την Ταορμίνα, την πανέμορφη 
μεσαιωνική πόλη της Σικελίας, με το αρχαιοελληνικό της 
θέατρο (Teatro Greco) και την επιβλητική θέα στο Ιόνιο 
και στο ηφαίστειο της Αίτνας. Επόμενος σταθμός μας η 
Κατάνια με την κρήνη του ελέφαντα-σύμβολο της πόλης 
στο κέντρο της πλατείας του Καθεδρικού ναού, έργο 
του Vaccarini, αγαπημένου αρχιτέκτονα της Κατάνια. 
Αναπαριστά έναν ελέφαντα που με έναν αιγυπτιακό 
οβελίσκο στην πλάτη του και είναι κατασκευασμένος 
από ηφαιστειογενή πέτρα. Άφιξη το βράδυ στις 
Συρακούσες και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Συρακούσες - Παλέρμο    
Πρωινή ξενάγηση στην πιο αξιόλογη πόλη της Μεγάλης 
Ελλάδας, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε τους ναούς της 
Αθηνάς και του Απόλλωνα, την πηγή της Αρετούσας, 
τον βωμό του Ιέρωνα, το κάστρο των Επιπολών, το 
αρχαίο ελληνικό θέατρο - το σημαντικότερο μετά της 
Επιδαύρου - και το περίφημο "Αφτί του Διονύσου". Στη 

συνέχεια αναχωρούμε για την πρωτεύουσα της Σικελίας, 
το Παλέρμο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Παλέρμο, Ξενάγηση, Μονρεάλε   
Κατά τη σημερινή μας ξενάγηση θα δούμε την πλατεία 
του Δημαρχείου, τη Μητρόπολη, το θέατρο Μάσσιμο, το 
Παλάτσο Ρεάλε, το αρχαιολογικό Μουσείο του Παλέρμο 
στην πλατεία Olivella, που περιλαμβάνει ευρήματα από 
όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της Σικελίας από 
τη νεολιθική έως τη ρωμαϊκή εποχή, τον μεγαλοπρεπή 
Καθεδρικό ναό, το παρεκκλήσιο Παλατίνα, το ιστορικό 
κέντρο Κουάτρο Κάντι κ.ά. Στη συνέχεια αναχωρούμε 
για το περίφημο Μονρεάλε (15 χιλιόμετρα από το 
Παλέρμο), ο Καθεδρικός ναός του οποίου είναι ένα από 
τα εντυπωσιακότερα μνημεία της Νορμανδικής Σικελίας. 
Το εσωτερικό του κοσμείται με ψηφιδωτά βυζαντινών και 
σικελών καλλιτεχνών. Θα δούμε επίσης το μοναστήρι 
των Βενεδικτίνων, όπου οι επιδράσεις της αραβικής 
τέχνης είναι εμφανείς. Επιστροφή στο Παλέρμο. Χρόνος 
ελεύθερος. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Παλέρμο - Κεφαλού - Μεσσίνα - Κοζέντσα
Η περιήγηση μας στη Σικελία ολοκληρώνεται, με 
επίσκεψη στη γραφική Κεφαλού και την Μεσσίνα, απ΄ 
όπου με το F/B θα επιστρέψουμε στη Villa San Giovanni 
και θα συνεχίσουμε για την περιοχή της Κοζέντσα. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Κοζέντσα - Στερνατία - Μπάρι
Πρωινή αναχώρηση για την Απουλία και την 
περιοχή των Ελληνόφωνων χωριών. Επίσκεψη στο 
πιο χαρακτηριστικό χωριό, την Στερνατία, για να 
διαπιστώσουμε ότι παραμένουν ανεξίτηλα μέχρι σήμερα 
στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού και των Ελλήνων 
που έζησαν και μεγαλούργησαν εδώ. Συνεχίζουμε για το 
λιμάνι του Μπάρι. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους 
για Πάτρα. Διανυκτέρευση εν πλω.
8η μέρα: Πάτρα - Αθήνα
Άφιξη νωρίς το μεσημέρι στην Πάτρα και αναχώρηση για 
Αθήνα με ενδιάμεση στάση.

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

Αλµπεροµπέλο ,  Ρ έ τ ζ ι ο ,  Μεσσ ί να ,  Ταορµ ί να ,  Κα τάν ια ,  Συρακούσες ,  Παλέρµο ,  Μονρεάλε ,  Κεφαλού ,  Κοζέν τσα ,  Σ τ ερνα τ ία

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίων ΠΑΤΡΑ-ΜΠΑΡΙ-ΠΑΤΡΑ 
σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες με W.C. (ΑΒ4) • Εισιτήρια 
F/B (επιβατών και πούλμαν) προς και από τη Σικελία • Πέντε 
διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*, 4* • Ημιδιατροφή στα 
ξενοδοχεία (5 πρωινά, 5  δείπνα) • Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις 
βάσει προγράμματος με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Αρχηγός-
συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους 
εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι ξενοδοχείων και check points: € 25/
άτομο • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και λοιπά 
αξιοθέατα • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Ποτά στα προσφερόμενα 
δείπνα • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Αναχ.: 8 Ιουλίου, 12 Αυγούστου
3,14 Σεπτεµβρίου, 19 Οκτωβρίου - 8 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 575

3ο άτοµο έως 12 ετών 515

Μονόκλινο 750

Οδικά Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Επιβαρύνσεις καμπινών κατ΄ άτομο
με επιστροφή (ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ):

4κλινη εξωτερική € 35  /  3κλινη εξωτερική € 65
3κλινη εσωτερική € 35  /  2κλινη εξωτερική €85

2κλινη εσωτερική € 65

Μιλάνο

Μπάρι

Στερνατία

Κοζέντσα

Παλέρμο Κεφαλού
Ρέτζιο

ΜεσσίναΜεσσίνα

Ταορμίνα

Κατάνια

Συρακούσες

Μονρεάλε

Αλμπερομπέλο

ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ
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1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα/Πλοίο
Αναχώρηση από Αθήνα για το λιμάνι της Πάτρας με 
ενδιάμεση στάση. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για 
Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω.
2η μέρα: Ανκόνα - Τιρόλο
Άφιξη στην Ανκόνα και άμεση αναχώρηση για να διασχίσουμε 
τις εύφορες πεδιάδες της Αιμίλια Ρομάνια, να απολαύσουμε 
μία υπέροχη διαδρομή καθώς αρχίζει η ανάβαση των Ιταλο-
αυστριακών Άλπεων και να καταλήξουμε στην ευρύτερη 
περιοχή του Ίννσμπρουκ, της πρωτεύουσας του Τιρόλο.
3η μέρα: Τιρόλο/Ίννσμπρουκ - Μόναχο - Μανχάιμ
Σύντομη επίσκεψη στην πόλη του ποταμού Ινν και αναχώρηση 
για Μονάχο. Επίσκεψη στην πόλη και συνεχίζουμε για το 
ξενοδοχείο μας την περιοχή του Μανχάιμ. 
4η μέρα: Μανχάιμ - Ρήνος - Κολωνία - Άμστερνταμ 
Ακολουθώντας μια μοναδική διαδρομή δίπλα στον Ρήνο, με 
συνεχώς εναλλασσόμενες παραστάσεις - ένας υπέροχος 
συνδυασμός από καταπράσινα τοπία και κάστρα - φθάνουμε 
στην γερμανική μεγαλούπολη Κολωνία. Σύντομη στάση και 
συνεχίζουμε για το Άμστερνταμ, την "Βενετία του Βορρά".
5η μέρα: Άμστερνταμ, Ξενάγηση (Βόλενταμ)
Πανοραμική ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης, κατά 
τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την πλατεία Νταμ, το Παλιό 
Δημαρχείο, τη Νέα Εκκλησία, τον κεντρικό Σταθμό, τον 
Καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου, την πλατεία Βατερλό, 
την Εβραϊκή συνοικία, το Νέο Δημαρχείο, την Όπερα κ.ά. 
Χρόνος ελεύθερος, ενώ για λίγο αργότερα σας προτείνουμε 
μια προαιρετική επίσκεψη στον κόλπο Ζούιντερζεε και 
στο πανέμορφο ψαροχώρι Βόλενταμ για περιπάτους στο 
γραφικό λιμανάκι και για να θαυμάσουμε τα κουκλίστικα 
σπιτάκια του.
6η μέρα: Άμστερνταμ - Χάγη - Ρόττερνταμ - Βρυξέλλες
Πρώτος σταθμός της σημερινής μας διαδρομής η διοικητική 
πρωτεύουσα της ολλανδίας, η Χάγη, με το Διεθνές 
Δικαστήριο, το Κοινοβούλιο και το παλιό Δημαρχείο. 
Ακολουθεί επίσκεψη στο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης, 
το Ρόττερνταμ, το σπουδαιότερο εμπορικό κέντρο της 
ολλανδίας, με τους επιβλητικούς ουρανοξύστες, τον ποταμό 
Μαας και τις γέφυρες Willem και Erasmus. Συνεχίζουμε μέσω 
Αμβέρσας για την πρωτεύουσα του Βελγίου, τις Βρυξέλλες.
7η μέρα: Βρυξέλλες, Ξενάγηση
Κατά τη διάρκεια της σημερινής ξενάγησης μας θα δούμε το 

καταπράσινο πάρκο Ηeysel με το ομώνυμο στάδιο, την Mini-
Europe, το Παλάτι, την Κινέζικη παγόδα, τον Γιαπωνέζικο 
πύργο, την πρωτότυπη αρχιτεκτονική κατασκευή του 
ATOMIUM, το μπαρόκ Χρηματιστήριο, την αριστοκρατική 
πλατεία Grand-Sablon, το παρκάκι Square du Petit-Sablon, 
το νέο Δικαστικό Μέγαρο και την περίφημη Grand Plaz/
Μεγάλη Πλατεία.
8η μέρα: Βρυξέλλες - Γάνδη - Μπρυζ - Βρυξέλλες
Η σημερινή μας εκδρομή ξεκινά από την όμορφη Γάνδη. Τα 
μεσαιωνικής και αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής κτίρια του 
ιστορικού της κέντρου δεν υπέστησαν καταστροφές από 
τους πολέμους, αναπαλαιώθηκαν και συντηρούνται άψογα. 
Ακολουθεί η Μπρυζ, μια ακόμη ιδιαίτερη βελγική πόλη με το 
υδάτινο στοιχείο να κυριαρχεί στα πολλά μικρά και μεγάλα 
κανάλια της. Μια πόλη με αρκετούς ναούς του 15ου και 16ου 
αιώνα, αλλά και πολλούς πύργους. Στην τεράστια κυκλική 
κεντρική πλατεία, το Markt, με πλήθος καφέ και ρεστοράν, 
ξεχωρίζουν το παλαιό κυβερνείο και το ύψους 88 μέτρων 
καμπαναριό-κάστρο Belfort. Επιστροφή αργά το απόγευμα 
στις Βρυξέλλες.
9η μέρα: Βρυξέλλες - Λουξεμβούργο - Στρασβούργο 
Η σημερινή μας διαδρομή με φόντο τον ιστορικό χώρο της 
περίφημης μάχης του Βατερλό, διασχίζει τις Αρδέννες με 
τα καταπράσινα δάση, τις αχανείς χαράδρες, τα γραφικά 
χωριουδάκια και τα μεγαλοπρεπή κάστρα και μας οδηγεί 
στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου. Πρωτεύουσά του 
η ομώνυμη πόλη, με τον Καθεδρικό ναό του 17ου αιώνα και 
τα ανάκτορα να ξεχωρίζουν. Η Έδρα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και πρωτεύουσα της Αλσατίας, το Στρασβούργο, 
είναι ο επόμενος σταθμός μας. Η πόλη διασχίζεται από τον 
ποταμό Ιλλ, παραπόταμο του Ρήνου, ενώ υπάρχουν πολλά 
κανάλια σχεδόν σε κάθε σημείο της πόλης. Η πλατεία 
Κλεμπέρ, ο Καθεδρικός ναός και το κτίριο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου είναι από τα σημαντικότερα αξιοθέατά της.
10η μέρα: Στρασβούργο - Ζυρίχη - Λουκέρνη - Μιλάνο
Συνεχίζουμε σήμερα τη διαδρομή μας στην περιοχή των 
Γερμανο-ελβετικών συνόρων και φθάνουμε στη Ζυρίχη, την 
μεγαλύτερη Ελβετική πόλη, όπου θα έχουμε λίγο χρόνο να 
περπατήσουμε στην Μπάνχοφστρασσε και στην παραλία 
της όμορφης λίμνης. Τον απογευματινό μας καφέ θα τον 
απολαύσουμε στην Λουκέρνη, δίπλα στην ομώνυμη λίμνη 
με την σκεπαστή γέφυρα και το μνημείο του Λιονταριού. Η 

Ί ν νσµπρουκ ,  Μόναχο ,  Μανχά ιµ ,  Κολων ία ,  Άµστερν ταµ ,  ( Βόλεν ταµ ) ,  Χάγη ,  Ρό τ τ ερν ταµ ,
Βρυξέλλες ,  Γάνδη ,  Μπρυζ ,  Λουξεµβούργο ,  Σ τρασβούργο ,  Ζυρ ί χη ,  Λουκέρνη

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίου ΠΑΤΡΑ-ΑΝΚοΝΑ-ΠΑΤΡΑ, 
σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες με W.C. (ΑΒ4) • Διαμονή σε 
επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* plus, 4* • Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία 
εκτός της 2ης μέρας (9 πρωινά, 8 δείπνα) • Μεταφορές, εκδρομές, 
περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν • Αρχηγός-συνοδός • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι ξενοδοχείων και check point: 
€ 35/άτομο • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα 
• Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα ή 
δείπνα • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Αναχ.: 13,20 Ιουλίου, 31,11,19 Αυγούστου
20 Σεπτεµβρίου, 17 Οκτωβρίου - 12 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 960

3ο άτοµο έως 12 ετών 865

Μονόκλινο 1345

μαγεία των Ελβετικών τοπίων θα συνεχιστεί κατά την πορεία 
μας προς την ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου.
11η μέρα: Μιλάνο - Ανκόνα/Πλοίο
Νωρίς το πρωί κατευθυνόμαστε μέσω Μπολόνιας για την 
Ανκόνα. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Πάτρα. 
Διανυκτέρευση εν πλω.
12η μέρα: Πάτρα - Αθήνα 
Άφιξη στην Πάτρα και αναχώρηση για την Αθήνα με 
ενδιάμεση στάση.

Σημειώσεις: • Η διανυκτέρευση της 2ης μέρας ενδέχεται 
να γίνει στην περιοχή της Βερόνας ή του Μπολζάνο ή το 
πρόγραμμα να πραγματοποιηθεί αντίστροφα ή οι ανωτέρω 
εκδρομές, επισκέψεις να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι • Τελικό πρόγραμμα με το 
ενημερωτικό σας.

Μ Π Ε Ν Ε Λ Ο Υ Ξ  -  Κ Α Τ Ω  Χ Ω Ρ Ε Σ
Μ α γ ι κ έ ς  ∆ ι α δ ρ ο µ έ ς  σ τ η ν  Κ α ρ δ ι ά  τ η ς  Ε υ ρ ώ π η ς

Οδικά Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Επιβαρύνσεις καμπινών κατ΄ άτομο
με επιστροφή (ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ):

4κλινη εξωτερική € 35  /  3κλινη εξωτερική € 65
3κλινη εσωτερική € 35  /  2κλινη εξωτερική €85

2κλινη εσωτερική € 65

ΜΟΝΑΧΟ

ΖΥΡΙΧΗ

ΚΟΛΩΝΙΑ
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1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα/Πλοίο
Αναχώρηση από Αθήνα για Πάτρα με ενδιάμεση στάση. 
Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και 
απόπλους για την Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω.

2η μέρα: Ανκόνα - Πάρμα ή Πιατσέντσα 
Άφιξη στην Ανκόνα και αναχώρηση για Βόρεια Ιταλία, 
με μικρές ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το βράδυ στην 
περιοχή της Πάρμας ή της Πιατσέντσα. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: Πάρμα - Μονακό - Νίκαια - Μασσαλία
Πρωινή αναχώρηση για το πριγκιπάτο του Μονακό με 
τα περίφημα ανάκτορα και το Ωκεανογραφικό μουσείο. 
Ακολουθεί η τέταρτη σε πληθυσμό πόλη της Γαλλίας, η 
Νίκαια, ένα από τα πασίγνωστα θέρετρα παγκοσμίως, 
κτισμένη σε μια θαυμάσια τοποθεσία κατά μήκος της 
κομψής καμπύλης του κόλπου Ανζ. Κατά την περιήγησή 
μας θα δούμε τους κήπους του Αλβέρτου Α΄, το Ηρώο, 
την παλιά πόλη, την πλατεία Μασενά και την παραλιακή 
λεωφόρο. Συνεχίζουμε για τη Μασσαλία, το μεγαλύτερο 
λιμάνι της νότιας Γαλλίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Μασσαλία - Αιξ αν Προβάνς - Βαρκελώνη 
Σύντομη περιήγηση στην πρωτεύουσα της Προβηγκίας 
με τα δίδυμα κάστρα-φυλάκια του Αγίου Ιωάννη και του 
Αγίου Νικολάου και τη Νοτρ Νταμ ντε λα Γκαρντ, που 
στεγάζεται στο ψηλότερο σημείο της πόλης με θέα το Σατό 
Ντ' Ιφ όπου φυλακίστηκε ο Κόμης Μόντεκρίστο, σύμφωνα 
με το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά. Στη συνέχεια 
αναχωρούμε για την Αιξ αν Προβάνς, την ομορφότερη 
πόλη της Προβηγκίας και μία από τις ωραιότερες της 
Γαλλίας, όπου θα δούμε έναν από τους παλαιότερους 
Καθεδρικούς ναούς, την πλατεία Δημαρχείου και την 
Κουρ Μιραμπό με τα πανύψηλα πλατάνια. Συνεχίζουμε 
για Βαρκελώνη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Βαρκελώνη, Ξενάγηση 
Πρωινή ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Καταλονίας, κατά 

τη διάρκεια της οποία θα γνωρίσουμε την Γοτθική Συνοικία 
(Barrio Gotico), όπου δεσπόζει ο Καθεδρικός ναός, την 
περίφημη εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια (Sagrada Familia), 
έργο του γνωστού Καταλανού αρχιτέκτονα Γκαουντί, 
το Ισπανικό Χωριό, μία μικρογραφία χαρακτηριστικής 
Ισπανικής αρχιτεκτονικής, το Λιμάνι, τη λεωφόρο του 
Κολόμβου, την Ράμπλα, τον λόφο Μοντζουίκ και το 
ολυμπιακό Χωριό, όπου έγιναν οι ολυμπιακοί Αγώνες 
του 1992. Στον ελεύθερο χρόνο που ακολουθεί μπορείτε 
να απολαύσετε πανοραμικά την πόλη από τον λόφο 
Ντιμπιντάμπο ή να επισκεφθείτε το πάρκο Γκουέλ, έργο και 
αυτό του Γκαουντί. Δείπνο και προαιρετική διασκέδαση σε 
κέντρο Φλαμένκο. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Βαρκελώνη, Ελεύθερη μέρα
Προαιρετική εκδρομή στην Ανδόρα
Ημέρα ελεύθερη για περιπάτους και επισκέψεις, όπως 
στη La Rambla, τον δρόμο που χωρίζεται πρακτικά σε 
πέντε τμήματα, κάθε ένα από τα οποία αντιπροσωπεύει 
και ένα διαφορετικό κομμάτι της πόλης. Μπορείτε 
επίσης να επισκεφθείτε το Μουσείο Πικάσο. Η ιδιοφυία 
του καλλιτέχνη τονίζεται σε αυτό το μουσείο, το οποίο 
παρουσιάζει περίπου 3500 έργα του και πρέπει να τα δει 
κανείς προκειμένου να κατανοήσει την μετέπειτα εξέλιξή 
του. Εναλλακτικά, σας προτείνουμε μια προαιρετική 
εκδρομή στο ανεξάρτητο κρατίδιο της Ανδόρας. Αυτόνομη 
δημοκρατία, βρίσκεται στα γαλλο-ισπανικά σύνορα στα 
ανατολικά Πυρηναία. Είναι μια δασώδης κοιλάδα που 
διαρρέεται από τον ποταμό Βαλίρα. οι περίπου 20.000 
κάτοικοί της κατανέμονται σε 6 κοινότητες. Πρωτεύουσά 
της είναι η Ανδόρα λα Βιέχα και η έκτασή της είναι 
452 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μέσω μιας ωραιότατης 
διαδρομής και διασχίζοντας τμήμα των Πυρηναίων, θα 
φθάσουμε στην Πόλη της Ανδόρας. Χρόνος ελεύθερος 
για περιπάτους και γνωριμία με την πάντα ενδιαφέρουσα 
αγορά του κρατιδίου. Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Βαρκελώνη - Τζιρόνα - Αβινιόν - Μασσαλία
Πρωινή αναχώρηση για Τζιρόνα, όπου θα δούμε μεταξύ 
άλλων τον Καθεδρικό ναό και την Εβραϊκή περιοχή. 

Μονακό ,  Ν ί κα ια ,  Μασσαλ ία ,  Α ι ξ  αν  Προβάνς ,  Τ ζ ι ρόνα ,  Αβ ι ν ιόν

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίου ΠΑΤΡΑ-ΑΝΚοΝΑ-ΠΑΤΡΑ, σε 
τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4) με W.C. • Διαμονή σε επιλεγμένα 
ξενοδοχεία 3*sup., 4* • Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία, εκτός της 2ης 
μέρας (7 πρωινά, 6 δείπνα) • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις βάσει 
προγράμματος με σύγχρονο πολυτελές πούλμαν • Τοπικός ξεναγός 
στη Βαρκελώνη • Αρχηγός-συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά 
αξιοθέατα • Ποτά στα προσφερόμενα δείπνα • Φόροι ξενοδοχείων 
και check points: € 30/άτομο • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, 
προτεινόμενο κλπ

Αναχ.: 8,22/7, 5,12,19/8, 2,21,28/9, 12,26/9 - 10 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 790

3ο άτοµο έως 12 ετών 710

Μονόκλινο 1075

Επόμενος σταθμός μας η παπική έδρα του μεσαίωνα 
Αβινιόν και συνεχίζουμε για τη Μασσαλία. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

8η μέρα: Μασσαλία - Πάρμα ή Μπολόνια
Πολύ νωρίς το πρωί αναχωρούμε για να διασχίσουμε 
τις όμορφες ακτές της νότιας Γαλλίας για να φθάσουμε 
το βράδυ στην περιοχή της Πάρμα ή της Μπολόνια. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

9η μέρα: Πάρμα ή Μπολόνια - Ανκόνα/Πλοίο
Πρωινή αναχώρηση για την Ανκόνα. Επιβίβαση στο πλοίο 
και απόπλους για Πάτρα. Διανυκτέρευση εν πλω.

10η μέρα: Πάτρα - Αθήνα 
Άφιξη στην Πάτρα και αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση 
στάση.

Κ Υ Α Ν Η   Α Κ Τ Η  -  Π Ρ Ο Β Η Γ Κ Ι Α
Β Α Ρ Κ Ε Λ Ω Ν Η  ( Α Ν ∆ Ο Ρ Α )

Οδικά Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Επιβαρύνσεις καμπινών κατ΄ άτομο
με επιστροφή (ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ):

4κλινη εξωτερική € 35  /  3κλινη εξωτερική € 65
3κλινη εσωτερική € 35  /  2κλινη εξωτερική €85

2κλινη εσωτερική € 65
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ΤζιρόναΤζιρόνα

ΕΖΕ ΑΒΙΝΙΟΝ
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1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα/Πλοίο
Αναχώρηση από Αθήνα για Πάτρα με ενδιάμεση στάση. 
Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Ανκόνα. Διανυκτέρευση 
εν πλω.

2η μέρα: Ανκόνα - Πάρμα ή Μοντένα 
Άφιξη στην Ανκόνα και αναχώρηση για Πάρμα ή Μοντένα. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: Πάρμα - Μονακό - Νίκαια - Μασσαλία
Πρωινή αναχώρηση για το πριγκιπάτο του Μονακό με τα 
περίφημα ανάκτορα και το Ωκεανογραφικό μουσείο. Ακολουθεί 
η Νίκαια, όπου θα δούμε τους κήπους του Αλβέρτου Α΄, το 
Ηρώο, την παλιά πόλη, την πλατεία Μασενά και την παραλιακή 
λεωφόρο. Συνεχίζουμε για τη Μασσαλία, το μεγαλύτερο λιμάνι 
της νότιας Γαλλίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Μασσαλία - Τουλούζη - Λούρδη 
Σύντομη περιήγηση της πόλης και αναχώρηση για τη Λούρδη, με 
ενδιάμεσο σταθμό την Τουλούζη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Λούρδη 
Σήμερα θα γνωρίσουμε τη Λούρδη, τον πιο φημισμένο 
τόπο προσκυνήματος της χριστιανοσύνης. Στην περίφημη 
"Θρησκευτική Πόλη" θα επισκεφθούμε την τεράστια πλατεία 
των Λιτανειών και την υπόγεια βασιλική Σαιν Πι Χ (Saint Pius 
X/Saint Pie X), χωρητικότητας 25.000 ατόμων. Θα δούμε επίσης 
την βυζαντινού ρυθμού εκκλησία Ροζαίρ με την γοτθικού 
ρυθμού βασιλική και τα αφιερώματα στους τοίχους της, το 
σπήλαιο Μασαμπιέλ με την θαυματουργό πηγή, όπου έγιναν 
οι εμφανίσεις της Παναγίας, καθώς και τη γέφυρα Σαιν Μισέλ. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Λούρδη - Μπορντώ - Ναντ
Πρωινή αναχώρηση για το Μπορντώ, ξακουστό κέντρο των 
περίφημων κρασιών "Μπορντώ", κτισμένο στην αριστερή όχθη 
του Γαρούνα, 100 χιλιόμετρα από τον Ατλαντικό. Κατά τη σύντομη 
περιήγησή μας θα δούμε την πλατεία Κομεντί με το Γκραν Τεάτρ 
να υψώνεται επιβλητικά στην καρδιά της πόλης. Η διαδρομή μας 
συνεχίζεται βορειότερα, για να καταλήξουμε το βράδυ στη Ναντ. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Ναντ - Μον Σαιν Μισέλ - Ακτές  Νορμανδίας - Παρίσι 
Σύντομη περιήγηση της πόλης και αναχώρηση για το γραφικό 
Μον Σαιν Μισέλ. Η διαδρομή μας μέσω Ρεν μας οδηγεί στον 
Ιερό βράχο που φιλοξενεί το ομώνυμο Μοναστήρι. Το Μον 
Σαιν Μισέλ είναι μία μικρή νησίδα στις ακτές της Νορμανδίας, 
σε πολύ μικρή απόσταση (περίπου 1,6 χλμ) από την ακτή, με 
την οποία συγκοινωνεί με ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Στην 
κορυφή του υπάρχει το περίφημο Αββαείο με το επίχρυσο 
άγαλμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην κορυφή του καμπαναριού. 
Το μοναδικό αυτό τοπίο θα μας κρατήσει κοντά του για να 
απολαύσουμε ένα θέαμα ξεχωριστό, αφού η παλίρροια άλλοτε 
το θέλει στεριά και άλλοτε νησί. Η πανέμορφη διαδρομή μας 
συνεχίζεται κατά μήκος των ακτών της Νορμανδίας, με μικρές 
επισκέψεις στα παραθαλάσσια παραθεριστικά κέντρα της 
Βόρειας Γαλλίας, Ντωβίλ, Τρουβίλ και ονφλέρ και καταλήγουμε 
στην "Πόλη του Φωτός", το Παρίσι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.

8η μέρα: Παρίσι, Ξενάγηση, Μουσείο Λούβρου
Κατά τη σημερινή πανοραμική μας ξενάγηση θα δούμε την 
Όπερα, την Αψίδα του Θριάμβου, το Τροκαντερό, τον Πύργο του 
Άιφελ, το Μέγαρο των Απομάχων το Καρτιέ Λατέν, τη Σορβόννη, 
την Παναγία των Παρισίων, το Πάνθεον, το Δημαρχείο, την 
Βαστίλη κ.ά. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε το μουσείο του 
Λούβρου, ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα μουσεία 
τέχνης στον κόσμο. Μεταξύ άλλων θα δούμε την Αφροδίτη 
της Μήλου, την Νίκη της Σαμοθράκης και την Μόνα Λίζα του 
Ντα Βίντσι. Τέλος, θα μεταβούμε στον λόφο της Μονμάρτρης 
με την βασιλική Σακρ Κερ. Χρόνος ελεύθερος στην πάντα 
ενδιαφέρουσα Παρισινή αγορά. Μετά το δείπνο μπορείτε να μας 
ακολουθήσετε για μια μίνι κρουαζιέρα με τα περίφημα μπατώ 
μους (προαιρετικά), κλείνοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο την 
επίσκεψη στην πόλη. 

9η μέρα: Παρίσι, Εκδρομή στα Κάστρα του Λίγηρα
ολοήμερη εκδρομή στην πανέμορφη Κοιλάδα του Λίγηρα, όπου 
θα γνωρίσουμε δύο από τα σημαντικότερα κάστρα της. Ξεκινάμε 
με το Αμπουάζ. Επίσκεψη των βασιλικών διαμερισμάτων, των 
επιβλητικών πύργων των ιπποτών και των όμορφων κήπων. 
Ακολουθεί η Μπλουά, το διάσημο κάστρο της οποίας βρίσκεται 
στο κέντρο της πόλης, ενώ μια λιθόκτιστη γέφυρα ενώνει τις 
όχθες του Λίγηρα. Κτισμένη σε δύο απόκρημνους λόφους, η 
πόλη είναι γεμάτη ελικοειδή απότομα δρομάκια, που συχνά 

Ανκόνα ,  Πάρµα ,  Μονακό ,  Ν ί κα ια ,  Μασσαλ ία ,  Τουλούζη ,  Λούρδη ,  Μπορν τώ ,  Ναν τ ,
Μον  Σα ι ν  Μ ισέλ ,  Ακ τ έ ς  Νορµανδ ία ς ,  Παρ ίσ ι ,  Κάσ τρα  Λ ί γηρα ,  Μ ιλάνο

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίου ΠΑΤΡΑ-ΑΝΚοΝΑ-
ΠΑΤΡΑ σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4) με W.C. 
• Δέκα διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*sup., 
4* • Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία, εκτός της 2ης μέρας (9 
πρωινά, 8 δείπνα) • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις βάσει 
προγράμματος με σύγχρονο πολυτελές πούλμαν • Τοπικός 
ξεναγός για την ξενάγηση στο Παρίσι και στο Μουσείο του 
Λούβρου • Έμπειρος αρχηγός-συνοδός • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά 
αξιοθέατα • Ποτά στα προσφερόμενα δείπνα • Φόροι ξενοδοχείων 
και check points: € 35/άτομο • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, 
προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.: 2,20 Ιουλίου, 3,10,19 Αυγούστου
21 Σεπτεµβρίου, 19 Οκτωβρίου - 12 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο 960
3ο άτοµο έως 12 ετών 865
Μονόκλινο 1275

καταλήγουν σε μεγάλες σκάλες. Στα νότια βρίσκεται το Forêt 
de Russy, τμήμα του πυκνού δάσους που κάποτε κάλυπτε την 
περιοχή. Επιστροφή στο Παρίσι. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

10η μέρα: Παρίσι - Μιλάνο
Πρωινή αναχώρηση για τη Βόρεια Ιταλία, μέσω Μακόν, τούνελ 
Mont-Blanc και Αόστας, για να φθάσουμε το βράδυ στην περιοχή 
του Μιλάνου. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

11η μέρα: Μιλάνο - Ανκόνα/Πλοίο
Νωρίς το πρωί αναχωρούμε για την Ανκόνα. Επιβίβαση στο 
πλοίο και απόπλους για Πάτρα. Διανυκτέρευση εν πλω.

12η μέρα: Πάτρα - Αθήνα 
Άφιξη στην Πάτρα και αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση 
στάση.

Γ Υ Ρ Ο Σ  Γ Α Λ Λ Ι Α Σ

Οδικά Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Επιβαρύνσεις καμπινών κατ΄ άτομο
με επιστροφή (ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ):

4κλινη εξωτερική € 35  /  3κλινη εξωτερική € 65
3κλινη εσωτερική € 35  /  2κλινη εξωτερική €85

2κλινη εσωτερική € 65

Λίγηρας

Μον Σαιν Μισέλ

Ντωβίλ
Τρουβίλ
Ονφλέρ

Παρίσι

ΓΑΛΛΙΑ

Τουλούζη

Μπορντώ

Μασσαλία
Μονακό

Νίκαια

Λούρδη

Ναντ Αμπουάζ

Μπλουά
Μον Σαιν Μισέλ

ΝΑΝΤ

ΚΑΣΤΡΑ ΛΙΓΗΡΑ
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Π Α Ρ Ι Σ Ι  -  Α Λ Σ Α Τ Ι Α  -  Ε Λ Β Ε Τ Ι Α
1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα/Πλοίο
Αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας με ενδιάμεση 
στάση. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Ανκόνα. 
Διανυκτέρευση εν πλω.

2η μέρα: Ανκόνα - Νοβάρα ή Αόστα
Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνας και άμεση αναχώρηση για 
Αόστα. Η διαδρομή μας περνά από την κεντρική και βόρεια 
Ιταλία, διασχίζοντας τις εύφορες πεδιάδες της Αιμίλια 
Ρομάνια με ενδιάμεσες στάσεις. Αφού προσπεράσουμε 
το Μιλάνο, θα φθάσουμε στην περιοχή της Νοβάρα ή της 
Αόστα για δείπνο και διανυκτέρευση.

3η μέρα: Αόστα - Γενεύη - Παρίσι
Μέσω του τούνελ Μont-Blanc θα περάσουμε σήμερα 
στην Ελβετία. Κατά τη σύντομη περιήγησή μας στην πόλη 
της διπλωματίας, τη Γενεύη, θα δούμε με το μέγαρο των 
Ηνωμένων Εθνών, το μνημείο της Μεταρρύθμισης κ.ά. 
Αποχαιρετάμε την πόλη και τη λίμνη Λεμάν, βγάζοντας 
αναμνηστικές φωτογραφίες με φόντο τα Λεύκα Όρη και 
ξεκινάμε για Παρίσι. Φωτισμένη ήδη η Γαλλική πρωτεύουσα 
μόλις φθάνουμε το βράδυ και η πρώτη εικόνα είναι 
εντυπωσιακή. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Παρίσι, Ξενάγηση, Μουσείο Λούβρου
Σήμερα θα γνωρίσουμε το ιστορικό και μοντέρνο Παρίσι. 
Η πανοραμική μας ξενάγηση περιλαμβάνει την Όπερα, την 
Αψίδα του Θριάμβου, το Τροκαντερό, τον Πύργο του Άιφελ, 
το Μέγαρο των Απομάχων το Καρτιέ Λατέν, τη Σορβόννη, 
την Παναγία των Παρισίων, το Πάνθεον, το Δημαρχείο, 
την Βαστίλη, τα Μεγάλα Βουλεβάρτα κ.ά. Στη συνέχεια 
επισκεπτόμαστε το μουσείο του Λούβρου, ένα από τα 
μεγαλύτερα και παλαιότερα μουσεία τέχνης στον κόσμο. 
Φιλοξενεί περίπου 35.000 μεγάλης αξίας εκθέματα, που 
περιλαμβάνουν έργα της αρχαιότητας και της μεσαιωνικής 
τέχνης μέχρι το 1848. Μεταξύ άλλων θα δούμε την Αφροδίτη 
της Μήλου, την Νίκη της Σαμοθράκης και την γνωστή Μόνα 
Λίζα του Ντα Βίντσι. Τέλος, θα μεταβούμε στον λόφο της 
Μονμάρτρης με την βασιλική Σακρ Κερ. Χρόνος ελεύθερος 
στην πάντα ενδιαφέρουσα Παρισινή αγορά. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Παρίσι, Disneyland
ο μαγικός κόσμος της Eurodisney, η Disneyland (32 
χιλιόμετρα από το Παρίσι), μας περιμένει σήμερα για να 
μας χαρίσει πολλές συγκινήσεις. Θα ξεκινήσουμε αμέσως 
το ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών με το τραινάκι 
των πειρατών, θα περάσουμε από τον μικρόκοσμο, θα 
ανεβούμε στο διαστημικό βουνό, θα οδηγήσουμε το δικό 
μας διαστημόπλοιο στο Σταρ Τουρς και θα επισκεφθούμε 
τον μαγικό κόσμο της Κοιμωμένης, του Πινόκιο, του Πήτερ 
Παν και της Χιονάτης με τους επτά Νάνους. Επιστροφή 
στο Παρίσι το απόγευμα. Μετά το δείπνο μπορείτε να 
ακολουθήσετε την πρόταση μας για μια μίνι κρουαζιέρα με 
τα περίφημα μπατώ μους (προαιρετικά), κλείνοντας έτσι με 
τον καλύτερο τρόπο την επίσκεψή μας στο Παρίσι.

6η μέρα: Παρίσι, Ημέρα ελεύθερη
Προαιρετική εκδρομή: Νορμανδία
Ημέρα ελεύθερη για περαιτέρω εξερεύνηση της Γαλλικής 
πρωτεύουσας και της αγοράς της ή εναλλακτικά, σας 
προτείνουμε (έξοδα ατομικά) μια όμορφη εκδρομή στις 
γραφικές ακτές της Νορμανδίας, όπου θα έχουμε την 
ευκαιρία να γνωρίσουμε τις παραθαλάσσιες πόλεις και 
παραθεριστικά κέντρα της Βόρειας Γαλλίας, την μεσαιωνική 
ονφλέρ, την ειδυλλιακή Ντωβίλ και τη δίδυμή της Τρουβίλ. 
Επιστροφή στο Παρίσι. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Παρίσι - Στρασβούργο
Η έδρα του Συμβουλίου της Ευρώπης και πρωτεύουσα της 
Αλσατίας, το Στρασβούργο, θα είναι ο επόμενος σταθμός 
του οδοιπορικού μας. Η πλατεία Κλέμπερ, ο Καθεδρικός 
ναός από κόκκινο ψαμμόλιθο, καθώς και το κτίριο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι τα πιο σημαντικά 
αξιοθέατα της πόλης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.

8η μέρα: Στρασβούργο - Ζυρίχη - Λουκέρνη - Μιλάνο
Μια υπέροχη διαδρομή μας οδηγεί σήμερα στη Ζυρίχη, 
όπου θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στους 
κεντρικούς πεζόδρομους της παλιάς πόλης, να δούμε την 
Φραουμύνστερ, τον πύργο του Ρολογιού κ.ά. Σύντομη 
επίσκεψη στη Λουκέρνη, που είναι κτισμένη στην άκρη της 

Γενεύη ,  Παρ ίσ ι ,  D i sney l and ,  Νορµανδ ία ,  Σ τρασβούργο ,  Ζυρ ί χη ,  Λουκέρνη

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίου ΠΑΤΡΑ-ΑΝΚοΝΑ-
ΠΑΤΡΑ, σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4) με W.C  
• Επτά διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* sup., 
4* • Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία, εκτός της 2ης μέρας (7 
πρωινά, 6 δείπνα) • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις βάσει 
προγράμματος με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν • Αρχηγός-
συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους 
εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και 
λοιπά αξιοθέατα • Ποτά στα προσφερόμενα δείπνα • Φόροι 
ξενοδοχείων και check points: € 25/άτομο • Ό,τι αναγράφεται ως 
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.: 1,15,29 Ιουλίου, 5,12,19 Αυγούστου,
2,21,28 Σεπτεµβρίου, 12,26 Οκτωβρίου - 10 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 785

3ο άτοµο έως 12 ετών 700

Μονόκλινο 1070

λίμνης των Τεσσάρων Καντονιών με την χαρακτηριστική 
γραφική ξύλινη γέφυρα και το μνημείο του Λιονταριού. 
Αμέσως μετά, μέσω του τούνελ του Αγίου Γκοτάρδου και με 
τα καταπράσινα πανέμορφα τοπία να μας συνοδεύουν, θα 
φθάσουμε το βράδυ στο ξενοδοχείο, στην ευρύτερη περιοχή 
του Μιλάνου. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

9η μέρα: Μιλάνο - Ανκόνα/Πλοίο
Πρωινή αναχώρηση για Ανκόνα μέσω Μπολόνιας. 
Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Πάτρα. 
Διανυκτέρευση εν πλω.

10η μέρα: Πάτρα - Αθήνα 
Άφιξη στην Πάτρα και αναχώρηση για την Αθήνα με 
ενδιάμεση στάση.

Οδικά Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Επιβαρύνσεις καμπινών κατ΄ άτομο
με επιστροφή (ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ):

4κλινη εξωτερική € 35  /  3κλινη εξωτερική € 65
3κλινη εσωτερική € 35  /  2κλινη εξωτερική €85

2κλινη εσωτερική € 65

Μιλάνο

Λουκέρνη

Ζυρίχη

Γενεύη

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

προς Παρίσι

Νορμανδία

Παρίσι Στρασβούργο
ΓΑΛΛΙΑ

ΠΑΡΙΣΙ

ΛΟΥΚΕΡΝΗ
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1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα/Πλοίο
Αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας με ενδιάμεση στάση. 
Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Ανκόνα. Διανυκτέρευση 
εν πλω.
2η μέρα: Ανκόνα - Τιρόλο
Άφιξη στην Ανκόνα και άμεση αναχώρηση για την περιοχή 
του Τιρόλο. Διασχίζουμε τις εύφορες πεδιάδες της Αιμίλια 
Ρομάνια, προσπερνάμε την Μπολόνια και την Βερόνα και 
απολαμβάνουμε μία υπέροχη διαδρομή καθώς αρχίζει 
η ανάβαση προς το Τρέντο και το Μπολζάνο. Το βράδυ 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή του 
Ίννσμπρουκ. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Ίννσμπρουκ - Μονάχο - Χαϊδελβέργη - Μανχάιμ 
Σύντομη περιήγηση στο Ίννσμπρουκ και αναχώρηση για 
Μονάχο και Χαϊδελβέργη, όπου θα έχουμε μικρής διάρκειας 
στάσεις. Συνεχίζουμε για το Μανχάιμ. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Μανχάιμ - Βισμπάτεν - Παραρήνεια Διαδρομή - Sankt 
Goarshausen - Μανχάιμ
Πρωινή επίσκεψη στην διάσημη για τις θερμές πηγές της 
λουτρόπολη Βισμπάτεν. οι πρωτεύουσες των δύο κρατιδίων 
- Έσσης με το Βισμπάντεν και Ρηνανίας/Παλατινάτου με το 
Μάιντς - βρίσκονται στις δύο πλευρές του ποταμού Ρήνου 
και συνδέονται με γέφυρα. Λίγο αργότερα, μια μοναδική 
παραποτάμια διαδρομή κοντά στους αμπελώνες της 
Ρηνανίας και τα μεσαιωνικά κάστρα, μας οδηγεί στο όμορφο 
χωριουδάκι Sankt Goarshausen. Επιστροφή το απόγευμα στο 
Μανχάιμ και χρόνος ελεύθερος για βόλτα στην πόλη. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Μανχάιμ - Φρανκφούρτη - Λειψία - Βερολίνο   
Διασχίζουμε σήμερα τα καταπράσινα τοπία της κεντρικής 
Γερμανίας με προορισμό την Φρανκφούρτη, το σημαντικότερο 
οικονομικό κέντρο της Γερμανίας και ένα από τα μεγαλύτερα της 
Ευρώπης, καθώς είναι η έδρα του Γερμανικού Χρηματιστηρίου 
(Deutsche Börse AG), της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
και πολλών τραπεζών, όπως της Ντόιτσε Μπανκ, της 
Ντρέσντνερ Μπανκ και της Κομέρτσμπανκ. Σύντομη περιήγηση 
στην πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας και συνεχίζουμε 
για να επισκεφθούμε τη Λειψία και να καταλήξουμε το  
βράδυ στο Βερολίνο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Βερολίνο, Ξενάγηση  
Πρωινή ξενάγηση στην γερμανική πρωτεύουσα, για να 
γνωρίσουμε την σύγχρονη και την παλιά ιστορία μιας πόλης-
σύμβολο. Θα δούμε την Πύλη του Βρανδεμβούργου - έμβλημα 
της πόλης - τα τελευταία μέτρα του τείχους που διχοτομούσε 
μέχρι το 1989 το Βερολίνο, το ιστορικό σημείο ελέγχου Τσάρλι 
και πρώην έδρα της Γκεστάπο, το Δημαρχείο, την εκκλησία 
Νικολάι, το Κοινοβούλιο/Ράιχσταγκ με τον γυάλινο θόλο 
και την πασίγνωστη Κουρφίστερνταμ, τον δρόμο με τα καφέ 
και τα πολύ γνωστά πολυκαταστήματα. Η πανοραμική μας 
ξενάγηση κλείνει με το μοναδικό Μουσείο της Περγάμου με 
την έξοχη Βαβυλωνιακή πτέρυγα, την Πύλη της Ιστάρ και τους 
υπολοίπους Μεσοποταμιακούς θησαυρούς. Χρόνος ελεύθερος 
για βόλτα στην περίφημη λεωφόρο ούντερ ντεν Λίντεν με 
τα εμπορικά κέντρα, αλλά και την Μπέρκερμαν Στράσσε, 
με τα πολυάριθμα μικρά μαγαζιά, καφέ και εστιατόρια, την 
περίφημη πλατεία Ποτσντάμερ και Σαβίγκνυ Πλατς. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Βερολίνο - Πότσδαμ - Βερολίνο
Σήμερα θα επισκεφθούμε την επίσημη πρωτεύουσα των 
αυτοκρατόρων της Γερμανίας, το Πότσδαμ. Εδώ, θα έχουμε την 
ευκαιρία να δούμε το ανάκτορο του Κάιζερ Γουλιέλμου, το Σαν 
Σουσί και να περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια της πόλης 
με τα ολλανδικά τετράγωνα και τα κοκκινότουβλα μαγαζάκια. 
Επιστροφή στο Βερολίνο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
8η μέρα: Βερολίνο - Δρέσδη - Νυρεμβέργη
Πρωινή αναχώρηση για την "Φλωρεντία της Γερμανίας", τη 
Δρέσδη. ο ποταμός Έλβας την χωρίζει σε δύο τμήματα, την 
παλαιά και την νέα πόλη. Αυτός ο διαχωρισμός έχει λιγότερη 
σημασία σήμερα, μετά τους βομβαρδισμούς του 1945, αφού 
μέσα σε μια νύχτα άλλαξε ολόκληρο το σχέδιο της πόλης. 
Παρόλα αυτά όμως, παραμένει πλούσια σε μνημεία, με 
μεγάλη καλλιτεχνική και πολιτιστική παράδοση. Θα δούμε το 
μεγαλειώδες αρχιτεκτονικό συγκρότημα Τσβίνγκερ (Zwinger), 
ένα πολυτελές μπαρόκ κτίριο, μέρος της πριγκηπικής κατοικίας 
του 17ου αιώνα. Ακολουθεί επίσκεψη στην πλατεία Θεάτρου, 
με κτίριο της Όπερας και στην καθολική εκκλησία της Αυλής, 
ένα πραγματικό κόσμημα αρχιτεκτονικής. Συνεχίζουμε για 
τη Νυρεμβέργη, την πόλη όπου δικάστηκαν το 1945-46 οι 
εγκληματίες Ναζί. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 
περίπατος γνωριμίας  με  την  πόλη. Διανυκτέρευση.

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίου ΠΑΤΡΑ-ΑΝΚοΝΑ-
ΠΑΤΡΑ, σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4) • Διαμονή σε 
επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* • Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία εκτός 
της 2ης μέρας (8 πρωινά, 7 δείπνα) • Μεταφορές, εκδρομές, 
περιηγήσεις βάσει προγράμματος με πολυτελές κλιματιζόμενο 
πούλμαν • Αρχηγός-συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι ξενοδοχείων και check point €
30/άτομο • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα • 
Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα 
ή δείπνα • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Αναχ.: 2,23,30 Ιουλίου, 6,13 Αυγούστου
21 Σεπτεµβρίου, 19 Οκτωβρίου - 11 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο 815
3ο άτοµο έως 12 ετών 735
Μονόκλινο 1100

9η μέρα: Νυρεμβέργη - Βερόνα 
Πρωινή αναχώρηση για τη Βόρεια Ιταλία και την πόλη 
της Βερόνας, στην ευρύτερη περιοχή της οποίας θα 
διανυκτερεύσουμε.
10η μέρα: Βερόνα - Ανκόνα/Πλοίο
Νωρίς το πρωί αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα. 
Τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για Πάτρα. 
Διανυκτέρευση εν πλω.
11η μέρα: Πάτρα - Αθήνα 
Άφιξη στο λιμάνι της Πάτρας και αναχώρηση για Αθήνα 
με ενδιάμεση στάση, όπου φθάνουμε τρεις περίπου ώρες 
αργότερα.
Σημειώσεις: • Η διανυκτέρευση της 2ης μέρας ενδέχεται να 
γίνει στην περιοχή του Μπολζάνο ή του Τρέντο ή το πρόγραμμα 
να πραγματοποιηθεί αντίστροφα ή οι ανωτέρω εκδρομές, 
επισκέψεις να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς 
να παραλειφθεί κάτι • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας

Ί ν νσµπρουκ ,  Μονάχο ,  Χα ϊδελβέργη ,  Μανχά ιµ ,  Β ισµπάτεν ,  Παραρήνε ια  ∆ ιαδροµή ,
Sankt  Goa r shausen ,  Φρανκφούρτη ,  Λε ιψ ία ,  Βερολ ί νο ,  Πό τσδαµ ,  ∆ρέσδη ,  Νυρεµβέργη

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Η  κ α ι  Ρ Ο Μ Α Ν Τ Ι Κ Η  Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α

Οδικά Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Επιβαρύνσεις καμπινών κατ΄ άτομο
με επιστροφή (ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ):

4κλινη εξωτερική € 35  /  3κλινη εξωτερική € 65
3κλινη εσωτερική € 35  /  2κλινη εξωτερική €85

2κλινη εσωτερική € 65

Μόναχο

Ίννσμπρουκ

ΑΥΣΤΡΙΑ

Νυρεμβέργη
Χαϊδελβέργη

Φρανκφούρτη

Μανχάιμ

Βισμπάτεν

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Sankt Goarshausen

Λειψία

Βερολίνο

Δρέσδη

από Ανκόνα / Τιρόλο

προς 
Βερόνα / Ανκόνα

ΠΑΡΑΡΗΝΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ
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1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα/Πλοίο
Αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας με ενδιάμεση 
στάση. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Ανκόνα. 
Διανυκτέρευση εν πλω.
2η μέρα: Ανκόνα - Τιρόλο
Άφιξη στην Ανκόνα και άμεση αναχώρηση για την περιοχή 
του Τιρόλο. Περνώντας από τις περιοχές Μάρκε και Αιμίλια 
Ρομάνια και διασχίζοντας τις Άλπεις της Βόρειας Ιταλίας, θα 
καταλήξουμε στην ευρύτερη περιοχή του Ίννσμπρουκ, της 
πρωτεύουσας του Τιρόλο. Διανυκτέρευση. 
3η μέρα: Ίννσμπρουκ - Ζανκτ Άντον - Λίμνη Κωνστάντζας 
Λιντάου - Μέλανας Δρυμός - Τίτιζε - Μανχάιμ
Σύντομη γνωριμία με την πόλη του ποταμού Ινν και 
αναχώρηση για τις μαγευτικές περιοχές του Τιρόλο και 
του Φόραρλμπεργκ. Μέσω του τούνελ Ζανκτ Άντον (Sankt 
Anton) θα συνεχίσουμε για τη Λίμνη της Κωνστάντζας. Άφιξη 
στο παραλίμνιο Λιντάου, όπου θα γνωρίσουμε το γραφικό 
λιμάνι με το Λιοντάρι και τον Φάρο. Χρόνος ελεύθερος για 
περιπάτους και για να αποαλύσουμε τον καφέ μας με θέα 
τη λίμνη. Επόμενος μας σταθμός το Τίτιζε, στην καρδιά του 
Μέλανα Δρυμού (Μαύρο Δάσος). Προαιρετική βόλτα με 
πλοιάριο στη μικρή λίμνη και ελεύθερος χρόνος για βόλτες και 
αγορές αναμνηστικών. Μέσω Φράιμπουργκ και Καρλσρούης 
θα καταλήξουμε το βράδυ στο ξενοδοχείο μας στο Μανχάιμ, 
που βρίσκεται στη συμβολή των ποταμών Ρήνου και Νέκαρ. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Μανχάιμ - Ρόττενμπουργκ/Βαυαρία/Φραγκονία 
Μανχάιμ
Μια ακόμη συναρπαστική μέρα μας περιμένει σήμερα με την 
εκδρομή μας στο μεσαιωνικό Ρόττενμπουργκ, στο κρατίδιο 
της Βαυαρίας, στην περιοχή της Φραγκονίας. Εδώ θα έχουμε 
την ευκαιρία να δούμε τα μεσαιωνικά τείχη, την εκκλησία 
του Νοσοκομείου, το ιστορικό Δημαρχείο, την αίθουσα που 
στέγαζε το Δημοτικό Συμβούλιο, τον Καθεδρικό ναό του 
Αγίου Ιακώβου, καθώς και το Μουσείο των Χριστουγέννων. 
Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο Μανχάιμ. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Μανχάιμ - Σαιντ Γκόαρ/Ποταμός Ρήνος
(Προαιρετική Κρουαζιέρα) - Κόμπλεντζ - Μανχάιμ
Πρωινή αναχώρηση για την περιοχή του Ρήνου, μια από τις 
όμορφες περιοχές της Γερμανίας, με τα επιβλητικά κάστρα, 

τους αμπελώνες και τα γραφικά χωριουδάκια δίπλα στον 
ποταμό. Φθάνουμε στο Σαιντ Γκόαρ με τον θρυλικό βράχο 
της Λορελάι. Προαιρετική κρουαζιέρα με ποταμόπλοιο και 
άφιξη στην Κόμπλεντζ, που βρίσκεται στη συμβολή των 
ποταμών Ρήνου και Μοζέλα, όπου θα δούμε το επιβλητικό 
μνημείο του Βίλχεμ Κάιζερ - σύμβολο της Γερμανικής 
Ενότητας. Επιστροφή στο Μάνχαιμ και χρόνος ελεύθερος. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Μανχάιμ - Χαϊδελβέργη - Μανχάιμ
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την παραμυθένια 
Χαϊδελβέργη, μια από τις λίγες πόλεις που γλύτωσαν από 
τους βομβαρδισμούς του Β' παγκοσμίου πολέμου. Κτισμένη 
στις όχθες του ποταμού Νέκαρ, με το κάστρο, την παλιά 
έδρα των Παλατίνων, με τα επιβλητικά κωδωνοστάσια 
των εκκλησιών και τις στέγες των σπιτιών της πόλης στην 
περιοχή των καλλιτεχνών, η πόλη θα μας εκπλήξει με την 
ομορφιά της. Κατά την περιήγησή μας θα δούμε το ιστορικό 
της κέντρο με τον Καθεδρικό ναό, το Δημαρχείο, καθώς και 
το παλαιότερο Πανεπιστήμιο της Γερμανίας. Επιστροφή το 
μεσημέρι στο Μανχάιμ και επίσκεψη στο κέντρο της πόλης. 
Θα δούμε το Βάσσερ Τουρμ - σύμβολο της πόλης και το 
λιμάνι του Ρήνου, ένα από τα μεγαλύτερα ποτάμια λιμάνια 
της χώρας. Χρόνος ελεύθερος στα πολυκαταστήματα της 
πόλης. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Μανχάιμ - Μπάντεν Μπάντεν - Στρασβούργο 
Κολμάρ - Μιλάνο 
Πρωινή αναχώρηση για την κωμόπολη Μπάντεν-Μπάντεν, 
στο ομοσπονδιακό κράτος της Βάδης-Βυρτεμβέργης. 
Βρίσκεται στις δυτικές πλαγιές του Μέλανος Δρυμού, 
στις όχθες του ποταμού Όος. Είναι από τις πιο γραφικές 
λουτροπόλεις της Γερμανίας - οι ιαματικές πηγές του 
Μπάντεν-Μπάντεν είναι γνωστές για περισσότερα από 
2.000 χρόνια και οι σχετικές εγκαταστάσεις σήμερα θυμίζουν 
ρωμαϊκά λουτρά του 3ου αιώνα μ.Χ. Επόμενος σταθμός μας 
η περιοχή της Αλσατίας και το Στρασβούργο. Μικρή στάση 
για βόλτα στην παλιά πόλη με τον επιβλητικό Καθεδρικό 
ναό της Νοτρ Νταμ και συνεχίζουμε για το Κολμάρ, μια πολύ 
όμορφη πόλη με χρωματιστά κτίρια, που βρίσκεται στον 
περίφημο "Δρόμο του κρασιού". Η διαδρομή μας συνεχίζεται 
και μας οδηγεί στο ξενοδοχείο μας στην ευρύτερη περιοχή 
του Μιλάνου. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Λίµνη  Κωνστάν τ ζα ς ,  Λ ι ν τάου ,  Τί τ ι ζ ε ,  Μανχά ιµ ,  Ρό τ τ ε νµπουργκ ,  Σα ι ν τ  Γκόαρ ,  Κόµπλεν τ ζ ,
Χα ϊδελβέργη ,   Μπάν τ εν  Μπάν τ εν ,  Σ τρασβούργο ,  Κολµάρ

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίου ΠΑΤΡΑ-ΑΝΚοΝΑ-ΠΑΤΡΑ, 
σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες με W.C. (ΑΒ4) • Διαμονή σε 
επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* • Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία εκτός της 
2ης μέρας (6 πρωινά, 5 δείπνα) • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, 
ξεναγήσεις βάσει προγράμματος με πολυτελές κλιματιζόμενο 
πούλμαν • Αρχηγός-συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι ξενοδοχείων και check point €
25/άτομο • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα • 
Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα ή 
δείπνα • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Επιβαρύνσεις καμπινών κατ΄ άτομο
με επιστροφή (ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ):

4κλινη εξωτερική € 35  /  3κλινη εξωτερική € 65
3κλινη εσωτερική € 35  /  2κλινη εξωτερική €85

2κλινη εσωτερική € 65

Αναχ.: 2,13 Ιουλίου, 3,13,19 Αυγούστου
21 Σεπτεµβρίου, 12,26 Οκτωβρίου - 9 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 635

3ο άτοµο έως 12 ετών 570

Μονόκλινο 850

8η μέρα: Μιλάνο - Ανκόνα/Πλοίο
Νωρίς το πρωί κατευθυνόμαστε μέσω Μπολόνιας για την 
Ανκόνα. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Πάτρα. 
Διανυκτέρευση εν πλω.
9η μέρα: Πάτρα - Αθήνα 
Άφιξη στην Πάτρα και αναχώρηση για την Αθήνα με 
ενδιάμεση στάση.

Σημειώσεις: • Η διανυκτέρευση της 2ης μέρας ενδέχεται να 
γίνει στην περιοχή της Βερόνας • οι ανωτέρω εκδρομές, 
επισκέψεις να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, 
χωρίς να παραλειφθεί κάτι • Τελικό πρόγραμμα με το 
ενημερωτικό σας.

Ρ Η Ν Ο Σ  -  Μ Ε Λ Α Ν Α Σ  ∆ Ρ Υ Μ Ο Σ
Φ ρ α γ κ ο ν ί α  -  Α λ σ α τ ί α  -  Ρ η ν α ν ί α

Οδικά Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΡΟΤΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ

ΚΟΜΠΛΕΝΤΖ
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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 

Νι ς ,  Βουδαπέσ τη ,  Πράγα ,  Κάρλοβυ  Βάρυ ,  Β ι έ ν νη  (∆ρέσδη )

Περιλαμβάνονται: • οκτώ διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
4* (στη Σερβία 3*, 4*) με φόρους διαμονής • Ημιδιατροφή 
(8 πρωινά, 1 γεύμα και 7 δείπνα) • Εκδρομές, περιηγήσεις, 
ξεναγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα 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.: 6,13,20,27 Ιουλίου, 4,10,17,24,31 Αυγούστου
14,28 Σεπτεµβρίου, 12,26 Οκτωβρίου - 9 µέρες

26 Ιουλίου, 9,13 Αυγούστου - 10 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο 9 µέρες 10 µέρες

∆ίκλινο 545 580

3ο άτοµο έως 12 ετών 490 510

Μονόκλινο 770 795

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: • Είναι πιθανόν σε ορισμένες αναχωρήσεις το 
πρόγραμμα να πραγματοποιηθεί αντίστροφα από τη 2η μέρα 
(Νις-Βιέννη-Πράγα-Βουδαπέστη) και η διανυκτέρευση της 
Βιέννης να γίνει στην Μπρατισλάβα • οι ανωτέρω εκδρομές, 
επισκέψεις ενδέχεται να  πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι • Τελικό πρόγραμμα με το 
ενημερωτικό σας.

Β Ο Υ ∆ Α Π Ε Σ Τ Η  -  Π Ρ Α Γ Α
( ∆ ρ έ σ δ η )  -  Β Ι Ε Ν Ν Η

Οδικά Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Ζητήστε μας το αναλυτικό 10ήμερο πρόγραμμα

ΤΣΕΧΙΑ

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Νις

Βουδαπέστη

Βιέννη

Πράγα

Δρέσδη

Κάρλοβυ
Βάρυ

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΣΕΡΒΙΑ

ΠΡΑΓΑ

ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ
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Οδικά Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα/Πλοίο
Αναχώρηση από την Αθήνα για το λιμάνι της Πάτρας με 
ενδιάμεση στάση. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για την 
Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω.

2η μέρα: Ανκόνα - Βενετία
Άφιξη στην Ανκόνα και αναχώρηση για Μέστρε. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και με ιδιωτικό βαπορέτο (έξοδα ατομικά) θα 
επισκεφθούμε την πόλη των Δόγηδων, για να δούμε την πλατεία 
και την εκκλησία του Αγίου Μάρκου, την περίφημη Γέφυρα 
των Στεναγμών, τον Πύργο του Ρολογιού κ.ά. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: Βενετία - Λιουμπλιάνα (Σλοβενία) - Ζάγκρεμπ (Κροατία)
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σλοβενίας, την 
πανέμορφη Λιουμπλιάνα, που είναι κτισμένη στις όχθες του 
ομώνυμου ποταμού. Φθάνοντας, θα περπατήσουμε στην 
παλιά πόλη με τα λιθόστρωτα δρομάκια και τα όμορφα κτίρια 
με τις χρωματιστές ξύλινες προσόψεις, μέχρι την τριπλή γέφυρα 
Tromostovje, για να αντικρίσουμε το φρούριο του Αγίου Γεωργίου 
και να καταλήξουμε στην πλατεία Πρέσερεν. Συνεχίζουμε για 
την πρωτεύουσα της Κροατίας, το Ζάγκρεμπ, όπου κατά την 
πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε την πλατεία  του Αγίου 
Μάρκου με τον θυρεό της χώρας, το Δημαρχείο με την πέτρινη 
ασπίδα, τη λεωφόρο Κύριλλου και Μεθόδιου κ.ά. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Ζάγκρεμπ - Λίμνες Πλίτβιτσε - Ζαντάρ - Σίμπενικ 
Σήμερα αναχωρούμε για την περιοχή των Λιμνών Πλίτβιτσε. 
Εδώ θα έχουμε χρόνο για να επισκεφθούμε ένα σημαντικό τμήμα 
του τεράστιου Εθνικού πάρκου, το οποίο διαρρέει ο ποταμός 
Σλούσνιτσα και στον οποίο οφείλεται ο σχηματισμός μικρών 
λιμνών, καταρρακτών και φραγμάτων - ένα θέαμα μοναδικό που 
θα απολαύσουμε για δύο περίπου ώρες. Εικόνες μαγικές, που 
θα "πάρουμε μαζί μας" στον δρόμο προς το πανέμορφο Ζαντάρ, 
το οποίο θα επισκεφθούμε λίγο αργότερα. Η περιπλάνησή μας 
στις όμορφες ακτές της Αδριατικής ολοκληρώνεται σήμερα 
στην ευρύτερη περιοχή του Σίμπενικ (ή του Σπλιτ). Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Σίμπενικ - Τρογκίρ - Σπλιτ - Νέουμ (Βοσνία)
Πρωινή επίσκεψη στο Τρογκίρ, τόπος παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς της UNESCO. Την αποκαλούν "μινιατούρα 

της Βενετίας" και διαθέτει πλούσια ιστορία, αφού ιδρύθηκε 
στις αρχές του 3ου π.Χ. αιώνα από Έλληνες αποίκους, που 
την ονόμασαν Τραγούριον. Η σημερινή πόλη αποτελεί έναν 
μοναδικό συνδυασμό γοτθικών και αναγεννησιακών ρυθμών. 
Η διαδρομή κατά μήκος των δαντελωτών ακτών μας οδηγεί σε 
μία ακόμη σημαντική πόλη και μεγάλο λιμάνι, ο Σπλιτ. Εδώ θα 
έχουμε χρόνο να περπατήσουμε και να γνωρίσουμε την πόλη, 
την οποία επέλεξε ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Διοκλητιανός για 
να κτίσει το παλάτι του σε σχήμα ρωμαϊκού κάστρου. Μία πόλη 
που συγκεντρώνει στοιχεία πολλών διαφορετικών πολιτισμών. 
Νωρίς το βράδυ θα φθάσουμε στην περιοχή Νέουμ της Βοσνίας. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Νέουμ - Ντουμπρόβνικ - Νέουμ
Πρωινή αναχώρηση για την Κροατία, όπου θα γνωρίσουμε 
τη μεσαιωνική πόλη του Ντουμπρόβνικ, περπατώντας στο 
εσωτερικό του κάστρου. Κτυπήθηκε ανηλεώς από Σέρβους και 
Μαυροβούνιους το 1991, σήμερα όμως δεν αντιλαμβάνεται 
κανείς ότι αυτό το σύμπλεγμα ρωμαϊκών, μεσαιωνικών και 
αναγεννησιακών στοιχείων ηλικίας 1300 ετών, είχε υποστεί 
ζημιές στο 68% των κτιρίων του. Το ιστορικό του τμήμα 
(προστατευόμενο από την UNESCO) είναι μια οχυρωμένη 
πόλη μήκους δυόμισι χιλιομέτρων. Πανύψηλα πέτρινα κτίρια 
με παράθυρα-πολεμίστρες, μικροσκοπικές "κρεμαστές" 
αυλές, εκκλησιές, παλάτια και στη μέση η Placa-Stradun, ένας 
υπέροχος 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. Χρόνος 
ελεύθερος για βόλτες στην πόλη και προαιρετικά μίνι κρουαζιέρα 
στο πευκόφυτο νησί Λόκρουμ, που φιλοξενεί και τον Βοτανικό 
κήπο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Νέουμ - Κότορ - Μπούντβα (Μαυροβούνιο/Μόντε 
Νέγκρο) - Τίρανα (Αλβανία) 
Η διαδρομή μας μαγευτική και σήμερα, με δύο σημαντικούς 
σταθμούς, τον γραφικό κολπίσκο του Κότορ με την ομώνυμη 
κωμόπολη, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της 
UNESCO, με καθεδρικούς ναούς που χρονολογούνται από 
τον 5ο αιώνα, ενώ κατά μήκος των ακτών του σχηματίζονται 

μοναδικά φιόρδ, αλλά και το τουριστικό θέρετρο της Μπούντβα, 
την αρχαία Βουθόη, με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, πόλο έλξης 
χιλιάδων τουριστών κάθε χρόνο. Συνεχίζουμε για την περιοχή 
των Τιράνων. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

8η μέρα: Τίρανα - Αθήνα
Κατά τη σύντομη περιήγησή μας στην Αλβανική πρωτεύουσα 
θα δούμε την πλατεία Σκερντέμπεη, την παλιά Όπερα, το 
Κοινοβούλιο, τον Πύργο του ρολογιού και την ορθόδοξη 
εκκλησία της Ανάστασης. Αναχώρηση για την Αθήνα μέσω του 
συνοριακού σταθμού της Κακαβιάς. Άφιξη το  βράδυ.

Σημειώσεις: • Ενδέχεται σε κάποιες αναχωρήσεις το πρόγραμμα 
να πραγματοποιηθεί αντίστροφα και η διανυκτέρευση να γίνει 
στο Τρεμπίνιε αντί στο Νέουμ • οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας

Σλοβεν ία ,  Κροατ ία ,  Βοσν ία ,  Μαυροβούν ιο /Μόν τ ε  Νέγκρο ,  Αλβαν ία ,  Βενε τ ί α ,  Λ ιουµπλ ιάνα ,  Ζάγκρεµπ , 
Λ ίµνε ς  Πλ ί τβ ι τσε ,  Ζαν τάρ ,  Τρογκ ίρ ,  Σπλ ι τ ,  Ν τουµπρόβν ι κ ,  Μπούν τβα ,  Τίρανα

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίων σε τετράκλινες εσωτερικές 
καμπίνες (ΑΒ4) με W.C. • Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* sup., 
4* • Ημιδιατροφή στα  ξενοδοχεία (6 πρωινά, 6 δείπνα) • Μεταφορές, 
εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν βάσει 
προγράμματος • Αρχηγός-συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι ξενοδοχείων, check point 20 €/άτομο 
• Τα εισιτήρια  του  Βαπορέτου (15 / άτομο) για την επίσκεψη στη  
Βενετία • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους 
και λοιπά αξιοθέατα • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Ποτά στα 
προσφερόμενα γεύματα ή δείπνα • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο

Επιβαρύνσεις καμπινών κατ΄ άτομο
(Ελλάδα - Ιταλία ή αντίστροφα):

4κλινη εξωτερική € 20 | 3κλινη εξωτερική € 35 | 3κλινη εσωτερική € 25
2κλινη εξωτερική € 55 | 2κλινη εσωτερική € 35

Αναχ.: 6,13,20,27 Ιουλίου, 3,10,18,25 Αυγούστου
14,21,28 Σεπτεµβρίου, 5,9 Οκτωβρίου - 8 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 495

3ο άτοµο έως 12 ετών 445

Μονόκλινο 670

∆ Α Λ Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ  Α Κ Τ Ε Σ  -  Β Ε Ν Ε Τ Ι Α

ΖΑΝΤΑΡ ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ
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Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ Ι Α  -  Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Α
Μ Α Υ Ρ Η   Θ Α Λ Α Σ Σ Α

1η μέρα: Αθήνα - Σόφια
Αναχώρηση από Αθήνα στις 06:30΄ για τον συνοριακό 
σταθμό του Προμαχώνα με ενδιάμεσες στάσεις. Διέλευση 
των συνόρων και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για Σόφια. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: Σόφια - Βελίκο Τίρνοβο - Βουκουρέστι
Σύντομη περιήγηση στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας 
και αναχώρηση για Βουκουρέστι. Σημαντικός σταθμός 
στη διαδρομή μας το Βελίκο Τίρνοβο, μια πόλη κτισμένη 
στις όχθες του ποταμού Γιάντρα, γνωστή ως η ιστορική 
πρωτεύουσα της δεύτερης Βουλγαρικής αυτοκρατορίας. 
Αναφέρεται συχνά ως "η πόλη των τσάρων". Έως το 
1965 το όνομα της πόλης ήταν Τάρνοβο και μέχρι σήμερα 
χρησιμοποιείται από πολλούς η ονομασία αυτή. Με 
ενδιάμεση στάση θα φθάσουμε το βράδυ στην πρωτεύουσα 
της Ρουμανίας, το πανέμορφο Βουκουρέστι. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: Βουκουρέστι, Ξενάγηση 
Κατά τη διάρκεια της πανοραμικής μας ξενάγησης θα δούμε 
μεταξύ άλλων το "Παλάτι της Άνοιξης" - το πολυτελέστατο 
ανάκτορο στο οποίο διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου - 
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, 
τον Πύργο της Φωτιάς/Μουσείο του Πυροσβέστη και την 
Στρατιωτική Ακαδημία. Χρόνος ελεύθερος για περιπάτους. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Βουκουρέστι - Εκδρομή στα Καρπάθια: Σινάια, 
Παλάτι Πέλες, Κάστρο Μπραν (Πύργος Δράκουλα), 
Μπρασόβ - Βουκουρέστι
Πρωινή αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Πρώτος 
μας σταθμός η μεσαιωνική ορεινή πόλη-θέρετρο Σινάια, το 
"μαργαριτάρι των Καρπαθίων", όπως επονομάζεται, χάρη 

στην πανέμορφη τοποθεσία της και την πλούσια ιστορία 
της. Επίσκεψη στο ορθόδοξο 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 πρώτου 
βασιλιά της Ρουμανίας Καρόλου. Ακολουθεί το περίφημο 
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 
πόλη μεσαιωνική και συνάμα δυναμική, με τα Καρπάθια 
Όρη να την περιβάλουν. Άφιξη και σύντομη ξενάγηση, όπου 
θα δούμε την παλιά πόλη και την γοτθικού ρυθμού Μαύρη 
Εκκλησία. Επιστροφή το βράδυ στο Βουκουρέστι. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Βουκουρέστι - Κωστάντζα - Βάρνα
Πρωινή αναχώρηση για τα όμορφα τοπία στις ακτές της 
Μαύρης θάλασσας. Σύντομη περιήγηση στην πόλη της 
Κωστάντζας με το μεγάλο λιμάνι. Η διαδρομή μας συνεχίζεται 
νότια, κατά μήκος των ακτών της Μαύρης Θάλασσας, για να 
καταλήξουμε νωρίς το απόγευμα στην Βάρνα, όπου κατά 
τη σύντομη περιήγησή μας θα δούμε την πλατεία της 9ης 
Σεπτεμβρίου, το Εθνικό Θέατρο, την Όπερα, την Εκκλησία 
της Αποκαθήλωσης κ.ά. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Βάρνα - Φιλιππούπολη - Μπόροβετς
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την ιστορική Φιλιππούπολη, τη 
δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Βουλγαρίας, που βρίσκεται στην 
καρδιά της χώρας, στις γραφικές πλαγιές του Αίνου και του 
βουνού Σρέντνα. 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. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας 
για το γνωστό χειμερινό θέρετρο Μπόροβετς. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Μπόροβετς - Σαντάνσκι - Αθήνα
Πρωινή επίσκεψη στην όμορφη λουτρόπολη του Σαντάνσκι, 
που είναι κτισμένη στις όχθες του ποταμού Σαντάνσκα 
Μπίστριτσα και έχει πάρει το όνομά της από τον Βούλγαρο 

Σόφ ια  -  Βελ ί κο  Τίρνοβο  -  Βουκουρέσ τ ι  Σ ι νά ια ,  Παλάτ ι  Πέλε ς ,  Κάσ τρο  Μπραν  (Πύργος  ∆ράκουλα ) ,
Μπρασόβ ,  Κωστάν τ ζα ,  Βάρνα ,  Φ ιλ ιππούπολη ,  Μπόροβε τ ς ,  Σαν τάνσκ ι

Περιλαμβάνονται: • Έξι διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* 
• Φόροι ξενοδοχείων και check point • Ημιδιατροφή (6 πρωινά και 6 
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 δεν 
αναγράφεται στο πρόγραμμα και τις παροχές του.

Αναχ.: Κάθε Σάββατο - 7 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 375

3ο άτοµο έως 12 ετών 335

Μονόκλινο 510

επαναστάτη Γιάνε Σαντάνσκι (1872-1915). Χαρακτηριστικό 
της είναι το πανύψηλο δέντρο στην κεντρική πλατεία δίπλα 
στο αρχαίο μαρμάρινο σιντριβάνι. Αναχώρηση για τον 
συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα και μετά τον απαραίτητο 
έλεγχο, συνεχίζουμε με ενδιάμεσες στάσεις για την Αθήνα, 
όπου φθάνουμε το βράδυ.

Σημειώσεις: • Σε ορισμένες αναχωρήσεις ενδέχεται η 
διανυκτέρευση της 6ης μέρας να γίνει στο Μπάνσκο ή στο 
Σαντάνσκι και όχι στο Μπόροβετς • οι ανωτέρω εκδρομές, 
επισκέψεις να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, 
χωρίς να παραλειφθεί κάτι • Τελικό πρόγραμμα με το 
ενημερωτικό σας.

Οδικά Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
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ΠΥΡΓΟΣ ∆ΡΑΚΟΥΛΑ
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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 χρόνος ελεύθερος για βόλτα γνωριμίας με 
την πρωτεύουσα των Μαγυάρων. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Βουδαπέστη - Κρακοβία 
Σύντομη περιήγηση στο "Μαργαριτάρι του Δούναβη" και 
συνεχίζουμε για την ίσως πιο όμορφη πόλη της Πολωνίας, την 
Κρακοβία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και χρόνος 
ελεύθερος στην πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης του 
2000, η οποία συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Κρακοβία, Ξενάγηση, Αλατωρυχεία Βιελίτσκα 
Η πρωινή πανοραμική μας ξενάγηση στο "στολίδι της Πολωνίας" 
ξεκινά από την πανέμορφη μεσαιωνική πλατεία με την παλιά 
υφασματαγορά Σουκεννίτσε, που σήμερα φιλοξενεί τουριστικά 
καταστήματα στη στοά του ισογείου, το μνημείο του ποιητή 
Άνταμ Μιτσκιέβιτς με τις τέσσερις αλληγορικές μορφές στη 
βάση του (που συμβολίζουν την πατρίδα, την επιστήμη, την 
αξία και την ποίηση) και την γοτθική εκκλησία της Παναγίας 
με τον φύλακα-τρομπετίστα στην κορυφή του καμπαναριού. 
Συνεχίζουμε με το ιστορικό πανεπιστήμιο των Γιαγκελόνων 
και καταλήγουμε στο μεσαιωνικό κάστρο που βρίσκεται στον 
λόφο Βάβελ, πάνω από τον ποταμό Βιστούλα, με τον Βασιλικό 
Πύργο και την γοτθική μητρόπολη, όπου γινόταν η στέψη και ο 
ενταφιασμός των Πολωνών βασιλιάδων. Χρόνος ελεύθερος στην 
παλιά πόλη και αναχώρηση για τα Αλατωρυχεία Βιελίτσκα, από 
τα πιο παλιά ορυχεία αλατιού του κόσμου. Η διαδρομή μας μέσα 
στα αλατωρυχεία - στα τρία από τα εννέα επίπεδα που είναι 
επισκέψιμα - περιλαμβάνει πανέμορφα σπήλαια, διαδρόμους σε 
βάθος 64-135 μέτρων, δαιδαλώδεις στοές, σήραγγες, αγάλματα 
από αλάτι, παρεκκλήσια, ακόμα και έναν Καθεδρικό ναό! 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Κρακοβία - Άουσβιτς - Τσεστοχόβα - Βαρσοβία 
Σήμερα θα επισκεφθούμε 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. Από τα εκατομμύρια των 
ανθρώπων που πέρασαν τις πύλες του, μόλις 60-70 χιλιάδες 
κατάφεραν να επιζήσουν και να ελευθερωθούν. Το Άουσβιτς 
περιελάμβανε πολλές μονάδες, η μεγαλύτερη των οποίων ήταν 
το Μπιρκενάου. Συνεχίζουμε για την ιερή πόλη Τσεστοχόβα, την 
"θρησκευτική πρωτεύουσα της χώρας", όπως επονομάζεται, με 
εκατομμύρια πιστών να συρρέουν από όλα τα μέρη της γης για να 
προσκυνήσουν την θαυματουργή εικόνα της Μαύρης Παναγίας 
στο μοναστήρι Γιάσνα Γκόρα. Η αγιογραφία αυτή χρονολογείται 
από τον 14ο αιώνα, όμως ο θρύλος λέει την έφτιαξε ο Ευαγγελιστής 
Λουκάς από ένα κομμάτι ξύλο από το τραπέζι της Παναγίας στη 
Ναζαρέτ. Μετά την επίσκεψή μας αναχωρούμε για τη Βαρσοβία. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Βαρσοβία, Ξενάγηση 
Ξεκινάμε σήμερα την πανοραμική μας ξενάγηση από την 
παλιά πόλη, που μετά την ολοσχερή καταστροφή της κατά το 
Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, 800 κτίρια ανοικοδομήθηκαν με πιστή 
λεπτομερειακή αντιγραφή από ιστορικά ντοκουμέντα, σκίτσα, 
πίνακες και φωτογραφίες. Θα δούμε μεταξύ άλλων το παλάτι και 
την πλατεία του Κάστρου με την κολώνα του Σιγισμούνδου, την 
πλατεία της Νίκης, το άγαλμα της Σειρήνας-σύμβολο της πόλης 
και το πανέμορφο πάρκο Λαζιένκι με το υπέροχο Παλάτι στο 
Νερό και το άγαλμα του Σοπέν στο εσωτερικό του. Τέλος, θα 
επισκεφθούμε το Μνημείο της Εξέγερσης στο γκέτο της πόλης. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Βαρσοβία - Βρότσλαβ 
Πρωινή αναχώρηση για το Βρότσλαβ. Άφιξη, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και γνωριμία με τη "Βενετία του Βορρά", μία πόλη με 
γέφυρες και εντυπωσιακά κτίρια κατά μήκος του ποταμού Όντερ. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Βρότσλαβ - Μπρατισλάβα 
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα της Σλοβακίας, 
τη Μπρατισλάβα. Άφιξη στο ξενοδοχείο και χρόνος για περίπατο 
γνωριμίας με την πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της κεντρικής 
Ευρώπης, κτισμένη στις όχθες του Δούναβη και πολύ κοντά στα 
σύνορα της Αυστρίας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Μπρατισλάβα - Βελιγράδι
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σερβίας, το 
Βελιγράδι. Άφιξη αργά το απόγευμα και σύντομη περιήγηση στα 

Περιλαμβάνονται: • Δέκα διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* (στη 
Σερβία 3*, 4*) • Ημιδιατροφή (10 πρωινά, 10 δείπνα) • Εκδρομές, 
περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν • 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 κλπ.

Αναχ.: 6,20 ιουλίου, 1,12,23 Αυγούστου, 
14,28 Σεπτεµβρίου, 24 Οκτωβρίου - 11 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 695

3ο άτοµο έως 12 ετών 625

Μονόκλινο 980

σημαντικότερα αξιοθέατά του, όπως το Κάλεμεγκνταν, οχυρό και 
πάρκο που βρίσκεται στην περιοχή Stari Grad κοντά στο κέντρο 
της πόλης και την πλατεία Δημοκρατίας, μια από της πλατείες 
του κέντρου στην οποία βρίσκονται κάποια από τα διασημότερα 
κτίρια, όπως το Εθνικό Μουσείο, το Εθνικό θέατρο και το άγαλμα 
του Πρίγκιπα Μιχαήλ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Βελιγράδι - Σκόπια
ολοκληρώνουμε την γνωριμία μας με την πόλη και αναχωρούμε 
για τα Σκόπια, όπου μετά τις αναγκαίες διατυπώσεις των 
συνοριακών σταθμών, θα φθάσουμε νωρίς το βράδυ. Δείπνο και 
χρόνος ελεύθερος για βόλτα. Διανυκτέρευση.
11η μέρα: Σκόπια - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για τον συνοριακό σταθμό των Ευζώνων. 
Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχίζουμε για την Αθήνα 
με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το βράδυ. 

Σημειώσεις: • Ενδέχεται σε κάποιες αναχωρήσεις η 
διανυκτέρευση να γίνει στο Παρασίν ή το Κρούσεβατς αντί 
στη Νις • οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 
κάτι • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α  Π Ο Λ Ω Ν Ι Α Σ
Μ Π Ρ Α Τ Ι Σ Λ Α Β Α  -  Β Ε Λ Ι Γ Ρ Α ∆ Ι

Βουδαπέσ τη ,  Κρακοβ ία ,  Αλατωρυχε ία  Β ι ελ ί τσκα ,  Άουσβ ι τ ς ,  Τσεσ τοχόβα ,  Βαρσοβ ία ,  Βρό τσλαβ ,  Μπρατ ισλάβα ,  Βελ ι γράδ ι ,  Σκόπ ια

Οδικά Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι

ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
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1η μέρα: Αθήνα - Κομοτηνή  
Αναχώρηση στις 07:30΄ από Αθήνα για Κομοτηνή, με ενδιάμεσες 
στάσεις. Άφιξη το απόγευμα στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.
2η μέρα: Κομοτηνή - Τσανάκαλε/Δαρδανέλια  
Πρωινή αναχώρηση τον συνοριακό σταθμό των Κήπων. Έλεγχος 
και συνεχίζουμε μέσω Κεσάνης (μικρή στάση) για να περάσουμε 
με F/B τα στενά των Δαρδανελίων και να καταλήξουμε στο 
Τσανάκαλε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Τσανάκαλε - Τροία - Πέργαμος - Σμύρνη
Σήμερα θα επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο της Τροίας. Στη 
συνέχεια, περνώντας από το Αϊβαλί φθάνουμε στην Πέργαμο, 
όπου θα επισκεφθούμε την αρχαία πόλη, την διάσημη Κόκκινη 
Βασιλική (μία από της επτά αρχαιότερες εκκλησίες της Ανατολής) 
και το Ασκληπιείο. Αργά το απόγευμα καταλήγουμε στη Σμύρνη, 
μία πόλη στην οποία ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας του 
παρελθόντος της είναι εμφανής ακόμα και σήμερα. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο, δείπνο και περίπατος γνωριμίας με την πόλη.
4η μέρα: Σμύρνη - Έφεσος - Παμούκαλε 
 Κατά τη διάρκεια της σύντομης πρωινής μας περιήγησης θα 
δούμε τις συνοικίες Κurtulus (συνοικία του παζαριού), Κonak (στα 
νότια της παραλίας, μετά την πλατεία του Ρολογιού), Ιsmet Κaptan 
(το σύγχρονο κέντρο), Αlsanak (ο πρώην Φραγκομαχαλάς), 
Κορδελιό και Καντιφέ Καλέ. Συνεχίζουμε για να επισκεφθούμε 
τον αρχαιολογικό χώρο της Εφέσου, τον πιο καλοδιατηρημένο 
αρχαιολογικό χώρο της Τουρκίας, καθώς και την Αφροδισιάδα, 
με τον ναό της Αφροδίτης και το αρχαίο στάδιο. Άφιξη νωρίς 
το απόγευμα στο Παμούκαλε, το όνομα του οποίου σημαίνει 
"κάστρο από βαμβάκι". Στην περιοχή αυτή βρισκόταν η αρχαία 
Ιεράπολη. Περιήγηση στην πόλη με τις εντυπωσιακές λίμνες 
λευκού ασβεστίου, που εφάπτονται στις πλαγιές των βουνών. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο.
5η μέρα: Παμούκαλε - Καππαδοκία / Προκόπι ή Νεάπολη
Πρωινή αναχώρηση για την Καππαδοκία. Άφιξη νωρίς το βράδυ 
στο Προκόπι/ουργκούπ και γνωριμία με την πόλη που βρίσκεται 
στην καρδιά της Καππαδοκίας, στην ηφαιστειογενή αυτή περιοχή, 
όπου ο άνεμος και η διάβρωση εργάστηκαν επί αιώνες για να 
δημιουργήσουν τους κώνους, τα φαράγγια και τις κοιλάδες, που 
συνθέτουν αυτό το υπέροχο τοπίο.
6η μέρα: Καππαδοκία, Κοιλάδα Κοράματος / Ζέλβε, ουτσχισάρ, 
Άβανος
Ξενάγηση στην περιοχή της Κοιλάδας του Κοράματος, που χάρη 
στην ομορφιά της και τους βυζαντινούς της θησαυρούς, είναι ένα 
από τα θαύματα του σύγχρονου κόσμου. Θα επισκεφθούμε το 

λαξευμένο μέσα στα βράχια χωριό Ζέλβε, τον οικισμό ουτσχισάρ 
και την Άβανο, που είναι κτισμένη στις όχθες του Κιζίλ Ιρμάκ 
(Κόκκινος ποταμός, ο Άλυς των αρχαίων), περιοχή φημισμένη 
για τις βιοτεχνίες υφαντών και περίτεχνων κεραμικών. Επιστροφή 
στο Προκόπι και προαιρετική παρακολούθηση χορού των 
Περιστρεφόμενων Δερβίσηδων.
7η μέρα: Καππαδοκία / Σινασός, Μαλακοπή, Κοιλάδα 
Περιστρέματος    
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την Σινασό, μια από τις άλλοτε 
ακμάζουσες όμορφες ελληνικές κωμοπόλεις της περιοχής, όπου 
θα επισκεφθούμε τον ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
και τον ναό του Αγίου Βασιλείου. Συνεχίζουμε για την περίφημη 
υπόγεια πολιτεία της Μαλακοπής. Λαξευμένη σε πορώδη 
πέτρα ηφαιστειακής προέλευσης, η οργάνωση της ζωής σε 
αυτήν την βάθους 55 μέτρων και έκτασης 4.500 τετραγωνικών 
μέτρων υπόγεια πολιτεία ήταν εκπληκτική. Θα θαυμάσουμε 
την καλοδιατηρημένη εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων με τον 
τρούλο που παραμένει σχεδόν άθικτος και θα συνεχίσουμε για 
την Καρβάλη, όπου θα επισκεφθούμε την εκκλησία του Αγίου 
Γρηγορίου. Επόμενος σταθμός μας η Κοιλάδα του Περιστρέματος, 
με τις εκπληκτικά λαξευμένες εκκλησίες σε λάβα που έχει παγώσει. 
Θα θαυμάσουμε ένα ιδιόμορφο τοπίο, στο οποίο υπάρχουν 
περίπου 100 λαξευμένες εκκλησίες, τέσσερις εκ των οποίων 
θα γνωρίσουμε. οι κάθετοι βράχοι, κομμένοι σαν από μαχαίρι, 
εντυπωσιάζουν. Επιστροφή στο Προκόπι και δείπνο.
8η μέρα: Καππαδοκία - Άγκυρα
Πρωινή αναχώρηση για την Άγκυρα, μια πόλη με δύο όψεις - η μια 
σαφώς σύγχρονη, αποτέλεσμα της θέλησης ενός μόνο ανθρώπου, 
του Ατατούρκ, για τη δημιουργία ενός σπουδαίου ασιατικού 
κέντρου, η άλλη παλαιά, που μαρτυρά το παρελθόν της Τούρκικης 
πρωτεύουσας. Άφιξη και σύντομη περιήγηση στην πρωτεύουσα 
της Τουρκίας κατά τη διάρκεια της οποίας θα επισκεφθούμε το 
μεγαλοπρεπές Μαυσωλείο του Ατατούρκ. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και δείπνο.
9η μέρα: Άγκυρα - Κωνσταντινούπολη 
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την Κωνσταντινούπολη, όπου με 
ενδιάμεσες στάσεις, θα φθάσουμε νωρίς το βράδυ. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο και πρώτη γνωριμία με την φωτισμένη Πόλη.
10η μέρα: Κωνσταντινούπολη, Ξενάγηση
Κατά τη σημερινή μας ξενάγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα της 
Πόλης θα δούμε το περίφημο Μπλε Τζαμί με τους έξι μιναρέδες, την 
Αγία Σοφία, ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα του Χριστιανισμού, 
το Πατριαρχείο και την Παναγία των Βλαχερνών. Ακολουθεί μια 

Τσανάκαλε /∆αρδανέλ ια ,  Τρο ία ,  Α ϊβαλ ί ,  Πέργαµος ,  Σµύρνη ,  Έφεσος ,  Αφροδ ισ ιά ς ,  Παµούκαλε / Ι εράπολη ,  Προκόπ ι ,
Κο ιλάδα  Κοράµατος ,  Σ ι νασός ,  Μαλακοπή ,  Κο ιλάδα  Περ ισ τρέµα τος ,  Άγκυρα ,  Κωνσταν τ ι νούπολη

Περιλαμβάνονται: • Εννέα (9) διανυκτερεύσεις στην Τουρκία 
σε ξενοδοχεία 4* και δύο (2) διανυκτερεύσεις στην Ελλάδα σε 
ξενοδοχεία 3* • Ημιδιατροφή στην Τουρκία, πρωινό στην Ελλάδα (11 
πρωινά, 9 δείπνα) • Εισιτήρια F/B για τα Δαρδανέλια • Εκδρομές, 
περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν • Διπλωματούχος 
Ελληνόφωνος ξεναγός σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής στην Τουρκία 
• Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για 
τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς 
χώρους κλπ. • Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων • Ό,τι δεν 
αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό 
προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.: 6,20 Ιουλίου, 3,14,21 Αυγούστου
21 Σεπτεµβρίου, 19 Οκτωβρίου - 12 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο 675
3ο άτοµο έως 12 ετών 615
Μονόκλινο 950

μικρής διάρκειας κρουαζιέρα στον Βόσπορο (προαιρετικά). Γεύμα 
και στη συνέχεια μας περιμένει η περίφημη Σκεπαστή Αγορά 
(Καπαλί Τσαρσί) με τα 5000 μαγαζιά για ενδιαφέρουσες αγορές. 
Χρόνος ελεύθερος το βράδυ, για βόλτα στη μεγαλύτερη πλατεία 
της πόλης, την Taksim. Προαιρετική διασκέδαση σε νυκτερινό 
κέντρο με καλό φαγητό, μουσική και χορό oriental.
11η μέρα: Κωνσταντινούπολη - Κομοτηνή  
Πρωινή επίσκεψη στην περίφημη Μονή της Χώρας και στην 
Μονή της Ζωοδόχου Πηγής στο Μπαλουκλί τους Τάφους των 
Πατριαρχών και το θαυματουργό της αγίασμα. Με όμορφες 
εικόνες, με τις καλύτερες εντυπώσεις και πολλά σουβενίρ, 
ξεκινάμε για τη Ραιδεστό και τα Ελληνοτουρκικά σύνορα. Μετά 
τον απαραίτητο έλεγχο, συνεχίζουμε για την Κομοτηνή.
12η μέρα: Κομοτηνή - Αθήνα
Αναχώρηση για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το 
βράδυ. 
Σημειώσεις: • οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις, ξεναγήσεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς 
να παραλειφθεί κάτι ή το πρόγραμμα σε κάποιες αναχωρήσεις 
να πραγματοποιηθεί αντίστροφα • Πιθανόν οι διανυκτερεύσεις 
εντός Ελλάδος να γίνουν στην Ξάνθη ή την Καβάλα • Πιθανόν οι 
διανυκτερεύσεις στην Καππαδοκία να γίνουν στη Νεάπολη ή την 
Καισάρεια • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας

Οδικά Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Η
Σ Μ Υ Ρ Ν Η  -  Κ Α Π Π Α ∆ Ο Κ Ι Α

ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΙΑ

ΠΑΜΟΥΚΑΛΕ

ΣΜΥΡΝΗ
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1η μέρα: Αθήνα - Κομοτηνή 
Αναχώρηση στις 07:00΄ από Αθήνα για Κομοτηνή. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Κομοτηνή - Κωνσταντινούπολη 
Πρωινή αναχώρηση για τον συνοριακό σταθμό των 
Κήπων. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχίζουμε 
μέσω Ραιδεστού για την Κωνσταντινούπολη. Άφιξη νωρίς 
το απόγευμα και τακτοποίηση σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 
4*. Δείπνο και πρώτη γνωριμία με την φωτισμένη Πόλη. 
Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Κωνσταντινούπολη - Σαφράμπολη
Νωρίς το πρωί αναχωρούμε για τη Σαφράμπολη, την πόλη 
του σαφράν. Καθ΄ οδόν θα δούμε τη γέφυρα του Ιουστινιανού 
στο Aντάπαζαρ και μέσω του μαγευτικού βουνού Mπόλου 
θα φθάσουμε στην Σαφράμπολη, όπου θα δούμε τον ναό 
του Αγίου Στεφάνου, σήμερα ούλου τζαμί, στο Κιράνκιοϊ 
(Kiranköy) - το σαφραμπολίτικο προάστιο στο οποίο ζούσαν 
οι περισσότεροι Ρωμιοί της ορεινής πολιτείας. Ξενάγηση 
στην πόλη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Σαφράμπολη - Σαμψούντα
Πρωινή αναχώρηση για την Σαμψούντα. Άφιξη και 
περιήγηση στην πόλη, όπου μεταξύ άλλων δούμε την πλατεία 
του Ρολογιού και την συνοικία της Αγίας Τριάδας, όπου 
υπήρχαν 4 ελληνικά σχολεία - το Τσινέκειο Γυμνάσιο, το 
Αρρεναγωγείο, το Μικτό Νηπιαγωγείο και το Παρθεναγωγείο. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Σαμψούντα - οινόη - Κοτύωρα - Κερασούντα
Τραπεζούντα 
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για τον επόμενο σημαντικό 
σταθμό μας, την Τραπεζούντα. Στη διαδρομή μας θα 
σταματήσουμε στην οινόη (Ünye) και στα Κοτύωρα (Ordu), 
όπου θα δούμε τον ναό της Υπαπαντής και το Πολυκάρπιο 
Παρθεναγωγείο, ενώ λίγο αργότερα θα βρεθούμε στην 
Κερασούντα (Φαρνακία), για να επισκεφθούμε τον Άγιο 
Νικόλαο, σήμερα Αρχαιολογικό Μουσείο. Άφιξη στην 
Τραπεζούντα και επίσκεψη στον ναό της Αγίας Σοφίας. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Τραπεζούντα - Παναγία Σουμελά - Τραπεζούντα
Πρωινή αναχώρηση για την ιστορική Μονή της Παναγία 

Σουμελά, λαξεμένη σε μια σχισμή του βράχου, στη καρδιά 
των Ποντιακών Άλπεων. Επίσκεψη-προσκύνημα και 
επιστροφή στην Τραπεζούντα, με ενδιάμεση στάση στους 
πρόποδες του όρους Μελά. Συνεχίζουμε τη γνωριμία μας με 
την πόλη, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε τον Άγιο Ευγένιο, 
πολιούχο της πόλης, την Αγία Άννα, τη Χρυσοκέφαλο, 
το Φροντιστήριο, τα τείχη και τα θέρετρα Soğuksu. Θα 
θαυμάσουμε τα παλιά αρχοντικά της πόλης, όπως αυτό 
του τραπεζίτη Θεοφύλακτου Κωστάκη και τις τράπεζες 
Καπαγιαννίδη και Φωστηρόπουλου. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Τραπεζούντα - Αμάσεια
Η σημερινή παραλιακή διαδρομή μας μέχρι τη Σαμψούντα 
με τους μικρούς ενδιάμεσους σταθμούς, θα μας δώσει τη 
δυνατότητα γνωριμίας με γραφικά χωριά και κωμοπόλεις. 
Συνεχίζουμε πλέον προς το εσωτερικό της Μικράς Ασίας για 
να φθάσουμε στην Αμάσεια, που κατά τα ελληνιστικά χρόνια 
ήταν η πρωτεύουσα των Μιθριδατών βασιλέων του Πόντου. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και περιήγηση στην πόλη με 
τα πολύ σπουδαία μνημεία και τους μνημειώδεις λαξευτούς 
βασιλικούς τάφους των Μιθριδατών. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Αμάσεια - Κωνσταντινούπολη
Πρωινή αναχώρηση για την Κωνσταντινούπολη με 
ενδιάμεσες στάσεις Άφιξη αργά το βράδυ και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Κωνσταντινούπολη, Ξενάγηση 
Πρωινή ξενάγηση της Πόλης κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
επισκεφθούμε το Πατριαρχείο, όπου θα δούμε τον ναό του 
Αγίου Γεωργίου και την Κλειστή Πύλη, τον τόπο μαρτυρίου 
του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄., την Παναγία των Βλαχερνών, 
όπου εψάλη για πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος το 626 
μ.Χ., την περίφημη Μονή της Χώρας με το λαμπρότερο 
σύνολο των περίφημων ψηφιδωτών που μας άφησε ο 
βυζαντινός πολιτισμός και τα οποία σώζονται στους έσω 
και έξω νάρθηκες, την Παναγία την Μπαλουκλιώτισσα (Μονή 
Ζωοδόχου Πηγής) με το θαυματουργό της αγίασμα και θα 
καταλήξουμε σε ένα από τα σπουδαιότερα τζαμιά της πόλης 
με τους έξι μιναρέδες, το περίφημο Τζαμί του Σουλτάν Αχμέτ, 
πιο γνωστό ως Μπλε Τζαμί. Η ξενάγησή μας συνεχίζεται 
σε ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα του Χριστιανισμού 
και ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά μνημεία όλων 

Κωνσταν τ ι νούπολη ,  Σαφράµπολη ,  Σαµψούν τα ,  Ο ι νόη ,  Κο τύωρα ,  Κερασούν τα ,  Τραπε ζούν τα ,  Παναγ ία  Σουµελά ,  Αµάσε ια

Περιλαμβάνονται: • οκτώ (8) διανυκτερεύσεις στην Τουρκία σε 
ξενοδοχεία 3* sup., 4* και δύο (2) διανυκτερεύσεις στην Ελλάδα σε 
ξενοδοχεία 3* με πρωινό • Ημιδιατροφή στην Τουρκία (8 πρωινά, 
8 γεύματα ή δείπνα) • Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν • Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 
από ελληνόφωνο διπλωματούχο ξεναγό • Αρχηγός/συνοδός • 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 
75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς 
χώρους κλπ. • Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων • Ό,τι 
αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.: 6,20 Ιουλίου, 1,8,14,22 Αυγούστου
19 Σεπτεµβρίου, 24 Οκτωβρίου - 11 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 665

3ο άτοµο έως 12 ετών 600

Μονόκλινο 940

των εποχών, την Αγία Σοφία. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο 
και χρόνος ελεύθερος στην μεγαλύτερη πλατεία της Πόλης, 
το Taksim. Για το βράδυ σας προτείνουμε διασκέδαση σε 
νυχτερινό κέντρο με καλό φαγητό, μουσική και χορό oriental 
(προαιρετικά).
10η μέρα: Κωνσταντινούπολη - Κομοτηνή  
Με όμορφες εικόνες, με τις καλύτερες εντυπώσεις και πολλά 
σουβενίρ, ξεκινάμε για τη Ραιδεστό και τα Ελληνοτουρκικά 
σύνορα. Μετά τον απαραίτητο έλεγχο, συνεχίζουμε για την 
Κομοτηνή.
11η μέρα: Κομοτηνή - Αθήνα
Αναχώρηση για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το 
βράδυ.

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

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α  Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Ο Υ  Ε Λ Λ Η Ν Ι Σ Μ Ο Υ
Π Ρ Ο Σ Κ Υ Ν Η Μ Α  σ τ η ν  Π Α Ν Α Γ Ι Α  Σ Ο Υ Μ Ε Λ Α

Οδικά Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ
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Περιλαμβάνονται: • Διαμονή στα επιλεγμένα ξενοδοχεία ή παρόμοια 
• Δύο (2) Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Anatolia στην Κομοτηνή A’ 
κατηγορίας http://anatoliahotels.gr/el/komotini/ • ή στο ξενοδοχείο Le 
Chalet στην Ξάνθη http://www.lechalet.gr/index.php?lang=en ή παρόμοια 
• Τέσσερεις (4) Διανυκτερεύσεις στο κεντρικό ξενοδοχείο Nova Plaza 4* 
στην Κωνσταντινούπολη ή παρόμοιο • Πρόγευμα καθημερινά • Τέσσερα 
γεύματα στην Κωνσταντινούπολη σε τοπικά εστιατόρια • Μεταφορές, 
εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος με πολυτελές πούλμαν και 
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 • Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας.
Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους • 
Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα • Κόστος μεταφοράς με αμαξάκια στην 
Χάλκη και στην Πρίγκιπο • Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων • 
Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, 
προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.: Κάθε Πέµπτη από 4/7 έως 10/10
(εκτός 12/9 και 3/10) - 7 µέρες

Κάθε Σάββατο από 6/7 έως 31/8 και
7,21/9, 5,19/10 - 6 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο 6 µέρες 7 µέρες

∆ίκλινο 315 395

3ο άτ. έως 12 ετ. 285 330

Μονόκλινο 460 530

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

Ζητήστε μας το αναλυτικό 6ήμερο πρόγραμμα

Οδικά Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

1η μέρα: Αθήνα - Κομοτηνή ή Ξάνθη  
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα για την Κομοτηνή ή την Ξάνθη. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Κομοτηνή ή Ξάνθη - Κωνσταντινούπολη, Ανάκτορα 
Ντολμά Μπαχτσέ, Περιπατητική ξενάγηση  
Πρωινή αναχώρηση για  την Κωνσταντινούπολη, μοναδική πόλη 
στον κόσμο που μοιράζεται σε δύο ηπείρους και είναι σύνδεσμος 
μεταξύ Ανατολής και Δύσης, μεταξύ του παρελθόντος και του 
παρόντος.  Άφιξη στην Πόλη και επίσκεψη στα ανάκτορα του Ντολμά 
Μπαχτσέ. Μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και γεύμα σε 
τοπικό εστιατόριο. Το απόγευμα θα κάνουμε έναν περίπατο για 
να γνωρίσουμε την περιοχή του Πέραν με το ένδοξο κοσμοπολίτικο 
παρελθόν του. Θα δούμε τον ναό της Αγίας Τριάδος, την μεγαλύτερη 
ελληνική εκκλησία της Πόλης, θα περπατήσουμε στην Μεγάλη 
Λεωφόρο για να επισκεφθούμε τον Άγιο Αντώνιο και τη Στοά των 
Λουλουδιών και θα καταλήξουμε στο ξακουστό ξενοδοχείο "Pera 
Palace", που εξυπηρετούσε τους πελάτες του περίφημου "Orient 
Express". Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Κωνσταντινούπολη, Ξενάγηση / 
Αγία Σοφία, Αγορά Arasta, Μπλε Τζαμί, Βυζαντινός Ιππόδρομος, 
Υδραγωγείο του Ιουστινιανού, Τοπ Καπί
Πρωινή ξενάγηση της Πόλης κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
επισκεφθούμε την Αγία Σοφία, ο τρούλος της οποίας έχει ύψος 
55 μέτρα και διάμετρο 31 μέτρα. Κατασκευάστηκε από τον 
Ιουστινιανό και είναι ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά 
μνημεία όλων των εποχών. Στη συνέχεια, αφού περπατήσουμε 
στην γραφικότατη Αγορά Arasta, θα επισκεφθούμε το περίφημο 
Τζαμί του Σουλτάν Αχμέτ, πιο γνωστό σαν Γαλάζιο 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" - σήμερα είναι η πλατεία 
Σουλτάν Αχμέτ με λίγα εντυπωσιακά στοιχεία να θυμίζουν το 
παρελθόν της. Συνεχίζουμε με το Βυζαντινό Υδραγωγείο, που 
κτίστηκε επί Κωνσταντίνου και επεκτάθηκε επί Ιουστινιανού, όμως 
επικράτησε η ονομασία "Υδραγωγείο του Ιουστινιανού". Είναι 
η μεγαλύτερη δεξαμενή από τις 60 που κατασκευάστηκαν επί 
βυζαντινής αυτοκρατορίας. 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. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Κωνσταντινούπολη, Χαλκηδόνα,
Εκδρομή στα Πριγκιποννήσια  
Πρωινή αναχώρηση για την ασιατική πλευρά της 
Κωνσταντινούπολης. Αφού περάσουμε την μεγάλη κρεμαστή 
γέφυρα του Βοσπόρου, την πρώτη που ένωσε τις δύο ηπείρους, θα 
κάνουμε μία στάση στην γραφική συνοικία Χαλκηδόνα, στο κέντρο 
της οποίας βρίσκεται ο ναός της Αγίας Ευφημίας, όπου είχε λάβει 
χώρα η 4η οικουμενική Σύνοδος. Στη συνέχεια μας περιμένει μία 
ολοήμερη εκδρομή στα Πριγκιποννήσια - 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 "Πριγκιποννήσια". Όλα αυτά τα νησιά 
αποτελούσαν τόπο αναψυχής ή και φυλάκισης των πριγκίπων. Θα 
φθάσουμε με το πούλμαν στην αποβάθρα Bostanci, απ΄ όπου θα 
επιβιβαστούμε 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 (προαιρετικά) να φθάσετε με 
ιππήλατα αμαξάκια στον Άγιο Γεώργιο τον Κουδουνά και γεύμα σε 
τοπικό εστιατόριο. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και αναχώρηση με 
το πλοιάριο για το Καμπάτας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Κωνσταντινούπολη, Ξενάγηση / Αιγυπτιακή και Κλειστή 
Αγορά, Κρουαζιέρα στον Βόσπορο - Αθήνα 
Η μέρα μας σήμερα θα ξεκινήσει με επίσκεψη στην 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. Γεύμα σε τοπικό 
εστιατόριο. 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.
6η μέρα: Αθήνα - Κωνσταντινούπολη,  Ξενάγηση / Μπαλουκλί, 
Παναγία Βλαχερνών, Μονή Χώρας, Πατριαρχείο - Κομοτηνή ή Ξάνθη
Πρωινή ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας 
θα επισκεφθούμε την Παναγία την Μπαλουκλιώτισσα με το 
θαυματουργό της αγίασμα και την Μονή της Χώρας με το 
λαμπρότερο σύνολο των περίφημων ψηφιδωτών που μας άφησε 
ο βυζαντινός πολιτισμός και τα οποία σώζονται στους έσω και 
έξω νάρθηκες. Επόμενη επίσκεψή μας θα είναι στην Παναγία των 
Βλαχερνών, όπου εψάλη για πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος 

το 626 μ.Χ. Τέλος, θα επισκεφθούμε το Πατριαρχείο, όπου θα 
δούμε τον ναό του Αγίου Γεωργίου και την Κλειστή Πύλη, τον 
τόπο μαρτυρίου του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄. Εν συνεχεία θα 
αναχωρήσουμε οδικώς για την Ελλάδα. Άφιξη στη Κομοτηνή ή την 
Ξάνθη. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Κομοτηνή ή Ξάνθη - Αθήνα       
Αναχώρηση για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το βράδυ.
Σημειώσεις: • οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 
κάτι, εάν κριθεί απαραίτητο για την καλύτερη διεξαγωγή του 
• Εάν ο καιρός δεν επιτρέπει την εκδρομή στα Πριγκιποννήσια, 
πραγματοποιείται οδική εκδρομή κατά μήκος του Βόσπορου 
• Απαιτείται Ταυτότητα νέου τύπου ή Διαβατήριο με 6μηνη 
ισχύ από την ημερομηνία εισόδου στην Τουρκία



100

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α  Ε Λ Β Ε Τ Ι Α Σ Ε Λ Β Ε Τ Ι Α  -  Ζ Υ Ρ Ι Χ Η
Ζυρίχη, Μοντρέ, Λωζάννη, Γενεύη, Βέρνη,
Ιντερλάκεν, Λουκέρνη, Καταρράκτες Ρήνου

µε Αλπικό Τραίνο/Σαιντ Μόριτς, Καταρράκτες Ρήνου,
Βέρνη, Ιντερλάκεν, Λουκέρνη

1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Μοντρέ - Λωζάννη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με SWISS
INTERNATIONAL για Ζυρίχη. Φθάνοντας, θα 
αναχωρήσουμε για μια από τις πιο όμορφες 
και αριστοκρατικές πόλεις της Ελβετίας, το 
Μοντρέ. Ελεύθερος χρόνος και συνεχίζουμε για 
την υπέροχη πόλη-ζωγραφιά, τη Λωζάννη, που 
είναι κτισμένη αμφιθεατρικά πάνω από τη λίμνη, 
ατενίζοντας τις βουνοκορφές των Άλπεων. Πεζοί, 
θα επισκεφθούμε το παλιό τμήμα της πόλης 
με τους φιδογυριστούς πεζοδρόμους και τις 
μικροσκοπικές πλατείες, μέχρι να φθάσουμε στον 
γοτθικό Καθεδρικό ναό του 12ου αιώνα, χωρίς 
βέβαια να παραλείψουμε να δούμε το μουσείο των 
ολυμπιακών Αγώνων στο ουσί. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο DE LA PAIX 4* (www.hoteldelapaix.
net). Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Λωζάννη - Γενεύη - Λωζάννη
Πρωινή αναχώρηση για την κοσμοπολίτικη Γενεύη, 
όπου θα δούμε κτίρια Διεθνών οργανισμών, όπως 
του οΗΕ και του Ερυθρού Σταυρού, καθώς και 
το τεράστιο σιντριβάνι που αναβλύζει μέσα από 
τη λίμνη και αποτελεί, μαζί με το πολύχρωμο 
λουλουδιασμένο ρολόι, το σύμβολο της πόλης. 
Ελεύθερος χρόνος για να περπατήσετε στην 
παλιά πόλη με τα πλακόστρωτα δρομάκια, 
τις κουκλίστικες αντικερί, τα μικροσκοπικά 
βιβλιοπωλεία, τα πολυάριθμα εστιατόρια και καφέ. 
Επιστροφή στη Λωζάννη. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Λωζάννη - Βέρνη - Ζυρίχη
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την 
ρομαντική πρωτεύουσα της Ελβετίας, τη Βέρνη, που 
είναι κτισμένη σε μια καμπή του ποταμού Άαρ με 
φόντο τις Άλπεις. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής 
μας θα δούμε το Κοινοβούλιο, τον Πύργο του 
ιστορικού Ρολογιού, τον επιβλητικό Καθεδρικό 
ναό και θα περπατήσουμε στους πεζόδρομους 
με τα μεσαιωνικά κτίρια. Συνεχίζουμε για την 
οικονομική πρωτεύουσα της χώρας, τη Ζυρίχη, 
όπου θα δούμε την παγκοσμίως γνωστή λεωφόρο 
Μπανχοφστράσσε, την εκκλησία Φράουμυνστερ 

1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου - 
Ζυρίχη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με SWISS
INTERNATIONAL 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. 
Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στη Ζυρίχη, 
όπου θα περπατήσουμε στους κεντρικούς 
πεζοδρόμους της παλιάς πόλης, θα δούμε την 
περίφημη λεωφόρο Μπάνχοφστρασσε, 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 κ.ά. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο COURTYARD by MARRIOTT 4* 
sup στην συνοικία Oerlikon (www.courtyardzurich.
com). Διανυκτέρευση.
2η μέρα: …. στις λίμνες του Ιντερλάκεν και την 
όμορφη πρωτεύουσα Βέρνη
Πρωινή αναχώρηση για 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. Επιστροφή στη Ζυρίχη. 
Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Με το Αλπικό Τραίνο στο Σαιντ Μόριτς!!!!
Πολύ πρωινή έγερση σήμερα και αναχώρηση 

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΖΥΡΙΧΗ-ΑΘΗΝΑ με SWISS INTERNATIONAL • Δύο διανυκτερεύσεις στο 
ξενοδοχείο COURTYARD by MARRIOTT ZURICH NORD 4* sup. στη Ζυρίχη • Δυο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο DE LA 
PAIX 4* στη Λωζάννη • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, περιηγήσεις, επισκέψεις με τοπικό κλιματιζόμενο πούλμαν 
• Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων, check point-parking(€ 180) • Αχθοφορικά, 
φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΖΥΡΙΧΗ-ΑΘΗΝΑ με την SWISS INTERNATIONAL • Τρεις , τέσσερις 
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο COURTYARD by MARRIOTT 4* sup • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, 
περιηγήσεις, επισκέψεις με τοπικό κλιματιζόμενο πούλμαν • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας στη Ζυρίχη • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων, check point-parking (€180) • Αχθοφορικά, 
φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

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

για την πόλη Χουρ. Εδώ μας περιμένει το Αλπικό 
τραίνο της RHAETIAN Railways (έξοδα ατομικά) 
για την ανάβασή μας στο Σαιντ Μόριτς (St Moritz), 
μέσα από μια μαγευτική διαδρομή που διασχίζει το 
αλπικό τοπίο της κοιλάδας του Εγκαντίν, με δάση 
και λίμνες απαράμιλλης ομορφιάς. Περπατήστε 
στο διάσημο, κοσμοπολίτικο και αριστοκρατικό 
θέρετρο των Άλπεων, νιώσετε την αίγλη και τον 
πλούτο του, απολαύστε την μοναδική ατμόσφαιρα 
δίπλα στην παγωμένη λίμνη St. Moritzsee. Μην 
ξεχαστείτε! Στις 16:00 αναχωρεί το τραίνο για την 
Χουρ, όπου φθάνοντας θα επιβιβαστούμε στο 
πούλμαν για τη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Ζυρίχη - Λουκέρνη - Αθήνα
Σήμερα θα επισκεφθούμε την κουκλίστικη 
Λουκέρνη, κτισμένη στις όχθες της λίμνης 
των τεσσάρων καντονιών, όπου θα δούμε το 
καλοδιατηρημένο μεσαιωνικό της κέντρο με το 
παλαιό Δημαρχείο, την χαρακτηριστική σκεπαστή 
ξύλινη γέφυρα, το μνημείο του Λιονταριού και άλλα 
αξιοθέατα. Από εκεί αναχωρούμε για το αεροδρόμιο 
της Ζυρίχης, απ΄ όπου θα επιβιβαστούμε στην 
πτήση μας για την Αθήνα.
Σημειώσεις: • οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις 
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι • Το πενθήμερο 
πρόγραμμα περιλαμβάνει μία επιπλέον 
διανυκτέρευση στη Ζυρίχη • Για όσους επιθυμούν 
κράτηση προς/από Σαιντ Μόριτς με το τραίνο 
RHAETIAN RAILWAYS, η επιβάρυνση είναι € 85 
(κράτηση από Αθήνα, πληρωμή στη Ζυρίχη με 
μετρητά) • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 24, 25 Οκτωβρίου - 5 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο 545
3ο άτοµο έως 12 ετών 475
Μονόκλινο 735

Αναχ.: 24, 25 Οκτωβρίου - 4,5 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο 4 µέρες 5 µέρες
∆ίκλινο 495 545
3ο άτ. έως 12 ετ. 445 495
Μονόκλινο 645 745

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι 
πόλεων, check point-parking: €180

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check 
points, parking, φόροι πόλεων: € 180

Ταξίδια 28ης Οκτωβρίου

ΖΥΡΙΧΗ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
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Π Α Ρ Ι Σ Ι ,  D I S N E Y L A N D Λ Ο Ν ∆ Ι Ν Ο  Βρετανικό Μουσείο, Γουίντσορ
1η μέρα: Αθήνα - Παρίσι
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για Παρίσι. Άφιξη και ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας 
θα δούμε την Παναγία των Παρισίων, το Καρτιέ Λατέν, τους Κήπους του Λουξεμβούργου, το Πάνθεον, την Πλας ντε λα 
Κονκόρτ, τον τάφο του Ναπολέοντα, τα Ηλύσια Πεδία, την Όπερα, την πλατεία ομονοίας, την Αψίδα του Θριάμβου, το 
Τροκαντερό, τον Πύργο του Άιφελ κ.ά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο CROWNE PLAZA REPUBLIQUE 4* (www.ihg.com) και 
χρόνος ελεύθερος. Ακολουθείστε (προαιρετικά) μια βραδινή κρουαζιέρα με τα περίφημα μπατώ μους (bateaux mouches), 
που κυλούν απαλά στα νερά του Σηκουάνα, δίνοντάς σας την ευκαιρία να δείτε το Παρίσι φωταγωγημένο και ανεβείτε μαζί 
μας στον λόφο της Μονμάρτρης 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
Πρωινή αναχώρηση για τα Ανάκτορα των Βερσαλλιών, όπου θα δούμε τα βασιλικά διαμερίσματα, την αίθουσα των 
κατόπτρων κ.ά. Χρόνος ελεύθερος για να επισκεφθείτε τους υπέροχους βασιλικούς κήπους. Επιστρέφοντας στην πόλη θα 
επισκεφθούμε το 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 πίνακες σημαντικών ζωγράφων, όπως 
των Λεονάρντο Ντα Βίντσι, Ντελακρουά, Νταβίντ, Βερονέζε, Ραφαήλ, Γκόγια, Ρούμπενς, Τιτσιάνο, Ρέμπραντ, Ελ Γκρέκο 
κ.ά. Για το βράδυ σας προτείνουμε να περπατήσετε στις καλλιτεχνικές γειτονιές γύρω από το Σαν Ζερμαίν ντε Πρε με την 
ομώνυμη εκκλησία και τα αριστοκρατικά καφέ, όπως το "Le Deux Magots" και το "De Flore" και να πιείτε το ποτό σας στο 
μπαρ "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 τα πολυκαταστήματα "Galleries Lafayette" και "Printemps". Εναλλακτικά, μπορείτε να συμμετάσχετε 
στην προαιρετική εκδρομή μας στη Νορμανδία (έξοδα ατομικά), με επισκέψεις στην μεσαιωνική ονφλέρ και στην 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.
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! 
5η μέρα: Παρίσι - Μουσείο Αρωμάτων Φραγκονάρ - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για το μουσείο-εργαστήριο αρωμάτων Φραγκονάρ, που στεγάζεται σε ένα από τα πιο όμορφα κτίρια 
της Πόλης του Φωτός και στο παρελθόν είχε φιλοξενήσει μεγάλες προσωπικότητες, όπως την Μαρία Κάλλας. Μυηθείτε στα 
μυστικά της αρωματοποιίας και εμπιστευθείτε την όσφρησή σας για τις αγορές σας. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση 
για την Αθήνα. 
Σημειώσεις: • οι ανωτέρω εκδρομές και επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραληφθεί κάτι • Στο 4ήμερο πρόγραμμα παραλείπεται η 3η μέρα • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

1η μέρα: Αθήνα - Λονδίνο, Ξενάγηση Βρετανικό Μουσείο
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για Λονδίνο. Φθάνοντας, θα ξεκινήσουμε τη γνωριμία μας με 
την Βρετανική πρωτεύουσα από το αριστοκρατικό προάστιο Σάουθ Κένσινγκτον με τα επιβλητικά μουσεία Φυσικής 
Ιστορίας, Επιστημών, Βικτωρίας και Αλβέρτου, το μνημείο αφιερωμένο στον πρίγκιπα Αλβέρτο και το Ρόγιαλ 
Άλμπερτ Χολ. Στη συνέχεια θα περάσουμε από το Νάιτσμπριντζ με τα 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 Κοινοβούλιο και το Αβαείο. Τέλος θα επισκεφθούμε 
το Βρετανικό Μουσείο, όπου θα ξεναγηθούμε στην πτέρυγα με τα περίφημα γλυπτά του Παρθενώνα. Μεταφορά 
και τακτοποίηση σε ένα από τα κεντρικά ξενοδοχεία HOLIDAY INN REGENTS PARK 4* (www.holidayinn.com) σε 
απόσταση περιπάτου από την Oxford Street ή στο ROYAL NATIONAL 3* (www.imperialhotel.co.uk). 
2η μέρα: Λονδίνο, Ελεύθερη μέρα / Προαιρετικά: Νυχτερινός γύρος πόλης
Ελεύθερη μέρα για βόλτες και αγορές. 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.
3η μέρα: Λονδίνο, Ελεύθερη μέρα / Προαιρετικά: οξφόρδη, Στράτφορντ Απόν Έιβον, Bicester Outlet Village
Ελεύθερη μέρα για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης. Επίσης, μπορείτε να συμμετάσχετε (έξοδα ατομικά) στην 
ολοήμερη εκδρομή μας στην επαρχία της Αγγλίας. Πρώτη επίσκεψη η περίφημη πανεπιστημιούπολη της οξφόρδης, 
όπου θα θαυμάσουμε ένα μείγμα από μεσαιωνικά κτίρια, εκκλησιαστικούς οβελίσκους που υψώνονται πάνω από τα 
παμπάλαια κολέγια, περιποιημένα παρτέρια και κήπους, αυλές με κιονοστοιχίες και αετώματα. Ελεύθερος χρόνος για 
βόλτες και αγορές. Επόμενή μας επίσκεψη, η κωμόπολη Στράτφορντ Απόν Έιβον, η γενέτειρα του Γουίλιαμ Σαίξπηρ. 
Προαιρετική επίσκεψη στο σπίτι όπου γεννήθηκε και έζησε ο "Βάρδος του Στράτφορντ" και ελεύθερος χρόνος για 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. 
4η μέρα: Λονδίνο - Γουίντσορ - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος το πρωί. Το μεσημέρι αναχωρούμε για την εκδρομή μας στο Γουίντσορ, όπου θα 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. Χρόνος ελεύθερος 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 5ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μία επιπλέον ελεύθερη μέρα • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΠΑΡΙΣΙ-ΑΘΗΝΑ με την AEGEAN AIRLINES • Τρεις ή τέσσερις 
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο CROWNE PLAZA REPUBLIQUE 4* • 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: € 84 ενήλικας/€ 79 παιδί κάτω των 12 ετών το ένα πάρκο, € 104 
ενήλικας/€ 99 παιδί κάτω των 12 ετών και τα 2 πάρκα μαζί), μνημεία και λοιπά αξιοθέατα • Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, 
καθώς και ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΛοΝΔΙΝο-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • 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 • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Αναχ.: 24, 25, 26 Οκτωβρίου - 4, 5 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο ROYAL NATIONAL 3*  HOLIDAY INN
REGENTS PARK 4*

4 µέρες 5 µέρες 4 µέρες 5 µέρες
∆ίκλινο 545 595 625 695
3ο άτοµο έως 12 ετών       395 395 395 395
Μονόκλινο 695 775 845 995

Αναχ.: 24, 25, 26 Οκτωβρίου - 4, 5 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο 4 µέρες 5 µέρες
∆ίκλινο 595 675
3ο άτοµο έως 12 ετών  395 415
3ο και 4ο άτ. έως 12 ετ. σε superior room 445        485
Μονόκλινο 845 975

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

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

Ταξίδια 28ης Οκτωβρίου

NOTRE DAME

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
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Β Ε Ν Ε Τ Ι Α  -  Μ Ι Λ Α Ν Ο 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 Ο1η μέρα: Αθήνα - Βενετία, Περιήγηση πόλης

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 RUSSOTT 4* (www.
russotthotels.com) ή παρόμοιο.
2η μέρα: Βενετία - Πάντοβα - Βενετία
Σήμερα αναχωρούμε για την φοιτητούπολη Πάντοβα, 
την αρχαιότερη ίσως 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 ένας 
από τους σημαντικότερους λατρευτικούς χώρους της 
Ιταλίας, καθώς και την Prato della Valle, μια ελλειπτική 
πλατεία 88.000 τετραγωνικών μέτρων - η δεύτερη 
μεγαλύτερη της Ευρώπης. Χρόνος ελεύθερος και 
επιστροφή στη Βενετία.
3η 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 στη Βενετία.
4η μέρα: Βενετία - Βερόνα - Σιρμιόνε - Μιλάνο
Σήμερα 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 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.
5η μέρα: Μιλάνο, Ξενάγηση - 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. 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 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 - 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 σε ένα από τα 
ξενοδοχεία της αλυσίδας ZACCHERA (www.zacchera.com). 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 με 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 & 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. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Λίμνη Ματζόρε - Μιλάνο, Ξενάγηση - Αθήνα
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για 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. Χρόνος ελεύθερος για βόλτες και αγορές μέχρι την 
ώρα της μετάβασης στο αεροδρόμιο για την πτήση μας 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-ΒΕΝΕΤΙΑ // ΜΙΛΑΝο-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN • Τρεις διανυκτερεύσεις στο 
ξενοδοχείο RUSSOTT 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 αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΜΙΛΑΝο-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε 
ένα από τα ξενοδοχεία της αλυσίδας ZACCHERA • 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 Ζέρματτ • 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 αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.: 25 Οκτωβρίου - 5 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο 545
3ο άτοµο έως 12 ετών 445
Μονόκλινο 695

Αναχ.: 24 Οκτωβρίου - 5 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο 585
3ο άτοµο έως 12 ετών 495
Μονόκλινο 695

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: € 220
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες 
πόλεις: € 140 με AEGEAN
(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

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)

Ταξίδια 28ης Οκτωβρίου

• Εισιτήριο για την κρουαζιέρα στα νησιά Ίζολα Μπέλλα και Ίζολα Πεσκατόρι, στο παλάτι 
• Μποροµεέ, στο µουσείο και στους κήπους
• Εισιτήριο για τον οδοντωτό στο Ζέρµαττ

ΒΕΝΕΤΙΑ ΜΙΛΑΝΟ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
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Ρ Ω Μ Η ,  Β Α Τ Ι Κ Α Ν Ο  (Φλωρεντία) Κ Ο Σ Τ Ι Ε Ρ Α  Α Μ Α Λ Φ Ι Τ Α Ν Α
b e l l a  Ν ά π ο λ η  &  Ρ ώ µ η

Νάπολη, Σορρέντο, Σαλέρνο, Κάπρι, Ποζιτάνο, Αµάλφι

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, την  εκκλησία Σάντα Μαρία Ματζόρε κ.ά. και θα καταλήξουμε στον 
περιβάλλοντα χώρο του Κολοσσαίου, όπου θα έχουμε στάση για φωτογραφίες και έναν ιταλικό 
καφέ. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας πεζοί, περνώντας από τις περίφημες αυτοκρατορικές αγορές 
και ανεβαίνουμε στον λόφο του Καπιτωλίου, για να θαυμάσουμε από ψηλά τη Ρωμαϊκή αγορά. 
Διασχίζοντας την πλατεία του Καπιτωλίου, θα κατέβουμε από τη 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. 
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 ουφίτσι (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 - Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος το πρωί, μέχρι τη μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση μας στην Αθήνα.
Σημειώσεις: • οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι • Το πενθήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μία επιπλέον 
ελεύθερη μέρα • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας

1η μέρα: Αθήνα - Νάπολη - Σορρέντο - Σαλέρνο
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση 
με AEGEAN για Νάπολη. Φθάνοντας, θα 
αναχωρήσουμε για το γοητευτικό Σορρέντο, 
όπου θα περπατήσουμε στα στενά δρομάκια 
της παλιάς πόλης έως το μπαλκόνι της Villa 
Comunale με την υπέροχη θέα. Εδώ μπορείτε να 
γευθείτε το λιμοντσέλο στον τόπο που γεννήθηκε. 
Συνεχίζουμε 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.
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 το 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. 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 
επιστροφή στο Σαλέρνο.
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. Στη 
συνέχεια, πάλι με καραβάκι, θα φθάσουμε στο 
γραφικό Αμάλφι, που χάρισε το όνομά του στα 
50 χιλιόμετρα της ακτογραμμής. Στον ελεύθερο Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΡΩΜΗ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN ή ALITALIA • Τρεις ή τέσσερις διανυκτερεύσεις 

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

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΝΑΠοΛΗ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχεία 4* • Πρωινό και τρία δείπνα συνολικά (μενού 3 πιάτων) • Εκδρομές, περιηγήσεις, επισκέψεις βάσει προγράμματος • 
Ξεναγός στην Πομπηία • Ξεναγός στην Ρώμη • Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check points/φόροι πόλεων, parking (€ 200) • Είσοδοι σε 
μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα • Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

χρόνο 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 με τον πύργο, τους κήπους και θέα που 
κόβει την ανάσα. Επιστροφή στο Σαλέρνο.
4η μέρα: Σαλέρνο - Νάπολη - Ρώμη 
Η σημερινή 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 το σημαντικότατο Εθνικό 
Αρχαιολογικό μουσείο με τις τοιχογραφίες και 
τα ψηφιδωτά της Πομπηίας. Χρόνος ελεύθερος 
και αναχώρηση για Ρώμη. Τακτοποίηση σε 
ξενοδοχείο 4*. 
5η μέρα: Ρώμη, Ξενάγηση - Αθήνα  
Πρωινή ξενάγηση στην "Αιώνια Πόλη" 
(Αναλυτική περιγραφή στο πρόγραμμά μας 
"ΡΩΜΗ - ΒΑΤΙΚΑΝο 4,5 μέρες". 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

Αναχ.: 25 Οκτωβρίου - 5 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο 595
3ο άτοµο έως 12 ετών 495
Μονόκλινο 725

Αναχ.: 24, 25 Οκτωβρίου - 4,5 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο 4 µέρες 5 µέρες
∆ίκλινο 525 595
3ο άτοµο έως 12 ετών  475 545
Μονόκλινο 655 795

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

15, 29 Νοεμβρίου, 13, 20 Δεκεμβρίου
4 μέρες από € 365

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check points/
φόροι πόλεων, parking € 200*
* Στο κόστος αυτό περιλαμβάνονται οι φόροι διαμονής και 
δεν πληρώνονται επί τόπου στα ξενοδοχεία.
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: 
€ 140 με AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

Ταξίδια 28ης Οκτωβρίου

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
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Α Μ Σ Τ Ε Ρ Ν Τ Α ΜΡ Ο Μ Α Ν Τ Ι Κ Η  Α Λ Σ Α Τ Ι Α
Μ Ε Λ Α Ν Α Σ  ∆ Ρ Υ Μ Ο Σ 1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ, Ξενάγηση, 

Κρουαζιέρα στα Κανάλια/Δώρο του Γραφείου μας 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με 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 XO BLUE TOWER 4* (www.xohotels.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.
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.
4η 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 •  
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

1η μέρα: Αθήνα - Φρανκφούρτη - Στρασβούργο 
(Ξενάγηση 1ο μέρος)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN 
για Φρανκφούρτη. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, που 
εκτός από έδρα του Χρηματιστηρίου, θεωρείται δίκαια το 
"Μανχάταν" του Μάιν. Συνεχίζουμε για το Στρασβούργο, 
την πρωτεύουσα της Αλσατίας, που βρίσκεται κοντά στα 
γαλλογερμανικά σύνορα και αποτελεί έδρα σημαντικών 
διεθνών θεσμών, όπως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Δικαστηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Άφιξη και 
περιήγηση στο κέντρο της πόλης, όπου θα δούμε τον 
ύψους 149 μέτρων Καθεδρικό ναό της Notre Dame και 
το εντυπωσιακό Αστρονομικό ρολόι που βρίσκεται στο 
εσωτερικό του. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο HILTON 4* 
(www.hilton.com). Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Στρασβούργο (Ξενάγηση 2ο μέρος), Αλσατικός 
Δρόμος του Κρασιού - Εγκισέμ, Κολμάρ, Ρικβίρ
Πρωινή περιήγηση 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 πιθανόν να 
οφείλει και το όνομά της, καθότι στα γερμανικά Elsass 
σημαίνει "περιοχή του Ιλλ". Επόμενος σταθμός μας, 
το γραφικό χωριό Εγκισέμ (Eguisheim), γνωστό για 
τα ερείπια των τριών κάστρων του και για το υπέροχο 
κρασί του, καθώς το ιδιαίτερο κλίμα της περιοχής ευνοεί 
την αμπελοκαλλιέργεια. Συνεχίζοντας το οδοιπορικό 
μας στην καρδιά της Αλσατίας, θα φθάσουμε στο 
γοητευτικό Κολμάρ 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 ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Στη μαγεία του Μέλανα Δρυμού, Φράιμπουργκ, 
Λίμνη Τίτιζεε, Καταρράκτες Τρίμπεργκ
Σήμερα θα γνωρίσουμε το παραμυθένιο φυσικό τοπίο 
με τις αμέτρητες ομορφιές (πεύκα, έλατα, καταρράκτες, 

λίμνες), τις γραφικές πόλεις και χωριά με ξύλινα 
κουκλίστικα σαλέ του περίφημου Μέλανα Δρυμού. 
Πρώτη μας στάση 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 ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Στρασβούργο - Μπάντεν Μπάντεν  
Φρανκφούρτη - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για την γραφική λουτρόπολη 
Μπάντεν Μπάντεν, γνωστή για τις ιαματικές πηγές, τα 
λουτρά του Καρακάλα, αλλά και το Καζίνο, το κτίριο-
κόσμημα της πόλης. Ελεύθερος χρόνος και μετάβαση 
στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης για την πτήση μας 
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-ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN • 
Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο  XO BLUE TOWER 4* ή παρόμοιο • 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 • Ό,τι αναγράφεται ως 
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΦΡΑΝΚΦοΥΡΤΗ-
ΑΘΗΝΑ με AEGEAN • Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο HILTON 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, επίναυλοι καυσίμων, check 
points, parking, φόροι πόλεων (€ 220) • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, 
είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα •  Ό,τι αναγράφεται στο 
πρόγραμμα ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.: 25 Οκτωβρίου - 4 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο 595
3ο άτοµο έως 12 ετών 545
Μονόκλινο 795

Αναχ.: 25 Οκτωβρίου - 4 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 495

3ο άτοµο έως 12 ετών 395

Μονόκλινο 615
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: € 165
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με AEGEAN 
(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) 

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

Ταξίδια 28ης Οκτωβρίου

• ∆ώρο: Κρουαζιέρα στα Κανάλια 
• Εκδροµή στο Zaanse Schans και Βόλενταµ µε γεύµα

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
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Μ Π Ρ Υ Ζ  . . . µ ο ν α δ ι κ ή B E N E L U X  -  Κ Α Τ Ω  Χ Ω Ρ Ε Σ
Άµστερνταµ, Χάγη, Ντελφτ, Ρόττερνταµ, Γάνδη, Μπρυζ 

(Βατερλό, Ναµύρ, Ντινάντ, Λουξεµβούργο)
1η μέρα: Αθήνα - Βρυξέλλες, Ξενάγηση - Μπρυζ  
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για Βρυξέλλες. Άφιξη και 
ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας 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. Προχωρώντας προς το ιστορικό κέντρο 
της πόλης, θα δούμε το μπαρόκ Χρηματιστήριο, την αριστοκρατική πλατεία 
Grand-Sablon, το παρκάκι-πίνακα ζωγραφικής Square du Petit-Sablon και το νέο 
Δικαστικό Μέγαρο. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την παραμυθένια Μπρυζ. Άφιξη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο NH BRUGGE 4* (www.nh-hotels.com). Το βράδυ 
θα περπατήσουμε με τον ξεναγό μας στο κέντρο της πόλης. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Μπρυζ, Ξενάγηση πόλης  
Σήμερα θα περπατήσουμε κατά μήκος των μαγευτικών καναλιών και των 
πέτρινων, μικρών γεφυριών της πόλης, 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. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Μπρυζ - Γάνδη - Αμβέρσα - Μπρυζ
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε 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. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε την κοσμοπολίτικη Αμβέρσα, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη 
του Βελγίου και το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης μετά το Αμβούργο 
και το Ρότερνταμ. Κτισμένη στις όχθες του ποταμού Scheldt, είναι γνωστή ως η 
"Πόλη των Διαμαντιών", καθώς πάνω από το 70% του συνόλου των διαμαντιών 
διακινούνται εκεί. Επιστροφή στην Μπρυζ. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Μπρυζ - Βρυξέλλες - Αθήνα 
Χρόνος ελεύθερος το πρωί. Νωρίς το μεσημέρι αναχωρούμε για το αεροδρόμιο 
των Βρυξελλών και επιβιβαζόμαστε στην πτήση προς 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 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) και το 
βράδυ βόλτα με τον αρχηγό μας στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

2η μέρα: Άμστερνταμ, Ελεύθερη μέρα
Προαιρετική εκδρομή: Zaanse Schans, Βόλενταμ
Ελεύθερη μέρα για βόλτες, επισκέψεις σε διάφορα αξιοθέατα 
της πόλης και μουσεία (Rijks, Van Gogh, έξοδα ατομικά, χωρίς 
ξενάγηση). Για όποιον επιθυμεί, μπορεί να συμμετάσχει σε 
μια προαιρετική εκδρομή (έξοδα ατομικά) στο φημισμένο 
Zaanse Schans με τα μικρά κανάλια και τους παραδοσιακούς 
ανεμόμυλους και στο γραφικό λιμανάκι Volendam, όπου θα 
απολαύσουμε το γεύμα μας σε τοπικό εστιατόριο.

3η μέρα: Άμστερνταμ - Χάγη - Ντελφτ - Ρόττερνταμ - Βρυξέλλες, 
Ξενάγηση πόλης  
Πρωινή αναχώρηση για την πόλη της Ειρήνης, τη Χάγη, την 
διοικητική πρωτεύουσα της χώρας, έδρα Διεθνών οργανισμών 
για θέματα Ειρήνης και Δικαιοσύνης, μία από τις τέσσερεις 
έδρες παγκοσμίως του ο.Η.Ε. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται 
η ιστορική πόλη Ντελφτ, η πανέμορφη "Πόλη των Πριγκίπων", 
παγκοσμίως γνωστή για τα κεραμικά της. Συνεχίζουμε 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. Τέλος, θα αναχωρήσουμε για τις 
Βρυξέλλες. Κατά τη διάρκεια της σημερινής ξενάγησής μας 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 SABLON 4* (www.nh-hotels.com). Το βράδυ προαιρετικός 
περίπατος με αρχηγό μας στην Grand Plaz/Μεγάλη Πλατεία και 
την γύρω περιοχή.

4η μέρα: Βρυξέλλες, Ελεύθερη μέρα / Προαιρετική εκδρομή: 
Βατερλό - Ναμύρ - Ντινάντ - Λουξεμβούργο - Βρυξέλλες
Ελεύθερη μέρα για να εξερευνήσετε περαιτέρω την πόλη 
ή πρωινή αναχώρηση (έξοδα ατομικά) για Λουξεμβούργο, 
περνώντας από τον ιστορικό χώρο της περίφημης μάχης του 
Βατερλό, από την πανέμορφη Ναμύρ με το φημισμένο απόρθητο 
κάστρο της, καθώς και από την γραφική Ντινάντ. 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. Επιστροφή 
στις Βρυξέλλες.

5η μέρα: Βρυξέλλες -  Γάνδη - Μπρυζ - Βρυξέλλες - Αθήνα
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την επιβλητική Γάνδη, όπου στον 
ναό του St Bavon θα δούμε ένα αριστούργημα τέχνης του 15ου 
αιώνα - το πολύπτυχο των αδερφών Van Eyck "ο Μυστικός 
Αμνός" - και θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα δρομάκια της 
πόλης. Συνεχίζουμε 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. Αναχώρηση για το 
αεροδρόμιο των Βρυξελλών 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 - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ -ΑΘΗΝΑ με AEGEAN • 
Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο NH BRUGGE 4* ή παρόμοιo • 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 • Ό,τι αναγράφεται ως 
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ/
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN • Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχεία 4* όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα ή παρόμοια • 
Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, 
περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Κρουαζιέρα στα κανάλια 
• 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 • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.: 25 Οκτωβρίου - 4 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο 595
3ο άτοµο έως 12 ετών 445
Μονόκλινο 795

Αναχ.: 24 Οκτωβρίου - 5 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο 645
3ο άτοµο έως 12 ετών 545
Μονόκλινο 895

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: € 175

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: € 175

Ταξίδια 28ης Οκτωβρίου

ΜΠΡΥΖ ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
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Β Ε Λ Ι Γ Ρ Α ∆ Ι  -  Ν Ο Β Ι Σ Α Ν ΤΒ Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι
1η μέρα: Αθήνα - Βελιγράδι
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για την πρωτεύουσα 
της Σερβίας, το Βελιγράδι. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση σε ένα από τα 
επιλεγμένα ξενοδοχεία METROPOL PALACE 5* (www.metropolpalace.com) ή 
QUEENS ASTORIA 4* (www.astoria.rs). Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Βελιγράδι, Περιήγηση 
Πρωινή περιήγηση στην όμορφη πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας 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 - Βελιγράδι
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 
περιοχές της πόλης, όπου η νυχτερινή ζωή διαρκεί μέχρι τις πρωινές ώρες 
(τσιγγάνικα  βιολιά, παραδοσιακά Σέρβικα τραγούδια, bars, clubs).
4η μέρα: Βελιγράδι - Αθήνα 
Χρόνος ελεύθερος το πρωί (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.

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 μας ξενοδοχεία 
ATHENEE PALACE HILTON 5* (www.hilton.com) ή 
NOVOTEL CITY CENTER 4* sup. (www.novotel.com). 
Για το βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την 
πεζοδρομημένη παλιά πόλη (Centru Vechi ή Lipscani) 
στην καρδιά του Βουκουρεστίου, με τον ποταμό 
Dâmbovita στα νότια - είναι η πιο ζωντανή περιοχή της 
πρωτεύουσας, με καταστήματα, εστιατόρια, μπαρ, παμπ 
και μπιραρίες. 

2η μέρα: Βουκουρέστι, Περιήγηση πόλης 
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. Θα συνεχίσουμε 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 που 
είναι 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. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.

3η μέρα: Βουκουρέστι - Σινάια - Παλάτι Πέλες - Μπραν 
(Πύργος Δράκουλα) - Μπρασόβ - Βουκουρέστι 
Πρωινή αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού 
διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχοβα, 
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 
κατασκευάστηκε τον 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο 
απέναντι στις οθωμανικές επιθέσεις. Μετά την επίσκεψή 
μας θα αναχωρήσουμε για το Μπρασόβ, μια από τις 
σημαντικότερες πόλεις της Τρανσυλβανίας, μια πόλη 
μεσαιωνική και συνάμα ζωντανή και δυναμική, με τα 
Καρπάθια Όρη να την περιβάλουν. Άφιξη και σύντομη 
ξενάγηση, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την 
Παλιά Πόλη και την γοτθικού ρυθμού Μαύρη Εκκλησία, 
που είναι η μεγαλύτερη της χώρας. Επιστροφή στο 
Βουκουρέστι αργά το απόγευμα.

4η μέρα: Βουκουρέστι - Αθήνα 
Χρόνος ελεύθερος για την πλούσια αγορά της 
πόλης (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-ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN • 
Τρεις 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, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων (€ 150)  
• Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, λοιπά αξιοθέατα • Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Ό,τι 
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο κλπ.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-
ΒοΥΚοΥΡΕΣΤΙ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • Τρεις 
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, επίναυλοι 
καυσίμων, φόροι πόλεων (€ 150) • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία 
και λοιπά αξιοθέατα • Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Ό,τι 
αναγράφεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.: 25 Οκτωβρίου - 4 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο QUEENS ASTORIA 4* METROPOL PALACE 5*
∆ίκλινο 335 395

3ο άτοµο έως 12 ετών 285 345

Μονόκλινο 435 495

Αναχ.: 25 Οκτωβρίου - 4 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο NOVOTEL 
CITY 4*

ATHENEE PALACE 
HILTON 5*

∆ίκλινο 345 395

3ο άτοµο έως 12 ετών 295 345

Μονόκλινο 445 495

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων: € 150

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων: € 150

Ταξίδια 28ης Οκτωβρίου

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
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Π Ο Λ Ω Ν Ι Α Β Ε Ρ Ο Λ Ι Ν Ο
∆ ρ έ σ δ η  -  Λ ε ι ψ ί α
Ανάκτορα Σαν Σουσί, Πότσδαµ

1η μέρα: Αθήνα - Βαρσοβία 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και απ΄ ευθείας πτήση 
με AEGEAN για Βαρσοβία. Άφιξη, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο SHERATON 5* (www.
starwoodhotels.com).
2η μέρα: Βαρσοβία, Ξενάγηση 
Πρωινή ξενάγηση της πόλης, 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. 
3η μέρα: Βαρσοβία - Ζελαζόβα Βόλα - Τσεστοχόβα 
Κρακοβία 
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 ιερή πόλη-θρησκευτικό κέντρο της Πολωνίας, 
την Τσεστοχόβα, όπου χιλιάδες πιστοί έρχονται να 
προσκυνήσουν την εικόνα της Μαύρης Παρθένου. 
Άφιξη στην Κρακοβία και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο PURO KAZIMIERZ 4* (www.purohotel.pl).
4η μέρα: Κρακοβία, Ξενάγηση, 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 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 στην Κρακοβία.
5η μέρα: Κρακοβία, Άουσβιτς 
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. Επιστροφή στην Κρακοβία.  
6η μέρα: Κρακοβία - Βαρσοβία - Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος μέχρι την αναχώρηση για το 
αεροδρόμιο και την πτήση μας 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 - 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 στο κεντρικό 
ξενοδοχείο COURTYARD BERLIN CITY CENTRE 4* (www.courtyard.com). Διανυκτέρευση.
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 - 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. Διανυκτέρευση.
4η 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.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-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 και στο Άουσβιτς-Μπιρκενάου • Είσοδοι στον Καθεδρικό 
ναό της Κρακοβίας, στα Αλατωρυχεία Βιελίτσκα, στο Άουσβιτς-Μπιρκενάου 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 αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα •  Είσοδοι σε 
μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα πέραν όσων αναγράφονται στα περιλαμβανόμενα • Ό,τι αναγράφεται ως 
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΕΡοΛΙΝο-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN • Τρεις, τέσσερις διανυκτερεύσεις 
στο ξενοδοχείο COURTYARD CITY CENTRE BERLIN 4* • 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, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων (€ 175) • Είσοδοι σε μουσεία, 
μνημεία και λοιπά αξιοθέατα (πέραν όσων αναγράφονται στα Περιλαμβάνονται) • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Ό,τι 
αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

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

Αναχ.: 24, 25 Οκτωβρίου - 4, 5 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο 4 µέρες 5 µέρες

∆ίκλινο 535 595

3ο άτοµο έως 12 ετών 435 495

Μονόκλινο 655 785

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

Αναχ.: 24 Οκτωβρίου - 6 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο 695
3ο άτοµο έως 12 ετών 495
Μονόκλινο 925

Ταξίδια 28ης Οκτωβρίου

• Είσοδοι στο Μουσείο Περγάµου και στο Ανάκτορο Σαν Σουσί 
• ∆ΩΡΟ: Ηµερήσια εκδροµή στη ∆ρέσδη και την Λειψία!

ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΤΕΙΧΟΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
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1η μέρα: Αθήνα - Κωνσταντινούπολη, Ξενάγηση
Μπαλουκλί, Παναγία Βλαχερνών, Μονή Χώρας, Πατριαρχείο, 
Περιπατητική ξενάγηση 
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 και την 
Μονή της Χώρας με το λαμπρότερο σύνολο των περίφημων 
ψηφιδωτών που μας άφησε ο βυζαντινός πολιτισμός και τα οποία 
σώζονται στους έσω και έξω νάρθηκες. Επόμενη επίσκεψή μας 
θα είναι στην Παναγία των Βλαχερνών, όπου εψάλη για πρώτη 
φορά ο Ακάθιστος Ύμνος το 626 μ.Χ. Τέλος, θα επισκεφθούμε 
το Πατριαρχείο, όπου θα δούμε τον ναό του Αγίου Γεωργίου και 
την Κλειστή Πύλη, τον τόπο μαρτυρίου του Πατριάρχη Γρηγορίου 
Ε΄. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. 
Το απόγευμα θα κάνουμε έναν περίπατο για να γνωρίσουμε 
την περιοχή του Πέραν με το ένδοξο κοσμοπολίτικο παρελθόν 
του. Θα δούμε τον ναό της Αγίας Τριάδος, την μεγαλύτερη 
ελληνική εκκλησία της Πόλης, θα περπατήσουμε στην Μεγάλη 
Λεωφόρο για να επισκεφθούμε τον Άγιο Αντώνιο και τη Στοά των 
Λουλουδιών και θα καταλήξουμε στο ξακουστό ξενοδοχείο "Pera 
Palace", που εξυπηρετούσε τους πελάτες του περίφημου "Orient 
Express". Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Κωνσταντινούπολη,
Ξενάγηση / Αγία Σοφία, Αγορά Arasta, Μπλε Τζαμί, Βυζαντινός 
Ιππόδρομος, Υδραγωγείο του Ιουστινιανού, Τοπ Καπί
Πρωινή ξενάγηση της Πόλης κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
επισκεφθούμε την Αγία Σοφία, ο τρούλος της οποίας έχει ύψος 
55 μέτρα και διάμετρο 31 μέτρα. Κατασκευάστηκε από τον 
Ιουστινιανό και είναι ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά 
μνημεία όλων των εποχών. Στη συνέχεια, αφού περπατήσουμε 
στην γραφικότατη Αγορά Arasta, θα επισκεφθούμε το περίφημο 
Τζαμί του Σουλτάν Αχμέτ, πιο γνωστό σαν Γαλάζιο 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" - σήμερα είναι η 
πλατεία Σουλτάν Αχμέτ με λίγα εντυπωσιακά στοιχεία να θυμίζουν 
το παρελθόν της. Συνεχίζουμε με το Βυζαντινό Υδραγωγείο, που 
κτίστηκε επί Κωνσταντίνου και επεκτάθηκε επί Ιουστινιανού, 
όμως επικράτησε η ονομασία "Υδραγωγείο του Ιουστινιανού". 
Είναι η μεγαλύτερη δεξαμενή από τις 60 που κατασκευάστηκαν 
επί βυζαντινής αυτοκρατορίας. 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. 
Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Κωνσταντινούπολη, Χαλκηδόνα,
Εκδρομή στα Πριγκιποννήσια  
Πρωινή αναχώρηση για την ασιατική πλευρά της 
Κωνσταντινούπολης. Αφού περάσουμε την μεγάλη κρεμαστή 
γέφυρα του Βοσπόρου, την πρώτη που ένωσε τις δύο ηπείρους, θα 
κάνουμε μία στάση στην γραφική συνοικία Χαλκηδόνα, στο κέντρο 
της οποίας βρίσκεται ο ναός της Αγίας Ευφημίας, όπου είχε λάβει 
χώρα η 4η οικουμενική Σύνοδος. Στη συνέχεια μας περιμένει μία 
ολοήμερη εκδρομή στα Πριγκιποννήσια - 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 "Πριγκιποννήσια". Όλα 
αυτά τα νησιά αποτελούσαν τόπο αναψυχής ή και φυλάκισης 
των πριγκίπων. Θα φθάσουμε με το πούλμαν στην αποβάθρα 
Bostanci, απ΄ όπου θα επιβιβαστούμε 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). Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και αναχώρηση με 
το πλοιάριο για το Καμπάτας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για το 
βράδυ σας προτείνουμε να διασκεδάσετε σε κέντρο με φαγητό και 
ποτό, παρακολουθώντας χορούς οριεντάλ και παραδοσιακούς και 
δοκιμάζοντας την τοπική πικάντικη κουζίνα (έξοδα ατομικά).
4η μέρα: Κωνσταντινούπολη,
Ξενάγηση / Ανάκτορα Ντολμά Μπαχτσέ, Αιγυπτιακή και Κλειστή 
Αγορά, Κρουαζιέρα στον Βόσπορο - Αθήνα 
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". 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
5ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μία επιπλέον ελεύθερη 
μέρα • Απαιτείται Ταυτότητα νέου τύπου ή Διαβατήριο με 
6μηνη ισχύ από την ημερομηνία εισόδου στην Τουρκία.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝοΥΠοΛΗ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN ή TURKISH • Διαμονή (3, 4 
διανυκτερεύσεις) σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* ή 5* • Πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, 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 • 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 • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.: 24,25 Οκτωβρίου - 4,5 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο NOVA PLAZA TAXIM 4* ERESIN TAXIM 4*
LA VILLA boutique 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

∆ίκλινο 395  420 425 460 450 490 635 750
3ο άτ. έως 12 ετ. 360  385 375 410 400 440 490 560
Μονόκλινο 465 510 525 590 565 640  905 1110

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

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: € 150

Ταξίδια 28ης Οκτωβρίου

ΜΠΛΕ ΤΖΑΜΙ ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΧΤΣΕ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
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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 - Ραμπάτ - Μεκνές - Φεζ 
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 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. Διανυκτέρευση.
3η 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.
4η μέρα: Φεζ - Μαρρακές 
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την "Κόκκινη Πόλη", το 
κοσμοπολίτικο Μαρρακές. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Το απόγευμα βόλτα με τον αρχηγό σας στην 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. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
5η 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. 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.
6η μέρα: Μαρρακές, Ελεύθερη μέρα
Προαιρετική εκδρομή στην Εσσαουίρα
Ημέρα ελεύθερη για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης και των 
πλούσιων αγορών της ή για να λάβετε μέρος στην προαιρετική μας 
εκδρομή στην 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! Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Μαρρακές - Καζαμπλάνκα, Ξενάγηση 
Πρωινή αναχώρηση για Καζαμπλάνκα. Άφιξη και ξενάγηση 
στην πόλη κατά τη διάρκεια της οποίας 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. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Καζαμπλάνκα - Αθήνα   
Λίγος χρόνος ελεύθερος το πρωί, μέχρι τη μεταφορά μας στο 
αεροδρόμιο και την πτήση μας για την Αθήνα. Άφιξη αυθημερόν.  
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-
ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • Επτά 
Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 5*: 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 • Ενημερωτικά έντυπα.
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι 
καυσίμων, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα (€ 300) • Ποτά κατά 
τη διάρκεια των γευμάτων, καθώς και ό,τι δεν αναγράφεται 
στα περιλαμβανόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, 
προτεινόμενο κλπ.
Ενδεικτικά ξενοδοχεία ή παρόμοια: Καζαμπλάνκα: Movenpick 
5*, Φεζ: Palais Medina 5*, Μαρρακές Atlas Medina & Spa 5*

Α Υ Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ο Ρ Ι Κ Ο  Μ Α Ρ Ο Κ Ο
Καζαµπλάνκα ,  Ραµπάτ ,  Μεκνέ ς ,  Φε ζ ,  Μαρρακέ ς

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, αχθοφορικά: € 300

Αναχ.: 28/10, 4,11,18/11, 2,9,16/12 - 8 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο

∆ίκλινο 845

3ο άτοµο έως 12 ετών 795

Μονόκλινο 1095

ΑΘΗΝΑ - ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ Α3 736 11.00΄ - 14.20΄
ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ - ΑΘΗΝΑ Α3 737 15.10΄ - 20.50΄

Ταξίδια 28ης Οκτωβρίου

• Επίσκεψη και ∆ιανυκτέρευση στην Καζαµπλάνκα
• ∆ώρο: Φολκλορικό σόου "Fantasia"

ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ ΦΕ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
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CHRISTMAS EARLY BOOKING

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN • Τρεις 
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο NOVOTEL 4* ή παρόμοιο • 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 • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.:12 ∆εκεµβρίου - 4 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο  495
3ο άτοµο έως 12 ετών 395
Μονόκλινο 695

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

1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ, Ξενάγηση, Κρουαζιέρα στα Κανάλια/
 Δώρο του Γραφείου μας 
2η μέρα: Άμστερνταμ - Ελεύθερη μέρα
3η μέρα: Άμστερνταμ, Ελεύθερη μέρα (Προαιρετική εκδρομή: Ρότερνταμ, Ντελφτ, Χάγη)
4η μέρα: Άμστερνταμ - Zaanse Schans - Βόλενταμ - 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-ΚοΠΕΓΧΑΓΗ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN • Τρεις 
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο COPENHAGEN MARRIOTT ή παρόμοιο • Μπουφέ πρόγευμα 
καθημερινά • 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, φόροι πόλεων (€ 165) • 
Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, πάρκα και λοιπά αξιοθέατα • Ό,τι 
αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ. 

Αναχ.: 6 ∆εκεµβρίου - 4 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ίκλινο  545
3ο άτοµο έως 12 ετών 445
Μονόκλινο 765

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων:  € 165 
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη € 70 και από άλλες πόλεις € 140 με την 
AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

1η μέρα: Αθήνα - Κοπεγχάγη, Ξενάγηση 
2η μέρα: Κοπεγχάγη, Τίβολι και Χριστουγεννιάτικες αγορές  
3η μέρα: Κοπεγχάγη, οντένσε  
4η μέρα: Κοπεγχάγη - Αθήνα

ΛΟΝ∆ΙΝΟ ΒΙΕΝΝΗ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΛοΝΔΙΝο-ΑΘΗΝΑ με BRITISH AIRWAYS • Τρεις ή 
τέσσερις διανυκτερεύσεις σε κεντρικά ξενοδοχεία 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 και επίναυλοι καυσίμων • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά 
αξιοθέατα • Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Αναχ.:7, 14, 21, 28, 29  Νοεµβρίου, 5, 6, 12, 13 ∆εκεµβρίου - 5 µέρες
8, 15, 22, 29 Νοεµβρίου, 6, 13 ∆εκεµβρίου - 4 µέρες

HOLIDAY INN
REGENTS PARK 4*

THISTLE KENSINGTON 
GARDENS 4*

AMBA MARBLE
ARCH 4*sup

Τιµές κατ’ άτοµο 4 µέρες 5 µέρες 4 µέρες 5 µέρες 4 µέρες 5 µέρες
∆ίκλινο 445 495 495 545 545 635
3ο άτοµο έως 12 ετών       295 345 345 395 345 395
3ο και 4ο άτοµο έως 12 ετών
σε executive room 395 445 395 445

Μονόκλινο 595 695 665 755 795 965

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: 175 €

1η μέρα: Αθήνα - Λονδίνο, Ξενάγηση πόλης, Επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο 
2η μέρα: Λονδίνο, Φωτισμένοι δρόμοι (Νυχτερινός γύρος πόλης)
3η μέρα: Λονδίνο, (οξφόρδη, Στράτφορντ Απόν Έιβον, Bicester Outlet Village)
4η μέρα: Λονδίνο - Κάστρο Γουίντσορ - Αθήνα
Σημείωση: Το 5ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μία επιπλέον ελεύθερη μέρα

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΑΘΗΝΑ με AUSTRIAN ή AEGEAN • Τρεις 
διανυκτερεύσεις 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., • Ό,τι αναγράφεται ως 
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ. 

Αναχ.:19 ∆εκεµβρίου - 4 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο AUSTRIAN AEGEAN
∆ίκλινο 435 495
3ο άτοµο έως 12 ετών 335 395
Μονόκλινο 575 635

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: € 165

1η μέρα: 1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη, Ξενάγηση, Ανάκτορα Σενμπρούν
2η μέρα: Βιέννη, Εκδρομή στα Δάση της Βιέννης, Μάγιερλινγκ, Μπάντεν 
3η μέρα: Βιέννη, Ελεύθερη μέρα (ολοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ)
4η μέρα: Βιέννη - Αθήνα 
Σημειώσεις: • οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με 
διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας

Δάση Βιέννης, Μάγιερλινγκ, Μπάντεν, (Σάλτσμπουργκ)

….πιο λαμπερή από ποτέ

• ∆ώρο: Κρουαζιέρα στα Κανάλια  
• Εκδροµή στο Zaanse Schans και Βόλενταµ µε γεύµα
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Ροβαν ι έµ ι /Χωρ ιό  του  Άγ ιου  Βασ ίλη ,  Βόλ τα  µε  έλκηθρα  Ταράνδων ,  "Σαφάρ ι"  µε  Snowmob i l e s ,  Κάσ τρο  από  πάγο , 
Ράνουα /Πάρκο  Άγρ ια ς  Ζωής ,  "Σαφάρ ι"  µε  Χάσκ ι ς"

Κ Ρ Ο ΥΑ Ζ Ι Ε ΡΑ  Μ Ε  Π Α Γ Ο Θ ΡΑ Υ Σ Τ Ι Κ Ο ! ! !

7η μέρα: Ροβανιέμι - Ελσίνκι
Χρόνος ελεύθερος το πρωί. Το μεσημέρι θα μεταβούμε 
στο αεροδρόμιο και θα επιβιβαστούμε στην πτήση μας 
για το Ελσίνκι. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
SCANDIC MEILAHTI 4* (www.scandichotel.com). Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Ελσίνκι - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Ελσίνκι και πτήση για την 
Αθήνα.

Οδικά Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Λ Α Π Ω Ν Ι Α

1η μέρα: Αθήνα - Ελσίνκι, Περιήγηση πόλης 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ελσίνκι. 
Άφιξη και περιήγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της 
οποίας θα δούμε την κεντρική πλατεία της Γερουσίας, 
τον λουθηρανικό Καθεδρικό ναό, το Πανεπιστήμιο, την 
Εθνική Βιβλιοθήκη, την περίφημη Εκκλησία των Βράχων, 
το μνημείο του μεγάλου μουσουργού της Φινλανδίας 
Σιμπέλιους, το νέο κτίριο της Όπερας και το ολυμπιακό 
Στάδιο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο SCANDIC MEILAHTI 
4* (www.scandichotel.com). Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Ελσίνκι, Εκδρομή στο Ταλίν  
Πρωινή μετάβαση το λιμάνι, απ΄ όπου θα μεταβούμε με 
Ferry στο Ταλίν. Φθάνοντας, αρχίζουμε την ξενάγησή μας 
από τον λόφο Τουμπέα για να δούμε το κτισμένο από 
τους Ιππότες της Τιμής κάστρο, το οποίο μετατράπηκε 
σε μπαρόκ παλάτι από τη Μεγάλη Αικατερίνη (νυν 
Κοινοβούλιο), τον έξοχα διατηρημένο Καθεδρικό ναό του 
13ου αιώνα 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 στην πόλη και για ψώνια 
(κεραμικά, μάλλινα, κεχριμπάρι, ξυλόγλυπτα). Επιστροφή 
το απόγευμα στο Ελσίνκι. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Ελσίνκι - Ροβανιέμι / Χωριό του Άγιου Βασίλη
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Ροβανιέμι. 
Φθάνοντας, θα επισκεφθούμε το πιο μαγικό χωριό του 
κόσμου, το χωριό του Άγιου Βασίλη, και θα γνωρίσουμε 
τον ίδιο και τα ξωτικά του στο γραφείο του! Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο SCANDIC POHJANHOVI 4* 
(www.scandichotels.com). Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Ροβανιέμι, Σαφάρι με Snowmobiles και Βόλτα με 
Έλκηθρο Χάσκις 
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την Ραϊτόλα, απ΄ 

όπου θα ξεκινήσουμε το σαφάρι μας με snowmobiles 
(μηχανοκίνητα σκούτερ χιονιού) πάνω από παγωμένες 
λίμνες και ποτάμια μέσα στο δάσος, καθώς και βόλτα με 
έλκηθρο που το σέρνουν χάσκις (συνολική διάρκεια: 3,5 
ώρες). Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Ροβανιέμι - Κέμι/Snow Castle - Κρουαζιέρα με 
Παγοθραυστικό - Ροβανιέμι, Εορταστικό Δείπνο
Άλλη μια συναρπαστική μέρα μας περιμένει σήμερα! 
Αρχικά θα επισκεφθούμε το περίφημο Κάστρο από πάγο 
(Snow Castle) στο Κέμι, το μεγαλύτερο του είδους του 
στην Ευρώπη, το οποίο ανακατασκευάζεται κάθε χρόνο 
με διαφορετική αρχιτεκτονική. Εδώ θα ξεναγηθούμε 
και θα απολαύσουμε και ένα ζεστό ρόφημα - δώρο του 
Γραφείου μας. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο λιμάνι 
Axelsviksvägen, από όπου θα επιβιβαστούμε στο 
παγοθραυστικό Polar Explorer και θα ξεκινήσουμε μια 
εκπληκτική 3ωρη κρουαζιέρα στον Βοθνικό κόλπο. Ειδικές 
θερμικές στολές διατίθενται σε όλους όσους επιθυμούν να 
βουτήξουν στα παγωμένα νερά κατά την στάση που θα 
πραγματοποιήσει το πλοίο - μια εμπειρία από μόνη της! 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και εορταστικό δείπνο. 
Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Ροβανιέμι - Ράνουα, Πάρκο Άγριας Ζωής, Βόλτα 
με Έλκηθρο Ταράνδων
Σήμερα το πρωί θα έχουμε την εκπληκτική εμπειρία 
μιας βόλτας με έλκηθρο που το σέρνουν τάρανδοι! Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε το Πάρκο Άγριας Ζωής που 
βρίσκεται στην Ράνουα και είναι το βορειότερο του είδους 
του παγκοσμίως. Το πάρκο αυτό φιλοξενεί 50 διαφορετικά 
είδη ζώων στο σύνολο των περίπου 200, όπως λύγκες, 
αρκούδες, λύκους, άλκες, ελάφια κλπ., που ζουν στο 
φυσικό τους περιβάλλον. Μετά την πολύ ενδιαφέρουσα 
αυτή επίσκεψη θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-
ΕΛΣΙΝΚΙ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • Αεροπορικά 
εισιτήρια ΕΛΣΙΝΚΙ-ΡοΒΑΝΙΕΜΙ-ΕΛΣΙΝΚΙ με FINNAIR • Επτά 
διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* • Ημιδιατροφή • 
Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος 
• Ημερήσια Εκδρομή στο Ταλίν από το Ελσίνκι • Επίσκεψη 
στο χωριό του Άγιου Βασίλη • Βόλτα με έλκηθρα ταράνδων, 
σαφάρι με χάσκις και με snowmobiles • Επίσκεψη στο Πάρκο 
Άγριας Ζωής της Ράνουα • Κρουαζιέρα με παγοθραυστικό! 
• Χριστουγεννιάτικο δείπνο στις 24/12 ή Πρωτοχρονιάτικο 
δείπνο στις 31/12 (μέρος της Ημιδιατροφής) • 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 • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Ό,τι αναγράφεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: € 350 
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 
με AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

Αναχ.:  20,27 ∆εκεµβρίου - 8 µέρες

Τιµές κατ’ άτοµο 20 /12 27/12
∆ίκλινο 2495 2395
3ο άτοµο έως 12 ετών 1995 1895
Μονόκλινο 3195 3095

Π α ρ α µ υ θ έ ν ι α  Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α  ή 
Π ρ ω τ ο χ ρ ο ν ι ά  σ τ ο ν  Α ρ κ τ ι κ ό  Κ ύ κ λ ο

Ένα χειμωνιάτικο, εορταστικό ταξίδι στην πατρίδα του Άγιου Βασίλη, του χιονιού, του πάγου, των λιμνών, των ταράνδων και του Βορείου Σέλαος.
Ένα "αρκτικό" ταξίδι γεμάτο συναρπαστικές εμπειρίες μέσα σε παραμυθένια τοπία. Ένα μοναδικό ταξίδι, που θα το θυμάστε για πάντα!

ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ
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ΜΠΑΛΙ
7 µέρες µε πτήσεις Turkish Airlines από 420 €    
Τιµή κατ’ άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο 
στο ξενοδοχείο PARAGON SEMINYAK 4* 
µε πρωινό και µεταφορές

ΠΟΥΚΕΤ   
7 µέρες µε πτήσεις Emirates Airlines από 440 €    
Τιµή κατ’ άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο 
στο ξενοδοχείο CENTARA BLUE MARINE 4* 
µε πρωινό και µεταφορές

ΒΟΡΕΙΑ ΤΑΪΛΑΝ∆Η
TΣΙΑΝΓΚ ΜΑΪ, ΠΟΥΚΕΤ
8 µέρες  µε πτήσεις Qatar Airways από 790 €    
Τιµή κατ’ άτοµο σε δίκλινο σε ξενοδοχεία 4* µε πρωινό, 
ξεναγήσεις µε Αγγλόφωνο ξεναγό και µεταφορές

ΜΑΛΑΙΣΙΑ    

8 µέρες µε πτήσεις Qatar Airways από 670 €    

Τιµή κατ’ άτοµο σε ξενοδοχεία 4* µε πρωινό, 

Ξεναγήσεις µε Αγγλόφωνο ξεναγό και µεταφορές

ΛΑΝΓΚΑΟΥΙ
8 µέρες µε πτήσεις Scoot Airlines από 680 €    

Τιµή  σε δίκλινο δωµάτιο σε ξενοδοχείο 4* 

µε πρωινό και µεταφορές

ΒΙΕΤΝΑΜ   
9 µέρες µε πτήσεις Qatar Airways από 1.290 €    

Τιµή κατ’ άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο σε  ξενοδοχεία 4*, 

Ξεναγήσεις µε Αγγλόφωνο ξεναγό και µεταφορές 

ΚΙΝΑ - ΠΕΚΙΝΟ, ΞΙΑΝ     
8 µέρες µε πτήσεις ΚLM Airlines από 1.090 €    
Τιµή κατ’ άτοµο σε ξενοδοχεία 4* µε πρωινό, 
ξεναγήσεις µε Αγγλόφωνο ξεναγό και µεταφορές

ΙΝ∆ΙΑ
7 µέρες  µε πτήσεις Emirates Airlines από 690 €    
Τιµή κατ’ άτοµο σε  ξενοδοχεία 4* µε ηµιδιατροφή,
ξεναγήσεις µε Αγγλόφωνο ξεναγό 
και µεταφορές

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ   
6 µέρες µε πτήσεις Qatar Airways από 670 €    
Τιµή κατ’ άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο σε ξενοδοχεία 4*, 
Ξεναγήσεις µε Ελληνόφωνο ξεναγό, 
ηµιδιατροφή και µεταφορές

ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ...
Ελάτε να σχεδιάσουµε το επαγγελµατικό ταξίδι ή συνέδριο της εταιρείας σας ή το ταξίδι κινήτρων µε την πετυχηµένη εµπειρία των 31 χρόνων µας

 INCENTIVES AUTHENTIC PLACES
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... εµπιστευτείτε   σε    έναν  από  τους  δέκα   Ταξιδιωτικούς   µας   Συµβούλους   το   ατοµικό   και  γαµήλιο   ταξίδι   σας!

AUTHENTIC PLACES

MAΛ∆ΙΒΕΣ
8 µέρες µε πτήσεις Emirates Airlines από 1.090 €   
Τιµή κατ’ άτοµο σε ξενοδοχεία 4* µε ηµιδιατροφή, 
µεταφορά µε αεροπλάνο

ΠΕΡΣΙΑ    
8 µέρες µε πτήσεις Τurkish Airlines από 1.245 €    
Τιµή κατ’ άτοµο σε δίκλινο σε  ξενοδοχεία 4*, µε ηµιδιατροφή
ξεναγήσεις µε Αγγλόφωνο ξεναγό και µεταφορές

ΛΙΒΑΝΟΣ
5 µέρες µε πτήσεις Aegean Airlines από 580 €    
Τιµή κατ’ άτοµο σε ξενοδοχεία 4* µε πρωινό, 
ξεναγήσεις µε Αγγλόφωνο ξεναγό και µεταφορές

ΑΙΓΥΠΤΟΣ    
4 µέρες µε πτήσεις Egypt Air από 655 €    
Τιµή κατ’ άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο σε ξενοδοχεία 5*, 
Ξεναγήσεις µε Ελληνόφωνο ξεναγό, 
2 γεύµατα και µεταφορές

ΤΥΝΗΣΙΑ, Γύρος 
6 µέρες µε πτήσεις Alitalia Airlines από 900 €    
Τιµή κατ’ άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο σε  ξενοδοχεία 4*,  

Ξεναγήσεις µε Αγγλόφωνο ξεναγό και µεταφορές 

ΚΟΥΒΑ   
8 µέρες  µε πτήσεις Qatar Airways από 1.090 €    
Τιµή κατ’ άτοµο σε ξενοδοχεία 4* µε πρωινό, 
ξεναγήσεις µε Αγγλόφωνο ξεναγό και µεταφορές

ΠΟΥΝΤΑ ΚΑΝΑ/
∆οµινικανή ∆ηµοκρατία   
7 µέρες µε πτήσεις Delta Airlines από 595 €   
Τιµή κατ’ άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο 
στο ξενοδοχείο GRAND BAHIA PRINCIPE TURQUESA 4* 
µε all inclusive και µεταφορές

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ
9 µέρες  µε πτήσεις Air France Airlines από 1.690 €    
Τιµή κατ’ άτοµο σε ξενοδοχεία 5* µε πρωινό, 
ξεναγήσεις µε Αγγλόφωνο ξεναγό και µεταφορές

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ   
8 µέρες µε πτήσεις Alitalia Airlines από 590 €    
Τιµή κατ’ άτοµο στο ξενοδοχείο SAVOY 4* µε πρωινό, 
ξεναγήσεις µε Αγγλόφωνο ξεναγό και µεταφορές

ΠΑΤΑΓΟΝΙΑ
11 µέρες µε πτήσεις Alitalia Airlines από 2.300 €    
Τιµή σε δίκλινο δωµάτιο σε ξενοδοχεία  4* 
(Μπουένος  Άιρες, Ουσουάια και Καλαφάτε), 
µε πρωινό, ξεναγήσεις µε Αγγλόφωνο ξεναγό 
και µεταφορές 

EXPLORE, DREAM, DISCOVER 

IMMERSIVE CULTURE SPECIAL OCCASIONS
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙ∆Ι

Βάσει του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 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.∆. 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 το 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. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Η Εταιρεία  µας, µε την επωνυµία “ΜΑΝΕΣΣΗΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Τ.Ξ.Ε” και το διακριτικό τίτλο “Manessis Travel”, µε έδρα την Αθήνα, οδός Φιλελλήνων αρ. 4, 
αριθµό MH.T.E 0206E60000440600, 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 ΤΑΞΙ∆ΙΑ Οι εγγραφές γίνονται µε επίσκεψη στα γραφεία 
µας ή στα γραφεία των συνεργατών µας, µε αλληλογραφία (ταχυδροµική ή ηλεκτρονική), fax, τηλέφωνο 
και µέσω της ιστοσελίδας µας στο διαδίκτυο, µε την προϋπόθεση (προκειµένου να δεσµευτούν θέσεις στο 
συγκεκριµένο ταξίδι): 1ον της πληρωµής της προβλεπόµενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του 
ποσού, µετρητοίς, µέσω πιστωτικής/χρεωστικής ή προπληρωµένης κάρτας ή µε έµβασµα προς το τουριστικό 
γραφείο, εντός 48 ωρών, και 2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συµµόρφωσης µε τους παρόντες Γενικούς 
Όρους. Για την έγκυρη εγγραφή, θα πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη πληρωµής της προκαταβολής το 
συγκεκριµένο ταξίδι, µε τις ηµεροµηνίες αναχώρησης και επιστροφής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία 
του. Το δικαίωµα συµµετοχής στο ταξίδι, εξασφαλίζεται µε την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των 
σχετικών επιβαρύνσεων 10 πλήρεις ηµέρες πριν την αναχώρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική 
Σύµβαση. Τυχόν µη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόµενο χρόνο, δίνει το δικαίωµα 
στον Τουριστικό Οργανισµό µας να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχοµένως, να απαιτήσει ακυρωτικά τέλη, 
σύµφωνα µε τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Ο συµβαλλόµενος, ο οποίος εκπροσωπεί 
την οικογένεια ή την οµάδα του, έχει την υποχρέωση να ενηµερώσει όλους τους εκπροσωπούµενους από 
αυτόν συνταξιδιώτες του για τις λεπτοµέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συµµετέχοντες µέσω τρίτου 
έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις µε τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό γραφείο 
θέτει στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, όποτε του ζητηθεί. 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 ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ. Η αξία-τιµή των ταξιδιών αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα 
τιµοκατάλογο µας. Οι τιµές των ταξιδιών υπολογίζονται κατά την ηµέρα που εκδίδεται ο τιµοκατάλογος, µε 
βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, 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 (πχ 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 µόνο όταν πληρώνουν δύο ενήλικες στο 
ίδιο δωµάτιο/καµπίνα). Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται, ο δηµοτικός φόρος/φόρος διαµονής. Ειδικότερα για 
εκδροµές στην Ελλάδα, δεν περιλαµβάνεται στις αναγραφόµενες τιµές µας ο φόρος διαµονής του άρθρου 53 
Ν. 4389/2016,που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2018. Η χρέωση είναι ανά δωµάτιο/σουίτα ανά διανυκτέρευση: 
Ξενοδοχείο 3*: € 1,50, 4*: € 3,00, 5*: € 4,00 και βάση του νόµου, καταβάλλεται από τον πελάτη, απ’ ευθείας στο 
εκάστοτε ξενοδοχείο. Σε περίπτωση τυχόν τροποποίησης του τρόπου απόδοσης του ανωτέρω φόρου ή άλλου 
φόρου/τέλους, η τιµολογιακή πολιτική µας θα τροποποιηθεί αναλόγως.
 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 στο συνοδό (ή, ελλείψει αυτού, 
στον Οργανισµό µας), και στον παρέχοντα τη συγκεκριµένη υπηρεσία, εγγράφως. Αν το πρόβληµα που 
επισηµάνθηκε δεν κατέστη δυνατό να λυθεί επί τόπου, µετά την επιστροφή σας από το ταξίδι, θα πρέπει 
να υποβάλετε εγγράφως στο γραφείο µας οποιοδήποτε σχετικό παράπονο µέσα σε προθεσµία 7 εργάσιµων 
ηµερών, µαζί µε οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για τη αιτιολόγησή του. Μετά την 
παρέλευση 7ηµέρου, ο Τουριστικός Οργανισµός µας δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση. 
Εάν προκύψουν ζηµιές λόγω της µη εκτέλεσης ή της πληµµελούς εκτέλεσης παροχών του οργανωµένου 
ταξιδιού, η αποζηµίωση στον πελάτη περιορίζεται σε ότι ορίζουν οι διεθνείς συµβάσεις που δεσµεύουν την 
χώρα και διέπουν τις εν λόγω παροχές. Ειδικότερα: H αποζηµίωση που θεµελιώνεται από την µη εκτέλεση ή 
πληµµελή εκτέλεση των παροχών του οργανωµένου ταξιδιού, περιορίζεται µέχρι το διπλάσιο της αξίας στην 
κατ’ άτοµο τιµή του ταξιδιού. Για να είναι δυνατή η πραγµατοποίηση ενός οργανωµένου ταξιδιού, απαιτείται ο 
ελάχιστος αριθµός των 20 (είκοσι) συµµετεχόντων (µη συµπεριλαµβανοµένων παιδιών κάτω των 12 ετών). Για 
τα µακρινά ταξίδια, ο ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων περιορίζεται στα 15 (δεκαπέντε) άτοµα ή στον αριθµό 
που καθορίζεται από το πρόγραµµα της εκδροµής. Εφόσον ο αριθµός αυτός 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 τούς επιστρέψει τα χρήµατα που είχαν καταβάλει, χωρίς καµία 
άλλη υποχρέωση. Παροχές που δεν αναφέρονται στις περιγραφές των προγραµµάτων των οργανωµένων 
ταξιδιών ή που αναφέρονται ως προαιρετικές, είτε δεν προσφέρονται καθόλου από τον Τουριστικό Οργανισµό 
µας είτε διατίθενται µε επιπλέον χρέωση πέραν των αναγραφόµενων τιµών, εφόσον τελικά καταστεί δυνατή 
η υλοποίησή τους. Ο Οργανισµός µας δεν φέρει καµία ευθύνη για τις προαιρετικές εκδηλώσεις, οι οποίες 
πραγµατοποιούνται από τους τοπικούς φορείς. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, ο Οργανισµός µας 
θα εκδώσει τα προβλεπόµενα εκ του νόµου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραλαµβάνονται από τα 
γραφεία µας τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες των οικονοµικών υπηρεσιών (από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή 
10:00-17:00).
6.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΩΝ  Επειδή στο οργανωµένο ταξίδι συµµετέχουν συνήθως και άλλα 
άτοµα, είναι απαραίτητη η ανάλογη κοινωνική συµπεριφορά και η απόλυτη συµµόρφωση των ταξιδιωτών 
προς το πρόγραµµα του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή τους 
στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράµµατος (πτήσεις, µεταφορές, ξεναγήσεις, 
εκδροµές, γεύµατα κτλ.). Αν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσµα περιοριστικών 
αναφεροµένων την απώλεια πτήσης, εκδροµής, µετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να 
επανασυνδεθεί µε την οµάδα µε δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωµα επιστροφής χρηµάτων για την 
υπηρεσία που έχασε ή και για το σύνολο του ταξιδιού, αν δεν καταφέρει την επανασύνδεση. Ο Τουριστικός 
Οργανισµός µας, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράµει, χωρίς να έχει ή αναλαµβάνει 
ουδεµία υποχρέωση 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. ∆ιευκρινίζεται 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 
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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 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.  ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ/ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν 
στη κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και των καταλυµάτων που αναφέρονται στα προγράµµατα 
των οργανωµένων ή 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 - 1200 της 
ηµέρας αναχώρησης (ανάλογα µε τη 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 δε θα υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες, υπολογιζόµενη 
πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Οι αεροπορικές εταιρείες, για τους δικούς 
τους λόγους, ορισµένες φορές, ναυλώνουν για δικές τους πτήσεις αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας. Η 
περίπτωση αυτή δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης του ταξιδιού από τον πελάτη ή διεκδίκηση τυχόν αποζηµίωσης.
Συνιστούµε να µην αφήνετε εκτεθειµένα και να επιτηρείτε συνεχώς όλα τα προσωπικά σας είδη (πχ κινητά 
τηλέφωνα κτλ.) σε οποιονδήποτε χώρο είτε βρίσκεστε σε ξενοδοχείο, πλοίο, αεροπλάνο κλπ. Ειδικότερα στα 
ξενοδοχεία, είναι διεθνής πρακτική να µην αναλαµβάνουν ευθύνη για χρήµατα ή τιµαλφή που αφήνει κανείς 
στο δωµάτιο. Για τέτοιες περιπτώσεις συχνά υπάρχουν µικρά χρηµατοκιβώτια.
8. ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ,ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ (VISA) & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ Για όλα τα ταξίδια στο 
εξωτερικό απαιτείται διαβατήριο το οποίο να έχει εκδοθεί µετά το έτος 2006. Το διαβατήριο θα πρέπει 
να ισχύει για όσο χρόνο µετά την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία επιστροφής καθορίζεται από τις χώρες 
προορισµού. Οι χώρες της ζώνης Schengen δέχονται και τις νέου τύπου νέες, µε λατινικούς χαρακτήρες, 
αστυνοµικές ταυτότητες. Ο Τουριστικός Οργανισµός µας, παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσον 
αφορά στα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για Έλληνες υπηκόους, για κάθε ταξίδι και 
προορισµό και την έκδοσή ή/και θεώρησή τους, αλλά (ακόµη και αν παράσχει κάποια βοήθεια στη σχετική 
διαδικασία) επουδενί ευθύνεται για τυχόν µη έκδοση ή µη θεώρηση αυτών από τις αρµόδιες αρχές, στις 
οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο ταξιδιώτης, όπως επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η ισχύς της visa 
είναι µικρότερη από τη διάρκεια του ταξιδιού (ήτοι δεν συµπίπτουν οι ηµεροµηνίες) ή σε περίπτωση που 
ζευγάρι ταξιδιωτών έχουν διαφορετική υπηκοότητα µεταξύ τους, εκτός Schengen. Ειδικά οι υπήκοοι άλλων 
χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων, πρέπει να ενηµερώνουν σχετικά το τουριστικό γραφείο και να 
απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, 
προκειµένου να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες που 
θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επανείσοδό τους στην Ελλάδα ή στη χώρα που 
ξεκίνησαν. Τυχόν µη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών σας εγγράφων δεν 
δικαιολογεί την ακύρωση της συµµετοχής σας στο ταξίδι χωρίς χρέωση ακυρωτικών τελών. Κάθε ταξιδιώτης 
είναι υπεύθυνος για την ισχύ και εγκυρότητα, την εξασφάλιση και τη φύλαξη των ταξιδιωτικών εγγράφων του 
που απαιτούνται για το ταξίδι του. Ο ταξιδιώτης έχει την ευθύνη της φύλαξης των εισιτηρίων και εν γένει όλων 
των ταξιδιωτικών εγγράφων καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όσον αφορά στα 
ταξιδιωτικά έγγραφα των ανηλίκων καθώς πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν διαβατήριο. Στην περίπτωση 
εκείνη κατά την οποία οι ανήλικοι δεν συνοδεύονται από τους γονείς τους, θα πρέπει να έχει παραδοθεί 
στους συνοδούς επικυρωµένη εξουσιοδότηση των γονέων. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να συµµορφώνεται 
προς τις εθνικές διατάξεις και κανονισµούς καθώς και τις υποδείξεις των εθνικών αρχών. Ο Οργανισµός 
µας δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση κατά την οποία ο ταξιδιώτης αντιµετωπίσει ποινική δίωξη, κληθεί 
να παρασταθεί ενώπιον αρχής, συλληφθεί από τις τοπικές αρχές κτλ. Ο Οργανισµός µας παρέχει όλες τις 
πληροφορίες για τυχόν απαραίτητους εµβολιασµούς ή άλλες φαρµακευτικές προφυλάξεις για τις περιοχές 
τροπικών ή άλλων επιδηµιών. Λόγω της εµπιστευτικότητας των ιατρικών προσωπικών δεδοµένων - ευαίσθητα 
προσωπικά δεδοµένα -, την ευθύνη ν’ απευθυνθεί σχετικά στις αρµόδιες υγειονοµικές αρχές έχει ο µόνο 
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 του της 
ταξιδιωτικής υπηρεσίας. Επίσης είναι σε ισχύ υπέρ των ταξιδιωτών ασφαλιστήριο συµβόλαιο που καλύπτει 
ταξιδιωτική ασφάλιση ατυχηµάτων, ιατροφαρµακευτικές/νοσοκοµειακές δαπάνες από ατύχηµα, απώλεια και 
καθυστέρηση αποσκευής, έξοδα επίσπευσης ταξιδιού, καθώς και τον επαναπατρισµό των ταξιδιωτών συνεπεία 

τραυµατισµού ή ασθένειας και άλλες καλύψεις, για άτοµα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας. 
Αντιθέτως, για τα άτοµα άνω των 75 ετών υπάρχει συγκεκριµένο πλαίσιο καλύψεων ταξιδιωτικής ασφάλισης, 
που περιορίζεται στις περιπτώσεις: Έξοδα επαναπατρισµού µόνον από ατύχηµα ή θάνατο, απώλεια αποσκευών, 
προσωπική Αστική Ευθύνη ταξιδιώτη, έξοδα Α’ ανάγκης λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω 
των 4 ωρών, έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωση αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προκύψει σοβαρό 
πρόβληµα υγείας σε µέλη της οικογένειάς του στην Ελλάδα, επιστροφή προκαταβολής (ακυρωτικές δαπάνες) 
σε περίπτωση αδυναµίας συµµετοχής στην εκδροµή λόγω θανάτου ή σοβαρού συµβάντος σε Β’ Βαθµού 
συγγένεια. Η εξαίρεση θα υφίσταται για οποιοδήποτε συµβάν αφορά τον ίδιο, θάνατος από ατύχηµα, µόνιµη 
ολική ανικανότητα από ατύχηµα, µόνιµη µερική ανικανότητα από ατύχηµα % επί του ασφαλισµένου κεφαλαίου 
ανά άτοµο. Επίσης, για την περίπτωση ασθένειάς σας στη διάρκεια ταξιδιού σας εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σάς συνιστούµε να έρθετε σε επαφή µε τον Ασφαλιστικό σας Φορέα για την έκδοση της “Ευρωπαϊκής 
Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας”. ∆ιευκρινίζεται ότι η εν λόγω ταξιδιωτική ασφάλιση 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 το χρόνο της εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα 
ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι. Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτοµα που έχουν επιλέξει να διαµείνουν 
ή διαµένουν σε δίκλινο δωµάτιο ακυρώσει τη συµµετοχή του, θα καταβάλει τα ανάλογα ακυρωτικά τέλη. Εφ’ 
όσον τα παραπάνω ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται µε το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, το άτοµο που 
θα ταξιδέψει τελικά, θα πληρώσει και τη διαφορά του δωµατίου του, καθώς θα διαµείνει αναγκαστικά σε 
µονόκλινο.
Σε περίπτωση µαταίωσης του ταξιδιού εκ µέρους του Τουριστικού Οργανισµού 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 ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
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 ∆ιαφορών του Συνδέσµου των εν Ελλάδι Τουριστικών και 
Ταξιδιωτικών Γραφείων και να ζητήσουν τη µεσολάβησή της. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, 
αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια της Αθήνας.
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