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5 ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ!!!
Οι έµπειροι Ταξιδιωτικοί µας Σύµβουλοι σε ολόκληρο τον Νοµό Αττικής - Σύνταγµα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά - 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!
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Και στο site µας

24 ώρες µαζί !!!

www.manessistravel.gr
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ΓΛΥΦΑ∆Α

Editorial

Το
τ α ξ ί δ ι είναι κίνηση, είναι µετακίνηση, είναι ανακάλυψη, είναι αλλαγή. Οι άνθρωποι αλλάζουν µέσα από το
ά ν ο ι γ µ α σ τ ι ς ν έ ε ς ε µ π ε ι ρ ί ε ς . Τα τ α ξ ί δ ι α ε ί ν α ι ε µ π ε ι ρ ί ε ς , ε ί ν α ι σ υ ν ο µ ι λ ί α µ ε τ ο ν ε α υ τ ό µ α ς , α λ λ ά κ α ι µ ο ί ρ α σ µ α µ ε α υ τ ο ύ ς
π ο υ α γ α π ά µ ε . Τα τ α ξ ί δ ι α µ α ς χ α ρ ί ζ ο υ ν ν έ α µ α τ ι ά σ τ ο ν κ ό σ µ ο …
Η οικογένεια Manessis αυτά τα Χριστούγεννα τολµά τις αλλαγές και τις αναζητήσεις. Πάνω στην ταξιδιωτική µας εµπειρία
κρατάµε τους κλασικούς µας προορισµούς και ανοίγουµε νέους ταξιδιωτικούς ορίζοντες. Κάθε προορισµός µας µια
µ ο ν α δ ι κ ή ε µ π ε ι ρ ί α , µ ι α µ ε τ α β α λ λ ό µ ε ν η δ ι ε ργ α σ ί α . Κ ά θ ε τ α ξ ί δ ι µ α ς µ ι α α ν α µ έ τ ρ η σ η µ ε τ η λ ο γ ι κ ή κ α ι τ ο ό ν ε ι ρ ο . Κ ά θ ε ν έ ο ς
προορισµός µας µια εµπειρία πολυτέλειας. Και ο χρόνος συνδεδεµένος µε τον χώρο.
Χριστούγεννα σηµαίνει Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Βιέννη, Παρίσι ή ίσως σηµαίνει γευσιγνωσία κρασιών στην Αλσατία ή
δυνατοί ήχοι βιολιών στην Βουδαπέστη. Όποια και αν είναι η επιλογή, για την οικογένεια Manessis οι προορισµοί µας
δ ε ν ε ί ν α ι α π λ ά µ ι α γ ε ω γρ α φ ι κ ή σ υ ν ι σ τ ώ σ α . ∆ ε ν ε ί ν α ι ο τ ό π ο ς , ε ί ν α ι ο τ ρ ό π ο ς .
Μαζί µας κάθε προορισµός είναι µια δυνατή εµπειρία, είναι φροντίδα, είναι άνεση, είναι αγάπη. Σας περιµένουµε και
αυτά τα Χριστούγεννα να µοιραστούµε δυνατές εµπειρίες σε όλα τα µήκη και τα πλάτη της γης!
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29

Στοκχόλμη

10

Λονδίνο, …στα μονοπάτια του Harry Potter
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Η διαφορετική Γερμανία! NEO
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Πανόραμα Ελβετίας με Αλπικό Τραίνο
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Κύπρος
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Ελβετικές και Γαλλικές Άλπεις
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Κωνσταντινούπολη ~ Πριγκιποννήσια, Βόσπορος

Παραμυθένια Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά!!!
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Ρωσία, στα βήματα των Τσάρων: Αγία Πετρούπολη - Μόσχα

Ελβετία και παραμυθένιο Φέλντκιρχ (Αυστρία)
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Λισσαβώνα

Λιχτενστάιν - Αλπικό Τραίνο

49

Πανόραμα Πορτογαλίας
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(Περούτζια, Ασίζη)

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.
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Περιεχόµενα
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Κρουαζιέρες σε όλο τον κόσμο
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Κούβα, Το πιο πλούσιο 9ήμερο πρόγραμμα!!! NEO

56, 57
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Λίβανος - Ιορδανία NEO
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Ιορδανία, Τα αρχαία θαύματα και ο Λόρενς της Αραβίας (5 μέρες)
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Ομάν

70, 71

Ντουμπάι
οδικΑ ΤΑξιδιΑ ευρώπης

ιΑνουΑριος - Απριλιος 2020 / Αποκριες - 25η ΜΑρΤιου
86
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87
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Λονδίνο ~ Κόβεντ Γκάρντεν, Μαντάμ Τυσσό, Βρετ. Μουσείο, Γουίντσορ
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Παρίσι, Disneyland
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Πανόραμα Ελβετίας

90

Ζυρίχη
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Βιέννη, Δάση, Μάγιερλινγκ, Μπάντεν
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Βερολίνο - Δρέσδη - Λειψία - Πότσδαμ, Ανάκτορα Σαν Σουσί
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Ρομαντική Αλσατία - Μέλανας Δρυμός
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Ρώμη, Βατικανό (Φλωρεντία)
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BENELUX ~ Κάτω Χώρες

94

Άμστερνταμ

95

Βελιγράδι, Νόβισαντ

72

Βόρεια Ιταλία - Ελβετία

73

Ρώμη - Πομπηία

74

Βουδαπέστη - Πράγα - (Δρέσδη) - Βιέννη
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Βουδαπέστη - (Βιέννη) - Βελιγράδι
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Βουκουρέστι, Σινάια (Καρπάθια)
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Βιέννη - Σάλτσμπουργκ - Βουδαπέστη - Βελιγράδι

96

Κωνσταντινούπολη ~ Πριγκιποννήσια, Βόσπορος
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Βουδαπέστη, Παραδουνάβια Χωριά - Μπρατισλάβα - Βιέννη
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Ισλανδία, Βόρειο Σέλας!
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Βουκουρέστι, Σινάια (Καρπάθια)
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Βυζαντινή Οχρίδα
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Γενικοί Όροι Συμμετοχής
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EUROPE & MIDDLE EAST
This year...

... travel beyond borders in style!
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ΛΑΠΩΝΙΑ

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ - ΣΟΥΗ∆ΙΑ
ΠΑΡΑΜυθΕΝΙΑ ΧΡΙΣΤΟυΓΕΝΝΑ ΣΤΟΝ ΑΡΚΤΙΚΟ ΚυΚΛΟ,
ΚΡΟυΑΖΙΕΡΑ ΜΕ ΠΑΓΟθΡΑυΣΤΙΚΟ!!!
Ροβανιέµι/Χωριό του Άγιου Βασίλη, Βόλτα µε έλκηθρα Ταράνδων, "Σαφάρι" µε Snowmobiles,
Κάστρο από πάγο, Ράνουα/Πάρκο Άγριας Ζωής, "Σαφάρι" µε Χάσκις
Ο Λ Ο Ι Ο Ι Ε Ι Σ Ο ∆ Ο Ι Π Ε Ρ Ι Λ Α Μ Β Α Ν Ο Ν ΤΑ Ι Σ Τ Η Ν Τ Ι Μ Η !
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 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 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. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
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 και πτήση για την Αθήνα.
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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!

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ
Ραϊτόλα

Ροβανιέμι

ΣΟΥΗ∆ΙΑ
Ράνουα
Κέμι
Axelsviksvägen

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

Ελσίνσκι

Ταλίν

ΕΣΘΟΝΙΑ

Αναχ.: 20, 27 ∆εκεµβρίου - 8 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτοµο έως 12 ετών
Μονόκλινο

20 /12
2495
1995
3195

27/12
2395
1895
3095

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: +€ 350
Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις:
€ 140 με AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΕΛΣΙΝΚΙΑθΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • Αεροπορικά εισιτήρια ΕΛΣΙΝΚΙΡΟΒΑΝΙΕΜΙ-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: • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Ό,τι
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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Βρετανικό Μουσείο, Γουίντσορ
Ταξιδέψε μαζί μας στην ατμόσφαιρα
των ταινιών του Harry Potter, στο Λονδίνο που
είναι η πόλη του. Αν μάλιστα κοιτάξετε
λίγο πιο προσεκτικά, θα καταλάβετε
πως περιπλανιέστε στο φυσικό του περιβάλλον.
Το King’s Cross Station και η Platform 9¾,
η Leadenhall Market, η βικτωριανή Σκεπαστή Αγορά
που είναι η είσοδος για την Diagon Alley,
το διώροφο Λεωφορείο των Ιπποτών, το Hardy’s Original
Sweet Shop... και το ταξίδι της οικογένειας
στο Λονδίνο μετατρέπεται
σε μαγική εμπειρία!!!

1η μέρα: Αθήνα - Λονδίνο, Ξενάγηση Βρετανικό Μουσείο
2η μέρα: Λονδίνο, Φωτισμένοι δρόμοι // Προαιρετικά: Νυχτερινός γύρος πόλης
3η μέρα: Λονδίνο…στα μονοπάτια του Harry Potter
4η μέρα: Λονδίνο, Ελεύθερη μέρα, Προαιρετικά: Οξφόρδη, Στράτφορντ Απόν Έιβον, Bicester Outlet Village
5η μέρα: Λονδίνο - Γουίντσορ - Αθήνα
ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟ ΑΝΑΛυΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αναχ.: 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28 ∆εκεµβρίου - 5 µέρες
21, 22, 23, 24 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες
5 µέρες
6 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
695
755
3ο άτοµο έως 12 ετών
545
565
3ο και 4ο άτοµο έως 12 ετών
545
565
σε family room
Μονόκλινο
935
995
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: + €175
Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με την AEGEAN
(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
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Σηµειώσεις:
• Οι ανωτέρω εκδροµές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγµατοποιηθούν µε διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι • Το
6ήµερο πρόγραµµα περιλαµβάνει µία επιπλέον ελεύθερη µέρα • Τελικό πρόγραµµα µε το ενηµερωτικό σας.
Περιλαµβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝ∆ΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ µε AEGEAN AIRLINES ή BRITISH AIRWAYS
• Τέσσερις, πέντε διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο THISTLE KENSINGTON GARDENS 4* sup • Μπουφέ πρόγευµα
καθηµερινά • Μεταφορές, εκδροµές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράµµατος • Εισιτήριο για το Studio της Warner
Bros - Harry Potter • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου µας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδροµείς
έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
∆εν Περιλαµβάνονται: • Είσοδοι σε µουσεία, µνηµεία και λοιπά αξιοθέατα • Ποτά, φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά • Ό,τι
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόµενο

Ζήστε µία αξέχαστη
εµπειρία στο Λονδίνο !!!

Στην καρδιά του Λονδίνου, στη διασταύρωση της Oxford Street και
της Park Lane και σε απόσταση αναπνοής από το Hyde Park, με 2
μπαρ με ζωντανή μουσική και ένα Hard Rock Cafe, βρίκεται το νέο
Hard Rock Hotel, ένα καταφύγιο για τους λάτρεις της μουσικής και
τους ..."πολιτιστικούς εξερευνητές"από όλο τον κόσμο!
Η τοποθεσία του ξενοδοχείου είναι ιδανική για να ανακαλύψετε τις
κομψές μπουτίκ και τα παγκοσμίως διάσημα καταστήματα των Bond
και Oxford Street, τα ιστορικά θέατρα στο West End του Λονδίνου,
το βραβευμένο φαγητό στο Mayfair και τη θρυλική νυχτερινή ζωή του
Soho.
ςας προτείνουμε επίσης:
· Επίσκεψη σε ένα από τα αμέτρητα μουσεία της πόλης
(Madame Tussauds, Φυσικής Ιστορίας, Επιστημών)
· Επίσκεψη στο Studio της Warner Bros - Harry Potter
· Επίσκεψη στο Πάρκο Wonderland

Αναχ.: 18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31 ∆εκεµβρίου
2 Ιανουαρίου - 5,6 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο

5 µέρες

6 µέρες

∆ίκλινο

995

1095

3ο άτοµο έως 12 ετών

895

995

Μονόκλινο

1445

1695

Για τις αναχωρήσεις της Πρωτοχρονιάς υπάρχει επιβάρυνση κατ΄ άτομο: + € 250
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: + € 175
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘηνΑ-λονδινο-ΑΘηνΑ με AEGEAN AIRLINES • Τέσσερις, πέντε διανυκτερεύσεις • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο
• Ξενάγηση πόλης • Εκδρομή μισής ημέρας στην κωμόπολη του Γουίντσορ • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα • Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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ΛΟΝ∆ΙΝΟ
Βρετανικό Μουσείο, Γουίντσορ
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 AMBA MARBLE ARCH 4* sup.
(www.amba-hotel.com) ή στο HOLIDAY INN REGENTS PARK
4* (www.holidayinn.com) σε απόσταση περιπάτου από την
Oxford Street ή στο CROWNE PLAZA KINGS CROSS 4* (www.
crowneplaza.com). Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Λονδίνο, Φωτισμένοι δρόμοι
Προαιρετικά: Νυχτερινός γύρος πόλης
Για τη σημερινή ελεύθερη μέρα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε ένα
από τα δεκάδες πανέμορφα πάρκα του Λονδίνου, όπως τα Saint James
Park, Kensington Gardens, Green Park και κυρίως το Hyde Park, που
τις γιορτές "ντύνεται στα λευκά". Εδώ, στο WONDERLAND, βρίσκεται η
χαρά για μικρούς και μεγάλους με παιχνίδια, μαγαζάκια και παγοδρόμιο.
Το απόγευμα σας προτείνουμε μια προαιρετική περιήγηση διάρκειας
4 ωρών στο νυχτερινό Λονδίνο (έξοδα ατομικά). θα περπατήσουμε
στο κέντρο της νυχτερινής διασκέδασης του Λονδίνου και θα δούμε
το West End με τα υπέροχα musical, το Soho με τα σκοτεινά και
ιδιαίτερα σοκάκια, την China Town, την Leicester Square, την πλατεία
όπου λαμβάνουν χώρα οι πρεμιέρες Χολιγουντιανών υπερπαραγωγών
κλπ. Στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε στο πούλμαν για μια νυχτερινή
περιήγηση στον Τάμεση με στάσεις για φωτογραφίες στα ωραιότερα
ορόσημα της πόλης, όπως τα London Eye, Big Ben, Millennium Bridge,
Saint Paul’s, More London Place, Tower Bridge, Shard. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο αργά το βράδυ. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Λονδίνο, Ελεύθερη μέρα
Προαιρετικά: Οξφόρδη, Στράτφορντ Απόν Έιβον, Bicester Outlet Village
Ελεύθερη μέρα για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης, επισκέψεις
σε μουσεία, πινακοθήκες κλπ. Επίσης, μπορείτε να συμμετάσχετε
(έξοδα ατομικά) στην ολοήμερη εκδρομή μας στην επαρχία της

Αγγλίας. Πρώτη μας επίσκεψη η περίφημη πανεπιστημιούπολη της
Οξφόρδης, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε ένα μείγμα
από μεσαιωνικά κτίρια, εκκλησιαστικούς οβελίσκους που υψώνονται
πάνω από τα παμπάλαια κολέγια, περιποιημένα παρτέρια και
κήπους, τετράγωνες αυλές με κιονοστοιχίες και αετώματα. Ελεύθερος
χρόνος για βόλτες και αγορές. Επόμενή μας επίσκεψη, η κωμόπολη
Στράτφορντ Απόν Έιβον (Stratford-upon-Avon), η γενέτειρα ενός από
τους μεγαλύτερους θεατρικούς συγγραφείς και ποιητές του κόσμου,
του Γουίλιαμ Σαίξπηρ (William Shakespeare). Προαιρετική επίσκεψη
στο σπίτι όπου γεννήθηκε και έζησε ο "Βάρδος του Στράτφορντ"
και ελεύθερος χρόνος για μεσημεριανό γεύμα και βόλτα στις όχθες
του ποταμού Έιβον. Τελευταία μας στάση, το εκπτωτικό χωριό
Bicester Outlet Village, όπου θα έχουμε την ευκαιρία για αγορές από
διάφορες μπουτίκ σε τιμή κόστους. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Λονδίνο, αγορές
Ελεύθερη μέρα για βόλτες και αγορές. Για τις Χριστουγεννιάτικες αγορές
σας μπορείτε να ξεκινήσετε από την Όξφορντ Στριτ, τον πιο εμπορικό
δρόμο της Ευρώπης, την πανέμορφη Ρίντζεντ Στριτ, τα αμέτρητα
καταστήματα με όλα τα brand names της Μποντ Στριτ και την Κάρναμπι
Στριτ, που είναι ο παράδεισος των fashionistas. Οι φίλοι της τέχνης
και των επιστημών μπορούν να επιλέξουν ένα από τα δεκάδες μουσεία
της πόλης, όπως το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με τα 80.000.000

XMAS MARKETS/ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Αναχ.: 8, 15, 22, 29 Νοεµβρίου, 6, 13,20 ∆εκεµβρίου - 4 µέρες
7, 14, 21, 28, 29 Νοεµβρίου, 5, 6, 12, 13, 18, 19, ∆εκεµβρίου - 5 µέρες
HOLIDAY INN
THISTLE KENSINGTON
AMBA MARBLE
Πτήσεις µε BRITISH AIRWAYS
& AEGEAN AIRLINES
REGENTS PARK 4*
GARDENS 4*
ARCH 4*sup
Τιµή κατ’ άτοµο
4 µέρες
5 µέρες
4 µέρες
5 µέρες
4 µέρες
5 µέρες
∆ίκλινο
395
445
445
495
495
585
3ο άτοµο έως 12 ετών
245
295
295
345
295
345
3ο και 4ο άτοµο έως 12 ετών
345
395
345
395
σε family room
Μονόκλινο
545
645
625
705
745
915
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: +€ 175
Στο πρόγραμμα "Χριστουγεννιάτικες Αγορές" περιλαμβάνεται μία επιπλέον μετακίνηση με πούλμαν και συνοδό στο Μουσείο της Μαντάμ Τυσσό
και στο Κόβεντ Γκάρντεν ΖηΤηςΤε ΜΑς Το ΑνΑλυΤικο προΓρΑΜΜΑ
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ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

εκθέματα, το Μουσείο Βικτωρίας και Αλβέρτου, το μεγαλύτερο μουσείο
διακοσμητικών τεχνών του κόσμου, το Αυτοκρατορικό Πολεμικό
Μουσείο, την γκαλερί μοντέρνας τέχνης Τέιτ, το περίφημο μουσείο των
κέρινων ομοιωμάτων της Μαντάμ Τυσσό - το καλύτερο στο είδος του
για να "γνωρίσετε από κοντά" μεγάλες προσωπικότητες της ιστορίας,
της πολιτικής, της show biz και του αθλητισμού.
5η μέρα: Λονδίνο - Γουίντσορ - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος το πρωί. Το μεσημέρι αναχωρούμε για την εκδρομή
μας στο Γουίντσορ, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε το
ομώνυμο κάστρο-κατοικία των βασιλέων της Αγγλίας από τον καιρό του
Γουλιέλμου του Κατακτητή (προαιρετική είσοδος). θα επισκεφθούμε

τα επίσημα διαμερίσματα, το κουκλόσπιτο της βασίλισσας και το
παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Στη συνέχεια θα έχουμε χρόνο για
να απολαύσουμε μια βόλτα στα γραφικά σοκάκια της πόλης. Αργά το
απόγευμα θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο και θα επιβιβαστούμε
στην πτήση μας για την Αθήνα.
Σημειώσεις:
• Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με
διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι • Το 4ήμερο πρόγραμμα
έχει μία λιγότερη ελεύθερη μέρα και το 6ήμερο μία επιπλέον ελεύθερη
μέρα • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 31 ∆εκεµβρίου - 4 µέρες
23, 26, 27 ∆εκεµβρίου, 2 Ιανουαρίου - 5 µέρες / 24, 28 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες
Πτήσεις µε BRITISH AIRWAYS

HOLIDAY INN
REGENTS PARK 4*

4 µέρες
495
345
---645

Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτοµο έως 12 ετών
3ο και 4ο άτοµο έως 12 ετών
σε family room
Μονόκλινο

5 µέρες
545
395
---775

6 µέρες
595
445
----825

4 µέρες
545
365
365
765

CROWNE PLAZA
KINGS CROSS 4*

5 µέρες
635
395
395
915

6 µέρες
735
455
455
1095

4 µέρες
595
445
485
845

AMBA MARBLE
ARCH 4*sup

5 µέρες
715
515
565
1045

6 µέρες
795
545
595
1225

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: +€ 175

Αναχ.: 27 ∆εκεµβρίου, 3 Ιανουαρίου - 4 µέρες
22, 23, 24, 26, 27 ∆εκεµβρίου, 2 Ιανουαρίου - 5 µέρες
21, 22, 23, 24 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες
Πτήσεις µε AEGEAN AIRLINES
Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτοµο έως 12 ετών
3ο και 4ο άτοµο έως 12 ετών
σε family room
Μονόκλινο

HOLIDAY INN
REGENTS PARK 4*

4 µέρες
545
395
---695

5 µέρες
595
395
---795

6 µέρες
645
395
----895

4 µέρες
625
445
445
835

CROWNE PLAZA
KINGS CROSS 4*

5 µέρες
695
475
475
985

6 µέρες
765
495
495
1125

4 µέρες
675
495
535
925

AMBA MARBLE
ARCH 4*sup

5 µέρες
765
515
565
1095

6 µέρες
855
545
595
1275

Αναχ.: 29, 30, 31 ∆εκεµβρίου - 5 µέρες
28, 29, 30 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες
Πτήσεις µε AEGEAN AIRLINES

HOLIDAY INN
REGENTS PARK 4*

CROWNE PLAZA
KINGS CROSS 4*

Τιµή κατ’ άτοµο
5 µέρες
6 µέρες
5 µέρες
6 µέρες
∆ίκλινο
645
695
755
815
3ο άτοµο έως 12 ετών
445
445
535
555
3ο και 4ο άτοµο έως 12 ετών
535
555
σε family room
Μονόκλινο
845
945
1055
1115
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: +€ 175
Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

AMBA MARBLE
ARCH 4*sup

5 µέρες
815
565
615
1155

6 µέρες
895
595
645
1325

περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘηνΑλονδινο-ΑΘηνΑ με AEGEAN AIRLINES ή BRITISH
AIRWAYS • Τρεις, τέσσερις, πέντε 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: • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία
και λοιπά αξιοθέατα • Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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ΒΙΕΝΝΗ

ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΜυθΕΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟυΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΠΑΣΠΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΧΡυΣΟΣΚΟΝΗ!
∆άση Βιέννης, Μάγιερλινγκ, Μπάντεν, (Σάλτσµπουργκ)
1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη, Ξενάγηση, Ανάκτορα Σενμπρούν
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βιέννη με AEGEAN
ή AUSTRIAN. Άφιξη στην ολοζώντανη πόλη με παράδοση
στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, στους φαντασμαγορικά
στολισμένους δρόμους της οποίας, συναντάμε άμαξες με
άλογα σκεπασμένα με κουβέρτες και χαρούμενες μπάντες να
παιανίζουν - ένα μοναδικό γιορτινό θέαμα. Κατά τη διάρκεια
της ξενάγησής μας 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. Μεταφορά στο ξενοδοχείο LEMERIDIEN
VIENNA 5* (www.marriott.com) σε superior δωμάτια ή στο
INTERCONTINENTAL 5* (www.intercontinental.com) ή στο
IMPERIAL RIDING SCHOOL 4* sup. με ανέσεις πολυτελείας
(www.marriott.com) ή στο ARCOTEL KAISERWASSER
4* (www.arcotelhotels.com). Χρόνος ελεύθερος για να
θαυμάσετε τα στολισμένα χριστουγεννιάτικα δέντρα, τη
φάτνη, τα ζαχαρόσπιτα, το Καρουσέλ, το τραινάκι, τα δεκάδες
μαγαζάκια με εορταστικά δώρα και το λούνα παρκ, που όλα
μαζί συνθέτουν την πιο φημισμένη Χριστουγεννιάτικη αγορά
της Ευρώπης. 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 του, που
βρίσκεται στην ίδια θέση από το 1794.
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2η μέρα: Βιέννη, Χριστουγεννιάτικη αγορά
Ελεύθερη μέρα στην γιορτινή Βιέννη. Μερικά από τα δρώμενα
των ημερών που σας συνιστούμε να παρακολουθήσετε
είναι η Κρατική Όπερα της Βιέννης - "Vienna State Opera"
(www.wienerstaatoper.at) - και η διάσημη Παιδική Χορωδία
της Βιέννης - "The Vienna Boy’s Choir" (www.wsk.at).
Σας προτείνουμε επίσης να παρακολουθήσετε τη μεγάλη
Χριστουγεννιάτικη θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό του
Αγίου Στεφάνου τα μεσάνυχτα.
3η μέρα: Βιέννη, Ελεύθερη μέρα
Προαιρετικά: Ολοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ
Για τη σημερινή ελεύθερη μέρα σας προτείνουμε μια ολοήμερη
εκδρομή (έξοδα ατομικά) στην γενέτειρα του Μότσαρτ, το
Σάλτσμπουργκ, που αποτέλεσε σκηνικό της θρυλικής ταινίας
"Η Μελωδία της Ευτυχίας". Το όνομα Σάλτσμπουργκ σημαίνει
"Κάστρο του Αλατιού", καθώς, κατά τη ρωμαϊκή εποχή, η
οικονομική του δύναμη στηρίχθηκε στον "λευκό χρυσό",
δηλαδή το ορυκτό αλάτι. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας
στην παραμυθένια αυτή πόλη με την ξεχωριστή ομορφιά και
ιστορία, θα δούμε το παλάτι Μίραμπελ (Mirabell, εξωτερικά)
με τους εκπληκτικά διαμορφωμένους κήπους του, ενώ, αφού
διασχίσουμε το ποτάμι Σάλτσαχ (Salzach), θα φθάσουμε στην
Γκετράιντεγκασσε (Getreidegasse), τον κεντρικό εμπορικό

δρόμο της έξοχα διατηρημένης παλιάς πόλης (Altstadt) με
τα στενά δρομάκια, τα όμορφα κτίρια, τους ναούς και το
εντυπωσιακό κάστρο Χοενσάλτσμπουργκ (Hohensalzburg)
στην κορυφή του λόφου. Ανάμεσα σε κομψές μπουτίκ
και βιτρίνες με πορσελάνινες κούκλες, βρίσκεται το σπίτι
όπου γεννήθηκε ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες
κλασικής μουσικής, ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ
(1756-1791), το οποίο σήμερα αποτελεί το ομώνυμο Μουσείο
με ενδιαφέροντα προσωπικά και οικογενειακά αντικείμενα.
Επιστροφή στη Βιέννη αργά το απόγευμα.
4η μέρα: Βιέννη, Εκδρομή στα Δάση Βιέννης, Μάγιερλινγκ,
Μπάντεν
Αναχώρηση για 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. Για το βράδυ σας προτείνουμε
διασκέδαση στο γραφικό "κρασοχωριό" Γκρίντσιχ με δείπνο
(έξοδα ατομικά) σε χαρακτηριστική βιεννέζικη ταβέρνα με
τοπική μουσική.

XMAS MARKETS/ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Αναχ.: 19 ∆εκεµβρίου - 4 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο

ARCOTEL
KAISERWASSER 4

Πτήσεις µε
AUSTRIAN
∆ίκλινο
295
3ο άτοµο έως 12 ετών
245
Μονόκλινο
435
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: +€ 175

IMPERIAL
RIDING SCHOOL 4*sup

AEGEAN

AUSTRIAN

AEGEAN

345
285
485

345
285
485

395
335
535

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

5η μέρα: Βιέννη - Αθήνα
Σήμερα το πρωί, εφόσον η ώρα πτήσης σας το επιτρέπει,
επισκεφθείτε κάποιο από τα πολυάριθμα μουσεία ή χώρους
με πλούσια εκθέματα. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση
για Αθήνα.

Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι • Το 4ήμερο πρόγραμμα έχει μία λιγότερη
ελεύθερη μέρα και το 6ήμερο μία επιπλέον ελεύθερη μέρα •
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 21, 22 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες
Πτήσεις µε AUSTRIAN/AEGEAN
ARCOTEL
IMPERIAL RIDING
INTERCONTINENTAL
KAISERWASSER 4*
SCHOOL 4*
VIENNA 5*
Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
475
575
665
3ο άτοµο έως 12 ετών
325
475
375
Μονόκλινο
625
775
975
Για τους πελάτες που θα επιλέξουν AEGEAN υπάρχει επιβάρυνση: + € 60/άτομο

LE MERIDIEN
VIENNA 5*
825
725
1288

Αναχ.: 22 ∆εκεµβρίου - 5 µέρες
Ναυλωµένη πτήση της AEGEAN
Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτοµο έως 12 ετών
Μονόκλινο

ARCOTEL
IMPERIAL
INTERCONTINENTAL
KAISERWASSER 4* RIDING SCHOOL 4*
VIENNA 5*
535
595
675
415
515
445
655
775
1195

LE MERIDIEN 5*
795
725
1195

Αναχ.: 23, 26 ∆εκεµβρίου - 5 µέρες
26, 27 ∆εκεµβρίου, 2 Ιανουαρίου - 4 µέρες
Πτήσεις µε AEGEAN AIRLINES
Τιµή κατ’ άτοµο

∆ίκλινο
3ο άτοµο έως 12 ετών
Μονόκλινο

ARCOTEL
KAISERWASSER 4*
4 µέρες
5 µέρες
465
495
365
375
555
615

IMPERIAL RIDING SCHOOL 4* INTERCONTINENTAL VIENNA 5*
4 µέρες
5 µέρες
4 µέρες
5 µέρες
525
575
575
645
465
495
395
415
645
745
955
1155

Αναχ.: 28 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες / 30 ∆εκεµβρίου - 5 µέρες
Πτήσεις µε AUSTRIAN/AEGEAN
Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτοµο έως 12 ετών
Μονόκλινο

IMPERIAL RIDING SCHOOL 4*
5 µέρες
6 µέρες
595
645
395
415
895
995

INTERCONTINENTAL VIENNA 5*
5 µέρες
6 µέρες
795
895
545
575
1395
1525

Για τους πελάτες που θα επιλέξουν AEGEAN υπάρχει επιβάρυνση: + € 60/άτομο
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: +€ 175
Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΑθΗΝΑ με AEGEAN ή AUSTRIAN • Τρεις, τέσσερις ή πέντε
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές,
περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική
για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, ανάκτορα και λοιπά αξιοθέατα • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Ό,τι
αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

Βιέννη
Μάγιερλινγκ
Μπάντεν

Σάλτσμπουργκ
Σαιντ
Γκίλγκεν
Κίτζμπιελ

Λίμνες
Σαλτσκάμεργκουτ

ΑΥΣΤΡΙΑ

Χάλστατ

Ζελ αμ Ζέε

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ∆ΕΙΠΝΟ ΣΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ!!!

ΒΙΕΝΝΗ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
∆άση Βιέννης, Μάγιερλινγκ, Μπάντεν, Λίµνες Σαλτσκάµεργκουτ, Κίτζµπιελ, Ζελ αµ Ζέε
1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη - Σάλτσμπουργκ, Ξενάγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βιέννη με
AUSTRIAN. Άφιξη και άμεση αναχώρηση για την γενέτειρα
του Μότσαρτ, το πανέμορφο Σάλτσμπουργκ, που αποτέλεσε
σκηνικό της θρυλικής ταινίας "Η Μελωδία της Ευτυχίας". Η
διαδρομή μέσα από το εντυπωσιακό τοπίο της Βαυαρίας
και λίγο αργότερα της Αυστρίας θα μας οδηγήσει στο
"Κάστρο του Αλατιού", όπως μεταφράζεται το όνομά του,
καθώς κατά τη ρωμαϊκή εποχή η οικονομική του δύναμη
στηρίχθηκε στον "λευκό χρυσό", δηλαδή το ορυκτό αλάτι.
Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας στην παραμυθένια αυτή
πόλη θα δούμε το παλάτι Μίραμπελ (Mirabell, εξωτερικά)
με τους εκπληκτικά διαμορφωμένους κήπους του, ενώ,
αφού διασχίσουμε το ποτάμι Σάλτσαχ (Salzach) από τη
γέφυρα Μάκαρτστεγκ, 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 (17561791), το οποίο σήμερα αποτελεί το ομώνυμο Μουσείο με
ενδιαφέροντα προσωπικά και οικογενειακά αντικείμενα.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο EUROPA SALZBURG 4* sup
(www.austriatraned.at). Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Σάλτσμπουργκ - Κίτζμπιελ
Ζελ αμ Ζέε - Σάλτσμπουργκ
Πρωινή αναχώρηση για μια υπέροχη διαδρομή με
προορισμό 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! Και ανάμεσά τους θα βρείτε μικρά πανέμορφα
καταστήματα γεμάτα χριστουγεννιάτικα και όχι μόνο είδη.
Συνεχίζουμε για το παραμυθένιο Ζελ αμ Ζεε, που κτίστηκε
από μοναχούς του Σάλτσμπουργκ στις όχθες της ομώνυμης
πανέμορφης λίμνης. Χρόνος ελεύθερος για να χαρείτε το
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υπέροχο αλπικό τοπίο και επιστροφή στο Σάλτσμπουργκ.
Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Σάλτσμπουργκ - Λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ - Βιέννη
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! θα επισκεφθούμε
μεταξύ άλλων το ειδυλλιακό χωριό Χάλστατ, κτισμένο σε
μια απότομη όχθη της ομώνυμης λίμνης (Hallstättersee),
το γραφικό χωριό Σαιντ Γκίλγκεν (Saint Gilgen), γενέτειρα
της μητέρας του Μότσαρτ, κτισμένο στις όχθες της λίμνης
Βόλφγκανγκ (Wolfgangsee), καθώς και την γραφική λίμνη
Φούσλζεε (Fuschlsee). Συνεχίζουμε για τη Βιέννη. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ARCOTEL KAISERWASSER
4* (www.arcotelhotels.com). Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Βιέννη, Ξενάγηση, Ανάκτορα Σενμπρούν
Κατά τη διάρκεια της πρωινής μας ξενάγησης 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.
5η μέρα: Βιέννη, Ελεύθερη μέρα
Ελεύθερη μέρα στην γιορτινή Βιέννη. Μερικά από τα δρώμενα
των ημερών που σας συνιστούμε να παρακολουθήσετε
είναι η Κρατική Όπερα της Βιέννης - "Vienna State Opera"
(www.wienerstaatoper.at) - και η διάσημη Παιδική Χορωδία
της Βιέννης - "The Vienna Boy’s Choir" (www.wsk.at).
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 του,
που βρίσκεται στην ίδια θέση από το 1794.
6η 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.: 22 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
745
3ο άτοµο έως 12 ετών
545
Μονόκλινο
995
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων: +€ 175

περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΒΙΕΝΝΗΑθΗΝΑ με AUSTRIAN • Δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο
EUROPA 4* sup. ή παρόμοιο στο Σάλτσμπουργκ • Τρεις
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ARCOTEL KAISERWASSER
4* στη Βιέννη ή παρόμοιο • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
• Μεταφορές, περιηγήσεις, επισκέψεις με τοπικό κλιματιζόμενο
πούλμαν • ξενάγηση στην πόλη του ςάλτσμπουργκ με επίσημο
ξεναγό • ξενάγηση στην πόλη της Βιέννης με επίσημο ξεναγό
• εκδρομή στα δάση της Βιέννης, Μάγιερλινγκ, Μπάντεν
• Χριστουγεννιάτικο δείπνο στο ξενοδοχείο στη Βιέννη
• Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά
αξιοθέατα • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Ό,τι αναγράφεται ως
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
ΝΟΪΣΒΑΣΤΑΪΝ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Μόναχο
Κάστρο
Ομπεραμεργκάου
Νοϊσβανστάιν

Σάλτσμπουργκ
Λίμνη
Άχενζεε

Βάτενς
Ίννσμπρουκ

Περτισάου Κίτζμπιελ

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΟΜΠΕΡΑΜΕΡΓΚΑΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ / ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ∆ΕΙΠΝΟ GALA ΣΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΜΑΣ!

ΑΥΣΤΡΙΑΚΟ ΤΙΡΟΛΟ - ΒΑΥΑΡΙΚΕΣ ΑΛΠΕΙΣ
Ίννσµπρουκ, Βάτενς/Μουσείο Σβαρόφσκι, Σάλτσµπουργκ, Οµπεραµεργκάου, Νοϊσβαστάιν
Κίτζµπιελ, Λίµνη Άχενζεε/Περτισάου, Μόναχο
1η μέρα: Αθήνα - Μόναχο - Ίννσμπρουκ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με LUFTHANSA για
την πρωτεύουσα της Βαυαρίας, το Μόναχο. Άφιξη και άμεση
αναχώρηση για το κουκλίστικο Ίννσμπρουκ, τη "γέφυρα
του ποταμού Ινν", (brücke: γέφυρα), πρωτεύουσα του
Αυστριακού ομόσπονδου κρατιδίου Τιρόλο. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο GRAUER BAR 4* (www.grauer-baer.at/en/).
Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.
Διανυκτέρευση.

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, όπου κατά την περιήγησή μας
θα δούμε την Χρυσή Στέγη, τις πλατείες, τα δρομάκια, τα
μπαρόκ αρχιτεκτονικής κτίρια, τον Καθεδρικό ναό και το
παλάτι. Το βράδυ θα απολαύσουμε το Χριστουγεννιάτικο
δείπνο στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Ίννσμπρουκ - Ομπεραμεργκάου - Κάστρο
Νοϊσβανστάιν - Ίννσμπρουκ
Πρωινή αναχώρηση για το γραφικό, παραμυθένιο χωριό
Ομπεραμεργκάου, παγκοσμίως γνωστό για τα ζωγραφιστά
σπίτια του και κυρίως για τη θεατρική αναπαράσταση των
Παθών του Χριστού κάθε 10 χρόνια - η τελευταία ήταν το
2010 και η επόμενη το 2020 - ένα τάμα που έγινε το 1633,
σε μια ύστατη προσπάθεια αναχαίτισης της πανούκλας
που σάρωνε. Περπατώντας, θα δούμε και 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 πιο διάσημο κάστρο στον κόσμο, το πρώτο 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 το
απόγευμα στο Ίννσμπρουκ. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Ίννσμπρουκ, Ολοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ
Πρωινή αναχώρηση για την ολοήμερη εκδρομή μας στην
γενέτειρα του Μότσαρτ, το πανέμορφο Σάλτσμπουργκ, που
αποτέλεσε σκηνικό της θρυλικής ταινίας "Η Μελωδία της
Ευτυχίας". Η διαδρομή μας μέσα από εντυπωσιακά τοπία θα
μας οδηγήσει στο "Κάστρο του Αλατιού", όπως μεταφράζεται
το όνομα της πόλης, καθώς, κατά τη ρωμαϊκή εποχή, η
οικονομική δύναμη του Σάλτσμπουργκ στηρίχθηκε στον
"λευκό χρυσό", δηλαδή το ορυκτό αλάτι. Κατά τη διάρκεια
της ξενάγησής μας στην παραμυθένια αυτή πόλη θα δούμε
το παλάτι Μίραμπελ (εξωτερικά), ενώ, αφού διασχίσουμε το
ποτάμι Σάλτσαχ, θα φθάσουμε στην Γκετράιντεγκασσε, τον
κεντρικό εμπορικό δρόμο της έξοχα διατηρημένης Παλιάς
Πόλης με τα στενά δρομάκια, τα όμορφα κτίρια, τους ναούς
και το εντυπωσιακό κάστρο Χοενσάλτσμπουργκ στην
κορυφή του λόφου. Ανάμεσα σε κομψές μπουτίκ και βιτρίνες
με πορσελάνινες κούκλες, βρίσκεται το σπίτι όπου γεννήθηκε
ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες κλασικής μουσικής,
ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ (1756-1791), το οποίο
σήμερα αποτελεί το ομώνυμο Μουσείο με ενδιαφέροντα
προσωπικά και οικογενειακά αντικείμενα. Χρόνος ελεύθερος
για βόλτες, ψώνια και καφέ. Επιστροφή το απόγευμα στο
Ίννσμπρουκ. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Ίννσμπρουκ, Βάτενς/Μουσείο Σβαρόφσκι
Πρωινή αναχώρηση για 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

5η μέρα: Ίννσμπρουκ, Κίτζμπιελ, Λίμνη Άχενζεε, Περτισάου
Πρωινή αναχώρηση για μια υπέροχη διαδρομή με
προορισμό το διασημότερο χιονοδρομικό κέντρο της
Αυστρίας, 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! Και ανάμεσά τους θα βρείτε μικρά πανέμορφα

καταστήματα, γεμάτα χριστουγεννιάτικα και όχι μόνο είδη.
Συνεχίζουμε για την υπέροχη λίμνη Άχενζεε (Achensee),
που περιβάλλεται από τις πυκνοφυτεμένες πλαγιές των
βουνών. θα σταματήσουμε για λίγο στο πανέμορφο χωριό
Περτιζάου (Pertisau) για να απολαύσουμε την εκπληκτική
θέα της γύρω περιοχής και θα επιστρέψουμε το απόγευμα
στο Ίννσμπρουκ. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Ίννσμπρουκ - Μόναχο - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για το Μόναχο, όπου θα έχουμε ελεύθερο
χρόνο για …shopping therapy στα πολυτελή καταστήματα
ή για να επισκεφθείτε κάποια από τα παγκοσμίου φήμης
μουσεία και πινακοθήκες του Μονάχου (ανάλογα με την ώρα
πτήσης και εάν είναι ανοιχτά). Μεταφορά στο αεροδρόμιο και
πτήση επιστροφής στην Αθήνα.
Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά χωρίς
να παραλειφθεί κάτι • Το πενθήμερο πρόγραμμα έχει
μία διανυκτέρευση λιγότερη • Τελικό πρόγραμμα με το
ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 22, 30 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες
26 ∆εκεµβρίου - 5 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο
5 µέρες
6 µέρες
∆ίκλινο
645
795
3ο άτοµο έως 12 ετών
445
595
Μονόκλινο
795
995
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων: +€ 200

περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΜΟΝΑΧΟΑθΗΝΑ με LUFTHANSA • Τέσσερις ή πέντε διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο GRAUER BAR 4* • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα
καθημερινά • Χριστουγεννιάτικο στις 24/12 - πρωτοχρονιάτικο
δείπνο Gala στις 31/12 στο ξενοδοχείο • εισιτήριο εισόδου
στο κάστρο νοϊσβανστάιν • 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: • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά
αξιοθέατα • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Ό,τι αναγράφεται ως
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ
Ρέγκενσμπουργκ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Μόναχο
Σάλτσμπουργκ

Ομπεραμεργκάου
Κάστρο
Νοϊσβανστάιν
Βάτενς
Ίννσμπρουκ

ΑΥΣΤΡΙΑ

Ονειρεµένες γιορτές στο ΜΟΝΑΧΟ
Σάλτσµπουργκ, Ίννσµπρουκ, Βάτενς/Μουσείο Σβαρόφσκι, Ρέγκενσµπουργκ, Βαλχάλα, Όµπεραµεργκαου, Κάστρο Νοϊσβανστάιν
1η μέρα: Αθήνα - Μόναχο, Ξενάγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με LUFTHANSA ή
AEGEAN για Μόναχο. Άφιξη στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας
και περιπατητική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης με
την εορταστική, λόγω των ημερών, ατμόσφαιρα, όπου μεταξύ
άλλων θα δούμε το ρολόι του επιβλητικού Δημαρχείου, με τις 32
πολύχρωμες φιγούρες να κινούνται υπό τους ήχους 43 καμπανών
δύο φορές ημερησίως, γιορτάζοντας τον γάμο του Δούκα
Γουλιέλμου. Βόλτα στην εντυπωσιακή Χριστουγεννιάτικη αγορά
(ανοιχτή μέχρι τις 24/12 στις 14:00΄ μ.μ.). Εδώ βρίσκεται και το
πανύψηλο Χριστουγεννιάτικο δέντρο με τα 2.500 λαμπιόνια. θα
νιώσετε το άρωμα του ζεστού κρασιού στα μικρά ξύλινα περίπτερα,
θα γευθείτε τα κλασικά λαχταριστά λουκάνικα και θα αγοράσετε
πανέμορφα χειροποίητα χριστουγεννιάτικα δώρα. Τακτοποίηση
στο κεντρικό ξενοδοχείο MERCURE CITY CENTER 4* (www.
accorhotels.com). Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Μόναχο, Ρέγκενσμπουργκ, Βαλχάλα
Πρωινή αναχώρηση για το 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. Κτισμένο στις όχθες
των ποταμών Δούναβη και Ρέγκεν, αποτελεί μνημείο παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Κατά τη διάρκεια της
περιήγησής μας θα δούμε μεταξύ άλλων την Πέτρινη Γέφυρα,
ένα εξαιρετικό δείγμα μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής, το παλιό
Δημαρχείο, καθώς και τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Πέτρου, το
κορυφαίο έργο γοτθικής αρχιτεκτονικής στη Βαυαρία (εάν είναι
ανοικτός). Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το επιβλητικό κατάλευκο
αντίγραφο του Παρθενώνα, τη Βαλχάλα, που 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, Κάστρο Νοϊσβανστάιν, Ομπεραμεργκάου
Πρωινή αναχώρηση για το μεγαλειώδες κάστρο Νοϊσβανστάιν - το
πρώτο και το πιο διάσημο από τα τρία κάστρα του βασιλιά της
Βαυαρίας Λουδοβίκου Β΄, που χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπο για
το Κάστρο της Ωραίας Κοιμωμένης και αποτελεί σήμα κατατεθέν
της Disneyland. Στη συνέχεια, μέσα από μια υπέροχη διαδρομή,
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φθάνουμε στο παραμυθένιο χωριό Ομπεραμεργκάου, παγκοσμίως
γνωστό για τα ζωγραφιστά σπίτια του, καθώς και την ανά δεκαετία
θεατρική αναπαράσταση των Παθών του Χριστού - ένα τάμα του
1633, σε μια ύστατη προσπάθεια αναχαίτισης της πανούκλας.
Περπατώντας, θα θαυμάσουμε τους ζωγραφισμένους με φωτεινά
χρώματα τοίχους, όπου απεικονίζονται θέματα θρησκευτικού
περιεχομένου, αναπαραστάσεις από την καθημερινή ζωή της
υπαίθρου, από τον κόσμο των παραμυθιών και των γερμανικών
θρύλων. Επιστροφή στο Μόναχο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Μόναχο, Βάτενς/Μουσείο Σβαρόφσκι, Ίννσμπρουκ
Πρωινή αναχώρηση για το Βάτενς, όπου θα επισκεφθούμε
το μοναδικό στο είδος του μουσείο Σβαρόφσκι - ένα ταξίδι
στον μαγικό, θαυμαστό, παραμυθένιο κόσμο των κρυστάλλων
Swarovski (έξοδα ατομικά). θα περιηγηθούμε στους λαμπερούς
Διαδρόμους, στις "Αίθουσες των θαυμάτων", σε έναν χώρο που
συνδυάζει δημιουργικότητα, καινοτομία, τέχνη και διασκέδαση!
Και φυσικά, ο Κρυστάλλινος Κόσμος διαθέτει κατάστημα, όπου
μπορείτε να αγοράσει κάποιες από τις μοναδικές δημιουργίες του
οίκου. Συνεχίζουμε για το κουκλίστικο Ίννσμπρουκ, τη "γέφυρα
του ποταμού Ινν" (brücke: γέφυρα), πρωτεύουσα του Αυστριακού
ομόσπονδου κρατιδίου Τιρόλο, με τις όμορφες πλατείες, τα
δρομάκια, τα μπαρόκ αρχιτεκτονικής κτίρια, τον Καθεδρικό ναό και
το παλάτι. Επιστροφή στο Μόναχο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Μόναχο, Ολοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ
Η σημερινή διαδρομή μέσα από το εντυπωσιακό τοπίο της Βαυαρίας
και λίγο αργότερα της Αυστρίας θα μας οδηγήσει στο πανέμορφο
Σάλτσμπουργκ, το "Κάστρο του Αλατιού" όπως μεταφράζεται
το όνομά του, καθώς κατά τη ρωμαϊκή εποχή, η οικονομική του
δύναμη στηρίχθηκε στον "λευκό χρυσό", δηλαδή το ορυκτό αλάτι.
Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας στην παραμυθένια αυτή πόλη
θα δούμε το παλάτι Μίραμπελ (εξωτερικά), ενώ, αφού διασχίσουμε
το ποτάμι Σάλτσαχ, θα φθάσουμε στην Γκετράιντεγκασσε, τον
κεντρικό εμπορικό δρόμο της έξοχα διατηρημένης παλιάς πόλης
με τα στενά δρομάκια, τα όμορφα κτίρια, τους ναούς και το
εντυπωσιακό κάστρο Χοενσάλτσμπουργκ στην κορυφή του λόφου
(μπορείτε να το επισκεφθείτε κατά τον ελεύθερό σας χρόνο αν είναι
ανοικτό, έξοδα ατομικά). Ανάμεσα σε κομψές μπουτίκ και βιτρίνες
με πορσελάνινες κούκλες, βρίσκεται το σπίτι όπου γεννήθηκε
ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες κλασικής μουσικής, ο
Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ (1756-1791), το οποίο σήμερα
αποτελεί το ομώνυμο Μουσείο με ενδιαφέροντα προσωπικά και
οικογενειακά αντικείμενα. Χρόνος ελεύθερος για τα βόλτες, ψώνια
και καφέ. Επιστροφή στο Μόναχο. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Μόναχο - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο. Στον ελεύθερο χρόνο μπορείτε να επισκεφθείτε
τα παγκοσμίου φήμης μουσεία και πινακοθήκες του Μονάχου
(ανάλογα με την ώρα πτήσης και εάν είναι ανοιχτά). Μεταφορά
στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.
Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί
κάτι • Στο πενθήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται η 2η μέρα •
Στο επταήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνεται μία επιπλέον ελεύθερη
μέρα στο Μόναχο • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
Αναχ.: 21 ∆εκεµβρίου - 7 µέρες
22, 23, 28, 29 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες
22, 23, 26 ∆εκεµβρίου, 2 Ιανουαρίου - 5 µέρες
3 Ιανουαρίου - 4 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο 22, 23, 26 ∆εκ.
2 Ιαν.
AEGEAN
5 µέρες

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

∆ίκλινο
3ο άτ. έως 12 ετών
Μονόκλινο

595
545
795

22 ∆εκ.

28, 29 ∆εκ.

6 µέρες

6 µέρες

675
625
925

725
675
975

21 ∆εκ.

23 ∆εκ.

3 Ιαν.

7 µέρες

6 µέρες

4 µέρες

795
725
1095

595
545
835

485
435
635

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων: +€ 200
Χριστουγεννιάτικο δείπνο στο ξενοδοχείο στις 24/12: + € 70/άτομο
(κράτηση και πληρωμή στην Αθήνα, με σειρά προτεραιότητας)
περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΜΟΝΑΧΟΑθΗΝΑ με LUFTHANSA ή AEGEAN • Τρεις, τέσσερις, πέντε ή
έξι διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο MERCURE CITY CENTER 4*
• Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές,
εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος
• εισιτήριο εισόδου στο κάστρο νοϊσβανστάιν • Αρχηγόςσυνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά
αξιοθέατα • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Ό,τι αναγράφεται ως
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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Φρανκφούρτη

ΜΟΝΑΧΟ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Μπάμπεργκ
Νυρεμβέργη

Ρέγκενσμπουργκ
Ρόττενμπουργκ
Μόναχο

ΑΥΣΤΡΙΑ
Σάλτσμπουργκ

ΜΟΝΑΧΟ ...ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ
ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ
Σάλτσµπουργκ, Ρόττενµπουργκ, Μπάµπεργκ, Ρέγκενσµπουργκ
1η μέρα: Αθήνα - Μόναχο, Ξενάγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με LUFTHANSA
για Μόναχο. Άφιξη στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας και
περιπατητική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης με
την εορταστική, λόγω των ημερών, ατμόσφαιρα, όπου μεταξύ
άλλων θα δούμε το ρολόι του επιβλητικού Δημαρχείου, με
τις 32 πολύχρωμες φιγούρες να κινούνται υπό τους ήχους
43 καμπανών δύο φορές ημερησίως, γιορτάζοντας τον
γάμο του Δούκα Γουλιέλμου. Βόλτα στην εντυπωσιακή
Χριστουγεννιάτικη αγορά (ανοιχτή μέχρι τις 24/12 στις 14:00΄
μ.μ.). Εδώ βρίσκεται και το πανύψηλο Χριστουγεννιάτικο
δέντρο με τα 2.500 λαμπιόνια. θα νιώσετε το άρωμα του
ζεστού κρασιού στα μικρά ξύλινα περίπτερα, θα γευθείτε τα
κλασικά λαχταριστά λουκάνικα και θα αγοράσετε πανέμορφα
χειροποίητα χριστουγεννιάτικα δώρα. Τακτοποίηση στο
κεντρικό ξενοδοχείο MERCURE CITY CENTER 4* (www.
accorhotels.com). Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Μόναχο, Ολοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ
Η σημερινή διαδρομή μέσα από το εντυπωσιακό τοπίο της
Βαυαρίας και λίγο αργότερα της Αυστρίας θα μας οδηγήσει
στο πανέμορφο Σάλτσμπουργκ, το "Κάστρο του Αλατιού" όπως
μεταφράζεται το όνομά του, καθώς κατά τη ρωμαϊκή εποχή,
η οικονομική του δύναμη στηρίχθηκε στον "λευκό χρυσό",
δηλαδή το ορυκτό αλάτι. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας
στην παραμυθένια αυτή πόλη θα δούμε το παλάτι Μίραμπελ
(εξωτερικά), ενώ, αφού διασχίσουμε το ποτάμι Σάλτσαχ, θα
φθάσουμε στην Γκετράιντεγκασσε, τον κεντρικό εμπορικό
δρόμο της έξοχα διατηρημένης παλιάς πόλης με τα στενά
δρομάκια, τα όμορφα κτίρια, τους ναούς και το εντυπωσιακό
κάστρο Χοενσάλτσμπουργκ στην κορυφή του λόφου.
Ανάμεσα σε κομψές μπουτίκ και βιτρίνες με πορσελάνινες
κούκλες, βρίσκεται το σπίτι όπου γεννήθηκε ένας από τους
σημαντικότερους συνθέτες κλασικής μουσικής, ο Βόλφγκανγκ
Αμαντέους Μότσαρτ (1756-1791), το οποίο σήμερα αποτελεί
το ομώνυμο Μουσείο με ενδιαφέροντα προσωπικά και
οικογενειακά αντικείμενα. Χρόνος ελεύθερος για τα βόλτες,
ψώνια και καφέ. Επιστροφή στο Μόναχο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Μόναχο - Νυρεμβέργη, Ξενάγηση
Πρωινή αναχώρηση για Νυρεμβέργη. Άφιξη και ξενάγηση
στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε το
επιβλητικό Δημαρχείο και την ιστορική Marktplatz, τους
εντυπωσιακούς ναούς του Αγίου Λαυρεντίου και του Αγίου
Σεβάλδου, το ιστορικό Γηροκομείο του Αγίου Πνεύματος
στις όχθες του ποταμού Πέγκνιτζ και το επιβλητικό κάστρο
Kaiserburg. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την περίφημη
Χριστουγεννιάτικη αγορά Christkindlesmarkt (έως τις 24/12
νωρίς το μεσημέρι). Τακτοποίηση στο κεντρικό και πολυτελές
ξενοδοχείο SHERATON GRAND 5* (www.starwoodhotels.
com). Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Νυρεμβέργη, Ρόττενμπουργκ, Μπάμπεργκ
Πρωινή αναχώρηση για την παραμυθένια πόλη του
Ρόττενμπουργκ, ίσως την καλύτερα διατηρημένη μεσαιωνική
πόλη της Ευρώπης. Περπατήστε στα πλακόστρωτα δρομάκια,
δείτε τα χαρακτηριστικά σπιτάκια με τις ξυλοδεσιές, θαυμάστε
το αναγεννησιακό Δημαρχείο και επισκεφθείτε τον Καθεδρικό
ναό του Αγίου Ιακώβου. Συνεχίζουμε για το μαγευτικό
Μπάμπεργκ, τη "Ρώμη της Φρανκονίας", όπως επονομάζεται,
καθώς είναι κτισμένο και αυτό σε επτά λόφους. Κατά την
περιήγησή μας στην πόλη θα δούμε τον Καθεδρικό ναό (10ου13ου αιώνα) - έναν από τους μεγαλύτερους ρομανικού ρυθμού
στη Γερμανία - το παλαιό Δημαρχείο που υπέστη ζημιές το
1945, το παλαιό και το νέο Ανάκτορο, καθώς και τον γραφικό
πύργο Άλτενμπουργκ του 10ου αιώνα. Στο Μπάμπεργκ
θα βρείτε πολλά καταστήματα με αντίκες και πολυάριθμες
ζυθοποιίες, που ειδικεύονται στην παρασκευή της διάσημης
καπνιστής μπύρας (Rauchbier). Επιστροφή το απόγευμα στη
Νυρεμβέργη. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Νυρεμβέργη - Ρέγκενσμπουργκ - Νυρεμβέργη
Πρωινή αναχώρηση για το Ρέγκενσμπουργκ, μια μεσαιωνική
μεγαλούπολη, που το όνομά της σημαίνει "Κάστρο της
Βασίλισσας". Η πόλη ιδρύθηκε από τους Ρωμαίους και
αποτελούσε από τον μεσαίωνα έως και τις αρχές του 19ου
αιώνα ένα σημαντικό πολιτικό και οικονομικό κέντρο της
Γερμανίας. Κτισμένη στις όχθες των ποταμών Δούναβη

και Ρέγκεν, αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της
UNESCO από το 2006. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, κατά
τη διάρκεια της οποίας 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, που θεωρείται το κορυφαίο
έργο γοτθικής αρχιτεκτονικής στη Βαυαρία, καθώς και το
παλαιό Δημαρχείο. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στη
Νυρεμβέργη. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Νυρεμβέργη - Μόναχο - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για
την Αθήνα.
Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι • Οι πτήσεις για την αναχώρηση 23/12
είναι Αθήνα-Φρανκφούρτη, Μόναχο-Αθήνα • ςτο 7ήμερο
πρόγραμμα περιλαμβάνεται μία επιπλέον διανυκτέρευση
στο Μόναχο • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 23,29 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες
21 ∆εκεµβρίου - 6, 7 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο
23, 29 ∆εκ.
21 ∆εκ.
∆ίκλινο
795
895
3ο άτοµο έως 12 ετών
645
745
Μονόκλινο
1095
1245
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων: +€ 200

περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΜΟΝΑΧΟ ή
ΦΡΑΝΚΦΟυΡΤΗ / ΜΟΝΑΧΟ-ΑθΗΝΑ με LUFTHANSA • Πέντε,
έξι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*, 5* • Πλουσιοπάροχο
μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές,
περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Αρχηγόςσυνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά
αξιοθέατα • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Ό,τι αναγράφεται ως
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Φρανκφούρτη

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Νυρεμβέργη

Μπάντεν Μπάντεν
Στρασβούργο

Ρέγκενσμπουργκ

Ρόττενμπουργκ

Εγκισέμ
Κολμάρ
Ρίκβιρ

ΓΑΛΛΙΑ

ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Ρόττενµπουργκ, Ρέγκενσµπουργκ, Στρασβούργο, Αλσατικός ∆ρόµος του Κρασιού, Εγκισέµ, Κολµάρ, Ρικβίρ, Μπάντεν Μπάντεν, Φρανκφούρτη
1η μέρα: Αθήνα - Φρανκφούρτη - Νυρεμβέργη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με LUFTHANSA ή
AEGEAN για Φρανκφούρτη, την πόλη που εκτός από έδρα
του χρηματιστηρίου και τραπεζών, θεωρείται δίκαια το
"Μανχάταν" του Μάιν. Λίγος χρόνος για να περπατήσουμε
στον πεζόδρομο Zeil, που είναι η χαρά του shopping και
αναχώρηση για Νυρεμβέργη. Τακτοποίηση στο κεντρικό
και πολυτελές ξενοδοχείο SHERATON GRAND 5* (www.
starwoodhotels.com). Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Νυρεμβέργη, Ξενάγηση
Πρωινή ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα
δούμε το επιβλητικό Δημαρχείο και την ιστορική Marktplatz,
τους εντυπωσιακούς ναούς του Αγίου Λαυρεντίου και
του Αγίου Σεβάλδου, το ιστορικό Γηροκομείο του Αγίου
Πνεύματος στις όχθες του ποταμού Πέγκνιτζ και το
επιβλητικό κάστρο Kaiserburg. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Νυρεμβέργη - Ρέγκενσμπουργκ - Νυρεμβέργη
Πρωινή αναχώρηση για το Ρέγκενσμπουργκ, μια μεσαιωνική
μεγαλούπολη, που το όνομά της σημαίνει "Κάστρο της
Βασίλισσας". Η πόλη ιδρύθηκε από τους Ρωμαίους και
αποτελούσε από τον μεσαίωνα έως και τις αρχές του 19ου
αιώνα ένα σημαντικό πολιτικό και οικονομικό κέντρο της
Γερμανίας. Κτισμένη στις όχθες των ποταμών Δούναβη
και Ρέγκεν, αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς
της UNESCO από το 2006. Άφιξη και περιήγηση στην
πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας 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,
που θεωρείται το κορυφαίο έργο γοτθικής αρχιτεκτονικής
στη Βαυαρία, καθώς και το παλαιό Δημαρχείο. Χρόνος
ελεύθερος και επιστροφή στη Νυρεμβέργη. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Νυρεμβέργη - Ρόττενμπουργκ - Στρασβούργο
Πρωινή αναχώρηση για την παραμυθένια πόλη του
Ρόττενμπουργκ, ίσως την καλύτερα διατηρημένη
μεσαιωνική πόλη της Ευρώπης. Περπατήστε στα
πλακόστρωτα δρομάκια, δείτε τα χαρακτηριστικά σπιτάκια
με τις ξυλοδεσιές, θαυμάστε το αναγεννησιακό Δημαρχείο
και επισκεφθείτε τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Ιακώβου.
Συνεχίζουμε για το Στρασβούργο, την πρωτεύουσα της
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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 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
(εάν είναι ανοικτός). 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".
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο HILTON STRASBOURG 4*
sup. (www.hilton.com). Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Στρασβούργο - Αλσατικός Δρόμος του Κρασιού,
Εγκισέμ, Κολμάρ, Ρικβίρ - Στρασβούργο
Πρωινή αναχώρηση για το γραφικό χωριό Εγκισέμ
(Eguisheim), γνωστό για τα πέτρινα σοκάκια του σε
ομόκεντρους κύκλους 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. Το Ρικβίρ
θεωρείται ένα από τα ωραιότερα χωριά της Γαλλίας και
περιλαμβάνεται στον κατάλογο "Les Plus Beaux Villages
de France". Επιστροφή στο Στρασβούργο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Στρασβούργο, Μπάντεν Μπάντεν
Πρωινή αναχώρηση για την γραφική λουτρόπολη Μπάντεν
Μπάντεν με τους ολάνθιστους κήπους και τον ποταμό
Όος να την διαρρέει, γνωστή για τις ιαματικές πηγές, τα
λουτρά του Καρακάλα, αλλά και το ιστορικό Καζίνο, το
κτίριο-κόσμημα της πόλης. Επιστροφή στο Στρασβούργο.
Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Στρασβούργο - Φρανκφούρτη - Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος το πρωί (ανάλογα με την ώρα πτήσης).
Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης και πτήση
για την Αθήνα.
Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς
να παραλειφθεί κάτι. Το 6ήμερο πρόγραμμα (28/12)
πραγματοποιείται με αντίστροφη φορά και με όλες τις
αναγραφόμενες επισκέψεις. Τελικό πρόγραμμα με το
ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 23, 28 ∆εκεµβρίου - 6, 7 µέρες
23 ∆εκ.
28 ∆εκ.
7 µέρες
6 µέρες
∆ίκλινο
795
745
3ο άτοµο έως 12 ετών
695
645
Μονόκλινο
1095
945
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων: +€ 200
Τιµή κατ’ άτοµο

περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑΦΡΑΝΚΦΟυΡΤΗ-ΑθΗΝΑ με LUFTHANSA ή AEGEAN • Δύο ή
τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο SHERATON CARLTON 5*
στη νυρεμβέργη • Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο HILTON
4* στο ςτρασβούργο • 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: • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά
αξιοθέατα • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Ό,τι αναγράφεται ως
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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Φρανκφούρτη

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Στρασβούργο

Χαϊδελβέργη

Μπάντεν
Μπάντεν

Εγκισέμ
Κολμάρ
Ρίκβιρ

ΓΑΛΛΙΑ

Φράιμπουργκ

Λίμνη Τίτιζεε
Καταράκτες
Τρίμπεργκ

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΜΕΛΑΝΑΣ ∆ΡΥΜΟΣ - ΑΛΣΑΤΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ή ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ στη µαγεία του ΜΕΛΑΝΑ ∆ΡΥΜΟΥ και της ΑΛΣΑΤΙΑΣ
Φρανκφούρτη, Στρασβούργο, Μπάντεν Μπάντεν, Εγκισέµ, Κολµάρ, Ρικβίρ, Φράιµπουργκ, Λίµνη Τίτιζεε, Καταρράκτες Τρίµπεργκ, Χαϊδελβέργη
1η μέρα: Αθήνα - Φρανκφούρτη - Στρασβούργο
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN
για Φρανκφούρτη, την πόλη που εκτός από έδρα του
χρηματιστηρίου και τραπεζών, θεωρείται δίκαια το "Μανχάταν"
του Μάιν. Λίγος χρόνος για να περπατήσουμε στον πεζόδρομο
Zeil, που είναι η χαρά του shopping και να επισκεφθούμε
την Χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης. Αναχώρηση για το
Στρασβούργο και τακτοποίηση στο επιλεγμένο ξενοδοχείο
HILTON STRASBOURG 4* sup.(www.hilton.com). Ελεύθερος
χρόνος στην Χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης, που είναι από
τις μεγαλύτερες της Γαλλίας. Ένα γιγαντιαίο χριστουγεννιάτικο
δέντρο στην πλατεία Κλεμπέρ μετατρέπει όλη την πόλη σε έναν
τόπο παραμυθένιο!
2η μέρα: Στρασβούργο, Ξενάγηση, Μπάντεν Μπάντεν
Πρωινή περιήγηση στο Στρασβούργο, όπου θα δούμε τον
ύψους 149 μέτρων Καθεδρικό ναό της Notre Dame και το
εντυπωσιακό αστρονομικό ρολόι που βρίσκεται στο εσωτερικό
του. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην κουκλίστικη "Petite
France"/Μικρή Γαλλία, το ιστορικό κέντρο του Στρασβούργου,
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, με τους
γραφικούς δρόμους, τα ξύλινα σπιτάκια, τις λιθόστρωτες
πλατείες και τις γέφυρες του ποταμού Ιλλ που διαρρέει την
πόλη, στον οποίο μάλιστα, η Αλσατία να οφείλει πιθανόν και
το όνομά της, καθότι στα γερμανικά Elsass σημαίνει "περιοχή
του Ιλλ". Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την γραφική
λουτρόπολη Μπάντεν Μπάντεν με τους ολάνθιστους κήπους
και τον ποταμό Όος να την διαρρέει, γνωστή για τις ιαματικές
πηγές, τα λουτρά του Καρακάλα, αλλά και το ιστορικό Καζίνο,
το κτίριο-κόσμημα της πόλης. 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 πέτρινα σοκάκια του σε ομόκεντρους κύκλους 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. Το Ρικβίρ θεωρείται ένα από τα ωραιότερα χωριά
της Γαλλίας και περιλαμβάνεται στον κατάλογο "Les Plus
Beaux Villages de France". Επιστροφή στο Στρασβούργο.
Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Στρασβούργο - Στη μαγεία του Μέλανα Δρυμού,
Φράιμπουργκ, Λίμνη Τίτιζεε, Καταρράκτες Τρίμπεργκ - Χαϊδελβέργη
Σήμερα θα γνωρίσουμε το παραμυθένιο φυσικό τοπίο με τις
αμέτρητες ομορφιές (πεύκα, έλατα, καταρράκτες, λίμνες), τις
γραφικές πόλεις και 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. Τελικός
προορισμός της σημερινής μας μέρας είναι η 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 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, εάν είναι ανοικτό, έξοδα
ατομικά), 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). Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Χαϊδελβέργη - Φρανκφούρτη - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος το πρωί. Νωρίς το μεσημέρι αναχώρηση για
το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης 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, 29 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο

∆ίκλινο
3ο άτοµο έως 12 ετών
Μονόκλινο

22, 23 ∆εκ.
795
695
1045

29 ∆εκ.
845
745
1095

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

περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΦΡΑΝΚΦΟυΡΤΗΑθΗΝΑ με AEGEAN • Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο HILTON
STRASBOURG 4* στο Στρασβούργο και δύο διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο CROWNE PLAZA 4* sup. στην Χαϊδελβέργη (ή παρόμοια)
• Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές,
περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Χριστουγεννιάτικο
δείπνο στο ξενοδοχείο ή πρωτοχρονιάτικο Gala στο ξενοδοχείο
• Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
δεν περιλαμβάνονται: • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Είσοδοι
σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα • Ό,τι αναγράφεται ως
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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ΚΟΛΩΝΙΑ

Βρέμη

Μύνστερ

Ντίσελντορφ
Άαχεν

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Βούπερταλ
Κολωνία
Βόννη
Κόμπλεντς

Ρέγκενσμπουργκ

Μόναχο
Ομπεραμεργκάου

Σάλτσμπουργκ

Γκάρμις-Παρτενκίρχερν
Zugspitze

ΝΕΟ

Βάτενς
Ίννσμπρουκ

Η ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ντίσελντορφ, Βόννη, Κολωνία, Βούπερταλ, Μύνστερ, Άαχεν, Βρέµη, Κόµπλεντς, Παραρήνιος ∆ιαδροµή
1η μέρα: Αθήνα - Ντίσελντορφ, Ξενάγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN
για Ντίσελντορφ. Φθάνοντας, θα επισκεφθούμε την
Παλιά Πόλη όπου θα δούμε το Δημαρχείο, το άγαλμα
του δούκα Γιαν Βέλεμ, την Κένιγκσαλεε (έναν από τους
πιο κομψούς εμπορικούς δρόμους της Ευρώπης), την
Κορνέλιουσπλατς, το πάρκο Χόφγκάρτεν, τον Πύργο
του Ρήνου, τα φουτουριστικά κτίρια του λιμανιού κ.ά.
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο HOLIDAY
INN CITY TOULOUSER ALLEE 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 πόλη
αποτέλεσε πρωτεύουσα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας
της Γερμανίας στο διάστημα 1949-1991, όταν πρωτεύουσα
της ενοποιημένης Γερμανίας έγινε το Βερολίνο. Κατά την
περιήγησή μας θα δούμε την Μάρκτπλατς, το Δημαρχείο,
τις εκκλησίες Ρεμίγκιουσκιρχε και Νάμεν-Τζέσου-Κίρχε, τον
Καθεδρικό ναό, το σπίτι-μουσείο του Μπετόβεν, την Όπερα,
τη λεωφόρο Poppelsdorfer Allee με τα υπέροχα art nouveau
κτίρια κ.ά. Συνεχίζουμε για μια από τις παλαιότερες πόλεις
της χώρας, την αριστοκρατική Κολωνία, επίσης κτισμένη
στις όχθες του Ρήνου. Εδώ, θα δούμε τον μεγαλειώδη
Καθεδρικό ναό, το πιο διάσημο γοτθικό κτίριο της Γερμανίας
(μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO) και θα
περπατήσουμε στους πεζόδρομους της Παλιάς Πόλης με
τις πλατείες, τα παραδοσιακά σπίτια και τις 12 ρομανικές
εκκλησίες. Πλήρεις εντυπώσεων, επιστρέφουμε στο
Ντίσελντορφ. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Ντίσελντορφ - Βούπερταλ - Μύνστερ - Ντίσελντορφ
Πρωινή αναχώρηση για να γνωρίσουμε πολύ σημαντικές
πόλεις και αξιοθέατα της Γερμανίας, που σπάνια
περιλαμβάνονται σε ταξιδιωτικά προγράμματα. Πρώτος μας
σταθμός το Βούπερταλ - ένα από τα διασημότερα παυσίπονα
του κόσμου, η ασπιρίνη, εφευρέθηκε στο Βούπερταλ/
Μπάρμεν το 1863. Το πιο γνωστό αξιοθέατο-σύμβολό του
είναι το Σβέμπεμπαν, ένα από τα ελάχιστα εναέρια τραίνα
του κόσμου, στο οποίο θα επιβιβαστούμε για να δούμε
την πόλη "αφ΄ υψηλού", καθώς τα βαγόνια του κρέμονται
από μία σιδηροτροχιά που στηρίζεται σε ψηλές κολώνες.
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Συνεχίζουμε για το Μύνστερ, μια από τις δύο πόλεις της
Βεστφαλίας όπου υπεγράφη η ομώνυμη Συνθήκη Ειρήνης,
τερματίζοντας τον Τριακονταετή Πόλεμο (1618-1648) έναν από τους πιο μακροχρόνιους και καταστρεπτικούς
πολέμους της Ευρωπαϊκής ιστορίας. Φθάνοντας, θα δούμε
το επιβλητικό Δημαρχείο, τον τεράστιο Καθεδρικό, το μέγαρο
Έρμπντρστενχοφ και την Λάμπερτικιρχε με τους κλωβούς
όπου βρίσκονταν τα πτώματα τριών Αναβαπτιστών.
Επιστροφή στο Ντίσελντορφ.
4η μέρα: Ντίσελντορφ - Άαχεν - Ντίσελντορφ
Η σημερινή μας διαδρομή θα μας οδηγήσει στην πρωτεύουσα
της φράγκικης αυτοκρατορίας του Καρλομάγνου, το Άαχεν/
Αιξ-λα-Σαπέλ. Η δυτικότερη γερμανική μεγαλούπολη
βρίσκεται στο "Τρίγωνο των τριών χωρών" (Dreiländereck),
δηλαδή στο σημείο συνάντησης Γερμανίας-ΟλλανδίαςΒελγίου. Εδώ θα επισκεφθούμε τον εμβληματικό Καθεδρικό
ναό, τον παλαιότερο της βόρειας Ευρώπης και μνημείο
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, θα δούμε το
Δημαρχείο, το θέατρο κ.ά. Επιστροφή στο Ντίσελντορφ.
5η μέρα: Ντίσελντορφ, Κόμπλεντς, Παραρήνιος Διαδρομή
Η σημερινή διαδρομή θα μας οδηγήσει στην υπέροχη
Κόμπλεντς, που είναι κτισμένη στη συμβολή του Ρήνου με
τον Μοζέλα. Φθάνοντας, θα δούμε την Γερμανική Γωνιά/
Ντόιτσες Εκ με το άγαλμα του αυτοκράτορα Γουλιέλμου
Α΄, θα θαυμάσουμε την εκπληκτική θέα της συμβολής
των ποταμών, θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο
με τα στενά δρομάκια, θα δούμε την Κάστορκιρχε, την
πλατεία του Δημαρχείου, το σιντριβάνι, τα μπαρόκ
κτίρια του συγκροτήματος των Ιησουϊτών κ.ά. Ακολουθεί
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 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 Ντίσελντορφ. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Ντίσελντορφ - Βρέμη - Ντίσελντορφ
Πρωινή αναχώρηση για την πανέμορφη Βρέμη, που
βρίσκεται στις όχθες του Βέζερ. Είναι μια σύγχρονη,

ζωντανή πόλη με πλούσιο ναυτικό παρελθόν και ένα
από τα τρία πρώτα μέλη της Χανσεατικής Ένωσης, μαζί
με τη Λυβέκη και το Αμβούργο. Κατά την περιήγησή μας
στην Παλιά Πόλη θα δούμε την Μάρκτπλατς, την κύρια
πλατεία της μεσαιωνικής Βρέμης με τον Καθεδρικό ναό, το
μεγαλοπρεπές Δημαρχείο-έμβλημα της πόλης, το άγαλμα
του Ρολάνδου με το σπαθί της Δικαιοσύνης και το άγαλμα
με τους υπαίθριους μουσικούς της Βρέμης (γάιδαρος,
σκύλος, γάτα, πετεινός). θα περπατήσουμε επίσης στο
στενό δρομάκι Μπέτχερ, την άλλοτε οδό των βιοτεχνών και
νυν καλλιτεχνικό κέντρο. Επίσης, θα έχουμε την ευκαιρία να
επισκεφθούμε το περίφημο μουσείο Ύμπερζεε, αφιερωμένο
στον πολιτισμό μη Ευρωπαϊκών κρατών. Επιστροφή στο
Ντίσελντορφ. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Ντίσελντορφ - 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.: 21, 28 ∆εκεµβρίου - 7 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτοµο έως 12 ετών
Μονόκλινο

795
545
995

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 ΑθΗΝΑΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ-ΑθΗΝΑ με AEGEAN • Έξι διανυκτερεύσεις
στο ξενοδοχείο HOLIDAY INN CITY TOULOUSER ALLEE
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: • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και
λοιπά αξιοθέατα • Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Ό,τι
αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Βερολίνο
Πότσδαμ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Λειψία

Δρέσδη

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

ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ∆ΡΕΣ∆Η - ΛΕΙΨΙΑ
η μοντερνα καρδια της ευρωπης
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 ξενοδοχείο
COURTYARD BERLIN CITY CENTRE 4*.
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
(Potsdamer 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

στην Δρέσδη και την Λειψία - Δώρο του Γραφείου μας.
Επισκεπτόμαστε αρχικά την ιστορική πρωτεύουσα
της Σαξονίας, την Δρέσδη, που βρίσκεται στις όχθες
του ποταμού Έλβα. Μεγαλοπρεπή κτίρια μπαρόκ
αρχιτεκτονικής φανερώνουν την αίγλη του παρελθόντος.
Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την Λειψία (Leipzig),
"το μικρό Παρίσι" της Σαξονίας, όπως την αποκαλούσε
ο Γκαίτε, την 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 • Το εξαήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει
μια επιπλέον ελεύθερη μέρα • Στο τετραήμερο πρόγραμμα
παραλείπεται η ελεύθερη μέρα • Τελικό πρόγραμμα με το
ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 21, 22, 29 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες / 23, 30 ∆εκεµβρίου - 5 µέρες
26 ∆εκεµβρίου, 2 Ιανουαρίου - 4 µέρες
21-26 ∆εκ.
26-29 ∆εκ.
23-27 ∆εκ.
29 ∆εκ.-3 Ιαν.
22-27 ∆εκ.
2-5 Ιαν.
∆ίκλινο
645
595
545
775
3ο άτοµο έως 12 ετών
545
495
445
675
Μονόκλινο
795
725
645
1075
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check points, parking, φόροι πόλεων: +€ 175
Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
Τιµή κατ’ άτοµο

30 ∆εκ.-3 Ιαν.
695
595
925

περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΑθΗΝΑ με AEGEAN • Πέντε, τέσσερις, τρεις διανυκτερεύσεις στο
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 τη λειψία - δώρο του Γραφείου μας!
• Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα (πέραν όσων αναγράφονται στα Περιλαμβάνονται)
• Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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ΑΜΒΟΥΡΓΟ

Λίμπεκ

Βίσμαρ

Αμβούργο
Λίνεμπουργκ
Βρέμη

ΒΡΕΜΗ

ΑΜΒΟΥΡΓΟ
Βίσµαρ, Λίµπεκ, Λίνεµπουργκ, Βρέµη
1η μέρα: Αθήνα - Αμβούργο
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Αμβούργο,
ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια στον κόσμο. Άφιξη και
άμεση αναχώρηση για το κέντρο της πόλης. Περνάμε
από τη συνοικία του λιμανιού St Pauli με την ψαραγορά,
τους ταρσανάδες και τις αποβάθρες. Στην καρδιά της
παλιάς πόλης θα δούμε την εκκλησία του Αγίου Μιχαήλ,
το Χρηματιστήριο, καθώς και το παλιό Δημαρχείο στις
όχθες της λίμνης που σχηματίζει ο ποταμός Άλστερ.
Μεταφορά και τακτοποίηση ξενοδοχείο. Στη συνέχεια θα
περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο με τον σιδηροδρομικό
σταθμό, το θέατρο και τον κεντρικό πεζόδρομο - έναν
από τους μεγαλύτερους της χώρας. υπόλοιπο της ημέρας
ελεύθερο.
2η μέρα: Αμβούργο - Βίσμαρ - Λίμπεκ - Αμβούργο
Πρωινή αναχώρηση για τη σπουδαία Χανσεατική πόλη
Βίσμαρ. Εδώ θα δούμε κάποιους από τους γοτθικούς
ναούς της πόλης με τη χαρακτηριστική χρήση του κόκκινου
τούβλου, όπως αυτόν του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου
Νικολάου και την εκκλησία της Παρθένου. Πληθώρα
κτιρίων εποχής, η μεγάλη κεντρική πλατεία με την κρήνη,
το λιμάνι με τις χαρακτηριστικές αποθήκες είναι μερικές
μόνο από τις αρχιτεκτονικές ομορφιές της πόλης, η οποία
βρίσκεται μαζί με την Λίμπεκ υπό την προστασία της
UNESCO. Ελεύθερος χρόνος και συνεχίζουμε για την
παλιά Χανσεατική πόλη Λίμπεκ, την "κυρά της Βαλτικής",
όπως επονομάζεται. Εδώ θα δούμε τον ναό της Παναγίας,
κτισμένο δίπλα στο ιστορικό κτίριο του Δημαρχείου, τα
σπίτια διάσημων λογοτεχνών, όπως αυτό των αδελφών
Μαν, θα επισκεφθούμε το σπίτι-μουσείο του πρώην
καγκελάριου Willy Brand και θα καταλήξουμε στη γειτονιά
με τις αποθήκες του αλατιού, που εντυπωσιάζουν με την
αρχιτεκτονική τους. Επιστροφή στο Αμβούργο.
3η μέρα: Αμβούργο - Λίνεμπουργκ - Αμβούργο
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το Λίνεμπουργκ,
όπου, ξεκινώντας από την πλατεία του Δημαρχείου και
περνώντας από τις παλιές γειτονιές των αλατωρύχων, θα
κατευθυνθούμε προς το λιμάνι με τις λειτουργικές αλλά
αρχιτεκτονικά πανέμορφες εγκαταστάσεις του. Εδώ, σε ένα
από τα πολλά κουκλίστικα μαγαζιά, θα έχετε την ευκαιρία
να απολαύσετε τον καφέ σας. Επιστροφή στο Αμβούργο
και χρόνος ελεύθερος.
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4η μέρα: Αμβούργο - Βρέμη - Αμβούργο
Πρωινή αναχώρηση για τη Βρέμη, μια παραμυθένια, ιστορική
πόλη του Γερμανικού Βορρά, με σύγχρονη αύρα. Παραμύθια
και θρύλοι, επιστήμη και ιστορία, διασκέδαση, παράδοση
και πολιτισμός συνδυάζονται αρμονικά σε αυτήν τη
γραφική, ενδιαφέρουσα πόλη. Η Βρέμη του… παραμυθιού,
με τη Χανσεατική κληρονομιά, τη μακρά ιστορία και την
αεροδιαστημική τεχνογνωσία, είναι ένας προορισμός με
μεγάλο ενδιαφέρον και αποδεικνύει περίτρανα ότι μια παλιά
πόλη μπορεί ακόμα να είναι νέα στην καρδιά. Η περιήγηση
στα σημαντικότερα αξιοθέατά της δεν απαιτεί χάρτη: 2.000
καρφιά από ορείχαλκο και ατσάλι οδηγούν από την αυλή
της εκκλησίας Liebfrauen στην κεντρική πλατεία και από
εκεί προς την οδό Böttcherstraße, η οποία ήταν κάποτε η
οδός των βιοτεχνών, αλλά σήμερα αποτελεί καλλιτεχνικό
και πολιτισμικό κέντρο και ένα λαμπρό σημείο της ιστορίας
του Ευρωπαϊκού πολιτισμού. Απαράμιλλο έμβλημα της
πόλης παραμένει το μεγαλοπρεπές Δημαρχείο (Rathaus) με
το αναγεννησιακό στιλ του Weser, καθώς και η σεβάσμια
φιγούρα του Roland (μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς της UNESCO) - προστάτη του Εμπορίου και
πολιούχου - στην ιστορική κεντρική πλατεία. Και φυσικά,
εδώ βρίσκεται και το άγαλμα του Gerhard Marcks που
αναπαριστά τους μουσικούς της Βρέμης (έναν γάιδαρο,
έναν σκύλο, μία γάτα και έναν πετεινό) από τα παραμύθια
των αδελφών Grimm. Στην ίδια πλατεία βρίσκεται και ο
Καθεδρικός του St Petri και η Liebfrauenkirche, η παλαιότερη
εκκλησία της πόλης. Η είσοδος στον Καθεδρικό ναό είναι
δωρεάν, ενώ μπορείτε να ανεβείτε και στο καμπαναριό του
για να θαυμάσετε τη θέα της γύρω περιοχής. Ελεύθερος
χρόνος και επιστροφή στο Αμβούργο.
5η μέρα: Αμβούργο - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο και χρόνος επαρκής για να επισκεφθείτε
ένα από τα θαυμάσια μουσεία της πόλης ή την σπουδαία
αγορά της, μέχρι την ώρα μεταφοράς στο αεροδρόμιο για
την πτήση επιστροφής στην Αθήνα.
Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι • Στο 4ήμερο πρόγραμμα η 4η μέρα
περιλαμβάνει Αμβούργο-Βρέμη-Αμβούργο και μεταφορά
στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής στην Αθήνα
• Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Νυρεμβέργη

ΛΙΜΠΕΚ

Αναχ.: 22, 29 ∆εκεµβρίου, 3 Ιανουαρίου - 7 µέρες
22/12
29/12
03/01
5 µέρες
5 µέρες
4 µέρες
∆ίκλινο
595
695
545
3ο άτοµο έως 12 ετών
545
645
495
Μονόκλινο
735
990
665
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων: + € 155
Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται έκπτωση € 50/άτομο
Τιµή κατ’ άτοµο

περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-ΑμβούργοΑθήνα με Aegean Airlines • 4 διανυκτερεύσεις στο Αμβούργο
στο Novotel Hamburg 4* (22/12, 03/01), Holiday Inn Express
Hamburg City Hauptbahnhof 3* (29/12) ή παρόμοια • Μπουφέ
πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις,
επισκέψεις βάσει προγράμματος • Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του
γραφείου • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση
έως 75 ετών
δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, λοιπά
αξιοθέατα • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Ό,τι αναγράφεται ως
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΑΙΝΟ
Λίμνη
Κωνστάντζα

Σαιντ
Γκάλεν

Ζυρίχη

Λουκέρνη

Βαντούζ

Χουρ

Βέρνη

Ιντερλάκεν

ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ

Κωνστάνζ
Καταρράκτες Ρήνου

ΕΛΒΕΤΙΑ
Σαιντ
Μόριτζ

ΣΑΙΝΤ ΜΟΡΙΤΖ

ΖΥΡΙΧΗ - ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΑΙΝΟ
Ζυρίχη, Καταρράκτες Ρήνου, Λουκέρνη, Βέρνη, Ιντερλάκεν, Σαιντ Γκάλεν, Σαιντ Μόριτζ
1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου - Ζυρίχη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με SWISS
INTERNATIONAL για Ζυρίχη. Άφιξη και άμεση
αναχώρηση 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 κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας
θα δούμε την περίφημη λεωφόρο Μπάνχοφστρασσε,
θα περπατήσουμε στους κεντρικούς πεζοδρόμους
της παλιάς πόλης, θα δούμε (εξωτερικά) 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 κεντρικό ξενοδοχείο MARRIOTT
ZURICH 5* (www.marriot.com) σε απόσταση
περιπάτου από την Μπάνχοφστρασσε ή στο
RENAISSANCE ZURICH TOWER 5* (www.marriot.
com) ή στο COURTYARD by MARRIOTT 4*sup
στην συνοικία Oerlikon (www.courtyardzurich.com).
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Ζυρίχη - Λιχτενστάιν - Σαιντ Γκάλεν - Ζυρίχη
Πρωινή αναχώρηση για την Βαντούζ, την
πρωτεύουσα του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, του
τέταρτου μικρότερου κράτους στην Ευρώπη (μετά
το Βατικανό, το Μονακό και τον Άγιο Μαρίνο). Είναι
από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο που δεν διαθέτει
αεροδρόμιο, δεν έχει δικό της νόμισμα (χρησιμοποιεί
το ελβετικό νόμισμα), αλλά ούτε και εθνική γλώσσα
(γερμανόφωνη χώρα). Προαιρετική βόλτα με το
τραινάκι της πόλης (έξοδα ατομικά). Μετά την
περιήγησή μας θα αναχωρήσουμε για το Σαιντ Γκάλεν
(St. Gallen), μία ιστορική πόλη της βορειοανατολικής
Ελβετίας και πρωτεύουσα του ομώνυμου καντονιού.
Ένα από τα αξιοθέατα της πόλης και μνημείο
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από το 1983,
είναι η Μονή των Βενεδικτίνων, στην φημισμένη
βιβλιοθήκη της οποίας φυλάσσονται περίπου 150.000
βιβλία και χειρόγραφα, που χρονολογούνται από τον
9ο αιώνα. Επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Ζυρίχη, …. 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.
4η μέρα: Ζυρίχη - Λουκέρνη - Ζυρίχη
Προαιρετική εκδρομή στην Κωνστάνζ
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 παλαιό Δημαρχείο, την
χαρακτηριστική γραφική ξύλινη γέφυρα, το μνημείο
του Λιονταριού και τα άλλα αξιοθέατα της πόλης. Το
μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για την γερμανική πόλη
Κωνστάνζ (Konstanz, έξοδα ατομικά), που βρίσκεται
στο δυτικό άκρο της ομώνυμης λίμνης, η οποία ανήκει
σε τρία κράτη, όπου θα περπατήσουμε στο ιστορικό
της κέντρο, θα δούμε το άγαλμα Ιμπέρια, την πλατεία
της αγοράς, τις παραδοσιακές μπυραρίες και θα έχετε
την ευκαιρία να κάνετε όμορφα και οικονομικά ψώνια.
Επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Ζυρίχη, με το Αλπικό Τραίνο στο Σαιντ
Μόριτζ!!!
Σήμερα μας περιμένει μια γεμάτη μέρα με πολύ
πρωινή αναχώρηση για την πόλη Χουρ. Εδώ θα
επιβιβαστούμε στο Αλπικό τραίνο της RHAETIAN
RAILWAYS (έξοδα ατομικά) για την ανάβασή μας μέσα από μια μαγευτική διαδρομή που διασχίζει το
αλπικό τοπίο της κοιλάδας του Εγκαντίν με δάση και
λίμνες απαράμιλλης ομορφιάς - στο Σαιντ Μόριτζ (St.
Moritz), το πιο διάσημο και αριστοκρατικό θέρετρο
των Άλπεων. Περπατήστε στο κοσμοπολίτικο αυτό
θέρετρο, νιώσετε και εσείς 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. Άφιξη αργά το βράδυ. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Ζυρίχη - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο (ανάλογα με την ώρα πτήσης). Περπατήστε στους
εμπορικούς δρόμους με τις τράπεζες, τις πολυτελείς μπουτίκ, τα
πολυκαταστήματα ή απολαύστε μια ζέστη σοκολάτα στις όχθες του
ποταμού Λίματ. Αργά το απόγευμα μετάβαση στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης
και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα.
Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι •
Στο πενθήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται η 2η μέρα • Για όσους
επιθυμούν κράτηση προς/από ςαιντ Μόριτζ με το τραίνο RHAETIAN
RAILWAYS, η επιβάρυνση είναι € 85 (κράτηση από Αθήνα, πληρωμή στη
Ζυρίχη με μετρητά σε Ευρώ) • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 21, 22, 28 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες
26, 30, ∆εκεµβρίου, 2 Ιανουαρίου - 5 µέρες
COURTYARD
ZURICH 4*

21 ∆εκ.

∆ίκλινο
3ο άτ. έως 12 ετών
Μονόκλινο
RENAISSANCE
ZURICH 5*

695
635
895

Τιµή κατ’ άτοµο

21 ∆εκ.

Τιµή κατ’ άτοµο

∆ίκλινο
3ο άτ. έως 12 ετών
Μονόκλινο
MARRIOTT
ZURICH 5*
Τιµή κατ’ άτοµο

22, 28 ∆εκ.
6 µέρες

26, 30 ∆εκ., 2 Ιαν.
5 µέρες

595
535
795

495
445
665

22, 28 ∆εκ.

26, 30 ∆εκ., 2 Ιαν.

6 µέρες

5 µέρες

745
695
1045

645
595
945

545
495
845

21 ∆εκ.

22, 28 ∆εκ.

26, 30 ∆εκ., 2 Ιαν.

6 µέρες

5 µέρες

∆ίκλινο
895
795
675
3ο άτ. έως 12 ετών
795
695
575
Μονόκλινο
1215
1115
925
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check points, parking, φόροι πόλεων: +€ 200
περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΖυΡΙΧΗ-ΑθΗΝΑ με SWISS
INTERNATIONAL • Τέσσερις ή πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής
σας • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • 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: • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα
• Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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Ζυρίχη

Λουκέρνη
Βέρνη

Ιντερλάκεν

ΕΛΒΕΤΙΑ

Χουρ

Λωζάννη

Λίμνη Λεμάν

Σαιντ Μόριτζ

Μοντρέ

Γενεύη

ΖΥΡΙΧΗ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
Ζυρίχη, Μοντρέ, Λωζάννη, Γενεύη, Βέρνη, Ιντερλάκεν, Λουκέρνη, Αλπικό Tραίνο
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 και στο μουσείο των Ολυμπιακών Αγώνων
στο Ουσί (εξωτερικά). 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 και τα πολυάριθμα στιατόρια
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
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.
Συνεχίζουμε για την οικονομική πρωτεύουσα της χώρας, τη
Ζυρίχη, όπου θα δούμε την παγκοσμίως γνωστή λεωφόρο
Μπανχοφστράσσε, την εκκλησία Φράουμυνστερ με τα
βιτρώ του Σαγκάλ (εξωτερικά), 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.
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4η μέρα: Ζυρίχη - Λουκέρνη - Ιντερλάκεν - Ζυρίχη
Μια ακόμα κουκλίστικη πόλη μας περιμένει σήμερα, η
Λουκέρνη, που είναι κτισμένη στις όχθες της λίμνης των
τεσσάρων καντονιών. Εκεί θα δούμε το παλιό Δημαρχείο,
την χαρακτηριστική σκεπαστή ξύλινη γέφυρα, το μνημείο
του Λιονταριού και άλλα αξιοθέατα. Συνεχίζουμε για
το δημοφιλές και κοσμοπολίτικο τουριστικό θέρετρο
Ιντερλάκεν, που βρίσκεται ανάμεσα στις λίμνες Τουν και
Μπριντς, σε απόσταση αναπνοής από τον εντυπωσιακό
και πάντα χιονισμένο ορεινό όγκο του Γιουνγκφράου
(Jungfrau). Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στη Ζυρίχη.
Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Ζυρίχη, με το Αλπικό Τραίνο στο Σαιντ Μόριτζ!!!
Σήμερα μας περιμένει μια γεμάτη μέρα με πολύ πρωινή
αναχώρηση για την πόλη Χουρ. Εδώ θα επιβιβαστούμε
στο Αλπικό τραίνο της RHAETIAN RAILWAYS (έξοδα
ατομικά) για την ανάβασή μας - μέσα από μια μαγευτική
διαδρομή που διασχίζει το αλπικό τοπίο της κοιλάδας του
Εγκαντίν με δάση και λίμνες απαράμιλλης ομορφιάς - στο
Σαιντ Μόριτζ (St. Moritz), το πιο διάσημο και αριστοκρατικό
θέρετρο των Άλπεων. Περπατήστε στο κοσμοπολίτικο
αυτό θέρετρο, νιώσετε και εσείς 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. Άφιξη αργά το
βράδυ. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Ζυρίχη - Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος (ανάλογα με την ώρα πτήσης). Μεταφορά
στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.
Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι • Για όσους επιθυμούν κράτηση προς/
από ςαιντ Μόριτζ με το τραίνο RHAETIAN RAILWAYS,
η επιβάρυνση είναι € 85 (κράτηση από Αθήνα, πληρωμή
στη Ζυρίχη με μετρητά σε Ευρώ) • Τελικό πρόγραμμα με το
ενημερωτικό σας.

ΛΟΥΚΕΡΝΗ

Αναχ.: 22, 28 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτοµο έως 12 ετών
Μονόκλινο

695
595
915

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

περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΖυΡΙΧΗΑθΗΝΑ με SWISS INTERNATIONAL • Δυο διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο DE LA PAIX 4* στη Λωζάννη • Τρεις διανυκτερεύσεις
στο ξενοδοχείο COURTYARD by MARRIOTT ZURICH NORD
4* στη Ζυρίχη • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές,
περιηγήσεις, επισκέψεις με κλιματιζόμενο πούλμαν • Αρχηγόςσυνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά
αξιοθέατα • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Ό,τι αναγράφεται ως
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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Ζυρίχη

Βέρνη

Γκρυγιέρ
Λωζάννη
Λίμνη Λεμάν

ΕΛΒΕΤΙΑ

Μοντρέ

Γκστάαντ

Βιλλάρ
Γκρυγιόν

ΓΑΛΛΙΑ

Κάστρο
Σιγιόν

Σαμονί

Μεζέβ

Κουρσεβέλ

ΕΛΒΕΤΙΚΕΣ & ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΑΛΠΕΙΣ
Π Α ΡΑ Μ Υ Θ Ε Ν Ι Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α Κ Α Ι Π Ρ Ω Τ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Α ! ! !
Βιλλάρ, Σαµονί, Μεζέβ, Λωζάννη, Κάστρο Σιγιόν, Μοντρέ, Γκρυγιέρ, Γκστάαντ, Κουρσεβέλ, Βέρνη, Ζυρίχη
1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Βιλλάρ/Ελβετικές Άλπεις
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με SWISS για Ζυρίχη.
Φθάνοντας, θα αναχωρήσουμε για το μαγευτικό Βιλλάρ (Villarssur-Ollon). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο EUROTEL VICTORIA
4* (www.eurotel-victoria.ch), που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.300
μέτρων στην κοιλάδα του Ροδανού, μέσα στο ειδυλλιακό τοπίο των
Άλπεων, πνιγμένο στο πράσινο. ΧριςΤουΓεννιΑΤικο δειπνο
μπουφέ. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Βιλλάρ, Χριστούγεννα…σε μια παραμυθένια λευκή συμφωνία
Ξεκινήστε τη γιορτινή σας μέρα με μπουφέ πρόγευμα, αχνιστό καφέ
και…επισκεφθείτε την Χριστουγεννιάτικη αγορά στην γειτονική
Γκρυγιόν (Gryon). Στις 17:30΄ ελάτε στο μπαρ να σιγοτραγουδήσουμε
με τον πιανίστα μας, να πούμε τα κάλαντα και να σας προσφέρουμε
παραδοσιακά γλυκίσματα. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Βιλλάρ, στην καρδιά του Μον Μπλαν… Σαμονί και Μεζέβ!
Σήμερα θα επισκεφθούμε το παγκοσμίως γνωστό χιονοδρομικό
κέντρο Σαμονί (Chamonix) - σήμα κατατεθέν του ορεινού
τουρισμού. Με κοσμοπολίτικο αέρα, η γαλλική αυτή κωμόπολη
είναι φωλιασμένη σε υψόμετρο 1.035 μέτρων στις πλαγιές του
Λευκού Όρους (Mont Blanc), του ψηλότερου βουνού της Ευρώπης
(4.807 μέτρα) και προσφέρει εκπληκτική θέα στις Άλπεις. Τα
στενά δρομάκια με τα σαλέ, τα χαρακτηριστικής ομορφιάς ξύλινα
κτίρια, τις μπουτίκ με τις επώνυμες φίρμες, τα γραφικά καφέ και
τα παραδοσιακά εστιατόρια χαρίζουν στους επισκέπτες στιγμές
χαλάρωσης, ενώ η βόλτα με το ψηλότερο τελεφερίκ της Ευρώπης
θεωρείται κορυφαία εμπειρία. Ακλουθεί το εξίσου φημισμένο
χιονοδρομικό κέντρο Μεζέβ (Megève), που διατηρεί αναλλοίωτη
την απαράμιλλη γραφικότητά του.
4η μέρα: Βιλλάρ - Λωζάννη - Κάστρο Σιγιόν - Μοντρέ - Βιλλάρ
Πρωινή αναχώρηση για την υπέροχη πόλη-ζωγραφιά Λωζάννη. θα
περπατήσουμε στο παλιό τμήμα της πόλης με τους φιδογυριστούς
πεζοδρόμους και τις μικροσκοπικές πλατείες, μέχρι τον γοτθικό
Καθεδρικό ναό. θα δούμε επίσης το Ολυμπιακό Μουσείο της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής, που έχει εδώ την έδρα της. Ακολουθεί το
μεσαιωνικό, ρομαντικό κάστρο του Σιγιόν - το κάστρο του πρίγκιπα
Έρικ στην ταινία "Η Μικρή Γοργόνα", που βρίσκεται σε μια ειδυλλιακή
τοποθεσία στις όχθες της λίμνης Λεμάν. Ολοκληρώνουμε την
περιήγησή μας στην "Ελβετική Ριβιέρα" με μια από τις πιο όμορφες
και αριστοκρατικές πόλεις της Ελβετίας, το Μοντρέ.
5η μέρα: Βιλλάρ, Γκρυγιέρ - Γκστάαντ…Snow glam!
Σήμερα μας περιμένει η γραφική καστροπολιτεία Γκρυγιέρ,
"πατρίδα" του ομώνυμου τυριού. Μετά τη βόλτα και την επίσκεψή

μας στο εργαστήριο παραγωγής γραβιέρας (εάν είναι ανοικτό),
συνεχίζουμε για το ξακουστό Ελβετικό θέρετρο Γκστάαντ. Κτισμένο
σε υψόμετρο 1.050 μέτρων, βρίσκεται στο σημείο τομής τεσσάρων
κοιλάδων, περιτριγυρισμένο από τις πανύψηλες βουνοκορφές
των Άλπεων. Παραμένοντας πιστό στην παραδοσιακή ελβετική
αρχιτεκτονική, το Γκστάαντ διατήρησε τη ρομαντική του
ατμόσφαιρα. Εδώ και δεκαετίες προσελκύει διασημότητες και
προσφέρει στους επισκέπτες του τις πιο σύγχρονες αθλητικές
εγκαταστάσεις χειμερινών σπορ.
6η μέρα: Βιλλάρ, Γαλλικές Άλπεις, Κουρσεβέλ & Snow Elegance!!!
Διασχίζοντας το πανέμορφο ολόλευκο τοπίο στη σκιά των
ορεινών όγκων, κάνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στο φημισμένο
χιονοδρομικό κέντρο Κουρσεβέλ (Courchevel), την "βασίλισσα
των Γαλλικών Άλπεων", που αποτελεί συνώνυμο της χλιδής και
της πολυτέλειας, ιδιαίτερα τον χειμώνα. Η σημερινή μέρα μας
προσφέρει εναλλαγές εντυπώσεων σε ατμόσφαιρα ειδυλλιακή,
καθώς θα βρεθούμε μέσα σε περιβάλλον αριστοκρατικό και trendy,
με πολλές απολαύσεις εντός και εκτός πίστας...
7η μέρα: Βιλλάρ, στην πρωτεύουσα Βέρνη
Πρωινή αναχώρηση για την ρομαντική πρωτεύουσα της Ελβετίας,
την πανέμορφη Βέρνη, που είναι κτισμένη σε μια καμπή του
ποταμού Άαρ με φόντο τις Άλπεις. Κατά την περιήγησή μας
θα δούμε το Κοινοβούλιο, τον πύργο του ιστορικού Ρολογιού,
τον επιβλητικό Καθεδρικό ναό, το παλιό Δημαρχείο και θα
περπατήσουμε στους πεζόδρομους με τα μεσαιωνικά κτίρια.
Επισκεφθείτε το πολυκατάστημα Loeb, αλλά και την Confisserie
Tschirren για τις ωραιότερες σοκολάτες της Ελβετίας!
8η μέρα: Βιλλάρ, Ρεβεγιόν και υποδοχή του 2020
…πυροτεχνήματα στα χιόνια!!
Χαλαρώστε και χαρείτε την τελευταία μέρα του χρόνου στο
πανέμορφο Βιλλάρ! Με περιπάτους και shopping στην πόλη,
χαλαρώνοντας στην πισίνα του ξενοδοχείου, κάνοντας σκι
στις πίστες. Η σημερινή μέρα είναι γιορτή! Το βραδάκι σας
προσφέρουμε ένα απεριτίφ στο μπαρ, "ανοίγοντας" έτσι το
εορταστικό ρεΒεΓιον. Τα μεσάνυχτα ελάτε στην βεράντα του
ξενοδοχείου - σας προσφέρουμε ένα ποτήρι σαμπάνιας για την
υποδοχή του 2020, με θέα τα φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα
πάνω από τις βουνοκορφές των Άλπεων!
9η μέρα: Βιλλάρ - Ζυρίχη - Αθήνα
κΑλη ΧρονιΑ! Πρωινή αναχώρηση για Ζυρίχη. Φθάνοντας,
θα δούμε την περίφημη λεωφόρο Μπάνχοφστρασσε, θα
περπατήσουμε στους κεντρικούς πεζοδρόμους της Παλιάς

Πόλης, θα δούμε (εξωτερικά) 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. Μεταφορά στο αεροδρόμιο νωρίς το απόγευμα
και πτήση για την Αθήνα.
Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά (κυρίως λόγω αργιών), χωρίς
να παραλειφθεί κάτι • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
ΑΛΠΕΙΣ

Αναχ.: 24 ∆εκεµβρίου - 9 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο

1195

3ο άτοµο έως 12 ετών

995

Μονόκλινο

1495

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check points, parking, φόροι
πόλεων: + € 200
περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΖυΡΙΧΗ-ΑθΗΝΑ με
SWISS • Οκτώ διανυκτερεύσεις στο επιλεγμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα
EUROTEL VICTORIA 4* sup. στο πανέμορφο Βιλλάρ της Ελβετίας
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Οκτώ δείπνα στο ξενοδοχείο της Ελβετίας,
συμπεριλαμβανομένου του Χριστουγεννιάτικου μπουφέ και του Ρεβεγιόν στις
31/12 • Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος με σύγχρονο
κλιματιζόμενο πούλμαν • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτικής για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και άλλα αξιοθέατα,
τελεφερίκ κλπ. • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Ό,τι αναγράφεται ως
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

27

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Καταρράκτες Ρήνου

ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ

Λίμνη
Κωνστάντζα

Ζυρίχη

ΑΥΣΤΡΙΑ

Φέλντκιρχ

ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ

Λουκέρνη

Βαντούζ

ΕΛΒΕΤΙΑ

Χουρ

Σαιντ
Μόριτζ

ΦΕΛΝΤΚΙΡΧ

ΕΛΒΕΤΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΟ ΦΕΛΝΤΚΙΡΧ
Ζυρίχη, Καταρράκτες Ρήνου, Φέλντκιρχ (Αυστρία), Λιχτενστάιν, Αλπικό τραίνο, Λουκέρνη

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ
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1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου - Φέλντκιρχ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με SWISS INTERNATIONAL
για Ζυρίχη. Άφιξη και άμεση αναχώρηση 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 κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας θα δούμε την περίφημη
λεωφόρο Μπάνχοφστρασσε, θα περπατήσουμε στους κεντρικούς
πεζοδρόμους της παλιάς πόλης, θα δούμε (εξωτερικά) 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.
Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στη μικρή γραφική αυστριακή
πόλη Φέλντκιρχ (Feldkirch), που βρίσκεται μόλις 10 λεπτά από
τα σύνορα της Ελβετίας και θα αποτελέσει το ορμητήριό μας για
τις επισκέψεις μας στο Λιχτενστάιν και σε διάφορες περιοχές της
Ελβετίας. Η πανέμορφη αυτή πόλη διασχίζεται από τον ποταμό
Ιλλ και έχει καταφέρει να διατηρήσει ανέπαφο τον μεσαιωνικό της
χαρακτήρα στο ιστορικό της κέντρο. θα περπατήσουμε στην οδό
Marktgasse με τα όμορφα παλιά κτίρια, (μπορείτε να απολαύσετε
ζέστη σοκολάτα ή ζεστό κρασί στα παραδοσιακά μαγαζάκια της),
θα δούμε τον Καθεδρικό ναό του αγίου Νικολάου (1478), τον πύργο
Katzenturm και το κάστρο Schattenburg-σύμβολο της πόλης.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο WEISSES KREUZ 4* (www.weisseskreuz.at). Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Φέλντκιρχ - Λιχτενστάιν - Φέλντκιρχ
Πρωινή αναχώρηση για την Βαντούζ, την πρωτεύουσα του
Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, του τέταρτου μικρότερου κράτους
στην Ευρώπη (μετά το Βατικανό, το Μονακό και τον Άγιο Μαρίνο).
Είναι από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο που δεν διαθέτει
αεροδρόμιο, δεν έχει δικό της νόμισμα (χρησιμοποιεί το ελβετικό
νόμισμα), αλλά ούτε και εθνική γλώσσα (γερμανόφωνη χώρα).
Προαιρετική βόλτα με το τραινάκι της πόλης (έξοδα ατομικά).
Επιστροφή στο Φέλντκιρχ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Με το Αλπικό τραίνο στο Σαιν Μόριτζ!!!!
Πολύ πρωινή έγερση σήμερα για να αναχωρήσουμε για την
πόλη Χουρ. Εδώ μας περιμένει το Αλπικό τραίνο της RHAETIAN
RAILWAYS (έξοδα ατομικά) για την ανάβασή μας - μέσα από μια
μαγευτική διαδρομή που διασχίζει το αλπικό τοπίο της κοιλάδας

του Εγκαντίν με δάση και λίμνες απαράμιλλης ομορφιάς - στο Σαιντ
Μόριτζ (St. Moritz), το πιο διάσημο και αριστοκρατικό θέρετρο των
Άλπεων. Περπατήστε στο κοσμοπολίτικο αυτό θέρετρο, νιώσετε
και εσείς την αίγλη και τον πλούτο του, απολαύστε την μοναδική
ατμόσφαιρα δίπλα στη παγωμένη λίμνη St. Moritzsee. Μην
ξεχαστείτε! Στις 16:00΄ αναχωρεί το τραίνο για την Χουρ, όπου
φθάνοντας θα επιβιβαστούμε στο πούλμαν για το Φέλντκιρχ.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Φέλντκιρχ - Λουκέρνη - Αθήνα
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
παλαιό Δημαρχείο, την χαρακτηριστική γραφική ξύλινη γέφυρα, το
μνημείο του Λιονταριού και τα άλλα αξιοθέατα της πόλης. Νωρίς
το απόγευμα μετάβαση στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης και επιβίβαση
στην πτήση για την Αθήνα
Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί
κάτι • Για όσους επιθυμούν κράτηση προς/από ςαιντ Μόριτζ
με το τραίνο RHAETIAN RAILWAYS, η επιβάρυνση είναι € 85
(κράτηση από Αθήνα, πληρωμή στη Ζυρίχη με μετρητά σε Ευρώ)
• Το πενθήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μία επιπλέον ελεύθερη
μέρα στο Φέλντκιρχ • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 3 Ιανουαρίου - 4 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο

445

3ο άτοµο έως 12 ετών

395

Μονόκλινο

545

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check points, parking,
φόροι πόλεων: +€ 200
περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΖυΡΙΧΗ-ΑθΗΝΑ με
SWISS INTERNATIONAL • Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο WEISSES
KREUZ 4* • Μπουφέ πρόγευμα και ένα δείπνο καθημερινά • Μεταφορές,
περιηγήσεις επισκέψεις με τοπικό κλιματιζόμενο πούλμαν • Αρχηγόςσυνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για
τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
δεν περιλαμβάνονται: • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε
μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό,
προτεινόμενο κλπ.
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ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ …ΠΙΟ ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΠΟ ΠΟΤΕ
Μουσείο Κεχριµπαριού, Τίβολι και Χριστουγεννιάτικες αγορές
1η μέρα: Αθήνα - Κοπεγχάγη, Ξενάγηση,
Επίσκεψη στο Μουσείο Κεχριμπαριού
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και απ΄ ευθείας πτήση
με AEGEAN AIRLINES για Κοπεγχάγη. Άφιξη και
ξενάγηση στην στολισμένη πόλη, κατά τη διάρκεια
της οποίας θα δούμε την κεντρική πλατεία του
εντυπωσιακού Δημαρχείου, τη Γλυπτοθήκη,
το Χρηματιστήριο, το παλάτι Αμαλίενμποργκ,
την Όπερα, το άγαλμα του Φρειδερίκου Ε΄, τα
ογκώδη ανάκτορα Κρίστιανμποργκ, το κανάλι
Νίχαβν, το σπίτι όπου έζησε ένα μέρος της
ζωή του ο μεγάλος παραμυθάς Χανς Κρίστιαν
Άντερσεν κ.ά. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το
Μουσείο Κεχριμπαριού με μοναδικά εκθέματα
από το "Χρυσάφι του Βορρά" - είναι η μεγαλύτερη
συλλογή στο είδος της παγκοσμίως. Τελευταία
μας στάση θα είναι στην παραλία Λαγκελίνιε με
τη Μικρή Γοργόνα-σύμβολο της πόλης. Μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο RADISSON
BLU SCANDINAVIA (www.radissonblu.com).
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Κοπεγχάγη, Τίβολι και
Χριστουγεννιάτικες αγορές
Σήμερα θα περιπλανηθούμε σε μερικές από τις
πιο αυθεντικές, όμορφες και με τοπικό χρώμα
Χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης. Στην
πρωτεύουσα της Δανίας θα θαυμάσουμε την
αγορά του Τίβολι (το δεύτερο παλαιότερο Πάρκο/
Λούνα Παρκ στον κόσμο), το οποίο μετατρέπεται
σε μια παραμυθένια χριστουγεννιάτικη αγορά
έκτασης 2000 τετραγωνικών μέτρων. Το νεραϊδένιο
αυτό σκηνικό πλαισιώνουν εξωτικά περίπτερα,
διακοσμημένα συμφώνα με την Σκανδιναβική
παράδοση. Εδώ μπορείτε να αγοράσετε
χριστουγεννιάτικα αναμνηστικά και να γευθείτε
τοπικές λιχουδιές. Τα παιδιά σας θα συναντήσουν
τον Άγιο Βασίλη και μπορούν να κάνουν πατινάζ
ή rollecoasters. Επόμενη στάση μας, ο περίφημος
πεζόδρομος Στρόγκετ (Stroget), από τους πρώτους
πεζοδρόμους παγκοσμίως(1964) και από τους

μεγαλύτερους της Ευρώπης. Γύρω του υπάρχουν
πολλές Χριστουγεννιάτικες αγορές που αξίζουν
η κάθε μία από μία επίσκεψη. Ξεκινάμε από την
αγορά Hojbro Plads, που είναι επηρεασμένη
από τις παραδοσιακές αγορές της Γερμανίας
και συνεχίζουμε με την αγορά Kongens Nytorv,
που ανοίγει φέτος για πρώτη φορά και όπου θα
προσπαθήσουν να αναβιώσουν τα Χριστούγεννα
όπως ήταν στο παρελθόν. Απόγευμα ελεύθερο για
ψώνια και βόλτες. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Κοπεγχάγη - Οντένσε - Κοπεγχάγη
Σήμερα θα ζήσουμε το "πνεύμα των
Χριστουγέννων" στην Οντένσε, την τρίτη
μεγαλύτερη πόλη της Δανίας και γενέτειρα
του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν (1805-1875).
Το Χριστουγεννιάτικο χωριό μεταφέρει την
ατμόσφαιρα και το κλίμα της εποχής του πιο
διασήμου παραμυθά, στις αρχές του 19ου αιώνα,
ενώ η πόλη είναι γεμάτη καλλιτέχνες και ήρωες
των παραμυθιών του. Επιστροφή στην Κοπεγχάγη
και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Κοπεγχάγη - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος το πρωί μέχρι την ώρα της
αναχώρησής μας 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.

Αναχ.: 6,22 ∆εκεµβρίου - 4,5 µέρες
6 ∆εκεµβρίου
22
Για κρατήσεις
∆εκεµβρίου
έως 6/11
∆ίκλινο
495
545
645
3ο άτ. έως 12 ετών
395
445
595
Μονόκλινο
715
765
870
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων: +€ 165
Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις:
€ 140 με AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα).
Ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα για τις 22/12
Τιµή κατ’ άτοµο

περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ-ΑθΗΝΑ με AEGEAN • Τρεις διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο RADISSON BLU SCANDINAVIA 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: Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, πάρκα και λοιπά αξιοθέατα • Ό,τι
αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
1η μέρα: Αθήνα - Στοκχόλμη, Ξενάγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για
Στοκχόλμη, την "Βενετία του Βορρά", όπως
επονομάζεται, καθώς είναι κτισμένη πάνω σε 14
νησάκια που συνδέονται μεταξύ τους με γέφυρες,
ενώ το αρχιπέλαγός της αποτελείται από 30.000
μικρά και μεγάλα νησιά, συνθέτοντας ένα φυσικό
τοπίο μοναδικό στον κόσμο. Άφιξη και ξενάγηση
στην Παλιά Πόλη (Gamla Stan), κατά τη διάρκεια
της οποίας θα περιηγηθούμε στα στενά της
δρομάκια, θα δούμε το Παλάτι, την Μητρόπολη,
τη Βουλή, το Βασιλικό θέατρο κ.ά. Αν θέλετε,
μπορείτε να επισκεφθείτε το περίφημο Δημαρχείο,
όπου γίνονται οι απονομές των βραβείων Νόμπελ.
Ενδιαφέρον επίσης αποτελεί το μουσείο "Βάσα"
με το ομώνυμο καράβι, το οποίο βρέθηκε σχεδόν
άθικτο μετά από 300 χρόνια στον βυθό του λιμανιού
της πόλης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος
ελεύθερος.
2η μέρα: Στοκχόλμη, Ελεύθερη μέρα
Κατά τη σημερινή ελεύθερη μέρα θα έχετε την
ευκαιρία να διαπιστώσετε πόσο μαγικά και γαλήνια
είναι τα Χριστούγεννα στην Στοκχόλμη! Όλη η πόλη
γιορτάζει...
3η μέρα: Στοκχόλμη, Ελεύθερη μέρα,
Προαιρετική εκδρομή: Ουψάλα, Σιγκτούνα
Για τη σημερινή ελεύθερη μέρα προτείνουμε
εκδρομή στην Ουψάλα με το τεράστιο
αστεροσκοπείο, το διάσημο Πανεπιστήμιό της και
τον μεγάλο Καθεδρικό ναό του 14ου αιώνα. Σύντομη
περιήγηση και συνεχίζουμε για την αρχαιότερη
πόλη της Σουηδίας, με έτος ίδρυσης το 960 μ.Χ.,
τη Σιγκτούνα. Κατά την περιήγησή μας θα δούμε
το μικρότερο Δημαρχείο της Σουηδίας, το ιστορικό
μουσείο και τη λίμνη Μέλαρεν. Μπορείτε να
χαλαρώσετε και να πιείτε μια ζεστή σοκολάτα στο
περίφημο και βραβευμένο καφέ της θείας Brun ή
(Τant Burns Kaffestuga), το οποίο λειτουργεί από το
1600 και προσφέρει αλμυρές και γλυκές λιχουδιές
και ζεστά ροφήματα. Επιστροφή στη Στοκχόλμη.
4η μέρα: Στοκχόλμη, Ελεύθερη μέρα
Η σημερινή μέρα είναι ελεύθερη για αγορές ή

για περαιτέρω γνωριμία με την πόλη, που τα
τελευταία χρόνια αποτελεί έναν ιδιαίτερα ελκυστικό
προορισμό, καθώς φημίζεται για τη μόδα, τον
πρωτοποριακό σχεδιασμό ρούχων και οικιακών
συσκευών και τη μουσική. Ξεκινήστε τη βόλτα
σας από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό.
Περπατήστε στην Vasagatan για να φθάσετε στην
Karabergsgatan, έναν από τους μεγαλύτερους
εμπορικούς δρόμους της Στοκχόλμης. Επισκεφθείτε
τα πολυκαταστήματα Ahlens ή συνεχίστε προς
τους κήπους Kungstrad. Διασχίζετε το πάρκο για
να φθάσετε στην πλατεία του βασιλιά Καρόλου ΙΒ΄
με το ομώνυμο άγαλμα. Η Λυρική Σκηνή βρίσκεται
στα δεξιά σας. Συνεχίζοντας στην προκυμαία,
προσπερνάτε την πλατεία Γκούσταβ Άντολφς και
φθάνετε στα ανάκτορα Sophia Albertina. Η Παλιά
Πόλη βρίσκεται λίγο παρακάτω. Πρόκειται για το
παλαιότερο και ομορφότερο τμήμα της Στοκχόλμης.
Εκεί θα βρείτε παλιά και καλοδιατηρημένα σπίτια,
ανηφορικούς δρόμους, πολύχρωμα εστιατόρια,
πολλά μικρομάγαζα με αναμνηστικά, την
πανέμορφη και επιβλητική Εκκλησία της Στέψης με
το τεράστιο μαρμάρινο άγαλμα του Αγίου Γεωργίου
και φυσικά το Ανάκτορο.
5η μέρα: Στοκχόλμη - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την
Αθήνα, έχοντας τις ομορφότερες εικόνες από την
πρωτεύουσα της Σουηδίας.
Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι • Τελικό
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 22 ∆εκεµβρίου - 5 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτοµο έως 12 ετών
Μονόκλινο

645
545
860

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων: + € 180
Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται έκπτωση € 50/άτομο

περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια απ΄ ευθείας πτήσεις της Aegean Airlines • Μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο
στο ξενοδοχείο της Στοκχόλμης • 4 διανυκτερεύσεις στο κεντρικότατο Scandic Norra Bantorget 4* ή παρόμοιο • Καθημερινό
πλούσιο Σκανδιναβικό πρωινό μπουφέ • Ξενάγηση της πόλης της Στοκχόλμης με Ελληνόφωνο ξεναγό • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών
δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, λοιπά αξιοθέατα • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Ό,τι αναγράφεται ως
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ. • Προαιρετικό Χριστουγεννιάτικο δείπνο σε επιλεγμένο εστιατόριο με Σκανδιναβικό μπουφέ
(περιλαμβάνεται το ζεστό αρωματικό κρασί): + € 69/άτομο (κατόπιν διαθεσιμότητας, δηλώνεται με τη κράτησή σας)
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
Βόλενταμ

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

Zaanse
Schans
Άμστερνταμ

Χάγη

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

Ντελφτ

Ρότερνταμ

LIGHT FESTIVAL

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

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ , LIGHT FESTIVAL
1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ, Ξενάγηση,
Κρουαζιέρα στα Κανάλια/Δώρο του Γραφείου μας
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN ή
κLM 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 σε
ένα από τα κεντρικά ξενοδοχεία NH BARBIZON PALACE
5* ή NH AMSTERDAM CENTRE 4* (www.nh-hotels.com)
ή στο NOVOTEL AMSTERDAM CITY 4* (www.novotel.
com).Το βράδυ ετοιμαστείτε για μία βόλτα με τον αρχηγό
μας στο ιστορικό κέντρο της πόλης.
2η μέρα: Άμστερνταμ,
Ελεύθερη μέρα και βραδινός περίπατος στο Light Festival
Για τη σημερινή ελεύθερη μέρα 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 να επισκεφθείτε τα φημισμένα μουσεία

Van Gogh και Rijks (έξοδα ατομικά, χωρίς ξενάγηση). Το
βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Νταμ (μεταφορά
κατ΄ ιδίαν) και μαζί με τον αρχηγό μας θα περπατήσουμε
στο ιστορικό κέντρο της πόλης, όπου κάθε χρόνο λαμβάνει
χώρα το "AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL" (Κόστος 10-15
€ κατ’ άτομο).
3η μέρα: Άμστερνταμ - Zaanse Schans
Βόλενταμ - Άμστερνταμ
Σήμερα θα διασχίσουμε το κλασικό τοπίο της Ολλανδικής
εξοχής με τα Polders και τα μικρά κανάλια. Στο φημισμένο
και πανέμορφο χωριό Zaanse Schans θα θαυμάσουμε τους
παραδοσιακούς ανεμόμυλους και θα έχουμε την ευκαιρία
να επισκεφθούμε την φάμπρικα των ξυλοπάπουτσων. Στη
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το γραφικό λιμανάκι του
Volendam, όπου θα απολαύσουμε το γεύμα μας σε τοπικό
εστιατόριο. Επιστροφή στο Άμστερνταμ το απόγευμα.
4η μέρα: Άμστερνταμ, Ελεύθερη μέρα
Προαιρετική εκδρομή: Ρότερνταμ, Ντελφτ, Χάγη
Ελεύθερη μέρα για 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

Αναχ.: 21-26 ∆εκ., 22-27 ∆εκ. - 6 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο NOVOTEL CITY 4* NH AMSTERDAM 4 * NH BARBIZON 5*
∆ίκλινο
645
745
845
3ο άτ. έως 12 ετ.
595
645
775
Μονόκλινο
855
995
1145

Αναχ.: 22-26 ∆εκ., 2-6 Ιαν. - 5 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο NOVOTEL CITY 4* NH AMSTERDAM 4 * NH BARBIZON 5*
∆ίκλινο
595
685
755
3ο άτ. έως 12 ετ.
525
515
695
Μονόκλινο
775
885
995

Αναχ.: 12-15 ∆εκ., 26-29 ∆εκ. - 4 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο

NOVOTEL CITY 4*
12 ∆εκ.
26 ∆εκ.
∆ίκλινο
495
565
3ο άτ. έως 12 ετ.
395
495
Μονόκλινο
695
695
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων: +€ 185
Επιβάρυνση από θεσ/νίκη € 70 και από άλλες πόλεις € 140 με την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
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περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια
ΑθΗΝΑ-ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΑθΗΝΑ με AEGEAN ή
κLM • Τρεις, τέσσερις, πέντε 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: • Είσοδοι σε
μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα • Ποτά,
φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Ό,τι αναγράφεται
ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

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.
5η 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 • Το τετραήμερο πρόγραμμα έχει μία
λιγότερη ελεύθερη μέρα και το εξαήμερο μία επιπλέον
ελεύθερη μέρα • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
ΝΤΕΛΦΤ

ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
Zaanse
Schans
Άμστερνταμ

Βόλενταμ

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Χάγη
Ντελφτ
Ρότερνταμ

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

Μπρυζ
Γάνδη

Βρυξέλλες

ΒΕΛΓΙΟ

Βατερλό

Ναμύρ
Ντινάντ

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

BENELUX / ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Άµστερνταµ, Ρόττερνταµ, Ντελφτ, Χάγη, Μπρυζ, Γάνδη, Βρυξέλλες, Βατερλό, Ναµύρ, Ντινάντ, Λουξεµβούργο
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 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 στο ιστορικό κέντρο της πόλης.
2η μέρα: Άμστερνταμ, Ελεύθερη μέρα και βραδινός
περίπατος στο Light Festival
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 να επισκεφθείτε τα φημισμένα μουσεία Van Gogh και
Rijks (έξοδα ατομικά, χωρίς ξενάγηση). Το βράδυ δίνουμε
ραντεβού στην πλατεία Νταμ (μεταφορά κατ΄ ιδίαν) και μαζί
με τον αρχηγό μας θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της
πόλης, όπου κάθε χρόνο λαμβάνει χώρα το "AMSTERDAM
LIGHT FESTIVAL" (Κόστος 10-15 € κατ’ άτομο).
3η μέρα: Άμστερνταμ - Ρόττερνταμ - Ντελφτ - Χάγη - Μπρυζ
Πρωινή αναχώρηση για το Ρόττερνταμ, που βρίσκεται στις
εκβολές του ποταμού Ρήνου. Πάνω σε τεχνητά νησάκια
έχουν "φυτρώσει" φουτουριστικού τύπου ουρανοξύστες,
προβλήτες, κρεμαστές γέφυρες σαν αυτές των Erasmus και
Willem. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται η ιστορική πόλη της
Ολλανδίας, το Ντελφτ, η πανέμορφη "Πόλη των Πριγκίπων",
παγκοσμίως γνωστή για τα κεραμικά της. Τελευταία μας
στάση η πόλη της Ειρήνης, η Χάγη. Φινετσάτη, ήρεμη,
αρχόντισσα, διοικητική πρωτεύουσα της χώρας, έδρα
Διεθνών Οργανισμών για θέματα Ειρήνης και Δικαιοσύνης,
μία από τις τέσσερεις έδρες παγκοσμίως του Ο.Η.Ε.

Συνεχίζουμε για την Μπρυζ. Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο NH BRUGGE 4* (www.nh-hotels.com).

κάστρο, τις κατακόμβες και το φημισμένο για τη θέα του
μπαλκόνι της Ευρώπης.

4η μέρα: Μπρυζ - Γάνδη - Βρυξέλλες, Ξενάγηση
Πρωινή αναχώρηση 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.
Συνεχίζουμε για τις Βρυξέλλες, όπου θα δούμε το
καταπράσινο πάρκο Ηeysel με το ομώνυμο θρυλικό στάδιο,
την Mini-Europe, το Παλάτι, την Κινέζικη παγόδα, τον
Γιαπωνέζικο πύργο και θα φωτογραφήσουμε την πρωτότυπη
αρχιτεκτονική κατασκευή του ATOMIUM. Επίσης, θα
δούμε το μπαρόκ Χρηματιστήριο, την αριστοκρατική
πλατεία Grand-Sablon, το παρκάκι-πίνακα ζωγραφικής
Square du Petit-Sablon και το νέο Δικαστικό Μέγαρο.
Τακτοποίηση σε ένα από τα ξενοδοχεία της αλυσίδας NH
όπως το NH COLLECTION GRAND SABLON 4* ή το NH
GRAND ARENBERG 4* (www.nh-hotels.com). Το βράδυ
προαιρετικός περίπατος με τον ξεναγό μας στην Grand Plaz/
Μεγάλη Πλατεία και την γύρω περιοχή. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Βρυξέλλες - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα αναχώρησης για το
αεροδρόμιο και την πτήση μας στην Αθήνα.

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
δίπλα στον ποταμό Μάας θα διακοπεί μόνο για λίγο, καθώς
θα σταματήσουμε σε μία από τις ομορφότερες πόλεις του
Βελγίου, τη Ναμύρ (Namur), όπου θα επισκεφθούμε το
φημισμένο απόρθητο κάστρο της πόλης, καθώς και στην
γραφική Ντινάντ (Dinant), την πατρίδα του Σαξ - εφευρέτη
του σαξόφωνου - και της μοναστηριακής μπύρας Leffe. Στο
"Γιβραλτάρ του Βορρά", την πόλη του Λουξεμβούργου, θα
περιδιαβούμε τους κεντρικούς δρόμους και θα δούμε τον
επιβλητικό ναό της Παναγίας, το κυβερνητικό κτίριο, το

Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι • Το πενθήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει
τη διανυκτέρευση στην Μπρυζ • Τελικό πρόγραμμα με το
ενημερωτικό σας.
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Αναχ.: 23 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες
2 Ιανουαρίου - 5 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο

23 ∆εκ.

2 Ιαν.

∆ίκλινο

795

695

3ο άτοµο έως 12 ετών

695

595

Μονόκλινο

995

875

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων: +€ 185
περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ/ΒΡυΞΕΛΛΕΣ-ΑθΗΝΑ με AEGEAN • Τέσσερις
ή πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* όπως αναγράφονται
στο πρόγραμμα ή παρόμοια • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα
καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις
βάσει προγράμματος • κρουαζιέρα στα κανάλια • Αρχηγόςσυνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά
αξιοθέατα • Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Ό,τι αναγράφεται
ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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ΜΠΡΥΖ
Μπρυζ

Αμβέρσα
Γάνδη

Υπρ

ΒΕΛΓΙΟ
Βρυξέλλες

ΓΑΛΛΙΑ
Λιλ

Τουρναί

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!

ΜΠΡΥΖ

µε Γάνδη, Αµβέρσα, Βρυξέλλες
(Τουρναί, Λιλ, Υπρ)

1η μέρα: Αθήνα - Βρυξέλλες - Μπρυζ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για
Βρυξέλλες. Φθάνοντας, θα αναχωρήσουμε για τη μαγευτική
Μπρυζ. Άφιξη και πρώτη γνωριμία με την πόλη. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο NH BRUGGE 4* (www.nh-hotels.com). Το βράδυ
θα περπατήσουμε με τον αρχηγό μας στο ιστορικό κέντρο.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Μπρυζ, Ξενάγηση
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. Ελεύθερος χρόνος στην Χριστουγεννιάτικη αγορά.
Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Μπρυζ, Ελεύθερη μέρα
(Προαιρετική εκδρομή: Τουρναί, Λιλ, υπρ)
Ελεύθερη μέρα για βόλτες και επισκέψεις σε διάφορα αξιοθέατα
της πόλης. Επίσης, μπορείτε να ακολουθήσετε την προαιρετική
ολοήμερη εκδρομή μας σε δύο σπάνια επισκεπτόμενες
πόλεις του Βελγίου - την Τουρναί και την υπρ - καθώς και
στην πανέμορφη Γαλλική πόλη Λιλ. περιγραφή προαιρετικής
εκδρομής: Πρωινή αναχώρηση για την Τουρναί (Tournai), μια
από τις παλαιότερες πόλεις του Βελγίου, που είναι κτισμένη στις
όχθες του ποταμού Εσκώ (Σχέλντε). Άφιξη και ξενάγηση στην
πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε τον ρομανο-γοτθικό
Καθεδρικό ναό της Παναγίας και το κωδωνοστάσιο (Belfort)
που είναι τα παλαιότερα της χώρας και αποτελούν μνημεία
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. θα δούμε επίσης την
κεντρική πλατεία Grand Place με τα σιντριβάνια και τα όμορφα
καφέ, τη γέφυρα Pont des Trous κ.ά. Συνεχίζουμε για την Λιλ
(Lille), την τέταρτη μεγαλύτερη μητροπολιτική περιοχή της Γαλλίας
μετά το Παρίσι, τη Λυών και τη Μασσαλία (η χριστουγεννιάτικη
αγορά της πόλης παραμένει ανοιχτή έως τις 30/12). Φθάνοντας,
θα δούμε το εντυπωσιακό νεοκλασικό κτίριο της Όπερας, θα
περπατήσουμε στην παλιά πόλη με τα πλακόστρωτα σοκάκια, τα
χρωματιστά σπιτάκια και τα εντυπωσιακά κτίρια, θα φθάσουμε
στην πλατεία Général-de-Gaulle και θα έχουμε την ευκαιρία να
απολαύσουμε έναν καφέ, να δοκιμάσουμε τις τοπικές λιχουδιές
και να επισκεφθούμε τα γύρω μικρομάγαζα. Επιστρέφουμε στο
Βέλγιο και επισκεπτόμαστε μια ακόμα ιστορική πόλη, την υπρ
(Ypres), όπου στις 31 Αυγούστου 1917 γράφτηκε εκεί μια από τις
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πιο αιματηρές σελίδες του Α΄ παγκοσμίου πολέμου. Άφιξη αργά
το απόγευμα στην Μπρυζ. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Μπρυζ - Γάνδη - Αμβέρσα - Βρυξέλλες
Πρωινή αναχώρηση για την επιβλητική Γάνδη, όπου θα
επισκεφθούμε τον γοτθικό Καθεδρικό ναό του Saint Bavo (τοπικός
άγιος της Γάνδης του 7ου αιώνα, ο πρώτος ιεραπόστολος
στη Φλάνδρα και τη Γαλλία), 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 αναχωρήσουμε για
την Αμβέρσα (Antwerpen), τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του
Βελγίου και το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης μετά το
Αμβούργο και το Ρότερνταμ. Η Αμβέρσα είναι γνωστή και ως
"η πόλη των διαμαντιών", καθώς εκεί διακινείται ο μεγαλύτερος
αριθμός διαμαντιών στον κόσμο. Φθάνοντας, θα περιηγηθούμε
στο κέντρο της παλιάς πόλης με τα καλντερίμια και τα γραφικά
δρομάκια, τις γκαλερί τέχνης, τις σοκολατερί και τις μπουτίκ, τα
καφέ και τα εστιατόρια και θα φθάσουμε στην κεντρική πλατεία
Grote Markt, την μεγαλύτερη και ομορφότερη της πόλης, με το
Δημαρχείο, τα ιστορικά κτίρια των Συντεχνιών και τον περίφημο
Καθεδρικό ναό - τον πιο εντυπωσιακό της χώρας - που φιλοξενεί
ένα από τα διασημότερα έργα του Ρούμπενς, την "Αποκαθήλωση".
Συνεχίζουμε για τις Βρυξέλλες, όπου κατά τη διάρκεια της ξενάγησής
μας θα δούμε το καταπράσινο πάρκο Ηeysel με το ομώνυμο
θρυλικό στάδιο, την Mini-Europe, το βασιλικό παλάτι, την Κινέζικη
παγόδα, τον Γιαπωνέζικο πύργο και θα φωτογραφήσουμε την
πρωτότυπη αρχιτεκτονική κατασκευή του ATOMIUM. Περνώντας
από το σύγχρονο κέντρο της πόλης και προχωρώντας προς το
ιστορικό, θα δούμε το μπαρόκ Χρηματιστήριο, την αριστοκρατική
πλατεία Grand-Sablon, το παρκάκι-πίνακα ζωγραφικής Square
du Petit-Sablon και το νέο Δικαστικό Μέγαρο. Τακτοποίηση σε
ένα από τα ξενοδοχεία NH COLLECTION GRAND SABLON 4*
ή NH GRAND PLACE ARENBERG 4* ή NH LOUISE 4* (www.
nh-hotels.com). Το βράδυ θα περπατήσουμε με τον αρχηγό μας
στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Μπρυζ - Βρυξέλλες - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο. Νωρίς το μεσημέρι θα μεταβούμε στο
αεροδρόμιο των Βρυξελλών 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.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Αναχ.: 22, 29 ∆εκεµβρίου, 2 Ιανουαρίου - 5 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο

22, 29 ∆εκ.

2 Ιαν.

∆ίκλινο

755

645

3ο άτοµο έως 12 ετών

655

545

Μονόκλινο
995
845
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων: +€ 175
Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με AEGEAN
(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα).

περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑΒΡυΞΕΛΛΕΣ-ΑθΗΝΑ με AEGEAN • Τρεις διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο NH BRUGGE 4* στην Μπρυζ • Μία διανυκτέρευση
στις Βρυξέλλες σε ξενοδοχείο 4* της αλυσίδας NH
• 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: • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Είσοδοι
σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα • Ό,τι αναγράφεται ως
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Σαν Πωλ ντε Βάνς

ΓΑΛΛΙΑ
Νίκαια

πρός
Μ

ιλάνο
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Μόντε Κάρλο
Εζ

Αιξ-Αν-Προβάνς

Μονακό

Κάννες

Μασσαλία

ΓΑΛΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ - ΜΟΝΑΚΟ
Νίκαια, Μονακό, Εζ, Κάννες, Σαν Πωλ ντε Βανς, Αιξ-Αν-Προβάνς, Μασσαλία, Μιλάνο
1η μέρα: Αθήνα - Νίκαια, Ξενάγηση
Προαιρετική βραδινή επίσκεψη στο Μόντε Κάρλο
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για Νίκαια
(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. Ελεύθερος χρόνος για τα ψώνια ή τον καφέ μας.
Τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο HOLIDAY INN NICE
4* (www.holidayinn.com). Για το βράδυ σας προτείνουμε
(προαιρετικά, έξοδα ατομικά) μια επίσκεψη στο Μόντε Κάρλο.
2η μέρα: Νίκαια - Σαν Πωλ ντε Βανς - Κάννες - Νίκαια
Πρωινή αναχώρηση για το αριστοκρατικό χωριό Σαν Πωλ
ντε Βανς (Saint-Paul-de-Vence). Περιπλανηθείτε στα στενά
του σοκάκια με τα υπέροχα παλαιοπωλεία, αποδώστε φόρο
τιμής στον Μαρκ Σαγκάλ, πιείτε το ρόφημά σας στο ιστορικό
καφέ Le Tilleul και επισκεφθείτε το ίδρυμα Μεγκτ με την
πλούσια συλλογή έργων επιφανών καλλιτεχνών μοντέρνας
τέχνης. Μην παραλείψετε να δείτε τον πίνακα του Τιντορέτο,
"η Αγία Αικατερίνη της Αλεξάνδρειας", που φυλάσσεται
στην εκκλησία Conversion-de-Saint-Paul του 12ου αιώνα.
Επόμενος σταθμός μας, οι κοσμοπολίτικες Κάννες. Το κτίριο
του διασημότερου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του κόσμου,
η παραλιακή λεωφόρος Κρουαζέτ με τους φοίνικες και τα
πολυτελή ξενοδοχεία, αλλά και τα εντυπωσιακά "πλωτά
παλάτια" στο λιμάνι των Καννών, σίγουρα θα σας τραβήξουν
την προσοχή. Επιστροφή στη Νίκαια. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Νίκαια - Εζ, Μουσείο αρωμάτων Φραγκονάρ
Μονακό - Νίκαια
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για το μουσείο-εργαστήριο
αρωμάτων Φραγκονάρ (Fragonard) στο Εζ. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε το δεύτερο μικρότερο κρατίδιο του πλανήτη, το
πριγκιπάτο του Μονακό. θα ανέβουμε στον "βράχο" και στην
Παλιά Πόλη, όπου δεσπόζει το Ωκεανογραφικό μουσείο και θα
δούμε τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου με τους τάφους
της οικογένειας Γκριμάλντι. Η βόλτα μας θα ολοκληρωθεί στο
παλάτι. Επιστροφή στη Νίκαια. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Νίκαια - Αιξ-Αν-Προβάνς, Μασσαλία - Νίκαια
Πρωινή αναχώρηση για την "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 κ.ά. Το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για τη
Μασσαλία. Εκεί θα δούμε τα δίδυμα κάστρα-φυλάκια του
Αγίου Ιωάννη και του Αγίου Νικολάου, καθώς και τη Νοτρ
Νταμ ντε λα Γκαρντ, που βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο
της πόλης με θέα το Σατό Ντ' Ιφ, όπου φυλακίστηκε ο Κόμης
Μοντεκρίστο, σύμφωνα με το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου
Δουμά. Ελεύθερος χρόνος για μπουγιαμπέσα, βόλτες και
ψώνια στο πολυκατάστημα Γκαλερί Λαφαγιέτ. Επιστροφή
το απόγευμα στη Νίκαια. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Νίκαια - Μίλανο, Ξενάγηση
Πρωινή αναχώρηση για την οικονομική πρωτεύουσα
της Ιταλίας και το παγκόσμιο κέντρο μόδας, το Μιλάνο.
Άφιξη και πανοραμική ξενάγηση της πόλης, κατά τη
διάρκεια της οποίας θα δούμε το μεγαλύτερο γοτθικό
κτίριο της Ιταλίας, τον Καθεδρικό ναό (Ντουόμο), την
περίφημη σκεπαστή στοά Γκαλλερία Βιτόριο Εμμανουέλε
Β΄, το νεοκλασικό θέατρο της Σκάλας του Μιλάνου και το
μουσείο του. Χρόνος ελεύθερος για βόλτες και αγορές.
Κατευθυνθείτε στο εμπορικό κέντρο της πόλης, την Galleria
Vittorio Emanuele II με τη γυάλινη οροφή και στη συνέχεια
κινηθείτε βορειοανατολικά, προς τη Via Montenapoleone
και τους γύρω δρόμους, εκεί όπου βρίσκονται τα ακριβά
καταστήματα των μεγαλύτερων οίκων μόδας. Τακτοποίηση
σε ξενοδοχείο 4*. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Μιλάνο - Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος (ανάλογα με την ώρα πτήσης).
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.
Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΝΙΚΑΙΑ

ΕΖ

Αναχ.: 22, 29 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο

22 ∆εκ.

29 ∆εκ.

∆ίκλινο

695

775

3ο άτοµο έως 12 ετών

545

625

Μονόκλινο

895

1045

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-ΝΙΚΑΙΑ,
ΜΙΛΑΝΟ-ΑθΗΝΑ με απ΄ ευθείας πτήσεις της AEGEAN
AIRLINES • Πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* • Μπουφέ
πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις
βάσει προγράμματος • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτικής για τους εκδρομείς
έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
δεν περιλαμβάνονται: • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα
• Είσοδοι σε μουσεία και λοιπά αξιοθέατα • Ό,τι αναγράφεται ως
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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Στον Μαγικό Κόσµο της DISNEYLAND
1η μέρα: Αθήνα - Παρίσι, Ξενάγηση πόλης
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AIR FRANCE ή
AEGEAN για την γαλλική πρωτεύουσα, το Παρίσι. Άφιξη
και ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα
δούμε το Τροκαντερό (στάση 15-20΄), τον Πύργο του Άιφελ,
τη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, την Αψίδα του θριάμβου,
το Γκραν και το Πτι Παλαί, το Ινβαλίντ, τον Τάφο του
Ναπολέοντα, το υπουργείο Εξωτερικών (Εθνοσυνέλευση),
την Γέφυρα ντε λα Κονκόρτ, την Πλας ντε λα Κονκόρτ
(Ομονοίας), τους κήπους του Κεραμεικού, το Ορσέ, την L’
Οrangerie, την Ποντ Νεφ, το Ιλ ντε Λα Σιτέ, την επιβλητική
Παναγία των Παρισίων (στάση 30-45΄), το Καρτιέ Λατέν,
το Σαιν Ζερμαίν, τη Σορβόννη, το Πάνθεον, τους κήπους
του Λουξεμβούργου, τον Άγιο Σουλπίκιο, την παμπάλαια
εκκλησία St Germain de Pres, το διάσημο καφέ "Le Deux
Magots", την Όπερα Garnier κλπ. Μεταφορά, τακτοποίηση
σε ξενοδοχείο 3*, 4* και χρόνος ελεύθερος. Ακολουθείστε
(προαιρετικά) μια βραδινή κρουαζιέρα με τα περίφημα
μπατώ μους (bateaux mouches), που κυλούν απαλά στα
νερά του Σηκουάνα, δίνοντάς σας την ευκαιρία να δείτε το
Παρίσι φωταγωγημένο και ανεβείτε μαζί μας στον λόφο
της Μονμάρτρης (Montmartre) με την απίστευτη θέα, την
μοναδική Σακρ Κερ (Sacre Coeur), το σπίτι του Σαλβαντόρ
Νταλί και την πλατεία με τους υπαίθριους ζωγράφους.

Ρέμπραντ, του Ελ Γκρέκο κ.ά. Τέλος, θα επισκεφθούμε το
μουσείο-εργαστήριο αρωμάτων Φραγκονάρ (Fragonard),
που στεγάζεται σε ένα από τα πιο όμορφα κτίρια της "Πόλης
του Φωτός" και στο παρελθόν είχε φιλοξενήσει μεγάλες
προσωπικότητες, όπως η Μαρία Κάλλας. Μυηθείτε στα
μυστικά της αρωματοποιίας και εμπιστευθείτε την όσφρησή
σας για τις αγορές σας. Για το βράδυ σας προτείνουμε
να περπατήσετε στις καλλιτεχνικές γειτονιές γύρω από
το Σαιν Ζερμαίν ντε Πρε με την ομώνυμη εκκλησία και τα
αριστοκρατικά καφέ, όπως το "Le Deux Magots" και το "De
Flore" και να πιείτε το ποτό σας στο μπαρ "Alcazar".

2η μέρα: Παρίσι, Βερσαλλίες, Λούβρο, Μουσείο αρωμάτων
Φραγκονάρ
Πρωινή αναχώρηση για τα πανέμορφα Ανάκτορα των
Βερσαλλιών (30 χιλιόμετρα από το Παρίσι), όπου κατά
τη διάρκεια της ξενάγησής μας θα δούμε τα βασιλικά
διαμερίσματα, την αίθουσα των κατόπτρων, όπου
υπογράφηκε το 1919 η περίφημη συνθήκη των Βερσαλλιών
κ.ά. Χρόνος ελεύθερος για να επισκεφθείτε τους υπέροχους
βασιλικούς κήπους (από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης)
με τα πολλά σιντριβάνια και αγάλματα με θέματα από την
ελληνική μυθολογία. Επιστροφή στην πόλη και ξενάγηση
στο περίφημο μουσείο του Λούβρου, όπου θα δούμε
την Ελληνική πτέρυγα με την Νίκη της Σαμοθράκης, την
Αφροδίτη της Μήλου, τμήμα από μετόπη του Παρθενώνα
κλπ., καθώς και την πτέρυγα με τους πίνακες σημαντικών
ζωγράφων, όπως του Λεονάρντο Ντα Βίντσι (Τζοκόντα), του
Ντελακρουά (Σφαγή της Χίου), του Νταβίντ, του Βερονέζε,
του Ραφαήλ, του Γκόγια, του Ρούμπενς, του Τιτσιάνο, του

4η-5η μέρα: Παρίσι - Disneyland
Πρωινή αναχώρηση για τον μαγικό κόσμο της Disneyland
(32 χιλιόμετρα από το Παρίσι). Το πανέμορφο αυτό πάρκο
άνοιξε τις πύλες του τον Απρίλιο του 1992 και από τον
Μάρτιο του 2002 εγκαινιάστηκε και το νέο πάρκο με τα
περίφημα στούντιο της Μέτρο Γκόλντεν. Ταξιδέψτε με τους
πειρατές της Καραϊβικής ή τον Ιντιάνα Τζόουνς στην "Χώρα
της Περιπέτειας", χαθείτε στο άπειρο με ένα διαστημόπλοιο
στο "Βουνό του Διαστήματος". Συναντήστε τον Μίκυ, τον
Ντόναλντ, τον Πινόκιο, τη Χιονάτη και τους εφτά νάνους
στη "Χώρα της Φαντασίας", απολαύστε υπέροχα θεάματα
και σόου που κόβουν την ανάσα. Καλή διασκέδαση στην
χώρα του παραμυθιού! Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο MAGIC
CIRCUS 4*. Ημέρες ελεύθερες μέσα στα πάρκα.
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3η μέρα: Παρίσι, Ελεύθερη μέρα
Απολαύστε την μητροπολιτική πλευρά της γαλλικής
πρωτεύουσας, τις απαστράπτουσες μπουτίκ της Faubourg
St. Honore και Avenue Montagne ή, αν θέλετε έναν ζεστό
μυρωδάτο γαλλικό καφέ, καθίστε στο "Avenue", όπου θα
συναντήσετε τους ομορφότερους ανθρώπους της πόλης.
Επισκεφθείτε επίσης τα πασίγνωστα πολυκαταστήματα
"Gallerries Lafayette" και "Printemps". Οι μυρωδιές από τις
πολυάριθμες boulangerie με τις ολόφρεσκες μπαγκέτες και
τα ζεστά κρουασάν, όπως και το γνωστό "Cafe de la Paix"
που λάτρευε ο Σαρτρ, μας προκαλούν για μια στάση. Το
βράδυ περίπατος στην γραφική Σανς Ελυζέ.

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

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

Αναχ.: 22,23,24,28,30,31 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες
IBIS CLICHY - Παρίσι
HOLIDAY INN OPERA - Παρίσι
Τιµή κατ’ άτοµο MAGIC CIRCUS Disneyland MAGIC CIRCUS Disneyland
DREAM CASTLE
DREAM CASTLE
2 Ενήλικες
1990
2200
3 Ενήλικες
4 Ενήλικες
1 Ενήλικας + 1 Παιδί
1 Ενήλικας + 2 Παιδιά
2 Ενήλικες + 1 Παιδί
3 Ενήλικες + 1 Παιδί

2865
3680
1970
2665
2685
3660
3515

3180
4090
2180
2910
2930
4070
4050

2 Ενήλικες + 2 Παιδιά
Για τις αναχωρήσεις της Πρωτοχρονιάς υπάρχει επιβάρυνση
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: + € 165

περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΠΑΡΙΣΙΑθΗΝΑ με AIR FRANCE ή AEGEAN • Τρεις διανυκτερεύσεις
σε ξενοδοχείο 3*, 4* στο Παρίσι σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο
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 πόλεων πληρωτέοι στην
Αθήνα • Είσοδοι σε μουσεία (Λούβρο: € 25-28, Βερσαλλίες: € 1923,), μνημεία και λοιπά αξιοθέατα • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά •
Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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GALERIES LAFAYETTE

Π Α ΡΙΣ Ι - D ISN EYLAND
1η μέρα: Αθήνα - Παρίσι, Ξενάγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για
Παρίσι. Άφιξη και ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια
της οποίας θα δούμε το Τροκαντερό (στάση 15-20΄), τον
Πύργο του Άιφελ, τη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, την
Αψίδα του θριάμβου, το Γκραν και Πτι Παλαί, το Ινβαλίντ,
τον Τάφο του Ναπολέοντα, το υπουργείο Εξωτερικών
(Εθνοσυνέλευση), την Γέφυρα ντε λα Κονκόρτ, την Πλας
ντε λα Κονκόρτ (Ομονοίας), τους κήπους του Κεραμεικού,
το Ορσέ, την L’ Οrangerie, την Ποντ Νεφ, το Ιλ ντε Λα
Σιτέ, την επιβλητική Παναγία των Παρισίων (στάση 3045΄), το Καρτιέ Λατέν, το Σαιν Ζερμαίν, τη Σορβόννη, το
Πάνθεον, τους κήπους του Λουξεμβούργου, τον Άγιο
Σουλπίκιο, την παμπάλαια εκκλησία St Germain de Pres,
το διάσημο καφέ "Le Deux Magots", την Όπερα Garnier
κ.ά. Μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο CROWNE
PLAZA REPUBLIQUE 4* (www.ihg.com) ή στο MARRIOTT
AMBASSADOR OPERA 4* (www.marriott.com) ή στο
RONCERAY OPERA 3* (www.hotelroncerayopera.com)
και χρόνος ελεύθερος. Ακολουθείστε (προαιρετικά)
μια βραδινή κρουαζιέρα με τα περίφημα μπατώ μους
(bateaux mouches), που κυλούν απαλά στα νερά του
Σηκουάνα, δίνοντάς σας την ευκαιρία να δείτε το Παρίσι
φωταγωγημένο και ανεβείτε μαζί μας στον λόφο της
Μονμάρτρης (Montmartre) με την απίστευτη θέα, την
μοναδική Σακρ Κερ (Sacre Coeur), το σπίτι του Σαλβαντόρ
Νταλί και την πλατεία με τους υπαίθριους ζωγράφους.
2η μέρα: Παρίσι, Βερσαλλίες, Λούβρο, Μουσείο αρωμάτων
Φραγκονάρ
Πρωινή αναχώρηση για τα πανέμορφα Ανάκτορα των
Βερσαλλιών (30 χιλιόμετρα από το Παρίσι). Εδώ θα
δούμε τα βασιλικά διαμερίσματα, την αίθουσα των
κατόπτρων, όπου υπογράφηκε το 1919 η περίφημη
συνθήκη των Βερσαλλιών κ.ά. Χρόνος ελεύθερος για να
επισκεφθείτε τους υπέροχους βασιλικούς κήπους (από
τους μεγαλύτερους της Ευρώπης) με τα πολλά σιντριβάνια
και αγάλματα με θέματα από την ελληνική μυθολογία.
Επιστροφή στην πόλη και ξενάγηση στο περίφημο μουσείο
του Λούβρου, όπου θα δούμε την Ελληνική πτέρυγα
με την Νίκη της Σαμοθράκης, την Αφροδίτη της Μήλου,
τμήμα από μετόπη του Παρθενώνα κλπ., καθώς και την
πτέρυγα με τους πίνακες σημαντικών ζωγράφων, όπως
του Λεονάρντο Ντα Βίντσι (Τζοκόντα), του Ντελακρουά
(Σφαγή της Χίου), του Νταβίντ, του Βερονέζε, του Ραφαήλ,
του Γκόγια, του Ρούμπενς, του Τιτσιάνο, του Ρέμπραντ,

του Ελ Γκρέκο κ.ά. Τέλος, θα επισκεφθούμε το μουσείοεργαστήριο αρωμάτων Φραγκονάρ (Fragonard), που
στεγάζεται σε ένα από τα πιο όμορφα κτίρια της "Πόλης
του Φωτός" και στο παρελθόν είχε φιλοξενήσει μεγάλες
προσωπικότητες, όπως η Μαρία Κάλλας. Μυηθείτε
στα μυστικά της αρωματοποιίας και εμπιστευθείτε την
όσφρησή σας για τις αγορές σας. Για το βράδυ σας
προτείνουμε να περπατήσετε στις καλλιτεχνικές γειτονιές
γύρω από το Σαιν Ζερμαίν ντε Πρε με την ομώνυμη
εκκλησία και τα αριστοκρατικά καφέ, όπως το "Le Deux
Magots" και το "De Flore" και να πιείτε το ποτό σας στο
μπαρ "Alcazar".
3η μέρα: Παρίσι, Ελεύθερη μέρα
(Προαιρετική εκδρομή στη Νορμανδία)
Απολαύστε την μητροπολιτική πλευρά της γαλλικής
πρωτεύουσας, τις απαστράπτουσες μπουτίκ της Faubourg
St. Honore και Avenue Montagne ή, αν θέλετε έναν ζεστό
μυρωδάτο γαλλικό καφέ, καθίστε στο "Avenue", όπου
θα συναντήσετε τους ομορφότερους ανθρώπους της
πόλης. Εναλλακτικά, μπορείτε να συμμετάσχετε στην
προαιρετική μας εκδρομή στη Νορμανδία (έξοδα ατομικά),
με επισκέψεις στην μεσαιωνική Ονφλέρ και το γραφικό
λιμανάκι της, καθώς και στην μεσαιωνική ειδυλλιακή
Ντωβίλ, που μαζί με την δίδυμή της Τρουβίλ, αποτελούν

το καμάρι της κοσμοπολίτικης ακτής. Επιστροφή αργά το
απόγευμα στο ξενοδοχείο.
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 - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος (ανάλογα με την ώρα πτήσης) για
βόλτες, επισκέψεις σε μουσεία και αγορές - επισκεφθείτε
τα πασίγνωστα πολυκαταστήματα "Gallerries Lafayette"
και "Printemps". Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για
την Αθήνα.
Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές και επισκέψεις
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά,
χωρίς να παραληφθεί κάτι • Το τετραήμερο πρόγραμμα έχει
μία λιγότερη ελεύθερη μέρα και το εξαήμερο μία επιπλέον
ελεύθερη μέρα • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 3 Ιανουαρίου - 4 µέρες
22,23,26,30 ∆εκεµβρίου, 2 Ιανουαρίου - 5 µέρες / 21, 22, 28, 29 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο

∆ίκλινο
3ο άτ. έως 12 ετών
3ο και 4ο άτ. έως 12
ετών σε family room
Μονόκλινο

RONCERAY OPERA 3*

CROWNE PLAZA REPUBLIQUE 4*

MARRIOTT AMBASSADOR
OPERA 4*
4 µέρες 5 µέρες 6 µέρες
675
745
845
625
695
795

4 µέρες
575
-

5 µέρες
645
-

6 µέρες
695
-

4 µέρες
625
435

5 µέρες
695
445

6 µέρες
785
485

-

-

-

495

525

585

-

-

-

765

875

975

825

975

1095

885

1025

1195

Για τις αναχωρήσεις 28, 29, 30/12 δεν υπάρχει δυνατότητα διαμονής στα ξενοδοχεία RONCERAY OPERA και MARRIOTT AMBASSADOR
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-ΠΑΡΙΣΙ-ΑθΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • Τρεις, τέσσερις ή πέντε 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 • Φ.Π.Α.
δεν περιλαμβάνονται: • 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 • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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ΡΩΜΗ

ΑΣΙΖΗ

ΡΩΜΗ , ΒΑΤΙΚΑΝΟ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ - CASTELLI ROMANI
(Περούτζια, Ασίζη)
1η μέρα: Αθήνα - Ρώμη, Ξενάγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ρώμη με AEGEAN
ή ALITALIA. Άφιξη και ξενάγηση στην "Αιώνια Πόλη", κατά
τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την εκκλησία του Αγίου
Παύλου έξω από τα τείχη, την Πυραμίδα, τις θέρμες του
Καρακάλα, την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Λατερανού,
την περίφημη εκκλησία Σάντα Μαρία Ματζόρε, το Κολοσσαίο
και τις Αυτοκρατορικές Αγορές. Περνώντας από τον λόφο του
Καπιτωλίου, θα διασχίσουμε την πλατεία Βενετίας, όπου 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 EMPIRE PALACE
4* (www.empirepalacehotel.com) ή στο CICERONE 4* (www.
hotelcicerone.com). προαιρετική βραδινή περιήγηση στα
σημαντικότερα αξιοθέατα της ρώμης και μεταφορά στη
συνοικία των καλλιτεχνών Trastevere. Επιστροφή αργά το
βράδυ στα ξενοδοχεία μας. 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. Χρόνος ελεύθερος
για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης, βόλτες στο ιστορικό της
κέντρο και στην πλούσια αγορά της. Επιστροφή στα ξενοδοχεία.
3η μέρα: Ρώμη, Εκδρομή στην Φλωρεντία
Πρωινή αναχώρηση για μια ημερήσια εκδρομή στην
πρωτεύουσα της Τοσκάνης, την υπέροχη Φλωρεντία.
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, Ελεύθερη μέρα
Προαιρετική εκδρομή: Περούτζια, Ασίζη
Ελεύθερη μέρα στη Ρώμη για βόλτες, επισκέψεις σε μουσεία
και διάφορα αξιοθέατα ή και για ψώνια. Επίσης, μπορείτε να
ακολουθήσετε την προαιρετική μας εκδρομή σε Περούτζια
και Ασίζη. περιγραφή προαιρετικής εκδρομής: Πρωινή
αναχώρηση για την αριστοκρατική, εναλλακτική πρωτεύουσα
της Ούμπρια, την Περούτζια, με το μοναδικό στον κόσμο
Πανεπιστήμιο στο οποίο φοιτούν φοιτητές από 86 διαφορετικές

Αναχ.: 3 Ιανουαρίου - 4 µέρες / 22, 23, 24, 26, 29, 30 ∆εκεµβρίου, 2 Ιανουαρίου - 5 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο

CICERONE 4*

EMPIRE PALACE 4*

NH VITTORIO VENETO 4* sup

4 µέρες

5 µέρες

4 µέρες

5 µέρες

4 µέρες

5 µέρες

∆ίκλινο

475

525

535

595

595

655

3ο άτοµο έως 12 ετών

425

475

485

545

545

605

Μονόκλινο

575

655

655

755

755

865

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)
Για τις αναχωρήσεις 29, 30/12 υπάρχει επιβάρυνση: + € 150/άτομο
15, 29 Νοεμβρίου, 13, 20 Δεκεμβρίου 4 μέρες από € 365
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χώρες, με μία από τις πιο γνωστές πλατείες της Ιταλίας, την
Piazza 4 Novembre, όπου βρίσκεται το Palazzo dei Priori του
13ου αιώνα με υπέροχα έργα τέχνης, καθώς και η Fontana
Maggiore, το μνημειώδες σιντριβάνι του 13ου αιώνα που
κατασκευάστηκε για να γιορτάσουν την άφιξη του νερού στο
νεόδμητο υδραγωγείο, με τις μυρωδιές από το φημισμένο
της μανιτάρι Ταρτούφο να διαχέονται στα μεσαιωνικά στενά
της, η πόλη είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο πως θα σας
γοητεύσει! Μετά την περιήγησή μας θα συνεχίσουμε για την
Ασίζη. Κτισμένη πάνω σε λόφο, η πόλη με το μεσαιωνικό
και αναγεννησιακό της χρώμα, είναι γενέτειρα του Αγίου
Φραγκίσκου, του επονομαζόμενου "Φτωχούλη του θεού",
ενός εκ των προστατών της Ιταλίας. Η Ασίζη φημίζεται επίσης
για τα ρομαντικά και γραφικά στενά της στο επιβλητικό
κάστρο Rocca Maggiore, για τη διπλή Βασιλική εκκλησία του
Αγίου Φραγκίσκου, όπου βρίσκεται ο τάφος του και κάποιες
νωπογραφίες του Τζιότο, για τη Βασιλική της Αγίας Κλάρας,
από τις πρώτες που ακολούθησαν τον Άγιο Φραγκίσκο, καθώς
και για την εκπληκτική θέα στην καταπράσινη κοιλάδα της
Ούμπρια! Περιήγηση στην πόλη και επιστροφή στη Ρώμη.
5η μέρα: Ρώμη - Εκπτωτικό χωριό Castelli Romani - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για το εκπτωτικό χωριό Castelli Romani,
Η
όπου μπορείτε να πραγματοποιήσετε αγορές επώνυμων ειδών
με έκπτωση έως και 70%. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση
για την Αθήνα.
Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι • Στο τετραήμερο πρόγραμμα παραλείπεται η
4η μέρα • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΡΩΜΗ-ΑθΗΝΑ
με AEGEAN ή ALITALIA • Τρεις ή τέσσερις διανυκτερεύσεις σε
ξενοδοχείο της επιλογής σας • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
• Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο της Ρώμης • ξενάγηση στην
πόλη της ρώμης • ξενάγηση στα Μουσεία του Βατικανού και
στην Βασιλική του Αγίου πέτρου • ημερήσια εκδρομή στην
Φλωρεντία • εκδρομή στο εκπτωτικό χωριό Castelli Romani
• Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
και ταξιδιωτική έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
δεν περιλαμβάνονται: • 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 αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΪΝΑ

ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΝΤ

ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ
Τεργέστη, Λίµνη Μπλεντ, Σπήλαια Ποστόινα
ΔΩΡΟ: το Χριστουγεννιάτικο δείπνο-μπουφέ!
1η μέρα: Αθήνα - Βενετία - Τεργέστη
Λιουμπλιάνα (Σλοβενία)
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βενετία.
Φθάνοντας, θα αναχωρήσουμε 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. Στη συνέχεια θα
αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα της Σλοβενίας, την
πανέμορφη Λιουμπλιάνα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Λιουμπλιάνα, Περιήγηση Πόλης
Σήμερα θα περιηγηθούμε στην μεσαιωνική πανέμορφη
παλιά πόλη στις όχθες του ομώνυμου ποταμού, όπου θα
δούμε την πλατεία Πρέσερεν με έντονο το Ιταλικό στυλ,
τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου, τη γέφυρα των
Δράκων, το Δημαρχείο κ.ά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Λιουμπλιάνα, Λίμνη Μπλεντ
Πρωινή αναχώρηση για το Μπλεντ με την πανέμορφη
λίμνη του και το μοναδικό νησάκι της χώρας στο κέντρο
της. Βόλτα με πλοιάριο στα σμαραγδένια νερά της λίμνης
(καιρού επιτρέποντος) και επίσκεψη στο εκπληκτικό
κάστρο του Μπλεντ, απ΄ όπου θα απολαύσουμε τη
μαγευτική θέα της γύρω περιοχής. Χρόνος ελεύθερος
και επιστροφή αργά το απόγευμα στη Λιουμπλιάνα.
Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Λιουμπλιάνα - Σπήλαια Ποστόινα - Βενετία
Πρωινή αναχώρηση για τα μεγαλόπρεπα και εντυπωσιακά
σπήλαια της Ποστόινα με τους σταλακτίτες και σταλαγμίτες
να σχηματίζουν καταπληκτικές παραστάσεις. Με ειδικό
τραινάκι θα διασχίσουμε ένα μεγάλο τμήμα του σπηλαίου
(περίπου 3,2 χλμ.) και θα απολαύσουμε τον μοναδικό
φαντασμαγορικό εσωτερικό διάκοσμο με σταλακτίτες και
σταλαγμίτες διαφόρων σχημάτων και αποχρώσεων. ςτη
μεγάλη αίθουσα των συναυλιών μέσα στο σπήλαιο,
θα παρακολουθήσουμε τη ζωντανή αναπαράσταση
της Γέννησης του Θεανθρώπου. Ελεύθερος χρόνος και
αναχώρηση για την περιοχή Μέστρε της Βενετίας. Άφιξη
αργά το απόγευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Βενετία, Περιήγηση
Πρωινή περιήγηση στην Γαληνοτάτη, όπως ονομαζόταν η
Βενετία κατά την περίοδο της κυριαρχίας της. Μεταφορά
στο Τρονκέτο, απ΄ όπου θα αναχωρήσουμε με βαπορέτο
για την φημισμένη Πιάτσα Σαν Μάρκο, το "ωραιότερο
σαλόνι της Ευρώπης" κατά τον Ναπολέοντα. Εκεί θα
δούμε την ομώνυμη εκκλησία με τους πέντε τρούλους, το
παλάτι των Δόγηδων, τον Πύργο του Ρολογιού, τις παλιές
φυλακές, την περίφημη Γέφυρα των Στεναγμών και θα
καταλήξουμε σε ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής
Murano. Χρόνος ελεύθερος για καφέ ή κοκτέιλ Μπελίνι, το
εθνικό ποτό του Βένετο, στο πασίγνωστο Φλοριάν στην
πλατεία του Αγίου Μάρκου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Βενετία - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση
επιστροφής στην Αθήνα.
Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΒΕΝΕΤΙΑ

ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ

Αναχ.: 22 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο

595

3ο άτοµο έως 12 ετών

545

Μονόκλινο

745

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων: + € 150

περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Βενετία-Αθήνα
με AEGEAN • Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Radisson
Blu Plaza Hotel Ljubljana 4* ή παρόμοιο στη Λιουμπλιάνα • Δύο
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Plaza 4* ή παρόμοιο στο Μέστρε
(περιφερειακά της Βενετίας) • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
• Δώρο: το Χριστουγεννιάτικο δείπνο-μπουφέ! • Εκδρομές,
περιηγήσεις, επισκέψεις βάσει προγράμματος • Έμπειρος
αρχηγός-συνοδός του γραφείου • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και
ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών
δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, λοιπά
αξιοθέατα • Check points: €20/άτομο • Βαπορέττο στη Βενετία:
€15/άτομο (πληρωτέο τοπικά) • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Ό,τι
αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
ΠΡΑΓΑ

ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ

ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ (ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ)
• Ξενάγηση της Παλιάς Πόλης της Πράγας και της Καστρούπολης με γεύμα • Δίωρη Κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα με γεύμα • Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ με γεύμα
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 δούμε το
εντυπωσιακό κάστρο Χρατσάνι, τον ναό του Αγίου Βίτου,

το παλάτι, το χρυσό δρομάκι των αλχημιστών και το
περίφημο Λορέττο. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε μια
δίωρη κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα με μπουφέ
γεύμα, θαυμάζοντας τις ομορφιές της Πράγας από άλλη
οπτική. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.
Για το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε
μια παράσταση Μαύρου θεάτρου, που στηρίζεται
στην παντομίμα και τον εκπληκτικό συντονισμό των
ηθοποιών - ένα θέαμα που θα δείτε μόνο στην Πράγα - ή
να διασκεδάσετε σε κάποιο από τα πολλά τζαζ κλαμπ ή
μπιραρίες της πόλης.
3η μέρα: Πράγα, Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ
Πρωινή οδική αναχώρηση για την πανέμορφη λουτρόπολη
Κάρλοβυ Βάρυ (Karlovy Vary/Karlsbad, 110 χιλιόμετρα),
με τις φημισμένες ιαματικές της πηγές. Τον 14ο αιώνα
ονομάστηκε "Βασιλική Πόλη" από τον αυτοκράτορα
Κάρολο Δ΄ και έκτοτε καθιερώθηκε ως τόπος συνάντησης
προσωπικοτήτων των γραμμάτων, των τεχνών και της
πολιτικής - διάσημοι επισκέπτες του υπήρξαν ο τσάρος
Πέτρος ο Μέγας, ο Γκαίτε, ο Πούσκιν, ο Μπετόβεν, ο
Μπαχ, ο Βάγκνερ, ο Μαρξ κ.ά. Στη διάρκεια της ξενάγησής
μας θα εντυπωσιαστούμε από το πράσινο της κοιλάδας,
τα γάργαρα νερά του ποταμού Τέπλα και τα υπέροχα
αναγεννησιακού ρυθμού κτίρια της μεγαλόπρεπης αυτής
πόλης. Μπορείτε να επισκεφθείτε τη ρώσικη εκκλησία με
τους χρυσούς τρούλους και να απολαύσετε τον καφέ σας
στο υπέροχο ξενοδοχείο Πουπ του 17ου αιώνα. Γεύμα σε
τοπικό εστιατόριο και επιστροφή στην Πράγα.

4η μέρα: Πράγα
Προαιρετική εκδρομή στο Τσέσκυ Κρουμλόβ
Σήμερα θα απολαύσουμε μια ολοήμερη προαιρετική
εκδρομή (έξοδα ατομικά) στα νότια της Πράγας, όπου θα
θαυμάσουμε το μεσαιωνικό διαμάντι της Τσεχίας, την
πανέμορφη καστροπολιτεία Τσέσκυ Κρουμλόβ (Český
Krumlov, 170 χιλιόμετρα) - ονομασία που προέρχεται από το
λατινικό Κρουμνάου ή την αρχαία γερμανική Κρουμπενόουε.
Κτισμένο γύρω στο 1250 σε μια μαγευτική τοποθεσία στην
καμπή του Μολδάβα, το κάστρο - το οποίο είναι ένα από
τα μεγαλύτερα της Βοημίας - κατοικείτο μέχρι τα μέσα του
19ου αιώνα. Το 1950 περιήλθε στο τσέχικο κράτος και
ανακηρύχθηκε Εθνικό Μνημείο. Αργότερα συμπεριελήφθη
στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της
UNESCO. Φθάνοντας, θα δούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατά
του, όπως την πλατεία της παλιάς πόλης, την εκκλησία του
Αγίου Βίτου κ.ά. και θα καταλήξουμε σε ένα από τα ψηλότερα
σημεία του, για να απολαύσουμε την εκπληκτική θέα. Εδώ,
θα βρείτε καταστήματα με ωραιότατα χειροτεχνήματα,
ξυλόγλυπτα, γυάλινα ή κρυστάλλινα αντικείμενα.
5η μέρα: Πράγα - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.
Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς
να παραλειφθεί κάτι • Το τετραήμερο πρόγραμμα έχει
μία διανυκτέρευση λιγότερη • Τελικό πρόγραμμα με το
ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 22, 23, 24, 29, 30 ∆εκεµβρίου, 2 Ιανουαρίου - 5 µέρες, 26 ∆εκεµβρίου - 4 µέρες
ANDELS 4*
AMARILLIS 4*
ESPLANADE 5*
JOSEL 4*sup
OCCIDENTAL 4*
ADRIA 4*
INTERCONTINENTAL 5*
4 µέρες
5 µέρες
4 µέρες
5 µέρες
4 µέρες
5 µέρες
4 µέρες
5 µέρες
∆ίκλινο
555
595
585
635
615
675
655
725
3ο άτοµο έως 12 ετών
495
535
535
585
525
595
615
575
Μονόκλινο
655
795
685
775
735
855
875
995
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: +€ 150 - Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
Στις αναχωρήσεις 29,30 /12 υπάρχει επιβάρυνση: + € 100/άτομο
περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΠΡΑΓΑ-ΑθΗΝΑ με AEGEAN (τακτικές ή ναυλωμένες πτήσεις) • Τρεις, τέσσεριςδιανυκτερεύσεις 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: • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα • Ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα ή ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
Τιµή κατ’ άτοµο
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ
Κάρλοβυ Βάρυ

Πράγα

Μολδάβας

ΤΣΕΧΙΑ

Τσέσκυ Κρουμλόβ
Δάση Βιέννης
Μάγιερλινγκ

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Βιέννη
Μπάντεν

Μπρατισλάβα

Έστεργκομ
Βουδαπέστη

Βίσεγκραντ
Άγιος
Ανδρέας

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

ΠΡΑΓΑ - ΒΙΕΝΝΗ
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ
• Ξενάγηση της Παλιάς Πόλης της Πράγας και της Καστρούπολης με γεύμα • Δίωρη Κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα με γεύμα • Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ με γεύμα
• Επίσκεψη στην πανέμορφη καστροπολιτεία Τσέσκυ Κρουμλόβ με γεύμα • Εκδρομή στα Δάση της Βιέννης και στην κοσμική λουτρόπολη Μπάντεν • Επίσκεψη στην Μπρατισλάβα,
την πρωτεύουσα της Σλοβακίας • Ξενάγηση στην Βουδαπέστη με γεύμα • Επίσκεψη στα Παραδουνάβια Χωριά Άγιος Ανδρέας, Έστεργκομ, Βίσεγκραντ με γεύμα
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 πόλης 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 δούμε 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 θαυμάσουμε 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 την γιορτινή Βιέννη.
5η μέρα: Βιέννη, Ξενάγηση πόλης, Ανάκτορα Σενμπρούν,
Εκδρομή στα Δάση της Βιέννης, Μάγιερλινγκ, Μπάντεν
Κατά τη διάρκεια της πρωινής μας ξενάγησης στην πόλη θα δούμε
την περίφημη κρατική Όπερα, το Δημαρχείο, τα μουσεία Φυσικής
Ιστορίας και Καλών Τεχνών, το θέατρο, το Πανεπιστήμιο,
το Κοινοβούλιο, την εντυπωσιακή Βοτιβκίρχε, τα ανάκτορα
Χόφμπουργκ, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου κ.ά. Αφού
επισκεφθούμε τα ανάκτορα Σενμπρούν, θα αναχωρήσουμε
για τα χιλιοτραγουδισμένα Βιεννέζικα Δάση. Στην περιοχή του
Μάγιερλινγκ θα δούμε το κυνηγετικό περίπτερο, γνωστό από
το τραγικό ειδύλλιο του πρίγκιπα Ροδόλφου, μοναχογιού του
αυτοκράτορα Φραγκίσκου Ιωσήφ Α' και της αυτοκράτειρας Σίσυ,
με την 17χρονη βαρόνη Μαρία Βετσέρα. Συνεχίζουμε για την
κοσμική λουτρόπολη Μπάντεν με τον καταπράσινο περίγυρο.
Επιστροφή στη Βιέννη.
6η μέρα: Βιέννη - Μπρατισλάβα, Ξενάγηση
Βουδαπέστη, Ξενάγηση
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σλοβακίας, την
Μπρατισλάβα, μια μικρή όμορφη μεσαιωνική πόλη κτισμένη σε
κομβικό σημείο, δίπλα από την Αυστρία, την Ουγγαρία και την
Τσεχία. Σύντομη περιπατητική ξενάγηση και 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 της παλιάς πόλης Βάτσι Ούτσα (Vaci Utca) ή
στην πολυσύχναστη λεωφόρο Αντράσυ.
7η μέρα: Βουδαπέστη, Παραδουνάβια Χωριά Άγιος Ανδρέας,
Έστεργκομ, Βίσεγκραντ
Σήμερα μας περιμένει μια όμορφη εκδρομή κατά μήκος του

Δούναβη. Επίσκεψη στο χωριό των καλλιτεχνών Άγιος Ανδρέας
(Σενταντρέ), όπου θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα γραφικά
δρομάκια, θα δούμε τη μικρή ορθόδοξη εκκλησία και το μουσείο
της φημισμένης γλύπτριας Μάργκριτ Κόβατς. Συνεχίζουμε κατά
μήκος του Δούναβη για την πρώτη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το
Έστεργκομ, όπου θα επισκεφθούμε τον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό
ναό, που είναι από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης. Ακολουθεί
το Βίσεγκραντ, όπου θα έχουμε γεύμα στο παραδοσιακό
αναγεννησιακό εστιατόριο . Επιστροφή στη Βουδαπέστη.
8η μέρα: Βουδαπέστη - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα.
Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί
κάτι • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 21, 22 ∆εκεµβρίου - 8 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο

795

3ο άτοµο έως 12 ετών

695

Μονόκλινο

995

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: +€ 175
Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140
(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα).
περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑΠΡΑΓΑ, 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: • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και
λοιπά αξιοθέατα • Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων/
δείπνων • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Ό,τι αναγράφεται ως
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ

Βιέννη

ΑΥΣΤΡΙΑ

Έστεργκομ

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Βίσεγκραντ
Άγιος Ανδρέας
Βουδαπέστη

ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑ∆ΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ
1η μέρα: Αθήνα - Βουδαπέστη, Ξενάγηση πόλης,
Χριστουγεννιάτικη αγορά
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για την
πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, την υπέροχη Βουδαπέστη. Η πόλη
είναι κτισμένη στις δύο όχθες του ποταμού Δούναβη - η Βούδα
απλώνεται στους λόφους της δυτικής όχθης, ενώ η σημαντικά
μεγαλύτερη Πέστη εκτείνεται στην ανατολική όχθη. Άφιξη και
ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε τον
επιβλητικό Καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, τη θαυμαστή
εκκλησία του Ματθαίου (Matyas) όπου στέφονταν οι βασιλιάδες,
την στολισμένη με υπέροχα αγάλματα Πλατεία των Ηρώων, την
Όπερα, το υπέροχο νεογοτθικό Κοινοβούλιο (εξωτερικά), τον λόφο
Γκέλερτ με τη μοναδική θέα και τον Πύργο των Ψαράδων με τους
επτά πύργους πάνω στα μεσαιωνικά τείχη, από όπου η θέα της
πόλης με τις πολλές και επιβλητικές γέφυρες και το νησάκι της
Μαργαρίτας στο μέσον του Δούναβη, είναι πραγματικά εκπληκτική.
Μεταφορά σε ένα από τα επιλεγμένα ξενοδοχεία: MARRIOTT 5*
σε δωμάτια με θέα στον Δούναβη ή στο INTERCONTINENTAL
5* deluxe (www.ichtelsgroup.com) σε δωμάτια με θέα στον
Δούναβη ή στο COURTYARD by MARRIOTT 4* (www.marriott.
com) ή στο NOVOTEL CENTRUM 4* (www.novotelcentrum.
com), ή στο MERCURE CORONA 4* ( www.accorhotels.com ).
Το υπόλοιπο της ημέρας στη διάθεσή σας για να περιπλανηθείτε
στην Χριστουγεννιάτικη αγορά της Βουδαπέστης στην πλατεία
Vorosmarty, όπου μπορείτε να θαυμάσετε τα χειροποίητα προϊόντα
και να απολαύσετε παραδοσιακά Ουγγαρέζικα εδέσματα, αλλά
και στον πεζόδρομο της παλιάς πόλης Βάτσι Ούτσα (Vaci Utca),
όπου θα βρείτε κεντήματα, κρύσταλλα, πορσελάνες κλπ. ή ακόμα
και στην πολυσύχναστη λεωφόρο Αντράσυ (Andrassy), έναν
από τους πιο όμορφους εμπορικούς δρόμους της Βουδαπέστης,
που πλαισιώνεται από εντυπωσιακά κτίρια του 19ου αιώνα.
Για το βράδυ σας προτείνουμε (προαιρετικά) διασκέδαση σε
παραδοσιακή ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά και κρασί.
2η μέρα: Βουδαπέστη, Περιπατητική επίσκεψη: Σκεπαστή αγορά,
Vaci Utca, Εβραϊκή συνοικία
Σήμερα το πρωί θα περπατήσουμε στην σκεπαστή αγορά της
Βουδαπέστης, απ΄ όπου μπορείτε να αγοράσετε τα τοπικά ποτά
Ούνικουμ και Παλίνκα, τα πασίγνωστα ουγγαρέζικα λουκάνικα,
τα κρασιά Τοκάι και πλήθος παραδοσιακών προϊόντων. θα
συνεχίσουμε για την Εβραϊκή συνοικία με την μεγαλύτερη
συναγωγή της Ευρώπης και δεύτερη μεγαλύτερη ενεργή
συναγωγή του κόσμου. Τέλος, θα περιπλανηθούμε στον γνωστό
πεζόδρομο Βάτσι Ούτσα (Vaci Utca) με τα γνωστά εμπορικά και
πολυκαταστήματα. Στον ελεύθερο χρόνο σας μην παραλείψετε
να απολαύσετε ένα ζεστό ρόφημα και τοπικά γλυκίσματα στα
φημισμένα καφέ New York και Gerbeaud.
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3η μέρα: Βουδαπέστη, Παραδουνάβια Χωριά Άγιος Ανδρέας,
Έστεργκομ, Βίσεγκραντ
Σήμερα μας περιμένει μια όμορφη εκδρομή κατά μήκος του
Δούναβη. Επίσκεψη στο χωριό των καλλιτεχνών Άγιος Ανδρέας
(Σενταντρέ), όπου θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα γραφικά
δρομάκια, θα δούμε τη μικρή ορθόδοξη εκκλησία και το μουσείο
της φημισμένης γλύπτριας Μάργκριτ Κόβατς. Συνεχίζουμε κατά
μήκος του Δούναβη για την πρώτη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το
Έστεργκομ, όπου θα επισκεφθούμε τον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό
ναό, που είναι από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης. Ακολουθεί
το Βίσεγκραντ, όπου θα έχουμε γεύμα στο παραδοσιακό
αναγεννησιακό εστιατόριο RENAISSANCE (www.renvisegrad.
hu) - μια έκπληξη στις όχθες του Δούναβη, καθώς οι σερβιτόροι
είναι ντυμένοι με παραδοσιακά κοστούμια. Επιστροφή στη
Βουδαπέστη.
4η μέρα: Βουδαπέστη, Ελεύθερη μέρα,
Προαιρετική εκδρομή στη Βιέννη ή Κρουαζιέρα στον Δούναβη
Ελεύθερη μέρα για να απολαύσετε την γιορτινά στολισμένη πόλη
που σίγουρα θα σας γοητεύσει. Η Βουδαπέστη είναι γνωστή

για τα ιαματικά λουτρά της. Περισσότερα από 30 Spa της πόλης
σας δίνουν την ευκαιρία να γνωρίσετε την "αρχαία" τελετουργία
αυτών των ιαματικών νερών. Επισκεφθείτε, όσο ο χρόνος σας το
επιτρέπει, το λαμπρό οικοδόμημα του Gellert, ένα Art Nouveau
κόσμημα του 1900 με περισσότερες από 18 θερμές πηγές και
πισίνα που διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα αρχαία λουτρά του
Καρακάλλα. Εναλλακτικά, ακολουθείστε (έξοδα ατομικά) την
εκδρομή μας με ξενάγηση στην πόλη του Στράους και της μουσικής,
τη Βιέννη, ή απολαύστε (έξοδα ατομικά) μια μίνι κρουαζιέρα κατά
μήκος του Δούναβη για να δείτε την πόλη "ζωγραφισμένη" μέσα
από τα καθαρά νερά του ποταμού.
5η μέρα: Βουδαπέστη - Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος μέχρι τη μεταφορά στο αεροδρόμιο για την
πτήση επιστροφής.
Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί
κάτι • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 22-27 ∆εκεµβρίου, 29 ∆εκεµβρίου - 3 Ιανουαρίου - 6 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο

∆ίκλινο
3ο άτοµο έως 12 ετών
Μονόκλινο

NOVOTEL
CENTRUM 4*
22/12
555
475
725

COURTYARD
4* SUP
22/12
595
515
765

INTERCONTINENTAL 5*
µε θέα ∆ούναβη
29/12
695
615
865

22/12
695
595
955

29/12
855
755
1195

Ναυλωµένη πτήση της AEGEAN
22-26 ∆εκ., 26-29 ∆εκ., 29 ∆εκ.- 2-Ιαν., 2-6 Ιαν. - 4, 5 µέρες
MERCURE
KORONA 4*

Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτοµο έως 12 ετών
Μονόκλινο

22/12
599
490
759

26/12
499
390
659

COURTYARD
4* SUP
02/01
539
430
699

22/12
559
490
649

26/12
459
429
549

29/12
659
569
749

MARRIOTT 5*
µε θέα ∆ούναβη
02/01
489
420
579

22/12
699
580
649

26/12
579
460
829

29/12
769
650
1019

02/01
629
510
879

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων: +€ 165. Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με AEGEAN
(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΒΟυΔΑΠΕΣΤΗ-ΑθΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • Τρεις, τέσσερις, πέντε
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Γεύμα με απεριόριστο κρασί στο
αναγεννησιακό εστιατόριο RENAISSANCE • Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Έμπειρος αρχηγός-συνοδός
στον τόπο του προορισμού • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Ό,τι αναγράφεται ως
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι

ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι

ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι - ΝΟΒΙΣΑΝΤ
Τόπολα, Λόφος Όπλενακ, Μοναστήρι Μανασίτζα
1η μέρα: Αθήνα - Βελιγράδι
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για την
πρωτεύουσα της Σερβίας, το Βελιγράδι. Άφιξη και πρώτη
γνωριμία με την πόλη. Τακτοποίηση σε ένα από τα επιλεγμένα
ξενοδοχεία METROPOL PALACE 5* (www.metropolpalace.
com) ή QUEENS ASTORIA 4* (www.astoria.rs). Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Βελιγράδι, Περιήγηση
Κατά την περιήγησή μας στην όμορφη πόλη θα δούμε το φρούριο
Καλεμέγκνταν, κτισμένο στη συμβολή των ποταμών Δούναβη
και Σάβου, τον Πύργο Νεμπόισα (Kula Nebojša), που ήταν η
φυλακή και ο τόπος θανάτου του Ρήγα Φεραίου, τις εκκλησίες
Ruzica και Αγίας Παρασκευής, την πλατεία Δημοκρατίας,
το Εθνικό θέατρο, το περίφημο αρχοντικό της Πριγκίπισσας
Ljubica, τον ναό του Αγίου Σάββα, τον μεγαλύτερο ορθόδοξο
ναό των Βαλκανίων, το Μνημειακό Κέντρο του Τίτο, αφιερωμένο
στον μεγάλο ηγέτη, το Δημαρχείο και το Κοινοβούλιο. Στον
ελεύθερό σας χρόνο μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τον
μεγάλο πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, με καταστήματα
για φθηνές, αλλά και ποιοτικές αγορές, νεοκλασικά κτίρια,
γκαλερί, παραδοσιακές ταβέρνες και πλανόδιους μουσικούς.
Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε παραδοσιακό Σέρβικο
εστιατόριο με φολκλορικό πρόγραμμα και τοπική κουζίνα.
3η μέρα: Βελιγράδι, Νόβισαντ
Πρωινή αναχώρηση για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της
Σερβίας, το Νόβισαντ, πρωτεύουσα της βόρειας Σερβικής
επαρχίας Βοϊβοντίνα. Άφιξη και περιήγηση της πόλης, κατά
τη διάρκεια της οποίας θα δούμε το κάστρο Πετροβαραντίν
(Petrovaradin) με ωραία θέα στον ποταμό Δούναβη, την
πλατεία Slobodan, τον Καθεδρικό ναό, το Δημαρχείο κ.ά.
Χρόνος ελεύθερος στον κεντρικό πεζόδρομο και επιστροφή

στο Βελιγράδι νωρίς το απόγευμα. Το βράδυ σας προτείνουμε
έξοδο στην μποέμ γειτονιά του Βελιγραδίου Skadarljia, μία
από τις ομορφότερες περιοχές της πόλης, όπου η νυχτερινή
ζωή διαρκεί μέχρι τις πρωινές ώρες (τσιγγάνικα βιολιά,
παραδοσιακά Σέρβικα τραγούδια, bars, clubs).
4η μέρα: Βελιγράδι, Ελεύθερη μέρα, Προαιρετική εκδρομή:
Τόπολα - Λόφος Όπλενακ - Μοναστήρι Μανασίτζα
Ημέρα ελεύθερη για να περιπλανηθείτε μόνοι σας στην
πόλη. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να συμμετάσχουν σε μια
προαιρετική εκδρομή στην πόλη Τόπολα της κεντρικής Σερβίας
με τον λόφο Όπλενακ και την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου,
καθώς και στο οχυρωμένο μεσαιωνικό μοναστήρι Μανασίτζα
(Manasija). περιγραφή προαιρετικής εκδρομής: Πρωινή
αναχώρηση για την Τόπολα, που βρίσκεται στην καρδιά των
αμπελώνων, πόλη γνωστή για την παραγωγή κρασιού και
κέντρο ιστορικών γεγονότων κατά τον 18ο, 19ο και 20ό αιώνα.
Μετά την περιήγησή μας θα επισκεφθούμε τον λόφο Όπλενακ,
όπου θα δούμε την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου με περίφημα
ψηφιδωτά και νωπογραφίες, το σπίτι της βασιλικής οικογένειας
και το μαυσωλείο της δυναστείας Καρατζόρτζεβιτς, που
κτίστηκε από τον βασιλιά Πέτρο. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε
το Σέρβικο ορθόδοξο μοναστήρι Μανασίτζα (1406-1418).
Επιστροφή στο Βελιγράδι. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Βελιγράδι - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.

ΝΟΒΙΣΑΝΤ

ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι

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

Αναχ.: 23, 30 ∆εκεµβρίου - 5 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτ. έως 12 ετών
Μονόκλινο

QUEENS ASTORIA 4*
23/12
425
375
525

30/12
475
425
575

METROPOL PALACE 5*
23/12
525
475
675

30/12
595
545
795

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: +€ 155
περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ-ΑθΗΝΑ με AEGEAN • Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της
επιλογής σας • Μπουφέ πρόγευμα και ένα δείπνο καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος
• Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, λοιπά αξιοθέατα • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Ό,τι αναγράφεται ως
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

Κάστρο Μπραν

Μπρασόβ

Σινάια

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Βουκουρέστι

ΣΙΝΑΪΑ

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΙΝΑΪΑ
Παλάτι Πέλες, Κάστρο Μπραν/Πύργος του ∆ράκουλα, Μπρασόβ
ΚΑΣΤΡΟ ΜΠΡΑΝ

ΜΠΡΑΣΟΒ

1η μέρα: Αθήνα - Βουκουρέστι
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για την
πρωτεύουσα της Ρουμανίας, το πανέμορφο Βουκουρέστι.
Άφιξη και πρώτη γνωριμία με την πόλη. Τακτοποίηση σε ένα
από τα επιλεγμένα ξενοδοχεία ATHENEE PALACE HILTON
5* (www.hilton.com) ή NOVOTEL CITY CENTER 4* sup.
(www.novotel.com). Για το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα
στο φωταγωγημένο Βουκουρέστι.
2η μέρα: Βουκουρέστι, Ξενάγηση
Πρωινή ξενάγηση στο άλλοτε "Μικρό Παρίσι" ή "το Παρίσι της
Ανατολικής Ευρώπης", με τις δεντροφυτεμένες λεωφόρους
και τα κομψά κτίρια της μπελ επόκ. θα ξεκινήσουμε από
το "Παλάτι της Άνοιξης" - το ανάκτορο στο οποίο διέμεινε η
οικογένεια Τσαουσέσκου, με την χλιδή και την πολυτέλεια
να κυριαρχεί σε όλα του τα δωμάτια. Συνεχίζουμε με το
μοναδικό στο είδος του Μουσείο του Χωριού, καθώς και
το Palatul Parlamentului - πρώην "Σπίτι του Λαού" και νυν
Κοινοβούλιο, κτισμένο από τον Τσαουσέσκου (το δεύτερο
μεγαλύτερο δημόσιο κτίριο στον κόσμο, μετά το Πεντάγωνο
των ΗΠΑ). θα δούμε επίσης το Αντενέουμ, το πιο φημισμένο
μέγαρο μουσικής της χώρας, την Αψίδα του θριάμβου,
εμπνευσμένη από την αντίστοιχη στο Παρίσι, το Ορθόδοξο
Πατριαρχείο, την Ελληνική εκκλησία του Ευαγγελισμού,
που εξωτερικά θυμίζει τον ναό της Αθηνάς Νίκης στην
Ακρόπολη, τον Πύργο της Φωτιάς/Μουσείο του Πυροσβέστη
και την Στρατιωτική Ακαδημία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και
χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Βουκουρέστι - Σινάια - Παλάτι Πέλες - Μπραν/
Πύργος Δράκουλα - Μπρασόβ - Βουκουρέστι
Πρωινή αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού
διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα, φθάνουμε
στην μεσαιωνική ορεινή πόλη-θέρετρο Σινάια, το "μαργαριτάρι
των Καρπαθίων" όπως επονομάζεται, χάρη στην πανέμορφη
τοποθεσία της και την πλούσια ιστορία της. Επίσκεψη στο
Μοναστήρι που έκτισε το 1695 ο Μιχαήλ Καντακουζηνός
όταν γύρισε από το Σινά και από το οποίο πήρε το όνομά
της η πόλη. Συνεχίζουμε για το περίφημο παλάτι Πέλες,
θερινή κατοικία του βασιλιά Καρόλου, του πρώτου βασιλιά
της Ρουμανίας. Ακολουθεί το κάστρο Μπραν, γνωστό και ως
"Πύργος του Δράκουλα" ή "Κάστρο του Κόμη Δράκουλα", που
κτίστηκε τον 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο απέναντι στις
οθωμανικές επιθέσεις. Μετά την επίσκεψή μας αναχωρούμε
για το Μπρασόβ, μια από τις σημαντικότερες πόλεις της
Τρανσυλβανίας, μια πόλη μεσαιωνική και συνάμα ζωντανή
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και δυναμική, με τα Καρπάθια Όρη να την περιβάλουν. Κατά
την σύντομη ξενάγησή μας θα δούμε την παλιά πόλη και την
γοτθικού ρυθμού Μαύρη Εκκλησία, που είναι η μεγαλύτερη
της χώρας. Επιστροφή στο Βουκουρέστι αργά το απόγευμα.
Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Βουκουρέστι, Ελεύθερη μέρα
Ελεύθερη μέρα για να εξερευνήσετε περαιτέρω το κέντρο
του Βουκουρεστίου. Μπορείτε να επισκεφθείτε την Εθνική
Πινακοθήκη ή να κάνετε μια βόλτα (εφ΄ όσον ο καιρός το
επιτρέπει) με το καραβάκι στο πάρκο Χερεστρόου, που
βρίσκεται δίπλα στο Μουσείο του Χωριού, για να απολαύσετε
το μαγευτικό τοπίο. 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, που αποτελεί το πιο ζωντανό σημείο
της πρωτεύουσας, με καταστήματα, εστιατόρια, μπαρ, παμπ
και μπιραρίες.
5η μέρα: Βουκουρέστι - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.
Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 23, 30 ∆εκεµβρίου - 5 µέρες
Τιµή
κατ’ άτοµο

NOVOTEL CITY 4*

ATHENEE PALACE
HILTON 5*

∆ίκλινο

445

495

3ο άτ. έως 12 ετών

345

395

Μονόκλινο

545

655

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: +€ 155
Επιβάρυνση Ημιδιατροφής: +€ 75/άτομο

περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑΒΟυΚΟυΡΕΣΤΙ-ΑθΗΝΑ με AEGEAN • Τέσσερις
Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές,
περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Αρχηγόςσυνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία
και λοιπά αξιοθέατα • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Ό,τι
αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
Βαρσοβία

ΠΟΛΩΝΙΑ
Τσεστοχόβα

Άουσβιτς
Μπίρκεναου

Κρακοβία

Βιελίτσκα
Ζακοπάνε

ΚΡΑΚΟΒΙΑ

ΠΟΛΩΝΙΑ
Κρακοβία, Άουσβιτς, Αλατωρυχεία Βιελίτσκα, Ζακοπάνε, Τσεστοχόβα, Βαρσοβία
• Επίσκεψη στα αλατωρυχεία της Βιελίτσκα • Επίσκεψη στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς • Ολοήμερη εκδρομή στην ορεινή Πολωνία και στο θέρετρο Ζακοπάνε
• Επίσκεψη στην ιερή πόλη Τσεστοχόβα με την εικόνα της Μαύρης Παναγίας • Χριστουγεννιάτικο Δείπνο σε μπουφέ στο ξενοδοχείο WESTIN στην Βαρσοβία
• Gala Πρωτοχρονιάς στο ξενοδοχείο WESTIN στη Βαρσοβία
1η μέρα: Αθήνα - Βαρσοβία - Κρακοβία
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και απ΄ ευθείας πτήση με
AEGEAN για Βαρσοβία. Άφιξη και άμεση αναχώρηση για
την Κρακοβία, όπου φθάνοντας θα έχουμε την ευκαιρία
για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο RADISSON BLU 5* (www.radissonblu.com)
ή στο MERCURE OLD TOWN 4* (www.mercure.com).
Διανυκτέρευση.

Καρπαθίων και συνόρου ανάμεσα στην Πολωνία και τη
Σλοβακία, η κωμόπολη Ζακοπάνε είναι ένας από τους
δημοφιλέστερους ταξιδιωτικούς προορισμούς της χώρας
τόσο για το εξαιρετικό φυσικό κάλλος της ευρύτερης
περιοχής, όσο και για τα έθιμα των κατοίκων του και την
ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του με τα ξυλόγλυπτα σπίτια και τις
εκκλησίες του 18ου αιώνα. Επιστροφή αργά το απόγευμα
στην Κρακοβία. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Κρακοβία, Ξενάγηση πόλης, Αλατωρυχεία
Βιελίτσκα
Πρωινή ξενάγηση της 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 κ.ά. Στο κέντρο της παλιάς
πόλης και στο μέσον της μεγάλης πλατείας Ρύνεκ Γκλόβνυ
(Rynek Glόwny) βρίσκεται το Σουκιεννίτσε (Sukiennice),
μια μεσαιωνική αγορά υφασμάτων που σήμερα φιλοξενεί
τουριστικά καταστήματα στη στοά του ισογείου. Στην ίδια
πλατεία δεσπόζει ο ναός της Κοιμήσεως της θεοτόκου
και βρίσκονται πολυάριθμα κτίρια μεγάλης ιστορικής και
καλλιτεχνικής αξίας. Στη συνέχεια αναχωρούμε για τα
αλατωρυχεία της Βιελίτσκα - από τα πιο παλιά ορυχεία
αλατιού του κόσμου, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς
της UNESCO. Η διαδρομή μας μέσα στα αλατωρυχεία
περιλαμβάνει πανέμορφα σπήλαια, διαδρόμους που
βρίσκονται σε βάθος 64-135 μέτρων (περίπου 300 χιλιόμετρα
εκ των οποίων τα 3,5 χιλιόμετρα είναι επισκέψιμα), αγάλματα
από αλάτι, πολυελαίους από κρυστάλλους αλατιού,
παρεκκλήσια, ακόμα και έναν Καθεδρικό ναό! Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Κρακοβία - Άουσβιτς - Τσεστοχόβα - Βαρσοβία
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. Επόμενη επίσκεψή
μας θα είναι στην ιερή πόλη-θρησκευτικό κέντρο της
Πολωνίας, την Τσεστοχόβα, όπου χιλιάδες πιστοί έρχονται
να προσκυνήσουν την εικόνα της Μαύρης Παρθένου. Άφιξη
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο WESTIN 5* της αλυσίδας
Starwood (www.starwoodhotels.com). Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Κρακοβία - Ζακοπάνε - Κρακοβία
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για μια ολοήμερη
εκδρομή στο χειμερινό θέρετρο Ζακοπάνε, που θα μας
δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε την ορεινή Πολωνία.
Φωλιασμένη σε υψόμετρο 840 μέτρων στους πρόποδες
της οροσειράς Τάτρας (Tatry), της υψηλότερης των Δυτικών

5η μέρα: Βαρσοβία, Ξενάγηση
Κατά τη διάρκεια της πρωινής μας ξενάγησης στην πόλη
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. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Βαρσοβία - Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος 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 • ςτην αναχώρηση 28/12 δεν
περιλαμβάνεται η εκδρομή στο Ζακοπάνε • Τελικό
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΑΛΑΤΩΡΥΧΕΙΑ ΒΙΕΛΙΤΣΚΑ

Αναχ.: 21, 28 ∆εκεµβρίου - 6 µέρες
Τιµή
κατ’ άτοµο

21 ∆εκ.

28 ∆εκ.

∆ίκλινο

695

845

3ο άτ. έως 12 ετών

595

695

Μονόκλινο

895

1075

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων: +€ 175
Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140
με την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
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, 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 και στο Άουσβιτς-Μπιρκενάου • Χριστουγεννιάτικο
δείπνο σε μπουφέ στο ξενοδοχείο WESTIN • Gala πρωτοχρονιάς
στο ξενοδοχείο WESTIN στη Βαρσοβία • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
δεν περιλαμβάνονται: Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε
μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα πέραν όσων αναγράφονται
στα περιλαμβανόμενα • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό,
προτεινόμενο κλπ.
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ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

Λευκωσία

ΚΥΠΡΟΣ
Μονή
Αγίου
Νεοφύτου
Πάφος

Όρος
Τρόοδος

Λάρνακα

Πλάτρες
Όμοδος

Κολόσσι
Λεμέσος
Πέτρα του Ρωμιού

ΤΡΟΟ∆ΟΣ

ΚΥΠΡΟΣ
Λεµεσός, Λευκωσία, Τρόοδος, Μονή Κύκκου, Όµοδος, Πάφος, Μονή Αγίου Νεοφύτου
1η μέρα: Αθήνα - Λάρνακα - Λεμεσός
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Λάρνακα
με AEGEAN. Φθάνοντας, θα αναχωρήσουμε για την
κοσμοπολίτικη Λεμεσό. Άφιξη και πρώτη γνωριμία με την
παλιά πόλη, οι στενοί ακτινωτοί δρόμοι της οποίας οδηγούν
μέχρι έξω από το παλιό ψαρολίμανο, που σήμερα είναι μια
υπερσύγχρονη και υπερπολυτελής μαρίνα. Το μεσαιωνικό
κάστρο της Λεμεσού ήταν ο τόπος τέλεσης του γάμου του
Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου - βασιλιά της Αγγλίας - και
σήμερα στεγάζει το Κυπριακό Μεσαιωνικό Μουσείο.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Λεμεσός - Λευκωσία - Λεμεσός
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της χώρας,
τη Λευκωσία. Πρώτος μας σταθμός ο Τύμβος της
Μακεδονίτισσας, Στρατιωτικό Κοιμητήριο και ηρώο των
υπερασπιστών της Κύπρου κατά την εισβολή των Τούρκων
το 1974. Στη συνέχεια θα δούμε τα Φυλακισμένα Μνήματα
με τους τάφους, τα κελιά των 9 ηρώων και την αγχόνη των
Άγγλων. Στο αρχαιολογικό μουσείο θα παρακολουθήσουμε
την εξέλιξη του πολιτισμού της Κύπρου από τη Νεολιθική
εποχή. Συνεχίζουμε με το μέγαρο της Αρχιεπισκοπής, τον
ιερό ναό του Αγίου Ιωάννη με τις θαυμαστές τοιχογραφίες, τα
Ενετικά τείχη, τη Λαϊκή Γειτονιά και την Πράσινη Γραμμή που
διχοτομεί την πόλη. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα, βόλτες και
αγορές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Λεμεσός - Πλάτρες - Τροοδίτισσα - Μονή Κύκκου Όμοδος - Λεμεσός
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για τα ορεινά καταπράσινα

γραφικά κρασοχώρια στο όρος Τρόοδος (υψόμετρο 1952
μέτρα). θα σταματήσουμε στο ομορφότερο θέρετρο,
στις Πλάτρες του Σεφέρη. Συνεχίζουμε με την Ιερά Μονή
Τροοδίτισσας, από τις παλαιότερες του νησιού, γνωστή για
την ασημοσκέπαστη θαυματουργή η εικόνα της Παναγίας.
Πιστεύεται ότι δίνει ελπίδα σε άτεκνα ζευγάρια. Περνώντας
από τα φημισμένα χωριά Πεδουλά και Πρόδρομο, θα
επισκεφθούμε το γνωστότερο και πλουσιότερο μοναστήρι
της Κύπρου, την Ιερά μόνη Kύκκου, αφιερωμένη στην
Παναγία. Στεγάζει μια από τις τρεις σωζόμενες εικόνες
της Παναγίας που αποδίδονται στον Απόστολο Λουκά.
Εδραιώθηκε με αυτοκρατορικό διάταγμα του Αλέξιου Ι του
Κομνηνού (1081-1118 μ.Χ.). Εκεί, στο θρονί της Παναγίας,
θα επισκεφθούμε τον τάφο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
- του πρώτου Προέδρου της Κύπρου - και θα καταλήξουμε
στο πιο όμορφο και παραδοσιακό χωριό, το Όμοδος, όπου
βρίσκεται και το μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού. Χρόνος
ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Λεμεσός - Άγιος Νεόφυτος - Πάφος - Λεμεσός
Η σημερινή μας ημέρα περιλαμβάνει μια ολοήμερη εκδρομή
στην Πάφο. Διασχίζοντας τους απέραντους αμπελώνες και
πορτοκαλεώνες του Φασουρίου, φθάνουμε στον Πύργο
τον Ιπποτών στο Κολόσσι. θα ξεναγηθούμε στο Κούριο,
σημαντική αρχαία πόλη-βασίλειο. θα σταματήσουμε στην
"Πέτρα του Ρωμιού", όπου αναδύθηκε από τους αφρούς
των κυμάτων η θεά Αφροδίτη. Επίσκεψη στο μοναστήρι

της Εγκλείστρας, που ιδρύθηκε από τον Άγιο Νεόφυτο.
Πραγματικός αναχωρητής και ασκητής, ο άγιος έζησε για
60 χρόνια στην "Εγκλείστρα" του (λαξευμένη στο βράχο από
τον ίδιο) και παρά το γεγονός ότι δεν έφυγε ποτέ από το
ασκητήριό του, είχε πλήρη εικόνα των γεγονότων της εποχής
του, τα κατέγραψε και θεωρείται από τους σημαντικότερους
ιστορικούς της εποχής του. Συνεχίζουμε με την στήλη
μαστίγωσης του Αποστόλου Παύλου και την κατακόμβη
της Αγίας Σολομονής, που λειτουργείται από την εποχή του
Μεγάλου Κωνσταντίνου. θα επισκεφθούμε την έπαυλη του
Διονύσιου με τα μοναδικά ψηφιδωτά και θα καταλήξουμε
στο λιμάνι της Πάφου με το υπέροχο φρούριό της. Χρόνος
ελεύθερος. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Λεμεσός - Λάρνακα - Αθήνα
Πρωινή επίσκεψη στην εκκλησία του Αγίου Λαζάρου, από
τα ωραιότερα δείγματα Βυζαντινής αρχιτεκτονικής, κτισμένη
από τον αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό. Ο Λάζαρος,
μετά την ανάστασή του, ήρθε στην Κύπρο, χειροτονήθηκε
επίσκοπος Κιτίου από τους Αποστόλους Βαρνάβα και Παύλο
και έζησε εδώ άλλα 30 χρόνια. Ο τάφος του βρίσκεται κάτω
από την Αγία Τράπεζα της εκκλησίας. Αναχώρηση για το
αεροδρόμιο της Λάρνακας και πτήση για Αθήνα.
Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας

Αναχ.: 22, 29 ∆εκεµβρίου, 2 Ιανουαρίου - 5 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτ. έως 12 ετών
Μονόκλινο

HARMONY BAY 3*
22, 29 ∆εκ.
445
365
525

2 Ιαν.
395
315
475

POSEIDONIA BEACH 4*
22, 29 ∆εκ.
495
395
615

2 Ιαν.
465
375
585

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: +€ 150
περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑθΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • 4 Διανυκτερεύσεις στη Λεμεσό
σε ξενοδοχείο της επιλογής σας • Ημιδιατροφή (πρόγευμα μπουφέ και 4 δείπνα μπουφέ) • Gala δείπνο (μέρος της Ημιδιατροφής)
• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • ολοήμερη εκδρομή στη λευκωσία • ολοήμερη
εκδρομή σε πλάτρες, Μονή Τροοδίτισσας, Μονή κύκκου, Όμοδος • ολοήμερη εκδρομή σε πάφο, κολόσσι, κούριο, Άγιο
νεόφυτο, Αγία ςολομονή • Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Επίσημος τοπικός ξεναγός • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους κλπ. • Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Ό,τι
αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ. και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
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ΠΡΙΓΚΙΠΟΣ

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Πριγκιποννήσια, Βόσπορος
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. 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. Ακολουθεί η ολοήμερη εκδρομή μας 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 Καμπατάς. 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 • Το πενθήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μια επιπλέον
ελεύθερη ημέρα • Εάν ο καιρός δεν επιτρέπει την εκδρομή στα
Πριγκιποννήσια, πραγματοποιείται οδική εκδρομή κατά μήκος του
Βόσπορου • Στην εκδρομή των Χριστουγέννων περιλαμβάνεται η
μεταφορά ανήμερα τα Χριστούγεννα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
για την παρακολούθηση της θεία Λειτουργίας • Στην εκδρομή των
Θεοφανείων περιλαμβάνονται οι μεταφορές στο Οικουμενικό
Πατριαρχείο για την παρακολούθηση της θείας Λειτουργίας και
στον Κεράτιο Κόλπο για τον καθαγιασμό των υδάτων • Απαιτείται
Ταυτότητα νέου τύπου ή διαβατήριο με εξάμηνη ισχύ από την
ημερομηνία εισόδου στην Τουρκία.

Αναχ.: 22, 23, 26, 29, 30 ∆εκεµβρίου, 2, 3 Ιανουαρίου - 5 µέρες
26 ∆εκεµβρίου, 3 Ιανουαρίου - 4 µέρες | Κάθε Παρασκευή από 1/11 έως 13/12 4,5 µέρες από € 425
RITZ CARLTON 5* dlx
NOVA PLAZA
CVK PARK 5*
Μερική θέα στον
ERESIN TAXIM 4* CVKTAXIM 4* sup
TAXIM
4*
Τιµή κατ’ άτοµο
Βόσπορο

4 µέρες 5 µέρες 4 µέρες 5 µέρες 4 µέρες 5 µέρες 4 µέρες 5 µέρες 4 µέρες 5 µέρες
∆ίκλινο
430
455
450
485
470
515
560
625
670
750
3ο άτ. έως 12 ετ. 360
385
375
410
395
440
465
495
545
590
Μονόκλινο
505
555
555
625
600
685
750
875
915
1075
Για τια αναχωρήσεις 29, 30/12 και για όσους επιλέξουν το RITZ CARLTON υπάρχει επιβάρυνση.
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: +€ 150

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 • δώρεΑν χρήση εσωτερικής πισίνας και fitness center του ξενοδοχείου The Ritz Carlton 5*dlx • δώρεΑν χρήση χαμάμ, σάουνα και fitness
center του ξενοδοχείου CVK Taksim • δώρεΑν χρήση χαμάμ, πισίνας και fitness center του ξενοδοχείου Eresin Taksim • δώρεΑν παροχή Wi-fi σε
όλα τα προαναφερόμενα ξενοδοχεία • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών.
δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους • Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα • Κόστος μεταφοράς με αμαξάκια στην Χάλκη και
στην Πρίγκιπο • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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ΜΟΣΧΑ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!

ΡΩΣΙΑ, ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΣΑΡΩΝ
ΟΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ:
ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΜΟΣΧΑ
8ήμερο & 9ήμερο πρόγραμμα

Tο πληρέστερο πρόγραμμα ρωσίας: • Επισκεπτόμαστε την ακριβότερη κεχριμπαρένια Αίθουσα σε ανάκτορο στον κόσμο (στα θερινά ανάκτορα της Μεγάλης Αικατερίνης)
• Μαθαίνουμε την έννοια της Αγίας Λαύρας, επισκεπτόμενοι τη λαύρα του Αλεξάνδρου νιέφσκυ • Ανακαλύπτουμε τους θησαυρούς του ερμιτάζ • θαυμάζουμε τους
Καθεδρικούς ναούς του Αγίου ισαάκ, της παναγίας του καζάν και του ςωτήρος • Βλέπουμε τους θησαυρούς του στέμματος εντός του θησαυροφυλακίου Άρμουρυ στο
κρεμλίνο της Μόσχας • Γνωρίζουμε τα επιτεύγματα των πρωτοπόρων κοσμοναυτών στο ομώνυμο μουσείο • Επισκεπτόμαστε το πάρκο της νίκης και το μουσείο του
Μεγάλου πατριωτικού πολέμου με τα υπέροχα διοράματα • Εξερευνούμε τα "κάτω Ανάκτορα του λαού", τους περίφημους σταθμούς του Μετρό της Μόσχας • Κάνουμε
βόλτα στο νέο πάρκο Ζαρυάντι της Μόσχας, αλλά και στο πάρκο ιζμάιλοβο με την ξύλινη αναδόμηση της παλιάς Ρωσίας • θυμόμαστε τα παραμύθια του Πούσκιν
στους κήπους του Αλεξάνδρου • Βλέπουμε το ςταλινικό πάρκο VDNKH - μία εξαιρετική αναφορά στο Σοσιαλιστικό παρελθόν της χώρας • Ημιδιατροφή καθημερινά.
1η μέρα: Αθήνα - Μόσχα - Αγία Πετρούπολη (Πτήση)
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω Μόσχας για την
"Βενετία του Βορρά", την Αγία Πετρούπολη. Τυλιγμένη ανάμεσα σε
υδάτινους δρόμους και νησίδες, το αστικό θαύμα που οραματίστηκε
ο Μεγάλος Πέτρος είναι μια πόλη-μουσείο και ταυτόχρονα το
"παράθυρο" της Ρωσίας στον δυτικό κόσμο. Ο ελληνόφωνος
ξεναγός σας θα σας δώσει τις πρώτες πληροφορίες για την πόλη.
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),
όπου θα δούμε σημαντικές αίθουσες των χειμερινών ανακτόρων,
αλλά και σπουδαία εκθέματα και συλλογές μεγάλων δημιουργών
στην μουσειακή πλευρά του (Λεονάρντο ντα Βίντσι, Ροντέν,
Πικάσο, Γκωγκέν, Σεζάν, Μονέ, Ρέμπραντ κ.ά.). Στη συνέχεια 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
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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 (αν το επιτρέπει ο καιρός και η στάθμη του νερού). Δείπνο
εντός του ξενοδοχείου. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Αγία Πετρούπολη, Ξενάγηση - Λαύρα Αλεξάνδρου
Νιέφσκυ, Ανάκτορα και κήποι Παβλόφσκ/Ανάκτορα Τσάρκογιε
Σέλο (Πούσκιν)
Σήμερα επισκεπτόμαστε τη λαύρα του Αλεξάνδρου νιέφσκυ
(μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της μεσαιωνικής
Ρωσίας και άγιος της Ρωσικής Εκκλησίας - ηγέτης ολόκληρης
της Ρωσίας σε μία δύσκολη περίοδο του ανατολικού σλαβικού
κόσμου, που κατάφερε το 1240 να κερδίσει τους Σουηδούς στη
μάχη του Νέβα - εξ ου και το προσωνύμιο Νιέφσκι δηλ. του Νέβα).
Ακολουθεί επίσκεψη στα ανάκτορα παβλόφσκ, γνωστά σε εμάς
τους Έλληνες από τη γνωριμία του βασιλιά Γεώργιου Α΄ με τη
πεντάμορφη Δούκισσα Όλγα, που προς τιμήν της, με εισφορές
από τη Ρωσία και Ελλάδα και σχέδια από τα ανάκτορα Πέτερχοφ,

κατασκευάστηκε η θερινή κατοικία στο Τατόι (σε κάποιες
αναχωρήσεις επισκεπτόμαστε το ανάκτορο Πέτερχοφ αντί το
Παβλόφσκ). 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, όπως να πιείτε έναν καφέ στο
Terrassa (πίσω από τον Καθεδρικό ναό της Παναγίας του Καζάν)
με θέα σε όλη την πόλη, να περπατήσετε στους θερινούς κήπους
του Μεγάλου Πέτρου (που παραδόθηκαν πριν από 3 χρόνια στο
κοινό), να κάνετε μία βόλτα στη λεωφόρο Νιέφσκυ για αγορές,

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΑΡΚΟ ΖΑΡΥΑΝΤΙ

δοκιμάζοντας και το παραδοσιακό πιροσκί ή να σας ζωγραφίσουν
το πορτραίτο σας διάσημοι ζωγράφοι με θέα τα κανάλια της πόλης.
Σας προτείνουμε επίσης να επισκεφθείτε τη "Νέα Ολλανδία", ένα
νησί γεμάτο εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα και ότι άλλο μπορείτε
να φανταστείτε στις εγκαταστάσεις ενός παλιού εργοστασίου, που
μετατράπηκε για να διασκεδάζει κόσμο κάθε ηλικίας. Το εστιατόριο
Kuznya μεταμορφώνεται κάθε Παρασκευή βράδυ για μουσικές
βραδιές, ενώ κάθε Σάββατο βράδυ στις 20.00΄ υποδέχεται σχήματα
μουσικής τζαζ. Δείπνο εντός του ξενοδοχείου. Διανυκτέρευση.
Προαιρετικά, επισκεφθείτε μία από τις Χριστουγεννιάτικες αγορές
που στήνονται στις πλατείες της πόλης και αγοράστε αναμνηστικά
στολίδια, πιείτε ζεστό κρασί και να κάντε πατινάζ στις οργανωμένες
πίστες!

του την αντίσταση των πολιτών κάθε πόλης έναντι των Γερμανικών
στρατευμάτων και θα σας μάθει πως τιμάνε τους ήρωές τους,
σε έναν πόλεμο που κατάφερε να εξαλείψει πληθυσμιακά 2½
φορές την Ελλάδα. 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.

5η μέρα: Αγία Πετρούπολη - υπερταχεία για Μόσχα, Μουσείο
Κοσμοναυτών
Σήμερα το πρωί θα μεταβούμε στην υπερταχεία (Σαπσάν) και
θα απολαύσουμε μία διαδρομή με τραίνο στην ενδοχώρα, μέχρι
το κέντρο της Μόσχας. Ο τοπικός σας συνοδός θα σας περιμένει
στον σταθμό της Μόσχας. Ακολουθεί η πρώτη γνωριμία της πόλης
και επίσκεψη του μουσείου 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. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Μόσχα, Ξενάγηση - Κήποι Αλεξάνδρου, Κρεμλίνο,
θησαυροφυλάκιο Άρμουρυ, Πεζόδρομος Αρμπάτ, "Κάτω
Ανάκτορα" (στάσεις Metro), πάρκο VDNKH
(Μετακινήσεις με το Metro). Ξεκινώντας από τον πεζόδρομο "Στάρι
Αρμπάτ", περιοχή που θυμίζει την δική μας Πλάκα, θα συνεχίσουμε
με επίσκεψη των περίφημων σταθμών Μετρό, 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 είσοδό μας
στο κρεμλίνο, θα δούμε το άγαλμα του Άγνωστου Στρατιώτη,
την αιώνια φλόγα και τη σπηλιά του Κρεμλίνου. Εν συνεχεία
επισκεπτόμαστε τους ναούς της ςτέψης και Ταφής των τσάρων
(εντός του Κρεμλίνου). Στην πλατεία του Ιβάν του Μεγάλου θα
θαυμάσουμε το τεράστιο Τσαρικό κανόνι, το Μεγάλο Καμπαναριό
και την τεράστια αχρησιμοποίητη Τσαρική Καμπάνα. Τέλος,
θα επισκεφθούμε το εξαιρετικό θησαυροφυλάκιο Άρμουρυ, με
εκθέματα πολύτιμων δώρων του στέμματος, μοναδικές πανοπλίες
ευγενών, αυτοκρατορικών ενδυμάτων, στεμμάτων, θρόνων και
αμαξών. Ακολουθεί επίσκεψη του διάσημου πάρκου VDNKH
(Βεντενκχά). Μία εξαιρετική αναφορά στο Σοσιαλιστικό παρελθόν
της χώρας και αναλυτική προσέγγιση μνημείων από κάθε χώρα
που ήταν μέλος της Κοινοπολιτείας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για

6η μέρα: Μόσχα, Ξενάγηση - Πάρκο και αγορά Ιζμάιλοβο, Λίμνη
των Κύκνων, Πάρκο της Νίκης, Μουσείο Μεγάλου Πατριωτικού
Πολέμου, Κόκκινη Πλατεία, Νέο Πάρκο Ζαρυάντι
Πρωινή επίσκεψη στο πάρκο ιζμάιλοβο (κάτι σαν το δικό μας
Μοναστηράκι). Εκεί μπορείτε να δείτε μία ξύλινη αναδόμηση της
παλιάς Ρωσίας και μία αγορά για να κάνετε παζάρια στα λιτά
ξύλινα μικρομάγαζα και να αγοράσετε σουβενίρ σε προνομιακές
τιμές! 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 το
δημοφιλές πάρκο της νίκης (Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου)
με τα 1418 σιντριβάνια του, όπου θα επισκεφθούμε το ομώνυμο
μουσείο. Ένα μοναδικό μνημείο πεσόντων και αναφοράς στον Β΄
παγκόσμιο πόλεμο, που θα σας δείξει με τα υπέροχα διοράματά

δείπνο και διανυκτέρευση. Στον ελεύθερο χρόνο σας διασκεδάστε
στο υπέροχο παγοδρόμιο με φόντο την Κόκκινη Πλατεία, κάντε
τις Χριστουγεννιάτικες αγορές σας με παραδοσιακά προϊόντα και
ρώσικες καλλιτεχνίες και δοκιμάστε ένα κρασί στο ιστορικό καφέ
Πούσκιν!
8η μέρα: Μόσχα - Αθήνα (Πτήση)
Χαλαρό πρωινό, μέχρι τη μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση
επιστροφής στην Αθήνα.
ςτα 9ήμερα προγράμματα υπάρχει μία επιπλέον ελεύθερη
μέρα στη Μόσχα και η επιστροφή γίνεται την επόμενη μέρα
το απόγευμα.
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) • Οι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν
για κρατήσεις έως 20 μέρες πριν από την κάθε αναχώρηση,
διαφορετικά υπάρχει προσαύξηση: + € 15 • Το τρίκλινο (άνω των
12 ετών) 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.
Με αφετηρία
Τιµή κατ’ άτοµο σε δίκλινο Με αφετηρία
τη Μόσχα την Αγ. Πετρούπολη
21-28/12 µε Turkish ή Aeroflot
850
26/12-2/1 µε Aegean
799
30/12-6/1 µε Turkish
830
10-17/1 µε Turkish
820
23/2-2/3 µε Aegean
850
& Aeroflot (9ήµερο)
22-29/3 µε Swiss & Lufthansa
850
Επιβάρυνση Μονόκλινου: + € 490

περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης • Μεταφορές από/προς τα αεροδρόμια της Ρωσίας • Σύνδεση των δύο
πόλεων με υπερταχεία (στο πρόγραμμα 26/12) • Ελληνόφωνες ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα • 4 διανυκτερεύσεις στο
Sokos Olympia Garden 4* ή αντίστοιχο στην Αγία Πετρούπολη • 3 διανυκτερεύσεις (ή 4 διανυκτερεύσεις για το πρόγραμμα 23/2) στο
ξενοδοχείο Borodino 4*+ ή αντίστοιχο στη Μόσχα • Τοπικός ξεναγός με χρέη συνοδού σε κάθε πόλη • Ημιδιατροφή (πρωινό και ένα
γεύμα καθημερινά) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, κόστος Βίζας (6 εργάσιμες), είσοδοι, ιατροφαρμακευτική ασφάλεια: € 490
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ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Μπατάλια
Ναζαρέ

Φάτιμα

Όμπιντος

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Σίντρα
Κάπο Ντα
Ρόκα

Λισσαβώνα

Κασκάις
Εστορίλ

ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ
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, που διαθέτει
μια καταπληκτική συλλογή από άμαξες της βασιλικής
οικογένειας, που χρονολογούνται από τα τέλη του 15ου
έως τον 19ο 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, ο πύργος της Μπελέμ και το μνημείο
των Ανακαλύψεων 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
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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 του, καθώς και από 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.
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 δημιουργήθηκε για να στεγάσει την
Παγκόσμια Έκθεση Expo 1998 και σηματοδοτείται από
τη γέφυρα του Vasco da Gama, μια από τις μεγαλύτερες
γέφυρες του κόσμου. Από εκεί θα συνεχίσουμε για το
μεγάλο κέντρο του καθολικισμού Φάτιμα. Εδώ, στις 13
Μαΐου 1917, τρία 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. Επόμενος σταθμός
μας το πανέμορφο μεσαιωνικό χωριό των καλλιτεχνών
Όμπιτους με τα στενά σοκάκια ανάμεσα σε λευκά σπιτάκια,
στολισμένα με πολύχρωμα λουλούδια. Εδώ μπορείτε να
απολαύσετε την πανοραμική θέα από τα ύψους 13 μέτρων
τείχη. Τέλος, θα επισκεφθούμε 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 καφενείαστέκια 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.

Αναχ.: 22, 24, 29, 31 ∆εκεµβρίου,
2,3 Ιανουαρίου - 4, 5 µέρες
28 Φεβρουαρίου - 5 µέρες από € 545
Τιµή
κατ’ άτοµο

∆ίκλινο
3ο άτ. έως 12 ετών
Μονόκλινο

DOM PEDRO
PALACE 5*
2 Ιαν. 24, 31 ∆εκ., 3 Ιαν.
4 µέρες
4 µέρες
565
595
515
535
695
775

VIP PICOAS 4*
22, 29 ∆εκ.
5 µέρες
635
575
825

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: +€ 145
Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με
την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
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*/5* • 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.
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ΠΟΡΤΟ

Μπράγκα

Γκιμαράες
Πόρτο

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Αβέιρο
Μπουσάκο
Κοΐμπρα

Μπατάλια
Ναζαρέ

Φάτιμα

Όμπιτους

Σίντρα
Κάπο Ντα
Ρόκα

Λισσαβώνα

Κασκάις
Εστορίλ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ
Λισσαβώνα, Μπατάλια, Ναζαρέ, Όµπιτους, Πόρτο, Μπράγκα, Γκιµαράες, Αβέιρο, Μπουσάκο, Κοΐµπρα, Φάτιµα, Σίντρα, Κασκάις, Εστορίλ, Κάµπο ντα Ρόκα
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, Ξενάγηση
Αναλυτική περιγραφή της ξενάγησης στο 5ήμερο πρόγραμμά
μας "ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ" σελ. 48
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 του, καθώς και από 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.
Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Λισσαβώνα- Όμπιτους - Ναζαρέ - Μπατάλια
Φάτιμα - 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. Τελευταία μας στάση, το σπουδαίο
κέντρο του καθολικισμού, η Φάτιμα. Εδώ, στις 13 Μαΐου
1917, τρία 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 στο Πόρτο, που βρίσκεται
αμφιθεατρικά κτισμένο στις όχθες του ποταμού Ντούρο.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
5η 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, καθώς 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".
Διανυκτέρευση.
6η 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 διατηρείται ανεξίτηλη.
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 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.
7η μέρα: Πόρτο - Αβέιρο - Μπουσάκο - Κοΐμπρα
Πρωινή αναχώρηση για την "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.
8η μέρα: Κοΐμπρα - Λισσαβώνα
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο της
Λισσαβώνας και θα επιβιβαστούμε στην απ΄ ευθείας πτήση
της Aegean 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, 29, 30 ∆εκεµβρίου - 8 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο

23, 30 ∆εκ.

22, 29 ∆εκ.

895

945

3ο άτ. έως 12 ετών

835

885

Μονόκλινο

1190

1255

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: + € 145
Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με
την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
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 4* στη Λισσαβώνα
και 4* στην Κοΐμπρα και το Πόρτο • Πρωινό μπουφέ καθημερινά
• Μεταφορές, ξεναγήσεις, περιηγήσεις με κλιματιζόμενο τουριστικό
λεωφορείο βάσει προγράμματος • Επίσημος ελληνόφωνος ξεναγόςσυνοδός του γραφείου μας • Ενημερωτικά έντυπα/χάρτες • Φ.Π.Α.
• Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης)
δεν περιλαμβάνονται: • Ο δημοτικός φόρος στα ξενοδοχεία •
Είσοδοι σε μουσεία, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι
αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
ΒΑΡΣΟΒΙΑ
ΤΟΛΕ∆Ο

ΜΑ∆ΡΙΤΗ

ΜΑ∆ΡΙΤΗ - ΤΟΛΕ∆Ο - ΣΕΓΚΟΒΙΑ
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 ξενάγησηπεριήγηση 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.
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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 - Σεγκόβια - Μαδρίτη
Σήμερα αναχωρούμε για το 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.
ALCAZAR DE SEGOVIA

Αναχ.: 22, 24, 29 ∆εκεµβρίου,
2 Ιανουαρίου - 5 µέρες
27 Φεβρουαρίου - 5 µέρες από € 505
Τιµή κατ’ άτοµο

MAYORAZGO 4*

∆ίκλινο

575

3ο άτ. έως 12 ετών

505

Μονόκλινο

745

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: + € 145
Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με
την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΑθΗΝΑΜΑΔΡΙΤΗ-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.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
ΓΡΑΝΑ∆Α
Σεγκόβια
Μαδρίτη
Τολέδο

ΙΣΠΑΝΙΑ
Κόρδοβα
Σεβίλλη
Γρανάδα
Ρόντα

ΡΟΝΤΑ

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

ΜΑ∆ΡΙΤΗ - ΑΝ∆ΑΛΟΥΣΙΑ
Μαδρίτη, Κόρδοβα, Σεβίλλη, Ρόντα/Λευκά Χωριά/Pueblos Blancos, Γρανάδα, Τολέδο, (Σεγκόβια)
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 ξενάγησηπεριήγηση 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 έργο του "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 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, 29, 30* ∆εκεµβρίου - 8 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο

775

3ο άτ. έως 12 ετών

715

Μονόκλινο

995

* Στις αναχωρήσεις 22 και 30/12 η εκδρομή στην Ρόντα
αντικαθίσταται με εκδρομή στην Μάλαγα
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: + € 145
Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με την
AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΑθΗΝΑΜΑΔΡΙΤΗ-ΑθΗΝΑ με απ΄ ευθείας πτήσεις της AEGEAN AIRLINES • 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 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: • Ο δημοτικός φόρος στα ξενοδοχεία • Είσοδοι
σε μουσεία, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι αναγράφεται
ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
ΒΑ
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

• Δύο ξεναγήσεις στη Βαρκελώνη
• Επίσκεψη στο Μουσείο του Σαλβαδόρ Νταλί στο Φιγκέρες
• Επίσκεψη στην πανέμορφη Τζιρόνα
• Εξασφαλισμένη είσοδος στην Sagrada Familia

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Φιγκέρες/Μουσείο Νταλί, Τζιρόνα
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 Gràcia. 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 πιο γνωστά
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
φλαμένκο 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.
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Για το απόγευμα σας προτείνουμε μία προαιρετική ξενάγηση
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.

Αναχ.: 22, 23, 24, 29, 30 ∆εκεµβρίου,
2 Ιανουαρίου - 5 µέρες
27 Φεβρουαρίου - 5 µέρες από € 545
22,23,24 ∆εκ., 2 Ιαν.
CRYSTAL 4*sup

29, 30 ∆εκ.
GOTICO 4*

∆ίκλινο

575

655

3ο άτ. έως 12 ετών

515

595

Μονόκλινο

735

835

Τιµή κατ’ άτοµο

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: + € 145
Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140
με την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
ΑθΗΝΑ-ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ-ΑθΗΝΑ με 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 ξεναγόςσυνοδός 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.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
ΣΕΒΙΛΛΗ

Βαρκελώνη

Μαδρίτη
Τολέδο

Βαλένθια

ΙΣΠΑΝΙΑ
Κόρδοβα
Σεβίλλη
Γρανάδα
Ρόντα

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

ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΙΣΠΑΝΙΑ
Βαρκελώνη, Βαλένθια, Γρανάδα, Ρόντα/Λευκά Χωριά/Pueblos Blancos, Σεβίλλη, Κόρδοβα, Τολέδο, Μαδρίτη
1η μέρα: Αθήνα - Βαρκελώνη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για πρωτεύουσα της
Καταλονίας και την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας,
την Βαρκελώνη. Το μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου, πόλη
καλοσχεδιασμένη και άνετη μας υποδέχεται σήμερα. Άφιξη και
πρώτη επαφή με την πόλη. θα ξεκινήσουμε την περιπατητική
μας ξενάγηση από το Ιστορικό κέντρο, την γοτθική συνοικία,
γνωστή ως Barrio Gotico, με τα πανέμορφα πέτρινα
σοκάκια. Σήμα κατατεθέν της γειτονιάς είναι ο ιδιαίτερα
εντυπωσιακός Καθεδρικός ναός της Αγίας Ευλαλίας. θα
περπατήσουμε στον εμπορικό δρόμο Porta del Angel,
όπου μπορείτε να κάνετε τα ψώνια σας. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και ξεκούραση. 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 πιο
γνωστά 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.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Βαρκελώνη
Η πρωινή μας ξενάγηση ξεκινάει σήμερα με το αριστούργημά
του Gaudi, τον επιβλητικό ναό της Sagrada Familia, το
πιο επισκέψιμο μνημείο της Βαρκελώνης. θα συνεχίσουμε
με το ολυμπιακό χωριό, το Ολυμπιακό λιμάνι και την
Barceloneta, το παλιό ψαροχώρι με τις πανέμορφες παραλίες
του. 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
πιει 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.

3η μέρα: Βαρκελώνη - Βαλένθια
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε 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.

6η μέρα: Σεβίλλη, Ξενάγηση
7η μέρα: Σεβίλλη - Κόρδοβα - Μαδρίτη
8η μέρα: Μαδρίτη
9η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο - Μαδρίτη
Αναλυτική περιγραφή των ανωτέρω ημερών στο 8ήμερο
πρόγραμμά μας "ΜΑΔΡΙΤΗ - ΑΝΔΑΛΟυΣΙΑ"

4η μέρα: Βαλένθια - Γρανάδα
Πανοραμική περιήγηση της πόλης με την αρχιτεκτονική και
πολιτισμική παράδοση των χιλίων χρόνων της ιστορίας
της. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το "Ρόδο της
Ανδαλουσίας", όπως αποκαλούσαν οι Μαυριτανοί την
Γρανάδα. Κτισμένη στους πρόποδες της Σιέρα Νεβάδα και
στη διασταύρωση τριών ποταμών, η Γρανάδα μοιάζει να έχει
ευλογηθεί από κάποιον θεό λόγω της φυσικής της ομορφιάς.
Άφιξη νωρίς το απόγευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.

10η μέρα: Μαδρίτη - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην
Αθήνα.

5η μέρα: Γρανάδα- Ρόντα - Λευκά Χωριά/Pueblos Blancos
Σεβίλλη
Σήμερα θα δούμε το σημαντικότερο αραβικό μνημείο της
Ισπανίας, την Αλάμπρα, ένα αριστούργημα ισλαμικής τέχνης
του 14ου αιώνα με αφάνταστη λεπτομέρεια στην διακόσμηση,
με αραβουργήματα επίκλησης στον Αλλάχ και με πανέμορφα
σιντριβάνια. Η ακμή του Σουλτανάτου της Γρανάδας σε
όλο της το μεγαλείο! 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. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε
για την πανέμορφη ρόντα, το διασημότερο από όλα τα λευκά
Χωριά (Pueblos Blancos). Μία μεσαιωνική πόλη κτισμένη
πάνω σε ένα εντυπωσιακό φαράγγι, όπου θα απολαύσουμε
τη μοναδική θέα, θα δούμε την παλαιότερη αρένα της
Ισπανίας ("Plaza de Toros") και θα περιπλανηθούμε στα
στενά δρομάκια που ενέπνευσαν τους ρομαντικούς ποιητές
του 19ου αιώνα, αλλά και τον Χέμινγουεϊ στο έργο του
"Για ποιον χτυπά η καμπάνα". Συνεχίζουμε για τη ςεβίλλη,
την πρωτεύουσα της Ανδαλουσίας (Al Andalus), την πόλη
της όπερας όπου "έζησαν" η Κάρμεν, ο Δον Ζουάν και ο
Φιγκαρό, ο κουρέας της ςεβίλλης, την πόλη του Ηρακλή,
όπου Ρωμαίοι, Βησιγότθοι, Άραβες και Χριστιανοί άφησαν
βαθιά σημάδια στην αρχιτεκτονική και την κουλτούρα της.
δείπνο. Διανυκτέρευση.

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

Αναχ.: 21, 24, 28 ∆εκεµβρίου - 8,10 µέρες
10 Φεβρουαρίου , 1 Μαρτίου - 8 µέρες από € 725
Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτ. έως 12 ετών
Μονόκλινο

21, 28 ∆εκ.
8 µέρες
845
785
1125

24 ∆εκ.
10 µέρες
1035
975
1380

Ζητήστε μας το αναλυτικό 8ήμερο πρόγραμμα
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: + € 145
Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140
με την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
ΑθΗΝΑ-ΜΑΔΡΙΤΗ, ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ-ΑθΗΝΑ με απ΄ ευθείας
πτήσεις της Aegean Airlines •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 ξεναγόςσυνοδός του γραφείου μας •Ενημερωτικά έντυπα, χάρτες
•Φ.Π.Α. •Ασφάλεια αστικής ευθύνης
δεν περιλαμβάνονται: •Ο δημοτικός φόρος στα ξενοδοχεία
•Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους κλπ. •Ό,τι
αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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ΑΒΑΝΑ

Το πιο πλούσιο 9ήμερο πρόγραμμα!!

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

με την υπογραφή μας

ΚΟΥΒΑ

Best of Cuba - Ρούµι, Πούρα και Εξωτική Παραλία
Αβάνα, Βινιάλες, Πινάρ ντελ Ρίο, Γκουαµά, Κόλπος των Χοίρων, Σιενφουέγος, Τρινιδάδ, Σάντα Κλάρα, Βαραδέρο
• Ιδανικές πτήσεις με την ποιότητα της Swiss και εξασφαλισμένες αναχωρήσεις! • 4 Διανυκτερεύσεις στην Αβάνα στο ξενοδοχείο Melia Havana 5* με πρωινό
• 1 Διανυκτέρευση στο Σιενφουέγος στο ξενοδοχείο Melia San Carlos 4* sup με ημιδιατροφή • 2 Διανυκτερεύσεις στο Βαραδέρο στο ξενοδοχείο Grand
Memories Varadero 5* all inclusive • Επίσκεψη στο Μουσείο της Habana Club για να γνωρίσουμε την ιστορία και τον τρόπο παραγωγής του ρούμι • Βόλτα
με αμερικάνικα αυτοκίνητα-αντίκες για να απολαύσουμε την ατμοσφαιρική Αβάνα των ΄60ς • θέα της κοιλάδα Βινιάλες από το παρατηρητήριο λος Χασμίνες
(Los Jazmines) • Βαρκάδα στο υπόγειο ποτάμι της Σπηλιάς του Ινδιάνου με τους σταλακτίτες και τους σταλαγμίτες • Επίσκεψη σε παρασκευαστήριο πούρων
για να γνωρίσουμε τον τρόπο επεξεργασίας και τυποποίησης των φημισμένων χειροποίητων πούρων της Κούβας • Βόλτα με ταχύπλοα στα κανάλια του
Εθνικού Πάρκου Γκουαμά για να δούμε την αρχιτεκτονική των Ινδιάνων Ταΐνος • Επίσκεψη στο Εκτροφείο Κροκοδείλων στο Εθνικό Πάρκο Γκουαμά • Διαδρομή
μέσα από το μαγκρόβιο δάσος μέχρι τις ακτές της Καραϊβικής και τον περίφημο κόλπο των Χοίρων, γνωστό από την ομώνυμη, αποτυχημένη απόβαση των
Αμερικάνων στο νησί το 1961 • πολύ έμπειρος Έλληνας συνοδός του γραφείου μας και κουβανός επίσημος ξεναγός
1η μέρα: Αθήνα - Αβάνα
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα
της Κούβας, την Αβάνα, μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη,
συνάντηση με τον αντιπρόσωπο του γραφείου μας στην Κούβα,
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Αβάνα, Ξενάγηση
Η σημερινή μας ξενάγηση στην παλιά και την μοντέρνα πόλη
της Αβάνας ξεκινά από την Πλατεία της Επανάστασης με το
μνημείο του Χοσέ Μαρτί και τις τεράστιες προσωπογραφίες
του Τσε Γκεβάρα και του Καμίλο Σιενφουέγος, γνωστή από τις
μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις και τις ομιλίες του Φιντέλ Κάστρο.
Στη συνέχεια θα περάσουμε από το αριστοκρατικό προάστιο
Μιραμάρ, που πριν την επανάσταση ήταν τόπος κατοικίας
πλούσιων επιχειρηματιών, με την επιβλητική Πέμπτη λεωφόρο,
αντίστοιχη με εκείνην της Νέας υόρκης. θα δούμε το ιστορικό
κτίριο του Πανεπιστημίου της Αβάνας, θα διασχίσουμε τη
"σύγχρονη" συνοικία Βεδάδο και την περίφημη παραλιακή
λεωφόρο Μαλεκόν (Malecón) και θα καταλήξουμε στην πλατεία
του Καπιτωλίου - πιστό αντίγραφο του αντίστοιχου της
Ουάσινγκτον των ΗΠΑ. Μπαίνουμε πλέον στην Habana Vieja/
Παλιά Αβάνα, προστατευόμενη από την UNESCO ως πολιτιστική
κληρονομιά της ανθρωπότητας, η οποία φιλοξενεί μερικά από τα
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ωραιότερα αποικιακά κτίρια της Καραϊβικής. θα επισκεφθούμε
την μοναδική ελληνική ορθόδοξη εκκλησία της Καραϊβικής τον Άγιο Νικόλαο - και στη συνέχεια, περπατώντας, θα δούμε
την Πλατεία του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης (Plaza de San
Francisco de Asis), την Παλιά Πλατεία (Plaza Vieja), την Πλατεία
των Όπλων (Plaza de las Armas), την Πλατεία του Καθεδρικού
(Plaza de la Catedral) και τον "ναΐσκο" Templete. Στη συνέχεια
θα επισκεφθούμε το Μουσείο της Habana Club, όπου θα
μυηθούμε στην ιστορία της παραγωγής του ρούμι και θα έχουμε
τη δυνατότητα να το γευθούμε και θα καταλήξουμε στο φρούριο El
Moro με τη μαγευτική του θέα, καθώς βρίσκεται σε περίοπτη θέση
στον λόφο πάνω από την είσοδο του λιμανιού. Γεύμα, επιστροφή
στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα θα έχουμε
την ευκαιρία να γνωρίσουμε την ατμοσφαιρική Αβάνα των ΄60ς
κάνοντας μία βόλτα με αμερικάνικα αυτοκίνητα-αντίκες της
δεκαετίας του ΄50. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Αβάνα, Ημερήσια Εκδρομή Βινιάλες/Πινάρ ντελ Ρίο
Πρωινή αναχώρηση για τη δυτικότερη επαρχία της Κούβας, το
Πινάρ ντελ Ρίο (Pinar del Rio), όπου καλλιεργούνται καπνά για
τα καλύτερα πούρα στον κόσμο. Επίσκεψη σε παρασκευαστήριο
πούρων, όπου θα γνωρίσουμε τον τρόπο επεξεργασίας και
τυποποίησης των φημισμένων χειροποίητων πούρων της

Κούβας από πραγματικούς τεχνίτες του είδους και συνεχίζουμε
για την μαγευτική κοιλάδα Βινιάλες. Η βόλτα μας εδώ θα σας
μείνει αξέχαστη: πράσινοι βελούδινοι λοφίσκοι, γνωστοί με το
όνομα μογκότες (mogotes) που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού
στον κόσμο, ξεπηδούν από την κοιλάδα κατάφυτοι και σχεδόν
απόκοσμοι… πανύψηλα φοινικόδεντρα, καταρράκτες και
υπόγειες σπηλιές με ποτάμια συνθέτουν ένα τοπίο πραγματικά
υπέροχο. Επίσκεψη στην τεράστια Τοιχογραφία/Βραχογραφία της
Προϊστορίας και στη Σπηλιά του Ινδιάνου με τους σταλακτίτες και
τους σταλαγμίτες, για να διασχίσουμε με μικρή βάρκα το υπόγειο
ποτάμι της. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο μέσα σε ένα μοναδικό
περιβάλλον με ζωντανή μουσική. Επιστρέφοντας στην Αβάνα, θα
σταματήσουμε στο παρατηρητήριο Λος Χασμίνες (Los Jazmines)
με την εκπληκτική θέα σε ολόκληρη την κοιλάδα Βινιάλες. Άφιξη
στην Αβάνα και χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ σας προτείνουμε
να κάνετε μια βόλτα στην Habana Vieja και να απολαύστε τα
αγαπημένα ποτά του Έρνεστ Χέμινγουεϊ: daiquirí (ντάκουιρι) στο
Floridita και mojito (μοχίτο) στο Bodeguita del Medio.
4η μέρα: Αβάνα, Ελεύθερη μέρα
Ημέρα ελεύθερη στην Αβάνα για να απολαύσουμε την μοναδική
αυτή πόλη με την γοητεία των ΄60ς, να περιπλανηθούμε στο
ιστορικό της κέντρο, να φωτογραφίσουμε τις απόκρυφες γωνιές
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Βαραδέρο
Αβάνα
Βινιάλες

ΚΟΥΒΑ

Πινάρ ντελ Ρίο

Ματάνσας

Κάγιο Μπλάνκο

Καρντένας

Κάγιο Σάν
Σάντα Κλάρα
Γκουαμά
Κόλπος
των Χοιρών

Σιενφουέγος
Τρινιδάδ

της, να κάνουμε τα ψώνια μας και να δοκιμάσουμε υπέροχα
κοκτέιλ με τους ήχους ζωντανής μουσικής στα δεκάδες μπαράκια.
5η μέρα: Αβάνα - Γκουαμά - Κόλπος των Χοίρων - Σιενφουέγος
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την Χερσόνησο Ζαπάτα, όπου θα
επισκεφθούμε το Εθνικό Πάρκο Γκουαμά (Guamá), το οποίο έχει
χαρακτηρισθεί από την UNESCO ως σημαντική βιόσφαιρα για
το περιβάλλον. Πρόκειται για μια τεράστια λιμνοθάλασσα, που
σχηματίζεται από εκβολές ποταμών και ενώνεται με την θάλασσα
στο σημείο του Κόλπου των Χοίρων. Στην είσοδο του πάρκου
βρίσκεται το Εκτροφείο Κροκοδείλων, το οποίο θα επισκεφθούμε.
Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε με ταχύπλοα σκάφη στα κανάλια
του πάρκου για να δούμε την αρχιτεκτονική των Ινδιάνων Ταΐνος,
τα γλυπτά που απεικονίζουν σκηνές της καθημερινότητάς τους,
καθώς και την αναπαράσταση Ινδιάνικου χωριού με τις καλύβες
κατασκευασμένες σε δεκάδες νησίδες που συνδέονται με την
όχθη με ξύλινα μονοπάτια-γέφυρες. Συνεχίζουμε τη διαδρομή
μας μέσα από το μαγκρόβιο δάσος, μέχρι να αντικρύσουμε τις
ακτές της Καραϊβικής στον Κόλπο των Χοίρων (γνωστός από την
ομώνυμη, αποτυχημένη απόβαση των Αμερικάνων στο νησί το
1961) και καταλήγουμε στο Σιενφουέγος, το "Μαργαριτάρι του
Νότου", όπως αποκαλείται λόγω της ομορφιάς του ιστορικού
του κέντρου-μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Η
πόλη ιδρύθηκε το 1819 από Γάλλους αποίκους και αποτελεί ένα
από τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας. Κατά τη διάρκεια της
πανοραμικής μας ξενάγησης στην πόλη θα σταματήσουμε στο
θέατρο Τομάς Τερί και στο εντυπωσιακό Παλάθιο ντε Βάγιε,
αριστούργημα εκλεκτικισμού - συνδυασμός ρομανικής, γοτθικής,
ενετικής και μαυριτανικής τεχνοτροπίας - που έχει μετατραπεί
σε εστιατόριο με υπέροχη θέα στη θάλασσα. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Σιενφουέγος - Τρινιδάδ - Σάντα Κλάρα - Καρντένας
Βαραδέρο
Πρωινή αναχώρηση για το γραφικό, αποικιακό Τρινιδάδ,
την πόλη που ίδρυσαν οι Ισπανοί στις αρχές του 16ου αιώνα
και η UNESCO την έχει περιλάβει στον κατάλογο των πόλεων
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. θα περπατήσουμε στην
Plaza Mayor, την κεντρική πλατεία της πόλης θα επισκεφθούμε
το ρομαντικό μουσείο, το σπίτι του παλιού ευγενούς Μπρινιέ και
τον ενοριακό ναό Σαντίσιμα Τρινιδάδ, ενώ, στο παραδοσιακό
καφενείο-μπαρ La Canchánchara, θα απολαύσουμε το τοπικό
ποτό από ρούμι, μέλι και λεμόνι που έδιναν οι αποικιοκράτες
στους σκλάβους για να πάρουν δυνάμεις και να αντέξουν τη
σκληρή δουλειά στις φυτείες. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στα
γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα πολύχρωμα μαγαζιά ή για

ψώνια στα υπαίθρια παζάρια. Συνεχίζουμε για τη Σάντα Κλάρα,
την πόλη που σχετίστηκε άμεσα με τον μεγάλο επαναστάτησύμβολο, τον Τσε Γκεβάρα. θα επισκεφθούμε τον μουσειακό
χώρο με το μαυσωλείο του Τσε και των συντρόφων του που
σκοτώθηκαν στη Βολιβία τον Οκτώβριο του 1967, καθώς και τα
4 βαγόνια από το θωρακισμένο τραίνο του δικτάτορα Μπατίστα
που εκτροχιάστηκε από τον Τσε και τους Μπαρμπούδος του στις
29/9/1958. Αναχώρηση μέσω της αποικιακής πόλης Καρντένας
για το κοσμοπολίτικο θέρετρο και τη μαγευτική παραλία
του Βαραδέρο. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
ςημειώστε ότι όλα τα γεύματα και τα ποτά στο ξενοδοχείο
του Βαραδέρο συμπεριλαμβάνονται στην τιμή!
7η μέρα: Βαραδέρο, Ελεύθερη μέρα
Προαιρετική κρουαζιέρα με Καταμαράν στο Κάγιο Μπλάνκο
Ελεύθερη μέρα για να απολαύσετε μία από τις πιο όμορφες
παραλίες της Κούβας. Μπορείτε να επιδοθείτε σε διάφορες
προαιρετικές θαλάσσιες δραστηριότητες, να κάνετε μια βόλτα
στο τοπικό παζάρι ή να επισκεφθείτε το Δελφινάριο. Εμείς
προτείνουμε κρουαζιέρα με Καταμαράν στο Κάγιο Μπλάνκο
(Cayo Blanco, Λευκό Νησάκι), ένα καταπράσινο νησί με χρυσή
άμμο και εξωτική παραλία με γαλαζοπράσινα πεντακάθαρα νερά!
Η εκδρομή ξεκινά το πρωί από τη Μαρίνα του Βαραδέρο και
περιλαμβάνει απεριόριστα τοπικά κοκτέιλ και αναψυκτικά στο
σκάφος, καθώς και φαγητό με θαλασσινά στο Κάγιο Μπλάνκο.
Στάση σε έναν κοραλλιογενή ύφαλο, όπου θα σας δοθεί
χρόνος και εξοπλισμός (μάσκες, προσωπικοί αναπνευστήρες
και βατραχοπέδιλα) για να εξερευνήσετε τον ύφαλο και την
πολύχρωμη υποβρύχια ζωή γύρω του. Στο Κάγιο θα υπάρχει
χρόνος για κολύμπι και ηλιοθεραπεία. Συμπεριλαμβάνεται
μεσημεριανό γεύμα με φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο το απόγευμα.
8η μέρα: Βαραδέρο - Ματάνσας - Αεροδρόμιο Αβάνας - Πτήση
για Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος το πρωί για μια τελευταία βουτιά και
γεύμα, ανάλογα με την ώρα της αναχώρησης. Μεταφορά στο
αεροδρόμιο της Αβάνας μέσω μιας ενδιαφέρουσας διαδρομής
στη βόρεια ακτογραμμή. θα δούμε τις παλιές αντλίες άντλησης
πετρελαίου, θα περάσουμε από την πόλη Ματάνσας, που
θεωρείται η πόλη της διανόησης και θα κάνουμε μία στάση στην
γέφυρα του Μπακουρανάο για να απολαύσουμε τη μοναδική θέα
της περιοχής. Άφιξη στο αεροδρόμιο και πτήση με ενδιάμεσο
σταθμό για την Αθήνα.
9η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί
κάτι • Στην αναχώρηση 23/12 οι διανυκτερεύσεις θα είναι ως εξής:
23-26/12 στην Αβάνα, 26-27/12 στο Σιενφουέγος, 27-29/12 στο
Βαραδέρο και 29-30/12 στην Αβάνα • Τελικό πρόγραμμα με το
ενημερωτικό σας.
Βίζας απαιτείται Φωτοτυπία διαβατηρίου με απαραίτητη
6μηνη ισχύ από την ημερομηνία αναχώρησης.
Οι Πτήσεις µας µε SWISS
19/12/19
26/12/19
27/12/19
23/12/19
30/12/19
31/12/19

LX 1843
LX 8032
LX 8033
LX 1838
LX 1843
LX 8032
LX 8033
LX 1838

ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ
ΖΥΡΙΧΗ - ΑΒΑΝΑ
ΑΒΑΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ
ΖΥΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ
ΖΥΡΙΧΗ - ΑΒΑΝΑ
ΑΒΑΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ
ΖΥΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ

06:30΄ - 08:20΄
13:25΄ - 18:45΄
20:30΄ - 12:00
13:05΄ - 16:40΄
06:30΄ - 08:20΄
13:25΄ - 18:45΄
20:30΄ - 12:00
13:05΄ - 16:40΄

Αναχ.: 19, 23 ∆εκεµβρίου - 9 µέρες
Τιµή
κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτ. έως 12 ετών
Μονόκλινο

19 ∆εκ. - 9 µέρες
7 ∆ιανυκτερεύσεις
1.575
1.325
1975

23 ∆εκ. - 9 µέρες
7 ∆ιανυκτερεύσεις
1.795
1.545
2.195

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: +€ 690

περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με
ενδιάμεσο σταθμό ΑθΗΝΑ-ΑΒΑΝΑ-ΑθΗΝΑ με SWISS • 4 διανυκτερεύσεις
στην Αβάνα στο ξενοδοχείο Melia Havana 5* με πρωινό (standard
δωμάτιο) • 1 διανυκτέρευση στο Σιενφουέγος στο ξενοδοχείο Melia San
Carlos 4* sup. με ημιδιατροφή (standard δωμάτιο) • 2 διανυκτερεύσεις
στο Βαραδέρο στο ξενοδοχείο Grand Memories Varadero 5* all inclusive
(Junior Suite) • Πρωινό καθημερινά και επτά (7) γεύματα (2 γεύματα
στην Αβάνα - ένα κατά την επίσκεψη της πόλης και ένα στην ολοήμερη
εκδρομή, ημιδιατροφή στο Σιενφουέγος και all inclusive στο Βαραδέρο)
• Όλες οι μεταφορές, ξεναγήσεις και εκδρομές, όπως αναγράφονται στο
πρόγραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Βόλτα στην Αβάνα με
παλιά Αμερικάνικα αυτοκίνητα • Όλες οι είσοδοι, όπως αναγράφονται
στο πρόγραμμα • Πολύ έμπειρος Έλληνας συνοδός του γραφείου μας και
Κουβανός επίσημος ξεναγός • Έντυπο υλικό • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α. • Βίζα Κούβας • Ταξιδιωτική τσάντα Manessis
δεν περιλαμβάνονται: • Όσα τα γεύματα δεν αναγράφονται στο
πρόγραμμα • Προσωπικά έξοδα, προαιρετικές εκδρομές ή δραστηριότητες,
που δεν αναγράφονται στο πρόγραμμα ή αναγράφονται ως προαιρετικά,
προτεινόμενα κλπ.
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ΜΑΡΡΑΚΕΣ

• Επίσκεψη και Διανυκτέρευση στην Καζαμπλάνκα
• Δώρο: Φολκλορικό σόου "Fantasia"

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ
Καζαµπλάνκα, Ραµπάτ, Μεκνές, Φεζ, Μαρρακές
1η μέρα: Αθήνα - Καζαμπλάνκα
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την οικονομική
πρωτεύουσα του Μαρόκου, την Καζαμπλάνκα (ΝταρΕλ-Μπεϊντά). Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

ΦΕΖ

2η μέρα: Καζαμπλάνκα - Ραμπάτ - Μεκνές - Φεζ
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα του Μαρόκου,
το Ραμπάτ, όπου 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
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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 στην φημισμένη πλατεία Τζεμαά Ελ Φνα ή
"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
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Ραμπάτ

Μεκνές

Φεζ

Καζαμπλάνκα

Μαρρακές

ΜΑΡΟΚΟ

Εσσαουίρα

ΜΑΖΟΡΕΛ

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. 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.

Αναχ.: 23, 30 ∆εκεµβρίου - 8 µέρες
16/11 , 14/12 , 25/1 , 29/2 - 8 µέρες από € 795
23 ∆εκ.

30 ∆εκ.

∆ίκλινο

845

995

3ο άτ. έως 12 ετών

795

945

Μονόκλινο

1095

1245

Τιµή κατ’ άτοµο

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, αχθοφορικά: +€ 300
οι παραπάνω τιμές ισχύουν για κρατήσεις μέχρι 15 νοεμβρίου.
Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής θα υπάρξει προσαύξηση.

ενδεικΤικΑ ξενοδοΧειΑ (ή παρόμοια):
Καζαμπλάνκα: Odyssee 4*
Φεζ: Palais Medina 5*
Μαρρακές: Atlas Medina & Spa 5*

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 • New Year Gala στις 31/12 για
την αναχώρηση 30 δεκεμβρίου • Έμπειρος επίσημος ελληνόφωνος αρχηγός-συνοδός • υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Ενημερωτικά έντυπα
δεν περιλαμβάνονται: • Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

ΕΣΣΑΟΥΙΡΑ

ΜΙΚΡΟ ΜΑΡΟΚΟ
Καζαµπλάνκα, Ραµπάτ, Μεκνές,
Φεζ, Μαρρακές

• Επίσκεψη και Διανυκτέρευση
στην Καζαμπλάνκα
• Δώρο: Φολκλορικό σόου
"Fantasia"

1η μέρα: Αθήνα - Καζαμπλάνκα, Ξενάγηση
2η μέρα: Καζαμπλάνκα - Ραμπάτ - Μεκνές - Φεζ
3η μέρα: Φεζ
4η μέρα: Φεζ - Μαρρακές
5η μέρα: Μαρρακές, Ξενάγηση πόλης, ΔΩΡΟ: Φολκλορικό
Show με ποτό στο παγκοσμίως γνωστό Chez Ali!
6η μέρα: Μαρρακές - Αθήνα
περιγραφή των ανωτέρω ημερών στο 8ήμερο
πρόγραμμα "Αυτοκρατορικό Μαρόκο"

Αναχ.: 23, 30 ∆εκ. - 6 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο

23 ∆εκ.

30 ∆εκ.

∆ίκλινο
695
845
3ο άτοµο έως 12 ετών
545
795
Μονόκλινο
945
1095
Φόροι αεροδροµίων, επίναυλοι καυσίµων, αχθοφορικά: + € 300
οι παραπάνω τιμές ισχύουν για κρατήσεις μέχρι 15 νοεμβρίου.
Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής θα υπάρξει προσαύξηση.
περιλαμβάνονται:• Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ/
ΜΑΡΡΑΚΕΣ-ΑθΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES • Πέντε Διανυκτερεύσεις
σε ξενοδοχεία 4*, 5*: Καζαμπλάνκα (1), Φεζ (2), Μαρρακές (2) • Πρωινό
και ένα δείπνο καθημερινά (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 • NewYear
Gala στις 31/12 για την αναχώρηση 30 δεκεμβρίου • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών
• Ενημερωτικά έντυπα.
δεν περιλαμβάνονται: • Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων • Ό,τι
αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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• Επίσκεψη και Διανυκτέρευση στην Καζαμπλάνκα
• Επίσκεψη στην γραφική πόλη-θέρετρο Άσιλαχ
• Επίσκεψη και Διανυκτέρευση στην θρυλική Ταγγέρη
• Επίσκεψη στην "Λευκή κόρη της Ανδαλουσίας", το μοναδικό Τετουάν
• Επίσκεψη στο "Μπλε Χωριό" Σεφσαουέν
• Εκδρομή στους αμμόλοφους της Σαχάρας/Μερζούγκα με jeep 4x4
• Δώρο: Φολκλορικό σόου "Fantasia"
• Δώρο: Εκδρομή στην παραθαλάσσια πόλη Εσσαουίρα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

με την υπογραφή μας

ΠΛΗΡΕΣ ΜΑΡΟΚΟ

µε ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΝΟΤΟΥ
Έρηµος, Οάσεις, Κάσµπες, Οροσειρά Άτλαντα, Αυτοκρατορικές και Θρυλικές πόλεις
Καζαµπλάνκα, Ραµπάτ, Άσιλαχ, Ταγγέρη, Τετουάν, Σεφσαουέν, Μεκνές, Φεζ,Μιντέλντ, Ερασιντία, Ερφούντ, Μερζούγκα (Άνω,
Μέσος, Κάτω Άτλαντας),Τινερχίρ, Ουαρζαζάτ, Μαρρακές, Εσσαουίρα
Στο σταυροδρόμι Ευρώπης-Αφρικής και Μεσογείου-Ατλαντικού, το Μαρόκο γνώρισε κατά τη διάρκεια της μακράς του ιστορίας πολλούς κατακτητές και
εποίκους, καθένας από τους οποίους άφησε τα ίχνη του στον πολιτισμό και στις συνήθειες των κατοίκων του. Έρημος, βουνά και οάσεις, πολύχρωμες
αγορές, κάσμπες και μεντίνες, αυτοκρατορικές πόλεις, γραφικά χωριά και βεδουίνοι, ένα ταξίδι στα όρια Δύσης και Ανατολής, που θα σας συναρπάσει.
Η βασική πύλη εισόδου της χώρας με το εξωτικό όνομα και τους συνειρμούς που φέρνει στον νου, η Καζαμπλάνκα, το παλάτι και η κάσμπα της
πρωτεύουσας Ραμπάτ, η γραφική πόλη-θέρετρο Άσιλαχ, τα παλιά "αμαρτωλά" καφενεία της θρυλικής Ταγγέρης, το εκπληκτικό Τετουάν, η χιονοσκεπής
οροσειρά του Άτλαντα, το περίφημο "Μπλε Χωριό" Σεφσαουέν, η καυτή έρημος με τις καμήλες και οι κόκκινοι αμμόλοφοι της Μερζούγκα, τα στενά
δαιδαλώδη σοκάκια με τις συντεχνίες στη μεντίνα της Φες, η παλιά αυτοκρατορική πρωτεύουσα Μεκνές, ο "Δρόμος με τις Χίλιες Κάσμπες" μεταξύ
Ερφούντ και Ουαρζαζάτ, η καστροπολιτεία Εσσαουίρα με το νησιώτικο χρώμα, τα σουκ και η μεγαλειώδης "Πλατεία των Θαυμάτων" στο απαράμιλλο
Μαρρακές… το Μαρόκο είναι μια χώρα, όπου ο μυστικισμός και ο παράδεισος των αισθήσεων μαγνητίζει!
1η μέρα: Αθήνα - Μαρρακές - Καζαμπλάνκα
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μαρρακές.
Φθάνοντας, θα αναχωρήσουμε για την οικονομική
πρωτεύουσα του Μαρόκου, την Καζαμπλάνκα (Νταρ-ΕλΜπεϊντά). Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Καζαμπλάνκα
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης θα δούμε
μεταξύ άλλων την πλατεία Μοχάμεντ Ε΄ - την μεγαλύτερη
πλατεία της πόλης με την Γαλλική Πρεσβεία, το Δημαρχείο και
την υπερνομαρχία - την πλατεία των Ηνωμένων Εθνών, την
κεντρική αγορά, την παραλιακή λεωφόρο Κορνίς, το τζαμί του
βασιλιά Χασάν Β΄ (εξωτερικά) - ένα από τα μεγαλύτερα τεμένη
του ισλαμικού κόσμου - και την πλούσια συνοικία Άνφα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Καζαμπλάνκα - Ραμπάτ - Άσιλαχ - Ταγγέρη
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. Επόμενη στάση και επίσκεψή
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μας θα είναι στην γραφική Άσιλαχ, μια περιτειχισμένη πόλη
στον Ατλαντικό, που σήμερα αποτελεί δημοφιλές τουριστικό
θέρετρο. Συνεχίζουμε για την θρυλική και άκρως μυστηριακή
Ταγγέρη, μια από τις σπουδαιότερες πόλεις και λιμάνια της
χώρας. Βρίσκεται στις ακτές της Βόρειας Αφρικής, στα δυτικά
του στενού του Γιβραλτάρ και κατοικήθηκε από Φοίνικες,
Ρωμαίους, Άραβες, Πορτογάλους, Ισπανούς, Βρετανούς και
Γάλλους. Άφιξη και πρώτη γνωριμία με την πόλη. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Ταγγέρη - Τετουάν - Ταγγέρη
Πρωινή ξενάγηση στο κάστρο και τα σουκς της Ταγγέρης.
Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για μια ημερήσια εκδρομή
στο Τετουάν, μια μυστικιστική, μαγική πόλη που βρίσκεται 40
χιλιόμετρα ανατολικά της Ταγγέρης, απέναντι από το στενό
του Γιβραλτάρ. Η παλιά πόλη/μεντίνα είναι διατηρημένη σε
τέλεια κατάσταση και αντανακλά την αρχιτεκτονική επιρροή
της Ανδαλουσίας στην περιοχή, εξ ου και το προσωνύμιο
"η Λευκή κόρη της Ανδαλουσίας". Από το 1997 ανήκει
στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της
UNESCO. Επιστροφή στην Ταγγέρη. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Ταγγέρη - Σεφσαουέν - Μεκνές - Φεζ
Σήμερα θα γνωρίσουμε το περίφημο Σεφσαουέν, το "Μπλε
Χωριό" όπως επονομάζεται, λόγω του χρώματος των
περισσότερων σπιτιών του. Οι "50 αποχρώσεις του …μπλε",
η "μπλε πέρλα". Στις πλαγιές των βουνών Ριφ, σπίτια, τοίχοι,
δρομάκια, παράθυρα, γλάστρες, σκάλες, ακόμα και τάφοι,
όλα είναι βαμμένα με τη χρωματική παλέτα του indigo blue.
Επόμενη στάση μας, η παλιά αυτοκρατορική πρωτεύουσα
Μεκνές. Φθάνοντας, θα επισκεφθούμε την ιστορική πλατεία Λα
Χεντίμ, γνωστή και ως "πλατεία της καταστροφής", θα δούμε
εξωτερικά το παλάτι του Μουλάι Ισμαήλ με την μεγαλόπρεπη
πύλη Μπαμπ Ελ Μανσούρ και τα τείχη της πόλης. Αναχώρηση
για την "αυτοκράτειρα των πόλεων", την αρχοντική Φεζ,
που βρίσκεται στην καρδιά του Μαρόκου. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η 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
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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. 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.
7η μέρα: Φεζ - Ιφράν - Μιντέλτ - Ερρασιντία - Ερφούντ,
Εκδρομή στους αμμόλοφους Μερζούγκα με jeep 4x4
Αρχίζουμε σήμερα την ανάβασή μας στον Μέσο Άτλαντα
για να καταλήξουμε το απόγευμα στην Ερφούντ μέσα από
μια εναλλαγή τοπίων - στέπες, οάσεις, βουνά, τεχνητές
λίμνες, έρημος. Στη διαδρομή μας θα έχουμε την ευκαιρία να
σταματήσουμε σε ορεινά χωριά του Άτλαντα, όπως το Ιφράν,
που θεμελιώθηκε από τους Γάλλους το 1929 για να γίνει
σταθμός αναψυχής για τους ίδιους και τις οικογένειές τους,
το Μιντέλτ, μεγάλο γεωργικό κέντρο και την Ερρασιντία, από
όπου αρχίζουν οι μεγάλες οάσεις του μαροκινού νότου. Άφιξη
στην Ερφούντ και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια
θα βιώσουμε μια μοναδική εμπειρία! Με ειδικά διαμορφωμένα
jeep 4x4, θα αναχωρήσουμε για τους αμμόλοφους της
Μερζούγκα, από όπου θα απολαύσουμε τη δύση του ηλίου. Το
θέαμα κόβει πραγματικά την ανάσα, καθώς η κόκκινη άμμος
της ερήμου μοιάζει …πυρπολημένη από τον ήλιο. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Ερφούντ - Τινεχρίρ - Ελ Κελάα - Νταντές/Ουαρζαζάτ
Η σημερινή μας διαδρομή περνά από εντυπωσιακές οάσεις,
καθώς και από την πόλη Τινεχρίρ, που κατοικείται ως επί το
πλείστον από Αμαζίν, δηλαδή αυτόχθονες Βερβέρους - είναι
οι περίφημοι "μπλε άνθρωποι" της ερήμου, οι καμηλιέρηδες
της ερήμου. Διασχίζουμε την λεγόμενη κοιλάδα με τις "Χίλιες
Κάσμπες" και περνάμε από την Ελ Κελάα Μ'Γκούνα, την "Πόλη
των Ρόδων", όπου βρίσκονται φυτείες με τριαντάφυλλα. Άφιξη

στην Νταντές ή την Ουαρζαζάτ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Νταντές/Ουαρζαζάτ, Ταουρίτ, Άιτ Μπεν Χαντού Μαρρακές
Πρωινή ξενάγηση στην Ουαρζαζάτ, την "Πύλη της Ερήμου",
η οποία υπήρξε οχυρό των Γάλλων Λεγεωνάριων. θα
επισκεφθούμε την πανέμορφη κάσμπα (οχυρωμένο παλάτικάστρο) Ταουρίτ, τόπο κατοικίας του πασά Γκλάουι, ο οποίος
απέκτησε μεγάλο πλούτο συνεργαζόμενος με τους Γάλλους.
Το ksar/οχυρωμένο χωριό Άιτ Μπεν Χαντού που επίσης θα
επισκεφθούμε, απέχει 30 χιλιόμετρα από την Ουαρζαζάτ και
είναι πραγματικά μοναδικό. Αποτελεί, όπως και η κάσμπα
Ταουρίτ, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και
λόγω της θέσης του και της γραφικότητάς του, έχει συχνά
χρησιμοποιηθεί ως σκηνικό κινηματογραφικών ταινιών.
Συνεχίζουμε μέσω του Μεγάλου Άτλαντα για την "Κόκκινη
Πόλη", το κοσμοπολίτικο Μαρρακές. Άφιξη και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
10η 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 Μπαχία, δηλαδή το παλάτι της ευνοούμενης
παλλακίδας που έχει κτιστεί στα τέλη του 19ου αιώνα, καθώς
και το Μουσείο Νταρ Σι Σαΐντ, ένα πανέμορφο ανάκτορο που
φιλοξενεί μια πλούσια συλλογή από ξύλινα διακοσμητικά
και όχι μόνο. Συνεχίζουμε με την φημισμένη πλατεία Τζεμαά
Ελ Φνα ή αλλιώς "Πλατεία των θαυμάτων". Σύμφωνα με την
UNESCO, η πλατεία αυτή αποτελεί αριστούργημα προφορικής
και ανέπαφης παγκόσμιας κληρονομιάς. Εκεί, επί καθημερινής
βάσης εκτυλίσσεται ένα μαγευτικό θέαμα, που το συνθέτουν οι
υπαίθριοι αυτοσχέδιοι πάγκοι-εστιατόρια, γητευτές φιδιών,
παραμυθάδες και μάγισσες, σε συνδυασμό με τα εκατοντάδες
μαγαζιά που ξετρυπώνουν από τις πιο απίθανες γωνίες των
σουκς. θα επισκεφθούμε επίσης τους πανέμορφους κήπους
Μαζορέλ, ένα είδος παράδεισου σε μινιατούρα, που αποτελούν
ιδιοκτησία του υves Saint Laurent. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
και δείπνο. Το βράδυ θα απολαύσουμε το φολκλορικό σόου
"FANTASIA" στο διάσημο Chez Ali. Διανυκτέρευση.
11η μέρα: Μαρρακές,
ΔΩΡΟ: Ολοήμερη εκδρομή στην Εσσαουίρα
Πρωινή αναχώρηση για την Εσσαουίρα, μια πόλη στις ακτές

του Ατλαντικού, ντυμένη στα λευκά και τα μπλε, που σήμερα
αποτελεί σημαντικό κέντρο της μαροκινής καλλιτεχνικής
δημιουργίας. Ανεβείτε στο κάστρο και απολαύστε την
μαγευτική θέα, περπατήστε κατά μήκος του ωκεανού και
ακούστε το τιτίβισμα των γλάρων... Η Εσσαουίρα σίγουρα θα
σας αφήσει όμορφες εικόνες. Στην περιοχή της Εσσαουίρα
και του Μαρρακές φυτρώνουν οι αργκανιές από τις οποίες
βγαίνει το πανάκριβο έλαιο αργκάν (argan, αργανέλαιο).
Τα κλαδιά των δένδρων αργκάν φέρουν άγρια αγκάθια,
που αποδεικνύονται αποτελεσματικό αποτρεπτικό μέτρο
για όσους επιθυμούν να συλλέξουν τους καρπούς τους - για
όλους, εκτός από τις απτόητες κατσίκες, που σκαρφαλώνουν
πάνω στα δέντρα αυτά! Επιστροφή στο Μαρρακές. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
12η μέρα: Μαρρακές - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος το πρωί 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

Απ' ευθείας πτήσεις με AEGEAN
Αναχ.: 21 ∆εκεµβρίου - 12 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτ. έως 12 ετών
Μονόκλινο

1245
1195
1645

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: +€ 300
περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΜΑΡΡΑΚΕΣΑθΗΝΑ με απ΄ ευθείας πτήσεις της AEGEAN • Έντεκα Διανυκτερεύσεις
σε ξενοδοχεία 4*,5*: Καζαμπλάνκα (2), Ταγγέρη (2), Φεζ (2), Ερφούντ
(1), Κοιλάδα Νταντές/Ουαρζαζάτ (1), Μαρρακές (2) • Πρωινό και ένα
δείπνο καθημερινά • Μεταφορές από/προς τα αεροδρόμια εξωτερικού
• Ξεναγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος • Είσοδοι στα μουσεία,
μνημεία και αξιοθέατα που αναγράφονται στο αναλυτικό πρόγραμμα
• New Year Gala στις 31/12 • Έμπειρος επίσημος ελληνόφωνος
αρχηγός-συνοδός • υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών
• Ενημερωτικά έντυπα.
δεν περιλαμβάνονται: • Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων • Ό,τι
αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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ΓΚΙΖΑ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ με

την υπογραφή μας

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Κάιρο, Πυραµίδες, Αιγυπτιακό Μουσείο, Αλεξάνδρεια, Κρουαζιέρα στον Νείλο, Ασουάν, Λούξορ

Αίγυπτος, η μυστηριώδης
Η Αίγυπτος έχει αιχμαλωτίσει πολλούς, ενώ σε άλλους άφησε μια ακόρεστη δίψα για να γνωρίσουν αυτή τη μυστηριώδη γη, που κατοικήθηκε κάποτε από
τους Φαραώ και τον Καίσαρα και αποτέλεσε τη βάση για πολλές βιβλικές ιστορίες. Μια επίσκεψη σε αυτή την υπέροχη χώρα είναι απαραίτητη για τους
ιστορικούς και όχι μόνον, καθώς αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς της Αφρικής.
Η πρώτη εικόνα της Αιγύπτου που μας έρχεται στο νου είναι οι πυραμίδες, ο τεράστιος όγκος των οποίων είναι πράγματι αξιοσημείωτος. Τα πιο
δημοφιλή αξιοθέατα της χώρας είναι η Σφίγγα και οι Πυραμίδες της Γκίζας - ιδιαίτερα η Πυραμίδα του Χέοπα, το μόνο από τα επτά θαύματα του αρχαίου
κόσμου που εξακολουθούν να υπάρχουν. Εξίσου δημοφιλής είναι ο ποταμός Νείλος - ο μακρύτερος ποταμός του κόσμου. Η ομορφιά κατά μήκος του
Νείλου είναι εκπληκτική και λίγες μέρες ταξιδιού σε αυτό το ποτάμι είναι ένας δημοφιλής τρόπος για να γνωρίσει κανείς την χώρα.
Χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται την Αίγυπτο κάθε χρόνο και πολλοί από αυτούς κατευθύνονται προς την Κοιλάδα των Βασιλέων, όπου Φαραώ και
Βασίλισσες της Αιγύπτου είχαν ταφεί από τον 11ο αιώνα π.Χ. Τα αντικείμενα που βρέθηκαν εδώ αποτελούν μαρτυρία της ιστορίας ολόκληρης της χώρας.
Το Αιγυπτιακό Μουσείο Αρχαιοτήτων είναι ο χώρος όπου οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν τη μεγαλύτερη συλλογή αιγυπτιακών τεχνουργημάτων
στον κόσμο - περισσότερα από 120.000 ευρήματα, ανάμεσα στα οποία 9 μούμιες που εκτίθενται στο The Royal Mummy Room, καθώς και η συμπαγής
χρυσή μάσκα του Τουταγχαμών.
Η αιγυπτιακή πρωτεύουσα, το Κάιρο, γνωστό και ως "η πόλη των χιλιάδων μιναρέδων", είναι ένας τόπος αντιθέσεων, γεμάτος αρχαία ορόσημα, περίτεχνα
τζαμιά και λαμπερούς σύγχρονους ουρανοξύστες. Η μητροπολιτική περιοχή του Καΐρου είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην Αφρική, όπου ζουν περισσότερα
από 20 εκατομμύρια άνθρωποι - μια λαοθάλασσα που συμβάλλει στο χάος της πόλης και ταυτόχρονα στον …καρδιακό παλμό της.
Πολλοί επισκέπτες βρίσκουν συναρπαστική την φρενίτιδα του Καΐρου, αλλά όσοι έχουν αίσθηση του χιούμορ και υπομονή, τους περιμένει ένας θησαυρός
εμπειριών που δεν μπορούν να βρουν οπουδήποτε αλλού.
1η μέρα: Αθήνα - Κάιρο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Κάιρο.
Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Κάιρο, Ξενάγηση, Πυραμίδες, Χαν Ελ Χαλίλ
Η σημερινή ολοήμερη ξενάγησή μας στην πόλη θα
ξεκινήσει από το αρχαιολογικό μουσείο του Καΐρου,
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όπου στεγάζονται αριστουργήματα χιλιάδων χρόνων και
αμύθητης αξίας από όλες τις περιόδους της Αιγυπτιακής
ιστορίας. Μεταξύ τους και τα μοναδικά ευρήματα του
τάφου του Τουτ Ανκ Αμόν (Τουταγχαμών). Συνεχίζουμε
με τις επιβλητικές Πυραμίδες της Γκίζας, ένα από τα επτά
θαύματα του αρχαίου κόσμου, καθώς και με τη Σφίγγα,
που παριστάνει τον Φαραώ Χεφρίνο με σώμα λιονταριού.
Σύντομη στάση στα εργαστήρια παπύρου και αρωμάτων

και συνεχίζουμε για το πολύβουο παζάρι του Χαν Ελ Χαλίλ,
πνιγμένο στα χρώματα και στα μαγαζάκια με τα είδη λαϊκής
τέχνης. Χρόνος ελεύθερος για να παζαρέψτε στις αμέτρητες
αγορές. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Κάιρο - Αλεξάνδρεια - Κάιρο
Ολοήμερη εκδρομή στην Αλεξάνδρεια, την πόλη που
ίδρυσε το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος. Κατά τη διάρκεια
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της περιήγησής μας θα δούμε την Ελληνιστική παροικία,
το Ελληνικό Πατριαρχείο, το σπίτι όπου έζησε τα τελευταία
χρόνια της ζωής του ο Έλληνας ποιητής Καβάφης και
τους μοναδικούς κήπους της Μοντάζα, που περιβάλουν
τα θερινά ανάκτορα του τελευταίου Αιγύπτιου βασιλιά
Φαρούκ. Ολοκληρώνουμε την περιήγησή μας με επίσκεψη
και εσωτερική ξενάγηση στην καινούρια Βιβλιοθήκη της
Αλεξάνδρειας - ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό επίτευγμα.
Γεύμα σε εστιατόριο της Αλεξάνδρειας. Αργά το απόγευμα
επιστροφή στο Κάιρο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Κάιρο - Λούξορ, Ξενάγηση, Επιβίβαση στο
Κρουαζιερόπλοιο
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Λούξορ, τις
θήβες της Πτολεμαϊκής περιόδου. Άφιξη, μεταφορά
και τακτοποίηση στο Κρουαζιερόπλοιο που θα μας
φιλοξενήσει κατά τις επόμενες μέρες. Ακολουθεί ξενάγηση
στην ανατολική όχθη του Νείλου, όπου θα δούμε τον
μεγαλειώδη ναό του Καρνάκ, τον υπόστυλο χώρο με τις
134 κολώνες, το ιερό και την ιερή καθαρτήρια λίμνη, καθώς
και τον ναό του Λούξορ, ο οποίος κάποτε ενωνόταν με το
ναό του Καρνάκ. Γεύμα, δείπνο και διασκέδαση στο πλοίο.
Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Λούξορ, Ξενάγηση, Απόπλους, Κρουαζιέρα
Πρωινή ξενάγηση στην δυτική όχθη του Νείλου με την
Κοιλάδα των Βασιλέων - τη νεκρόπολη των αρχαίων
θηβών, όπου υπάρχουν περισσότεροι από 60 τάφοι,
μεταξύ των οποίων και εκείνος του Τουτ Ανκ Αμόν
(Τουταγχαμών). Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον
επιτάφιο ναό της Χατσεπσούτ - της μοναδικής στην ιστορία
γυναίκας Φαραώ. Η πλεύση μας στις καταπράσινες όχθες
του Νείλου θα μας οδηγήσει στο Έντφου. Γεύμα, δείπνο και
διασκέδαση στο πλοίο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Κρουαζιέρα
Πρωινή ξενάγηση στον πιο καλοδιατηρημένο ναό της
Αιγύπτου, τον ναό του θεού Χόρους ή Ώρου στο Έντφου.
Συνεχίζουμε την υδάτινη διαδρομή μας με προορισμό το
Κομόμπο. Άφιξη και ξενάγηση στον μοναδικό ναό του
Κομόμπο, που κατασκευάστηκε κατά την Ελληνορωμαϊκή

περίοδο. Στην πραγματικότητα αποτελεί σύμπλεγμα δύο
ναών, αφιερωμένων σε δύο θεούς, τον θεό-κροκόδειλο
Σόμπεκ και τον θεό-γεράκι Χαροέρις/Ώρο. Η υδάτινη
διαδρομή μας συνεχίζεται με προορισμό την Άνω Αίγυπτο
και το Ασουάν. Γεύμα, δείπνο και διασκέδαση στο πλοίο.
Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Κρουαζιέρα, Ασουάν
Άφιξη και περιήγηση στο μεγάλο Φράγμα του Ασουάν,
καθώς και στον ναό της νήσου Φίλα. Γεύμα, δείπνο και
διασκέδαση στο πλοίο. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Ασουάν - Κάιρο
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα μέσω
Καΐρου.
Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό.

Αναχ.: 20 ∆εκεµβρίου - 8 µέρες
Τιµή
κατ’ άτοµο

∆ίκλινο

Επιβάρυνση
Μονόκλινου

1,240

+ 375

Μόνο στο ΜANESSIS TRAVEL
•
•

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ - ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΕΩΣ ΚΑΙ 12 ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ
•

∆ΩΡΟ: ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ MANESSIS

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΜΕ ΕΞΑΜΗΝΗ ΙΣΧΥ

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: +€ 266
περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής
θέσης • Διαμονή στο ξενοδοχείο Ramses Hilton 5* στο
Κάιρο [3 Διαν/σεις] και σε Κρουαζιερόπλοιο deluxe
5* [4 Διαν/σεις] • 2 γεύματα σε τοπικά εστιατόρια και
πλήρη διατροφή στην κρουαζιέρα • Μεταφορές από/προς
αεροδρόμια-ξενοδοχεία • Ξεναγήσεις, εκδρομές βάσει
προγράμματος • Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς
χώρους • Επαγγελματίες αρχηγοί-συνοδοί • υπηρεσίες
τοπικών αντιπροσώπων • Ταξιδιωτικά έντυπα, χάρτες
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους
εκδρομείς έως 75 ετών.
δεν περιλαμβάνονται: • Βίζα Αιγύπτου: + € 25 • Αχθοφορικά,
φιλοδωρήματα: + € 25 περίπου • ποτά και αναψυκτικά στην
διάρκεια των γευμάτων • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό,
προτεινόμενο κλπ.
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ΒΗΡΥΤΟΣ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ! ΤΟ ΠΙΟ ΠΛΗΡΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ!!!

ΛΙΒΑΝΟΣ

η Γη των Φοινίκων

Βηρυτός, Μπααλµπέκ, Κοιλάδα Μπεκάα, Ααντζάρ, Οινοποιείο Ξαρά, Σιδώνα, Τύρος, Σπήλαια Τζέιτα, Βύβλος, Τρίπολη,
Κέδροι του Λιβάνου, Ντέιρ Ελ Καµάρ, Παλάτι Μπεϊτεντίν, Κάστρο Μούσα
· Η διαμονή μας γίνεται όλες τις ημέρες στη Βηρυτό, που αποτελεί τη βάση μας για τις ημερήσιες εκδρομές και όχι σε επαρχιακές πόλεις για μείωση κόστους. Με τον τρόπο
αυτό έχετε τη δυνατότητα να γνωρίσετε ενδελεχώς την πολύπλευρη όψη της πρωτεύουσας, των αγορών και της νυχτερινής της ζωής.
· Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει ημιδιατροφή και επισκέψεις σε όλα τα ενδιαφέροντα σημεία της χώρας με πλούσιες ξεναγήσεις και με όλες τις εισόδους εντός της τιμής.
· Η αξιοποίηση του χρόνου με τον καλύτερο τρόπο, η ευελιξία και η πολύχρονη εμπειρία μας, αποτελούν εγγύηση για ένα καθ΄ όλα επιτυχημένο ταξίδι σε αυτή την χώρα με
τον αρχαίο πολιτισμό και την σύγχρονη ιστορία, που δεν αφήνει κανέναν επισκέπτη της ασυγκίνητο!
ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑυΤΟ ΕΠιΣΚΕΠΤΟΜΑΣΤΕ: · Την κοσμοπολίτικη Βηρυτό και το εξαίρετο Αρχαιολογικό της Μουσείο με τις εντυπωσιακές του συλλογές · Τη
Σιδώνα με το θαλάσσιο Κάστρο των Σταυροφόρων και τα γραφικά της Σουκς · Την Τύρο, τη θρυλική γενέτειρα της Ευρώπης και της Διδούς, που ίδρυσε την Καρχηδόνα τόπος παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. · Το Μπααλμπέκ, έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους του κόσμου και τόπος παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO · Την κτισμένη σε Ρωμαϊκά πολεοδομικά πρότυπα πόλη των Ομεϊαδών, την Ααντζάρ, που βρίσκεται στην Κοιλάδα Μπεκάα - τόπος
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς UNESCO. · Το Οινοποιείο Ξαρά, όπου θα μάθουμε την ιστορία των περίφημων κρασιών του Λιβάνου και θα δοκιμάσουμε κάποια εξ
αυτών · Το περίφημο Δάσος Κέδρων του Μπαρούκ · Την Τρίπολη, την "πρωτεύουσα των γλυκών", με το μεγαλύτερο Κάστρο Σταυροφόρων του Λιβάνου · Τα Σπήλαια
Τζέιτα, που θεωρούνται τα ωραιότερα της Μέσης Ανατολής · Το υπέροχο άγαλμα της Παναγίας του Λιβάνου στον Λόφο Χαρίσσα · Την Βύβλο, μία από τις αρχαιότερες
πόλεις του κόσμου και σημαντικό λιμάνι των Φοινίκων, τόπος παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO · Το γραφικό χωριό Ντέιρ Ελ Καμάρ · Το πανέμορφο
Παλάτι του Μπεϊτεντίν, με την καταπληκτική συλλογή βυζαντινών ψηφιδωτών · Το περίφημο Κάστρο Μούσα, ένα από τα καλύτερα μνημεία του Λιβάνου με τις εκπληκτικές
του συλλογές, που σπάνια περιλαμβάνεται στα προγράμματα.
1η μέρα: Αθήνα - Βηρυτός, Αρχαιολογικό Μουσείο, Ξενάγηση
πόλης
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βηρυτό. Άφιξη,
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Η Βηρυτός είναι
μια πόλη-μωσαϊκό πολιτισμών, που μέχρι τον εμφύλιο του
1975 ήταν γνωστή ως το "Παρίσι της Μέσης Ανατολής". Τα
τελευταία χρόνια η πρωτεύουσα του Λιβάνου έχει καταφέρει
να ξαναβρεί τον ρυθμό της και να γίνει μια κοσμοπολίτικη
μητρόπολη του 21ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια της σημερινής
μας ξενάγησης θα επισκεφθούμε το εκπληκτικό αρχαιολογικό
μουσείο της Βηρυτού και στη συνέχεια θα δούμε την περίφημη
και αναβαθμισμένη παραλιακή λεωφόρο Κορνίς με τους
Βράχους των Περιστεριών, τα σουκς της παλιάς πόλης, την
πεζοδρομημένη περιοχή του κέντρου με τα αναπαλαιωμένα
κτίρια κ.ά. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
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2η μέρα: Βηρυτός - Μπααλμπέκ - Ααντζάρ - Κοιλάδα Μπεκάα Οινοποιείο Ξαρά - Βηρυτός
Η σημερινή μας εκδρομή στην ενδοχώρα του Λιβάνου
ξεκινάει από το Μπααλμπέκ, έναν από τους σημαντικότερους
αρχαιολογικούς χώρους του κόσμου και τόπος παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Το όνομά του σημαίνει
"πόλη του Μπαάλ" (Βαάλ), ενός τοπικού θεού του ήλιου, τον
οποίο οι αρχαίοι Έλληνες ταύτιζαν με τον δικό τους θεό Ήλιο, γι΄
αυτό και την αποκαλούσαν "Ηλιούπολη". θα δούμε τους ναούς
του Δία, του Βάκχου και της Αφροδίτης και θα συνεχίσουμε
για την κτισμένη σε ρωμαϊκά πολεοδομικά πρότυπα πόλη
των Ομεϊαδών, την Ααντζάρ (Aanjar, 8ος αιώνας), που
βρίσκεται στην Κοιλάδα Μπεκάα και υπήρξε στρατηγικής
σημασίας εμπορικός κόμβος μεταξύ Συρίας και Μεσογείου.
Ο αρχαιολογικός της χώρος έχει επίσης ανακηρυχθεί από

την UNESCO μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
Τέλος, θα επισκεφθούμε το οινοποιείο Ξαρά (Château Ksara),
όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε τα περίφημα
κρασιά του, τα οποία εξάγονται σε περισσότερες από 40 χώρες
του κόσμου (premium wine tasting - προσφορά του Γραφείου
μας). Επιστροφή στη Βηρυτό. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Βηρυτός - Σιδώνα - Τύρος - Βηρυτός
Πρωινή αναχώρηση για την ολοήμερη εκδρομή μας στο νότιο
τμήμα του Λιβάνου. Πρώτος μας σταθμός η Σιδώνα, η τρίτη
μεγαλύτερη πόλη του Λιβάνου, που βρίσκεται στην πεδιάδα
ανάμεσα στο Όρος Λίβανος και τη Μεσόγειο. Στους αρχαίους
χρόνους ήταν μια από τις πιο γνωστές πόλεις της Φοινίκης,
περίφημη για το κρασί και την πορφύρα της. Αφού δούμε
το θαλάσσιο κάστρο των Σταυροφόρων και τα παλιά σουκς
της ιστορικής αυτής πόλης, θα συνεχίσουμε για την Τύρο,
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σημαντικό λιμάνι των Φοινίκων και τόπος παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Η Τύρος απαρτιζόταν
από δύο πόλεις: την Παλαιά, κτισμένη στα παράλια της Φοινίκης
και τη Νέα, στην απέναντι νησίδα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό
χώρο της πόλης και βόλτα στην θαυμάσια παραλία της.
Επιστροφή στη Βηρυτό. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Βηρυτός - Ντέιρ Ελ Καμάρ - Κάστρο Μούσα - Παλάτι
Μπεϊτεντίν - Δάσος Κέδρων Μπαρούκ - Βηρυτός
Πρωινή αναχώρηση για το γραφικό χωριό Ντέιρ Ελ Καμάρ, το
όνομα του οποίου σημαίνει "Μοναστήρι της Σελήνης" και υπήρξε
έδρα των κυβερνητών της χώρας από τον 16ο έως τον 18ο αιώνα.
θα δούμε την εκκλησία Notre Dame και το τζαμί Fakhreddine και
στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το περίφημο Κάστρο Μούσα, που
χρειάστηκε 60 χρόνια σκληρής δουλειάς για να κτιστεί από έναν
άνθρωπο και σήμερα θεωρείται ένα από τα καλύτερα μνημεία του
Λιβάνου! Συνεχίζουμε για το πανέμορφο παλάτι του Μπεϊτεντίν,
στο μουσείο του οποίου εκτίθεται και μια καταπληκτική συλλογή
βυζαντινών ψηφιδωτών. θα συνεχίσουμε για να επισκεφθούμε
το Δάσος Κέδρων του Μπαρούκ (αντί του Μπσαρί, το οποίο
λόγω υψόμετρου, χιονοπτώσεων και ολισθηρού οδοστρώματος,
δεν είναι επισκέψιμο κατά την χειμερινή περίοδο). Επιστροφή
στη Βηρυτό. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Βηρυτός - Τρίπολη - Βύβλος - Χαρίσσα - Βηρυτός
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την Τρίπολη (Trablous), την
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και "πρωτεύουσα των
γλυκών", όπου θα δούμε το μεγαλύτερο κάστρο του Λιβάνου και
Τιµή κατ’ άτοµο
6 µέρες µε Middle East
Ξενοδοχείο Gems 4*
Ξενοδοχείο Cavalier 4*
Τιµή κατ’ άτοµο
7 µέρες µε Aegean
Ξενοδοχείο Gems 4*
Ξενοδοχείο Cavalier 4*

21-26/12

Σημειώσεις: • Απαραίτητη ελάχιστη συμμετοχή 20 ατόμων •
Επιβάρυνση για 10-14 άτομα: + € 50 • 3ο άτομο (άνω των 12
ετών) στο Ξενοδοχείο Cavalier 4*: έκπτωση € 50 (για όλη τη
διάρκεια του ταξιδιού) • Στις πτήσεις της Aegean έχει προβλεφθεί
day use στο ξενοδοχείο την τελευταία μέρα • Σε περίπτωση που
ο αριθμός συμμετοχών υπερβεί τα 12 άτομα πιθανόν να υπάρξει
αύξηση στον ναύλο του αεροπορικού εισιτηρίου της Middle East
(μέσο κόστος επιβάρυνσης: + € 70) • Απαιτείται διαβατήριο με
6μηνη ισχύ και χωρίς σφραγίδα ισραήλ
Η ροή του προγράμματος - σειρά των εκδρομών κλπ., μπορεί να
αλλάξει εάν αυτό κριθεί αναγκαίο για την καλύτερη έκβασή του.

24-29/12

Μονό
κλινο
785
+200
21-26/12
∆ίκλινο Μονό
κλινο
760
+200
∆ίκλινο

θα περπατήσουμε στα σουκς της πόλης. Επόμενος σταθμός μας
η παραθαλάσσια πόλη Βύβλος, η βιβλική Gebal, που κατοικείται
εδώ και 7.000 χρόνια και υπήρξε σημαντικό λιμάνι των Φοινίκων.
Είναι μία από τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμου, τόπος
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Τέλος, θα
θαυμάσουμε τη θέα του κόλπου Τζούνιε από το υπέροχο άγαλμα
της Παναγίας του Λιβάνου στον λόφο Χαρίσσα. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Βηρυτός - Σπήλαια Τζέιτα - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος για βόλτες στην πόλη και την πλούσια αγορά
της. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τα σπήλαια Τζέιτα,
που θεωρούνται τα ωραιότερα της Μέσης Ανατολής. Μετά την
επίσκεψή μας θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση
επιστροφής στην Αθήνα.

Μονό
κλινο
785
+200
24-29/12
∆ίκλινο Μονό
κλινο
799
+230
∆ίκλινο

27/12-1/1
Μονό
κλινο
825
+230
27/12-1/1
∆ίκλινο Μονό
κλινο
799
+230
∆ίκλινο

2-7/1
∆ίκλινο
785
-

Μονό
κλινο
+200
-

27/2-3/3, 20-25/3,
28/4-3/5, 4-9/6
∆ίκλινο Μονό
κλινο
685
+200
-

ΚΕ∆ΡΟΙ

ΒΥΒΛΟΣ

ΠΑΛΑΤΙ ΜΠΕΪΤΕΝΤΙΝ

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις
περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης • Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* • Ημιδιατροφή καθημερινά (5 πρωινά και 5 γεύματα ή
δείπνα) • Μεταφορές και ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα • Εμπειρότατος ελληνόφωνος αρχηγός/τοπικός ξεναγός • Είσοδοι σε
μουσεία και επισκεπτόμενους χώρους • Φ.Π.Α • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες • Ταξιδιωτική τσάντα Manessis
δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων: + € 190 με Middle East και + € 220 με Aegean • Τοπικοί φόροι,
φιλοδωρήματα, αχθοφορικά: + € 50 (καταβάλλονται πριν την είσοδο στην χώρα) • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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ΠΕΤΡΑ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

με την υπογραφή μας

ΛΙΒΑΝΟΣ
ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ
Η Γ Η ΤΩ Ν Φ Ο Ι Ν Ι Κ Ω Ν Σ Υ Ν Α Ν ΤΑ Τ Η Ν Π Ε Τ ΡΑ …
Βηρυτός, Μπααλµπέκ, Κοιλάδα Μπεκάα, Ααντζάρ, Οινοποιείο Ξαρά, Σιδώνα, Τύρος, Σπήλαια Τζέιτα, Βύβλος, Τρίπολη, Κέδροι του Λιβάνου, Ντέιρ Ελ Καµάρ,
Κάστρο Μούσα, Παλάτι Μπεϊτεντίν Αµµάν, Γέρασα, Νεκρά Θάλασσα, Βηθανία/Ποταµός Ιορδάνης, ∆ιαµονή στην έρηµο Ουάντι Ραµ, Πέτρα

ΓΕΡΑΣΑ

1η μέρα: Αθήνα - Βηρυτός, Αρχαιολογικό Μουσείο, Ξενάγηση
πόλης
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βηρυτό. Η
πρωτεύουσα του Λιβάνου είναι μια πόλη-μωσαϊκό πολιτισμών,
που μέχρι τον εμφύλιο του 1975 ήταν γνωστή ως το "Παρίσι
της Μέσης Ανατολής" και σήμερα έχει πλέον καταφέρει
να ξαναβρεί τον ρυθμό της και να γίνει μια κοσμοπολίτικη
μητρόπολη του 21ου αιώνα. Φθάνοντας, θα ξεναγηθούμε στο
εκπληκτικό αρχαιολογικό μουσείο της Βηρυτού. Συνεχίζουμε
με ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα
δούμε την περίφημη και αναβαθμισμένη παραλιακή λεωφόρο
Κορνίς με τους Βράχους των Περιστεριών, τα σουκς της
παλιάς πόλης, την πεζοδρομημένη περιοχή του κέντρου με
τα αναπαλαιωμένα κτίρια κ.ά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Βηρυτός - Μπααλμπέκ - Ααντζάρ - Κοιλάδα Μπεκάα
Οινοποιείο Ξαρά - Βηρυτός
Η σημερινή μας εκδρομή στην ενδοχώρα του Λιβάνου
ξεκινάει από το Μπααλμπέκ, έναν από τους σημαντικότερους
αρχαιολογικούς χώρους του κόσμου και τόπος παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Το όνομά του
σημαίνει "πόλη του Μπαάλ" (Βαάλ), ενός τοπικού θεού
του ήλιου, τον οποίο οι αρχαίοι Έλληνες ταύτιζαν με
τον δικό τους θεό Ήλιο, γι΄ αυτό και την αποκαλούσαν
"Ηλιούπολη". θα δούμε τους ναούς του Δία, του Βάκχου
και της Αφροδίτης και θα συνεχίσουμε για την κτισμένη σε
ρωμαϊκά πολεοδομικά πρότυπα πόλη των Ομεϊαδών, την
Ααντζάρ (Aanjar, 8ος αιώνας), που βρίσκεται στην Κοιλάδα
Μπεκάα και υπήρξε στρατηγικής σημασίας εμπορικός
κόμβος μεταξύ Συρίας και Μεσογείου. Ο αρχαιολογικός
της χώρος έχει επίσης ανακηρυχθεί από την UNESCO
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μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Τέλος, θα
επισκεφθούμε το οινοποιείο Ξαρά (Château Ksara), όπου
θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε τα περίφημα κρασιά
του, τα οποία εξάγονται σε περισσότερες από 40 χώρες του
κόσμου (premium wine tasting - προσφορά του Γραφείου
μας). Επιστροφή στη Βηρυτό. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Βηρυτός - Σιδώνα - Τύρος - Βηρυτός
Πρωινή αναχώρηση για την ολοήμερη εκδρομή μας στο
νότιο τμήμα του Λιβάνου. Πρώτος μας σταθμός η Σιδώνα,
η τρίτη μεγαλύτερη πόλη του Λιβάνου, που βρίσκεται στην
πεδιάδα ανάμεσα στο Όρος Λίβανος και τη Μεσόγειο. Στους
αρχαίους χρόνους ήταν μια από τις πιο γνωστές πόλεις
της Φοινίκης, περίφημη για το κρασί και την πορφύρα της.
Αφού δούμε το θαλάσσιο κάστρο των Σταυροφόρων και τα
παλιά σουκ της ιστορικής αυτής πόλης, θα συνεχίσουμε
για την Τύρο, σημαντικό λιμάνι των Φοινίκων και τόπος
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Η
Τύρος απαρτιζόταν από δύο πόλεις: την Παλαιά, κτισμένη
στα παράλια της Φοινίκης και τη Νέα, στην απέναντι
νησίδα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της πόλης και
βόλτα στην θαυμάσια παραλία της. Επιστροφή στη Βηρυτό.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Βηρυτός - Ντέιρ Ελ Καμάρ - Κάστρο Μούσα
Παλάτι Μπεϊτεντίν - Δάσος Κέδρων Μπαρούκ - Βηρυτός
Πρωινή αναχώρηση για το γραφικό χωριό Ντέιρ Ελ Καμάρ,
το όνομα του οποίου σημαίνει "Μοναστήρι της Σελήνης" και
υπήρξε έδρα των κυβερνητών της χώρας από τον 16ο έως τον
18ο αιώνα. θα δούμε την εκκλησία Notre Dame και το τζαμί
Fakhreddine και στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το περίφημο
Κάστρο Μούσα, που χρειάστηκε 60 χρόνια σκληρής δουλειάς
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ΒΗΡΥΤΟΣ
Τρίπολη
Βύβλος
Χαρίσσα

Μπααλμπέκ

Βηρυτός

Ντέι Ελ
Ααντζάρ
Καμάρ
Μπεϊτεντίν
Σιδώνα

ΛΙΒΑΝΟΣ

ΣΥΡΙΑ

Τύρος

Γέρασα
Αμμάν
Βηθανία
Νεκρά
Θάλασσα

ΙΣΡΑΗΛ
ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ
Πέτρα

Ουάντι Ραμ

για να κτιστεί από έναν άνθρωπο και σήμερα θεωρείται
ένα από τα καλύτερα μνημεία του Λιβάνου! Συνεχίζουμε
για το πανέμορφο παλάτι του Μπεϊτεντίν, στο μουσείο του
οποίου εκτίθεται και μια καταπληκτική συλλογή βυζαντινών
ψηφιδωτών. θα συνεχίσουμε για να επισκεφθούμε
το Δάσος Κέδρων του Μπαρούκ (αντί του Μπσαρί, το
οποίο λόγω υψόμετρου, χιονοπτώσεων και ολισθηρού
οδοστρώματος, δεν είναι επισκέψιμο κατά την χειμερινή
περίοδο). Επιστροφή στη Βηρυτό. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Βηρυτός - Τρίπολη - Βύβλος - Χαρίσσα - Βηρυτός
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την Τρίπολη (Trablous),
την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και "πρωτεύουσα
των γλυκών", όπου θα δούμε το μεγαλύτερο κάστρο του
Λιβάνου και θα περπατήσουμε στα σουκς της πόλης.
Επόμενος σταθμός μας η παραθαλάσσια πόλη Βύβλος, η
βιβλική Gebal, που κατοικείται εδώ και 7.000 χρόνια και
υπήρξε σημαντικό λιμάνι των Φοινίκων. Είναι μία από
τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμου, τόπος παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Τέλος, θα
θαυμάσουμε τη θέα του κόλπου Τζούνιε από το υπέροχο
άγαλμα της Παναγίας του Λιβάνου στον λόφο Χαρίσσα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Βηρυτός - Σπήλαια Τζέιτα - Αμμάν (Ιορδανία)
Πρωινή επίσκεψη στα σπήλαια Τζέιτα, που θεωρούνται τα
ωραιότερα της Μέσης Ανατολής. Μεταφορά στο αεροδρόμιο
και πτήση για την δυναμική πρωτεύουσα της Ιορδανίας, το
Αμμάν, μια πόλη σύγχρονη και αρχαία μαζί, που απλώνεται
σε δεκαεννέα λόφους. Φθάνοντας, αρχίζουμε την ξενάγησή
μας από την Ακρόπολη, όπου θα δούμε τα ερείπια του
ναού του Ηρακλή, βυζαντινές εκκλησίες και το ανάκτορο
των Ομεϋαδών. Στο πολυσύχναστο κέντρο της πόλης
θα δούμε το ρωμαϊκό θέατρο, το ωδείο και το υπέροχο
τζαμί του βασιλιά Αμπντουλάχ (εξωτερικά). Μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Αμμάν - Γέρασα - Ουάντι Ραμ
Πρωινή αναχώρηση για τα Γέρασα, την πιο καλοδιατηρημένη
ελληνορωμαϊκή πόλη της Δεκάπολης. Κατά την περιήγησή

μας θα δούμε την οβάλ πλατεία, την οδό με την κιονοστοιχία,
τα θέατρα, τον ναό της Αρτέμιδος κ.ά. Συνεχίζουμε για το
Ουάντι Ραμ, την "Κοιλάδα του Φεγγαριού", την έρημο του
Λόρενς της Αραβίας. Με Jeep 4x4 θα οδηγηθούμε στο
εσωτερικό του Ουάντι με την πολύχρωμη άμμο και θα
έχουμε την ευκαιρία να διανυκτερεύσουμε σε ένα μοναδικό
Camp στην έρημο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Ουάντι Ραμ - Πέτρα, Ξενάγηση
Σήμερα το πρωί θα μεταβούμε στον αρχαιολογικό χώρο της
Πέτρας, που υπήρξε πρωτεύουσα του νομαδικού λαού των
Ναβαταίων. Περπατώντας στο φαράγγι (Σικ) θα φθάσουμε
στο εντυπωσιακό θησαυροφυλάκιο (Χαζνέ), το πιο
πολυφωτογραφημένο μνημείο της Πέτρας. θα δούμε επίσης
τον δρόμο των προσόψεων, τους βασιλικούς τάφους, τον
βυζαντινό Καθεδρικό ναό και την ρωμαϊκή πλευρά της
πόλης. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Πέτρα - Βηθανία/Ποταμός Ιορδάνης - Νεκρά
θάλασσα
Πρωινή αναχώρηση για τη Βηθανία, που βρίσκεται στην
ανατολική πλευρά του ποταμού Ιορδάνη και θεωρείται ο
τόπος όπου βαπτίστηκε ο Ιησούς. Συνεχίζουμε για τη Νεκρά
θάλασσα - μια μεγάλη λίμνη, που βρίσκεται 423 μέτρα κάτω
από την επιφάνεια της θάλασσας, το χαμηλότερο δηλαδή
σημείο της γης. Καθώς η περιεκτικότητα σε αλάτι φθάνει το
34,2% (9,6 φορές μεγαλύτερη συγκέντρωση σε αλάτι από
τον ωκεανό), καμία μορφή ζωής δεν μπορεί να επιζήσει
μέσα στο νερό και κανένα αντικείμενο να βυθιστεί στα
μυστηριακά της βάθη, εξ ου και το όνομα Νεκρά θάλασσα.
Μη χάσετε την ευκαιρία να "κολυμπήσετε" και να γνωρίσετε
τις ιαματικές ιδιότητες του αργίλου και της λάσπης, που
δίνουν στο δέρμα όμορφη αίσθηση και ωφελούν το σώμα
με πολλαπλούς τρόπους! Δείπνο. Διανυκτέρευση.

10η μέρα: Νεκρά θάλασσα - Αμμάν - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Αμμάν και
πτήση για την Αθήνα.
Σημειώσεις: • Απαραίτητη ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων
• Επιβάρυνση για 10-14 άτομα: + € 80 • Σε περίπτωση
που ο αριθμός συμμετοχών υπερβεί τα 15 άτομα
(συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού) πιθανόν να υπάρξει
αύξηση στον ναύλο του αεροπορικού εισιτηρίου • Απαιτείται
διαβατήριο με 6μηνη ισχύ και χωρίς σφραγίδα ισραήλ.
ΜΠΑΑΛΜΠΕΚ

ΝΤΕΪΡ ΕΛ ΚΑΜΑΡ

Τιµή κατ’ άτοµο - 10 µέρες
22/12, 23/12, 29/12,5/1, 1/3, 22/3
∆ίκλινο
1280

Μονόκλινο
+420

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις

περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με Middle East και Royal Jordanian • Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* και Camp
στο Ουάντι Ραμ • Ημιδιατροφή καθημερινά • Μεταφορές, ξεναγήσεις, είσοδοι σε μουσεία και επισκεπτόμενους χώρους, όπως αναγράφονται
στο πρόγραμμα • Τζιπ σαφάρι (2 ώρες) στο Ουάντι Ραμ • 700 μέτρα βόλτα με άλογα στην Πέτρα • Ελληνόφωνος αρχηγός-ξεναγός • Φ.Π.Α.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες • Ταξιδιωτική τσάντα Manessis.
δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων: € 550 • Φιλοδωρήματα, τοπικοί φόροι (πληρώνονται τοπικά από το
συνοδό σας): € 95 • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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Γέρασα

ΠΕΤΡΑ
Αμμάν

Όρος Νέμπο
Μάνταμπα
Μάταμπα
Νεκρά
Θάλασσα

ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ
Πέτρα

Άκαμπα

Ουάντι Ραμ

ΚΑΣΤΡΟ ΚΕΡΑΚ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

με την υπογραφή μας

Π
Α
ΝΟΡΑ
Μ
Α
ΙΟ
Ρ
∆
Α
Ν
ΙΑΣ
ΤΑ Α Ρ Χ Α Ι Α Θ ΑΥ Μ ΑΤΑ , ΤΑ Κ Α Σ Τ ΡΑ , Η Ν Ε Κ ΡΑ Θ Α Λ Α Σ Σ Α
Κ Α Ι Ο Λ Ο Ρ Ε Ν Σ Τ Η Σ Α ΡΑ Β Ι Α Σ

Αµµάν, Γέρασα, Κάστρο Αζλούν, Μάνταµπα, Όρος Νέµπο, Κάστρο Κεράκ, Πέτρα, Ουάντι Ραµ, Άκαµπα, Νεκρά Θάλασσα
1η μέρα: Αθήνα - Αμμάν
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Αμμάν. Άφιξη
στην δυναμική πρωτεύουσα της Ιορδανίας - σύγχρονη
και αρχαία μαζί - που απλώνεται σε δεκαεννέα λόφους.
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Αμμάν - Γέρασα - Κάστρο Αζλούν - Αμμάν
Η σημερινή ξενάγησή μας στο Αμμάν αρχίζει από την
Ακρόπολη, όπου θα δούμε τα ερείπια του ναού του Ηρακλή,
βυζαντινές εκκλησίες και το ανάκτορο των Ομεϋαδών. Στο
πολυσύχναστο κέντρο της πόλης θα δούμε το ρωμαϊκό
θέατρο, το ωδείο και το υπέροχο τζαμί του βασιλιά
Αμπντουλάχ (εξωτερικά). Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε
για τα Γέρασα (Jerash), την Αντιόχεια επί Χρυσορρόη,
την πιο καλοδιατηρημένη ελληνορωμαϊκή πόλη της
Δεκάπολης, η οποία ανακαλύφθηκε το 1806. Κρυμμένη
για αιώνες κάτω από την άμμο, η "πόλη των 1.000 κιόνων"
όπως αποκαλείται, αποτελεί ένα μεγαλειώδες επαρχιακό
αστικό κέντρο της Μέσης Ανατολής. Κατά τη διάρκεια της
περιήγησής μας στον εκτεταμένο αρχαιολογικό αυτό χώρο
θα δούμε την οβάλ πλατεία, την οδό με την κιονοστοιχία,
τα θέατρα, το νυμφαίο, τον ναό της Αρτέμιδος κ.ά.
Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας μέσα από πευκοδάση και
ελαιώνες θα φθάσουμε στο περίτεχνο κάστρο Αζλούν,
που κατασκευάστηκε το 1184 για να ελέγχει τα μεταλλεία
σιδήρου και τους τρεις κύριους δρόμους που οδηγούσαν
στην κοιλάδα του Ιορδάνη. Επιστροφή στο Αμμάν.
3η μέρα: Αμμάν - Μάνταμπα - Όρος Νέμπο - Κάστρο
Κεράκ - Πέτρα
Πρωινή αναχώρηση για τη Μάνταμπα, που αποτελεί το
σημαντικότερο χριστιανικό κέντρο της Ιορδανίας με τον
ορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου και τον πρώτο χάρτη
των Αγίων Τόπων που κατασκευάστηκε το 560 μ.Χ. και
αποτελεί το ψηφιδωτό του δάπεδο. Επόμενος σταθμός
μας το Όρος Νέμπο, το μέρος όπου στάθηκε ο Μωυσής
και ατένισε την Γη της Επαγγελίας και τη Νεκρά θάλασσα.
Συνεχίζουμε μέσω του υπέροχου φαραγγιού Ουάντι ελ
Μουτζίμπ για το επιβλητικό κάστρο των Σταυροφόρων του
Κεράκ, που κατασκευάστηκε το 1142 και δεσπόζει στην
γύρω περιοχή. Μετά την επίσκεψή μας συνεχίζουμε για την
Πέτρα, έναν από τους πιο εντυπωσιακούς αρχαιολογικούς
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χώρους της Μέσης Ανατολής. Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο.
4η μέρα: Πέτρα, Ξενάγηση
Η σημερινή μας ημέρα είναι αφιερωμένη στην εξερεύνηση
του αρχαιολογικού χώρου της Πέτρας, που υπήρξε
πρωτεύουσα του νομαδικού λαού των Ναβαταίων. Η
ροδοκόκκινη πόλη που λαξεύτηκε στους βράχους πριν
περίπου 2000 χρόνια, ψηφίστηκε πρόσφατα ως ένα από
τα σύγχρονα επτά θαύματα του κόσμου και έχει κηρυχθεί
από την UNESCO μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς. Περπατώντας στο στενό φαράγγι (Σικ) θα
φθάσουμε στο εντυπωσιακό θησαυροφυλάκιο (Χαζνέ), το
πιο πολυφωτογραφημένο μνημείο της Πέτρας. θα δούμε
επίσης τον δρόμο των προσόψεων, τους βασιλικούς
τάφους, την βυζαντινή εκκλησία και την ρωμαϊκή πλευρά
της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Πέτρα - Ουάντι Ραμ - Άκαμπα
Πρωινή αναχώρηση για το Ουάντι Ραμ, την "Κοιλάδα
του Φεγγαριού", την έρημο του Λόρενς της Αραβίας.
Με Jeep 4x4 θα οδηγηθούμε στο εσωτερικό του Ουάντι
με την πολύχρωμη άμμο και τα βουνά από γρανίτη,
όπου ο Λόρενς είδε τους "Επτά Στύλους της Σοφίας".
Αφού απολαύσουμε το τσάι που θα μας προσφέρουν οι
Βεδουίνοι, θα συνεχίσουμε για την Άκαμπα, το θέρετρο
της Ιορδανίας στο βορειοανατολικό άκρο της Ερυθράς
θάλασσας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Άκαμπα - Νεκρά θάλασσα
Πρωινό ελεύθερο στην Άκαμπα για να χαρείτε την
ευχάριστη αυτή πόλη που περιβάλλεται από γραφικά
βουνά και καταγάλανα νερά. Κολυμπήστε στις
ηλιόλουστες καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους παραλίες της,
χαλαρώστε στις ακτές της, επιδοθείτε σε θαλάσσια σπορ,
εξερευνήστε τους κοραλλιογενείς υφάλους της Ερυθράς
θάλασσας με τα πολύχρωμα ψάρια είτε κολυμπώντας
με μάσκα και αναπνευστήρα, είτε κάνοντας καταδύσεις,
είτε με βάρκα με γυάλινο πυθμένα. Αργά το μεσημέρι
θα αναχωρήσουμε για τη Νεκρά θάλασσα - μια μεγάλη
λίμνη, που βρίσκεται 423 μέτρα κάτω από την επιφάνεια
της θάλασσας, το χαμηλότερο δηλαδή σημείο της γης.
Καθώς η περιεκτικότητα σε αλάτι φθάνει το 34,2% (9,6

φορές μεγαλύτερη συγκέντρωση σε αλάτι από τον ωκεανό),
καμία μορφή ζωής δεν μπορεί να επιζήσει μέσα στο νερό και
κανένα αντικείμενο να βυθιστεί στα μυστηριακά της βάθη,
εξ ου και το όνομα Νεκρά θάλασσα. Άφιξη και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο.
7η μέρα: Νεκρά θάλασσα, Ελεύθερη μέρα
Μη χάσετε σήμερα την ευκαιρία να "κολυμπήσετε" και
να γνωρίσετε τις ιαματικές ιδιότητες του αργίλου και της
λάσπης, που δίνουν στο δέρμα όμορφη αίσθηση και
ωφελούν το σώμα με πολλαπλούς τρόπους!
8η μέρα: Νεκρά θάλασσα - Αμμάν - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Αμμάν και πτήση
για την Αθήνα.
Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί
κάτι • Ενδεικτικά ξενοδοχεία: Gerasa Amman 4*, P. Quatro Petra 4*,
Dead sea & Spa 4* • Απαραίτητη η ελάχιστη συμμετοχή 20 ατόμων
• Σε περίπτωση συμμετοχής 15-19 ατόμων, υπάρχει προσαύξηση:
+€ 65 €/άτομο • υπάρχει επιβάρυνση για το υποχρεωτικό Gala
dinner της Πρωτοχρονιάς στa ξενοδοχεία της Ιορδανίας • Απαιτείται
διαβατήριο με 6μηνη ισχύ χωρίς σφραγίδα ισραήλ.

Τιµή κατ’ άτοµο
Τιµή κατ’ άτοµο
7 µέρες - 7 διανυκτερεύσεις 8 µέρες - 7 διανυκτερεύσεις
µε Aegean
µε Royal Jordanian
22/12, 23/12, 29/12
∆ίκλινο
1.040

Μονόκλινο
1430

5/1, 1/3, 22/3
∆ίκλινο
899

Μονόκλινο
1269

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις

περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με
Royal Jordanian / Aegean, ανάλογα με την αναχώρηση • Διαμονή
σε ξενοδοχεία 4* • Ημιδιατροφή καθημερινά • Μεταφορές, ξεναγήσεις,
είσοδοι σε μουσεία και επισκεπτόμενους χώρους, όπως αναγράφονται
στο πρόγραμμα • Τζιπ σαφάρι (2 ώρες) στο Ουάντι Ραμ • Ελληνόφωνος
αρχηγός-ξεναγός • Φ.Π.Α • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Φάκελος με
χρήσιμες πληροφορίες • Ταξιδιωτική τσάντα Manessis
δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, έξοδα
συνοδού: + € 380 • Έκδοση βίζας • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, τοπικοί
φόροι (πληρώνονται τοπικά στον συνοδό σας): + € 60 • Ό,τι αναγράφεται
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
Γέρασα
Αμμάν
Βηθανία
Νεκρά
Θάλασσα

ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ
Πέτρα

Ουάντι Ραμ

ΟΥΑΝΤΙ ΡΑΜ

με την υπογραφή μας

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!

ΙΟ
Ρ
∆
Α
Ν
ΙΑ
ΤΑ Α Ρ Χ Α Ι Α Θ ΑΥ Μ ΑΤΑ Κ Α Ι Ο Λ Ο Ρ Ε Ν Σ Τ Η Σ Α ΡΑ Β Ι Α Σ
Αµµάν, Γέρασα, Νεκρά Θάλασσα, Βηθανία/Ποταµός Ιορδάνης, ∆ιαµονή στην έρηµο Ουάντι Ραµ, Πέτρα
ΙΟΡΔΑΝΙΑ: Το Βασίλειο των παραδόσεων, των Ελληνορωμαϊκών μνημείων, του ρομαντισμού της ερήμου, των τουριστικών θέρετρων της Νεκράς Θάλασσας,
των αγορών με χαλιά και αραβουργήματα - όλα αυτά είναι ένα μικρό μόνο δείγμα των πολλών για τα οποία φημίζεται η χώρα. Ακολουθήστε τα ταξιδιωτικά σας
όνειρα, κάνοντας βόλτες με καμήλες στην έρημο, σαφάρι στην ξακουστή Πέτρα ή spa στις πολυτελείς μονάδες της Νεκράς Θάλασσας!
1η μέρα: Αθήνα - Αμμάν
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την δυναμική
πρωτεύουσα της Ιορδανίας, το Αμμάν,
μια πόλη
σύγχρονη και αρχαία μαζί, που απλώνεται σε δεκαεννέα
λόφους. Φθάνοντας, αρχίζουμε την ξενάγησή μας από την
Ακρόπολη, όπου θα δούμε τα ερείπια του ναού του Ηρακλή,
βυζαντινές εκκλησίες και το ανάκτορο των Ομεϋαδών. Στο
πολυσύχναστο κέντρο της πόλης θα δούμε το ρωμαϊκό
θέατρο, το ωδείο και το υπέροχο τζαμί του βασιλιά
Αμπντουλάχ (εξωτερικά). Μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

θάλασσα - μια μεγάλη λίμνη, που βρίσκεται 423 μέτρα κάτω
από την επιφάνεια της θάλασσας, το χαμηλότερο δηλαδή
σημείο της γης. Καθώς η περιεκτικότητα σε αλάτι φθάνει το
34,2% (9,6 φορές μεγαλύτερη συγκέντρωση σε αλάτι από
τον ωκεανό), καμία μορφή ζωής δεν μπορεί να επιζήσει
μέσα στο νερό και κανένα αντικείμενο να βυθιστεί στα
μυστηριακά της βάθη, εξ ου και το όνομα Νεκρά θάλασσα.
Μη χάσετε την ευκαιρία να "κολυμπήσετε" και να γνωρίσετε
τις ιαματικές ιδιότητες του αργίλου και της λάσπης, που
δίνουν στο δέρμα όμορφη αίσθηση και ωφελούν το σώμα με
πολλαπλούς τρόπους! Δείπνο. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Αμμάν - Γέρασα - Ουάντι Ραμ
Πρωινή αναχώρηση για τα Γέρασα, την πιο καλοδιατηρημένη
ελληνορωμαϊκή πόλη της Δεκάπολης. Κατά την περιήγησή
μας θα δούμε την οβάλ πλατεία, την οδό με την κιονοστοιχία,
τα θέατρα, τον ναό της Αρτέμιδος κ.ά. Συνεχίζουμε για το
Ουάντι Ραμ, την "Κοιλάδα του Φεγγαριού", την έρημο του
Λόρενς της Αραβίας. Με Jeep 4x4 θα οδηγηθούμε στο
εσωτερικό του Ουάντι με την πολύχρωμη άμμο και θα
έχουμε την ευκαιρία να διανυκτερεύσουμε σε ένα μοναδικό
Camp στην έρημο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Νεκρά θάλασσα - Αμμάν - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Αμμάν και πτήση
για την Αθήνα.

3η μέρα: Ουάντι Ραμ - Πέτρα, Ξενάγηση
Σήμερα το πρωί θα μεταβούμε στον αρχαιολογικό χώρο
της Πέτρας, που υπήρξε πρωτεύουσα του νομαδικού
λαού των Ναβαταίων. Περπατώντας στο φαράγγι (Σικ) θα
φθάσουμε στο εντυπωσιακό θησαυροφυλάκιο (Χαζνέ), το
πιο πολυφωτογραφημένο μνημείο της Πέτρας. θα δούμε
επίσης τον δρόμο των προσόψεων, τους βασιλικούς τάφους,
τον βυζαντινό Καθεδρικό ναό και την ρωμαϊκή πλευρά της
πόλης. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Πέτρα - Βηθανία/Ποταμός Ιορδάνης
Νεκρά θάλασσα
Πρωινή αναχώρηση για τη Βηθανία, που βρίσκεται στην
ανατολική πλευρά του ποταμού Ιορδάνη και θεωρείται ο
τόπος όπου βαπτίστηκε ο Ιησούς. Συνεχίζουμε για τη Νεκρά

Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι • Ενδεικτικά ξενοδοχεία: Gerasa Amman
4*, P. Quatro Petra 4*, Rahayeb camp(deluxe), Dead sea
& Spa 4* • Απαραίτητη η ελάχιστη συμμετοχή 20 ατόμων
• Σε περίπτωση συμμετοχής 15-19 ατόμων, υπάρχει
προσαύξηση: + € 65 €/άτομο • Απαιτείται διαβατήριο με
6μηνη ισχύ χωρίς σφραγίδα ισραήλ.

ΓΕΡΑΣΑ

ΑΜΜΑΝ

ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

Τιµή κατ’ άτοµο - 5 µέρες µε Royal Jordanian
5/1, 1/3, 22/3
∆ίκλινο
720

Μονόκλινο
+ 250

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις

περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με Royal Jordanian • Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* και Camp στο Ουάντι
Ραμ • Ημιδιατροφή καθημερινά • Μεταφορές, ξεναγήσεις, είσοδοι σε μουσεία και επισκεπτόμενους χώρους, όπως αναγράφονται στο
πρόγραμμα • Τζιπ σαφάρι (2 ώρες) στο Ουάντι Ραμ • 700 μέτρα βόλτα με άλογα στην Πέτρα • Ελληνόφωνος αρχηγός-ξεναγός • Φ.Π.Α.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες • Ταξιδιωτική τσάντα Manessis.
δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, έξοδα συνοδού: + € 380 • Έκδοση βίζας • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά,
τοπικοί φόροι (πληρώνονται τοπικά στον συνοδό σας): + € 60 • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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ΤΖΑΜΠΡΙΝ

ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΟ ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟ
ΤΟΥ ΟΜΑΝ

Απ΄ ευθείας πτήσεις

Από τις καυτές ερήμους μέχρι τις καταπράσινες οροσειρές, το εντυπωσιακό Σουλτανάτο του Ομάν κρύβει πολλά μυστικά. Η χώρα που γέννησε τον θρυλικό Σεβάχ τον Θαλασσινό
έχει μία ακτογραμμή που εκτείνεται σε μήκος 1700 χιλιομέτρων στον ινδικό ωκεανό.
Εξερευνήστε τα πολλά φρούρια και μουσεία της, ανεβείτε στα βουνά, κάντε βόλτες στους αμμόλοφους, παζαρέψτε με τους φιλικούς εμπόρους στα σουκς, όπου θα βρείτε σε
αφθονία ασημικά, χρυσαφικά, λιβάνι, αντίκες, έργα τέχνης και χειροτεχνίας. Η πρωτεύουσα Μάσκατ γοητεύει τους επισκέπτες όσο καμία άλλη πόλη στον Κόλπο, καθώς έχει
διατηρήσει πολλά στοιχεία της αραβικής της κληρονομιάς.

5ήµερο πρόγραµµα
Μάσκατ, Νίζουα, Μπάχλα, Τζαµπρίν, Έρηµος Γουαχίµπα
1η μέρα: Αθήνα - Μάσκατ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα
του σουλτανάτου του Ομάν, τη Μάσκατ. Άφιξη, μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Μάσκατ, Ξενάγηση πόλης
Πρωινή ξενάγηση της πόλης με αφετηρία την τοπική της
αγορά για να βιώσουμε την καθημερινή ζωή των κατοίκων του
σουλτανάτου. Χρόνος ελεύθερος στο Μουτράχ Σουκ (Mutrah
Souq), όπου σας περιμένει μία μεγάλη ποικιλία από παλαιά και
νέα προϊόντα έτοιμα για παζάρεμα. Συνεχίζοντας την περιήγησή
μας στην πόλη, θα σταματήσουμε για φωτογραφίες έξω από
το παλάτι του Σουλτάνου του Ομάν, περιτριγυρισμένο από τα
Πορτογαλικά φρούρια Τζαλάνι (Jalani) και Μιρανί (Mirani) του
16ου αιώνα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Μουσείο Μπαίτ
Αλ Ζουμπαίρ (Bait Al Zubair) για να γνωρίσουμε την ιστορία

και τον πολιτισμό του τόπου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Στον
ελεύθερο χρόνο σας μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τις
αγορές της πόλης ή τα σύγχρονα εμπορικά της κέντρα.
3η μέρα: Μάσκατ - Νίζουα - Μπάχλα - Τζαμπρίν - Νίζουα
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για τα περίφημα Κάστρα
του Ομάν με πρώτη μας επίσκεψη στην παλιά πρωτεύουσα της
χώρας, τη Νίζουα (Nizwa), γνωστή για τα σουκς του ασημιού
και το επιβλητικό της κάστρο. Επίσκεψη στην αγορά και στο
κάστρο της πόλης και γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Στη συνέχεια
θα μεταβούμε στην πανέμορφη Μπάχλα (Bahla), που βρίσκεται
υπό την αιγίδα της UNESCO. Τελευταίος σταθμός της σημερινής
μας διαδρομής θα είναι στο ωραιότερο φρούριο της χώρας, το
Τζαμπρίν (Jabrin), πλούσιο σε τοιχογραφίες, μπουντρούμια και
κρυφά περάσματα. Επιστροφή στη Νίζουα και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

Τιµή κατ’ άτοµο - 5 µέρες
µε απ’ ευθείας πτήσεις
24-29/12 28/12-2/1
της Oman Air
∆ίκλινο
770
770
Μονόκλινο
+230
+230

Επιβάρυνση Πρωτοχρονιάς: + € 100
Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις
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1-6/1
770
+230

26/2/2-2/3 20-25/3
770
+230

770
+230

4η μέρα: Νίζουα - Έρημος Γουαχίμπα
Με κατεύθυνση νότια, θα φθάσουμε σήμερα στην "αμμώδη
θάλασσα", την μαγευτική έρημο Γουαχίμπα (Wahiba), που
απλώνεται σε μία έκταση μήκους 200 χιλιομέτρων και πλάτους
100 χιλιομέτρων. Οι αμμόλοφοι ξεπερνούν εδώ τα 100-150
μέτρα και προσφέρουν ένα όμορφο θέαμα διαφορετικών
αποχρώσεων. Βόλτα στους αμμόλοφους και στη συνέχεια θα
έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε σέρφινγκ στην έρημο ή βόλτα
με καμήλες. θα φθάσουμε στην κατασκήνωση με τις τέντες
πολυτελείας, για να περάσουμε μία από τις …χίλιες νύχτες με
τον παραδοσιακό τρόπο, όπως και ο Σεβάχ ο θαλασσινός.
5η μέρα: Έρημος Γουαχίμπα - Μάσκατ - Αθήνα
Μετά το Βεδουίνικο πρωινό, θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο της
Μάσκατ για την πτήση μας προς Αθήνα. Άφιξη αυθημερόν.

περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με απ’ ευθείας πτήσεις της Oman Air • Διαμονή σε ξενοδοχεία
4* superior (τύπου Crowne Plaza Muscat, Golden Tulip Nizwa, Arabian Oryx camp) • 2 γεύματα συνολικά, τα οποία δίνονται
κατά τη διάρκεια εκδρομών • Μεταφορές και ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα • Ελληνόφωνος αρχηγός
• Τοπικός ξεναγός • Φ.Π.Α • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Ταξιδιωτική τσάντα Manessis
δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, κόστος έκδοσης βίζας, Ιατροφαρμακευτική ασφάλεια,
νέος κυβερνητικός φόρος: + € 480 • Φιλοδωρήματα, τουριστικοί φόροι: + € 70 (καταβάλλονται τοπικά μόνο, στον συνοδό
σας) • Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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Κασάμπ

Μάσκατ
Μπάχλα
Τζαμπρίν

ΟΜΑΝ

Νίζουα
Έρημος
Γουαχίμπα

Σαλαλά

9ήµερο πρόγραµµα
Μάσκατ, Νίζουα, Μπάχλα, Τζαµπρίν, Έρηµος Γουαχίµπα, Κασάµπ/Στενά Ορµούζ, Σαλαλά
1η μέρα: Αθήνα - Μάσκατ
2η μέρα: Μάσκατ, Ξενάγηση πόλης
3η μέρα: Μάσκατ - Νίζουα - Μπάχλα - Τζαμπρίν - Νίζουα
4η μέρα: Νίζουα - Έρημος Γουαχίμπα
Οι μέρες αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο 5ήμερο
πρόγραμμά μας "Ταξίδι στο ςουλτανάτο του ομάν"
5η μέρα: Έρημος Γουαχίμπα - Μάσκατ - Κασάμπ, Στενά
Ορμούζ
Μετά το Βεδουίνικο πρωινό, θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο
της Μάσκατ για την πτήση μας προς την πρωτεύουσα της
χερσονήσου Μουσαντάμ, το Κασάμπ. Άφιξη και ξενάγηση
στο κάστρο της πόλης - ένα προπύργιο, που κατασκευάστηκε
κατά τον 17ο αιώνα από τους Πορτογάλους, οι οποίοι
επεδίωκαν την κυριαρχία τους στο θαλάσσιο εμπόριο
των Στενών του Ορμούζ. Το φρούριο ανεγέρθηκε για να
αποτρέψει τις επιθέσεις από την πλευρά της θάλασσας. Για
την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκε ξύλο τικ από την Ινδία
και η οροφή διαμορφώθηκε από ένα μίγμα φύλλων φοίνικα
και πηλού. Η τοποθεσία του φρουρίου προσφέρει εξαιρετική
θέα για φωτογράφιση. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και χρόνος
ελεύθερος για ξεκούραση. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Κασάμπ - Σαλαλά
Σήμερα το πρωί θα πραγματοποιήσουμε μία κρουαζιέρα
με παραδοσιακό πλοιάριο ντάου (dhow), στον πορθμό
ανάμεσα στον κόλπο του Ομάν και τον Περσικό κόλπο. Η
διαδρομή αυτή θα μας μεταφέρει στο μεγαλύτερο και πιο
θεαματικό φιόρδ του Μουσαντάμ, ένα απαράμιλλο σκηνικό
το οποίο συνθέτουν τυρκουάζ νερά, λευκά ασβεστολιθικά
βράχια και παιχνιδιάρικα δελφίνια. Η παράκτια διαδρομή
που θα ακολουθήσουμε είναι κατά μήκος μικρών
ψαροχωριών μέχρι το σημείο αγκυροβόλησης στο Νησί

του Τηλέγραφου (Telegraph Island). Εκεί θα μας δοθεί η
ευκαιρία να κολυμπήσουμε και να απολαύσουμε ένα ρόφημα
αντικρίζοντας αυτή την πανέμορφη θέα. Μετά το γεύμα μας
θα έχουμε άλλη μία στάση για κολύμπι. Ολοκληρώνοντας την
όμορφη κρουαζιέρα μας, θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο και
θα ετοιμαστούμε για την πτήση μας προς την παραθεριστική
λουτρόπολη Σαλαλά, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του
Σουλτανάτου. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος
ελεύθερος. Διανυκτέρευση.

ΜΑΣΚΑΤ

7η μέρα: Σαλαλά
Πρώτη επίσκεψη της σημερινής μας μέρας θα είναι στο
κάστρο του χωριού Τάκα. Στη συνέχεια θα δούμε τα ερείπια
της Σουμχουρούν (Khor Rori), το κύριο λιμάνι διακίνησης
λιβανιού της χώρας. Η παράδοση θέλει την ύπαρξη του
παλατιού της βασίλισσας του Σαβά σε αυτή την τοποθεσία.
Ακολουθεί η παλιά πόλη Μιρμπάτ, όπου θα επισκεφθούμε το
κάστρο της και θα θαυμάσουμε την αρχιτεκτονική των σπιτιών
της, που θυμίζουν υεμένη. Η πόλη ήταν επίσης γνωστή για τη
διακίνηση αραβικών αλόγων και σκλάβων. Με κατεύθυνση
προς τα δυτικά, θα επισκεφθούμε το Nabi Ayoub, τόπο στον
οποίο θεωρείται ότι βρίσκεται ο τάφος του προφήτη Ιώβ και
στη συνέχεια θα απολαύσουμε το ειδυλλιακό τοπίο που
χαρίζουν τα βράχια των ακτών της Μουγκσαΐλ. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Σαλαλά, Ελεύθερη μέρα
Ημέρα ελεύθερη για να απολαύσετε το μπάνιο σας στη
θάλασσα και να χαρείτε τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου σας
9η μέρα: Σαλαλά - Μάσκατ - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω Μάσκατ για την
Αθήνα. Άφιξη αυθημερόν.

Τιµές στο αναλυτικό έντυπο των Μακρινών Ταξιδιών
περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με απ΄ ευθείας πτήσεις της Oman Air • 8 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* και camps πολυτελείας
• Πρόγευμα καθημερινά και 3 γεύματα συνολικά κατά τη διάρκεια των εκδρομών • Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο • Ξεναγήσεις,
εκδρομές, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα • Ελληνόφωνος συνοδός • Ταξιδιωτική ασφάλιση • Ταξιδιωτική τσάντα Manessis
δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, φόροι ξενοδοχείων, κόστος έκδοσης ηλεκτρονικής βίζας, ιατροφαρμακευτική ασφάλεια
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• Απ’ ευθείας πτήσεις με Emirates
• Το μοναδικό Ελληνικό πρόγραμμα με διαμονή στο πολυτελές Marriott Marquis 5*
• 3 γεύματα
• δώρο: Το εισιτήριο εισόδου στο Μουσείο του Λούβρου

ΝΤΟΥΜΠΑΪ
ΑΜΠΟΥ
ΝΤΑΜΠΙ
Σ Α Φ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ν Ε Ρ Η Μ Ο Μ Ε 4 X 4 , Β Ε ∆ Ο Υ Ι Ν Ι Κ Η Β ΡΑ ∆ Ι Α
Ένας νέος, ραγδαία αναπτυσσόμενος προορισμός, με μεγάλες επιρροές από την δυτική αρχιτεκτονική των ουρανοξυστών και της παράδοσης που του χαρίζει η
αραβική ταυτότητά του. Το Ντουμπάι θα το βρείτε κάπου ανάμεσα στην αναζήτηση του νέου και του πρωτοποριακού, της πληθώρας των αγορών, των μοναδικών
υπηρεσιών των υπερπολυτελών ξενοδοχείων, της αγαλλίασης της θάλασσας και της περιπέτειας με σαφάρι στην έρημο!
1η μέρα: Αθήνα - Ντουμπάι
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ντουμπάι. Άφιξη και
ενημέρωση από τον συνοδό μας για την πόλη και τις συνήθειες
των κατοίκων της. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Ντουμπάι, Ξενάγηση
Πρωινή ξενάγηση στο κοσμοπολίτικο Ντουμπάι. Διασχίζοντας
τη διάσημη λεωφόρο Ζαΐντ με τους 250 ουρανοξύστες, θα
θαυμάσουμε τον ύψους 804 μέτρων Μπουρτζ Χαλίφα ή Μπουρτζ
Ντουμπάι (το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο), καθώς και την
Ντουμπάι Φρέιμ, την ψηλότερη κορνίζα στον κόσμο, την οποία
συνθέτουν δύο πύργοι ύψους 150 μέτρων που συνδέονται με μια
γυάλινη γέφυρα στην κορυφή τους. Με κατεύθυνση την περιοχή
Μπαστακία, φθάνουμε και επισκεπτόμαστε το Λαογραφικό
Μουσείο. Στη συνέχεια διασχίζουμε με παραδοσιακές βάρκες
το κανάλι Ντουμπάι Κρικ για να περάσουμε στην περιοχή
Μπουρ Ντουμπάι και να επισκεφθούμε τις αγορές των
μπαχαρικών και του χρυσού. Στάση για γεύμα και συνεχίζουμε
προς την παραλιακή περιοχή της Τζουμέιρα, απ΄ όπου θα
φωτογραφήσουμε το ξενοδοχείο Μπουρζ αλ Αράμπ, που θυμίζει
ιστιοφόρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Ντουμπάι, Σαφάρι στην έρημο με 4x4, Βεδουίνικη βραδιά
Προαιρετική εκδρομή "Το μοντέρνο Ντουμπάι"
Μισή μέρα ελεύθερη για να χαρείτε τις εγκαταστάσεις του
ξενοδοχείου ή για να γνωρίστε το μοντέρνο Ντουμπάι,
ακολουθώντας μία προαιρετική εκδρομή. Γνωρίστε το νησί
σε σχήμα φοίνικα, που φιλοξενεί το ξενοδοχείο Ατλαντίς με το
ενυδρείο των δελφινιών και τις υδατοτσουλήθρες. Ακόμα, τη νέα
περιοχή Μαρίνα, τη Μαντινάτ Τζουμέιρα, που θυμίζει Βενετία με
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αραβικό στυλ και το επιβλητικό Dubai Mall με το ενυδρείο και τα
σιντριβάνια με τα νερά που χορεύουν.
Το ίδιο απόγευμα, μια όμορφη διαδρομή θα μας οδηγήσει έξω από
την πόλη, προς τα σύνορα με το Ομάν, όπου το τοπίο αρχίζει να
παίρνει ένα καστανό χρώμα από τους αμμόλοφους της ερήμου.
Συγκέντρωση όλων των τζιπ για αναμνηστική φωτογραφία πριν
το ξεκίνημα μιας διαφορετικής δραστηριότητας, που θα σας
κάνει να νιώσετε σαν να κάνετε σέρφινγκ σε κύματα. Στάση
σε εκτροφείο καμηλών και ενώ ο ήλιος έχει ήδη αρχίσει να
δύει, έχουμε την ευκαιρία για υπέροχες φωτογραφίες με φόντο
την έρημο. Στη συνέχεια θα γευθούμε αραβικά εδέσματα σε
βεδουίνικες τέντες και θα παρακολουθήσουμε παραδοσιακούς
χορούς. Έξω από τις τέντες θα μπορέσουμε επίσης να κάνουμε
βόλτα με καμήλες και σέρφινγκ με ιστιοσανίδα στην άμμο.
4η μέρα: Ντουμπάι, Ολοήμερη εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι
Δώρο: Εισιτήριο εισόδου στο Μουσείο του Λούβρου
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα των Αραβικών
Εμιράτων, το Άμπου Ντάμπι. Πρώτη μας στάση θα είναι στο
εντυπωσιακό μουσείο του Λούβρου, που εγκαινιάστηκε το
2017 και στο οποίο σας κάνουμε δώρο το εισιτήριο εισόδου.
Όσοι δεν επιθυμούν να επισκεφθούν το μουσείο, μπορούν
να επισκεφθούν προαιρετικά την πίστα της Φεράρι - το
μεγαλύτερο θεματικό πάρκο της Φεράρι στον κόσμο (έξοδα
ατομικά). Ακολουθεί η τοπική αγορά χουρμάδων, όπου θα
δούμε και θα δοκιμάσουμε τις περίπου 126 ποικιλίες που
παράγονται στην περιοχή. Μπαίνοντας στο κέντρο της πόλης
θα δούμε την κοσμοπολίτικη παραλία Μπλου Γουότερς. Έπειτα,
κατευθυνόμαστε προς το Emirates Palace (ένα ξενοδοχείοπαλάτι με αραβική αρχιτεκτονική) και το White Palace (τη νέα

κατοικία της βασιλικής οικογενείας), τα οποία θα θαυμάσουμε
από την Μαρίνα του Άμπου Ντάμπι (μπορείτε προαιρετικά
να επισκεφθείτε το Emirates Palace - αφού δοκιμάσετε έναν
μοναδικό καπουτσίνο με φύλλα χρυσού και να θαυμάσετε
τους κεντρικούς χώρους, την καφετέρια και τους κήπους των
ανακτόρων). Στάση για φαγητό και επίσκεψη στο μεγαλύτερο
τζαμί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και το όγδοο
μεγαλύτερο στον κόσμο, αφιερωμένο στον πολυαγαπημένο
τους Σεΐχη Ζάιντ (ήταν ο πρώτος πρόεδρος της χώρας και
είναι θαμμένος στην αριστερή του πλευρά). Ένας τέλειος
συνδυασμός αραβικής και μαυριτανικής αρχιτεκτονικής,
καταφέρνει να εντυπωσιάσει από μακριά με το μέγεθός του, με
το ολόλευκο μάρμαρο και τα σχέδια από πολύχρωμες πέτρες,
με το μεγαλύτερο χαλί του κόσμου έκτασης 5.627 μέτρων και
τους πολυέλαιους του από τόνους κρυστάλλων Σβαρόφσκι.
Επιστροφή στο Ντουμπάι αργά το απόγευμα.
5η μέρα: Ντουμπάι, Ημέρα ελεύθερη
Προαιρετική βόλτα στο σουκ Μαντινάτ Τζουμέιρα
Ημέρα για χαλάρωση στη θάλασσα ή για επισκέψεις
πολυκαταστημάτων και του υπέροχου ξενοδοχειακού Αραβικού
συγκροτήματος Μαντινάτ. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το
Wafi Μall και το Μall of the Emirates, γνωστό για τη χιονοδρομική
του πίστα. Για το απόγευμα σας προτείνουμε μία προαιρετική
βόλτα με τον αρχηγό στο σουκ Μαντινάτ Τζουμέιρα.
6η μέρα: Ντουμπάι - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. Άφιξη
αυθημερόν.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ, ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ

Τιµή κατ’ άτοµο / 6 µέρες
20-25/12
21-26/12
22-27/12
23-28/12
25-30/12
26-31/12
28/12-2/1
29/12-3/1
30/12-4/1
2-7/1
3-8/1

JW Marriott Marquise hotel 5*
Golden Tulip Melia Hotel 4*
JW Marriott Marquise hotel 5*
Golden Tulip Melia Hotel 4*
JW Marriott Marquise hotel 5*
Golden Tulip Melia Hotel 4*
JW Marriott Marquise hotel 5*
Golden Tulip Melia Hotel 4*
JW Marriott Marquise hotel 5*
Golden Tulip Melia Hotel 4*
JW Marriott Marquise hotel 5*
Golden Tulip Melia Hotel 4*
JW Marriott Marquise hotel 5*
Golden Tulip Melia Hotel 4*
JW Marriott Marquise hotel 5*
Golden Tulip Melia Hotel 4*
JW Marriott Marquise hotel 5*
Golden Tulip Melia Hotel 4*
JW Marriott Marquise hotel 5*
Golden Tulip Melia Hotel 4*
JW Marriott Marquise hotel 5*
Golden Tulip Melia Hotel 4*

Επιβάρυνση
∆ίκλινο Μονόκλινου
1070
899
1110
940
1110
950
1080
899
1190
980
1250
980
1380
1240
1250
1170
1180
1090
1090
950
1090
960

+400
+220
+400
+220
+400
+220
+400
+220
+580
+320
+630
+320
+720
+580
+650
+580
+570
+480
+400
+230
+400
+230

15-19/15ήµερο
Golden Tulip Melia Hotel 4*
(Shopping
Grand Millennium hotel 5*
Festival)
29/1-2/2
Tryp By Wydham hotel 4*

690
760

+220
+260

720

+270

26/2-2/3

Tryp By Wydham hotel 4*

730

+270

20-25/3

Tryp By Wydham hotel 4*

730

+270

30/4-5/5

Hyatt Dubai Regency Creek 5*
DusitD2 Kenz 4*
Hyatt Dubai Regency Creek 5*

760
720
780

+200
+140
+190

4-8/6

FERRARI

AQUARIUM

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις
Σημειώσεις:
Πολιτική παιδικών, επιπλέον κλινών ή
αναβάθμιση δωματίων στο JW Marriott
Marquise
• Έκπτωση 1ου παιδιού έως 12 ετών από
την τιμή του ενήλικα (σε δωμάτιο με 2
ενήλικες): - € 350
• Έκπτωση παιδιού από την τιμή του
ενήλικα έως 12 ετών σε δωμάτιο με 2
ενήλικες και συνολικά 2 παιδιά έως 12
ετών (για χρήση corner suite): - € 80

Σχετικά με το JW Marriott Marquis Hotel 5*

• Παιδί άνω των 12 σε δωμάτιο με 2
ενήλικες και συνολικά 2 παιδιά άνω
των 12 ετών (για χρήση corner suite):
επιβάρυνση στην τιμή του ενήλικα + € 20
• Παιδί έως 12 και παιδί άνω των 12 σε
δωμάτιο με 2 ενήλικες και συνολικά 2
παιδιά (για χρήση corner suite): - € 35
(από την τιμή του ενήλικα)
• Στο δωμάτιο με έναν ενήλικα και δύο
παιδιά έως 12 ετών υπάρχει έκπτωση
- € 90 στο ένα παιδί και - € 350 στο άλλο
παιδί
• 3ο άτομο (άνω των 12 ετών) στο JW
Marriott Marquise ενδέχεται διαμονή σε
μεγαλύτερο δωμάτιο με επιπλέον κρεβάτι
με συνολική επιβάρυνση € 90 ((για όλη τη
διάρκεια του ταξιδιού)
• Οι αναχωρήσεις 15/1, 29/1 είναι 5ήμερες
(αντί 6ήμερες) και δεν περιλαμβάνουν την
ολοήμερη εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι.

περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με Emirates • Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο του Ντουμπάι • Διαμονή στο ξενοδοχείο
της επιλογής σας • Ξενάγηση μισής ημέρας στο Ντουμπάι με γεύμα • Ολοήμερη εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι με γεύμα (στην 6ήμεροη
εκδρομή) • Σαφάρι στην έρημο με 4x4 και μπάρμπεκιου • Τοπικός ελληνόφωνος συνοδός που θα είναι μαζί σας όλες τις ημέρες και ώρες
δραστηριοτήτων και μεταφορών • Ταξιδιωτική τσάντα Manessis
δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, ατομική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση, ασφάλεια αστικής ευθύνης: + € 375 • Ο δημοτικός
φόρος πληρώνεται αποκλειστικά από τους πελάτες κατά την είσοδό τους στο ξενοδοχείο και είναι € 5 ανά δωμάτιο και ανά διανυκτέρευση

Το ξενοδοχείο JW Marriott Marquis βρίσκεται σε μία προνομιακή
τοποθεσία, πολύ κοντά στο Dubai Mall και το Mall of the
Emirates, δίπλα στον σταθμό Business Bay του Μετρό και
ακριβώς δίπλα από τη νέα επέκταση του Dubai Water Canal.
Επιπλέον, η απόσταση με τα πόδια από το Burj Khalifa
είναι μόλις 28΄. Στεγάζεται σε 2 εμβληματικούς πύργους και
προσφέρει το μοναδικό Saray Spa and Health Club, καθώς
και μία εντυπωσιακή ποικιλία από 14 βραβευμένα εστιατόρια,
lounge και μπαρ. Τα 1.608 πολυτελή και ευρύχωρα δωμάτια
του ξενοδοχείου, κομψά σχεδιασμένα, διαθέτουν μοντέρνα
διακόσμηση, επίπεδη οθόνη, γραφείο και μπάνιο με βαθιά
μπανιέρα και όλα τα είδη περιποίησης.
Στο ξενοδοχείο θα βρείτε επίσης εξωτερική πισίνα και δωρεάν
Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους.
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ΜΙΛΑΝΟ

ΕΛΒΕΤΙΑ St. Moritz
Τιράνο

Λουγκάνο
Κόμο
Μιλάνο
Τορίνο

ΙΤΑΛΙΑ

Ανκόνα

ST. MORITZ

ΒΟ ΡΕ ΙΑ ΙΤ Α ΛΙΑ - ΕΛ ΒΕΤΙ Α
Μιλάνο, Αλπικό Τραίνο, St. Moritz, Τορίνο, Κόµο, Λουγκάνο
1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα/Πλοίο
Αναχώρηση από την Αθήνα στις 11:30΄ 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 - Μιλάνο
Άφιξη το μεσημέρι στο λιμάνι της Ανκόνα και άμεση
αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, το Μιλάνο.
Τακτοποίηση το βράδυ στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Μιλάνο, Εκδρομή στο Τορίνο
Μια ενδιαφέρουσα εκδρομή σε μια πολύ σπουδαία Ιταλική
πόλη, το Τορίνο, μας περιμένει σήμερα. Ύστερα από μια
περίπου 2ωρη διαδρομή θα φθάσουμε στην πόλη, που είναι
κτισμένη σε μια πεδιάδα στους πρόποδες των Άλπεων με ένα
μεγάλο μέρος της να βρέχεται από τον ποταμό Πάδο, ενώ οι
πολλές μεγάλες πέτρινες γέφυρες της δίνουν ξεχωριστό χρώμα
και γραφικότητα. Περιήγηση στην πόλη και χρόνος ελεύθερος
για βόλτες, ψώνια ή για να επισκεφθείτε το περίφημο
Αιγυπτιακό μουσείο του Τορίνο, το τρίτο μεγαλύτερο και
σημαντικότερο μουσείο για την αρχαία Αίγυπτο παγκοσμίως,
μετά από τα αντίστοιχα της Βρετανίας και του Καΐρου. Οι
συλλογές του καλύπτουν περισσότερα από τέσσερις χιλιάδες
χρόνια ιστορίας του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού
(αντικείμενα καθημερινής χρήσης, τοιχογραφίες του τάφου
του Ίτι, το σύμπλεγμα του Τουταγχαμών, του Άμμωνος και
τη σαρκοφάγο του Πεταμένωφι). Πολύ σημαντικό είναι και
το Μουσείο Κινηματογράφου Fellini, Rosselini Visconti,
Antonioni, με σπάνια συλλεκτικά εκθέματα. Όλος ο Ιταλικός
κινηματογράφος στεγάζεται σε ένα ψηλό τούβλινο κτίριο με
απίστευτη θέα, το Mole Antonelliana. Τέλος, στον Καθεδρικό
ναό της πόλης θα δούμε τη φημισμένη Ιερά Σινδόνη - ένα
από τα πιο σημαντικά και ταυτόχρονα από τα πλέον
αμφισβητούμενα κειμήλια της καθολικής πίστης. Επιστροφή
αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Μιλάνο, Περιήγηση
Πρωινή περιήγηση-γνωριμία με την οικονομική πρωτεύουσα
της Ιταλίας και παγκόσμιο κέντρο μόδας, κατά τη διάρκεια της
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οποίας θα δούμε το μεγαλύτερο γοτθικό κτίριο της Ιταλίας,
τον Καθεδρικό ναό Ντουόμο, την περίφημη σκεπαστή στοά
Γκαλλερία Βιτόριο Εμμανουέλε Β΄, καθώς και το νεοκλασικό
θέατρο της Σκάλας του Μιλάνου, ένα από τα διασημότερα
θέατρα στον κόσμο. Χρόνος ελεύθερος στην πάντα
ενδιαφέρουσα αγορά της πόλης. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Μιλάνο, Εκδρομή σε Τιράνο και St. Moritz
Πολύ νωρίς σήμερα το πρωί θα ξεκινήσουμε μια πανέμορφη
διαδρομή για το Τιράνο, από όπου θα συνεχίσουμε
με τραινάκι (έξοδα ατομικά) για το παγκοσμίου φήμης
χιονοδρομικό κέντρο St. Moritz, που είναι κτισμένο σε
υψόμετρο 1.580 μέτρων και περιβάλλεται από μια λίμνη, η
οποία, παγωμένη καθώς είναι τον χειμώνα, αποτελεί ιδανικό
γήπεδο για χόκεϋ. Αρχικά το St. Moritz 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. Η επιστροφή μας με το πούλμαν (καιρού
επιτρέποντος) θα ολοκληρώσει ιδανικά την ημέρα μας,
αφού θα μας προσφέρει μια ακόμη πανέμορφη διαδρομή,
με μοναδικά τοπία. Δείπνο στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Μιλάνο, Εκδρομή στο Κόμο και το Λουγκάνο
(Ελβετία)
Πρωινή αναχώρηση για το Κόμο και την ομώνυμη Λίμνη.
Άφιξη και γνωριμία με την πόλη. Περίπατος στην Piazza
Cavour, την κεντρική πλατεία με τα όμορφα καφέ και
εστιατόρια, καθώς και στα πλακόστρωτα σοκάκια της
παλαιάς πόλης. Πολύ κοντά βρίσκεται ο Καθεδρικός ναός,
η κατασκευή του οποίου διήρκεσε τέσσερις περίπου αιώνες
και είναι γνωστός για τις διαφορετικές αρχιτεκτονικές
τεχνοτροπίες που ενσωματώνει. Λίγο αργότερα, μέσα
από μια γραφική διαδρομή, συνεχίζουμε για τα Ελβετικά
σύνορα, με προορισμό το κοσμοπολίτικο Λουγκάνο με την
ομώνυμη λίμνη - την πόλη που χτυπά με ακρίβεια ελβετικού
ρολογιού. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε
και να γνωρίσουμε την χαρακτηριστική αυτή Ελβετική πόλη.
Επιστροφή στο Μιλάνο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Μιλάνο - Ανκόνα/Πλοίο
Νωρίς το πρωί, γεμάτοι εικόνες, τοπία και αναμνηστικά,
θα αναχωρήσουμε για την Ανκόνα. Επιβίβαση στο πλοίο,
τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για Πάτρα.
Διανυκτέρευση εν πλω.
8η μέρα: Πάτρα - Αθήνα
Άφιξη στο λιμάνι της Πάτρας και αναχώρηση για την Αθήνα
με ενδιάμεση στάση.
ΤΟΡΙΝΟ

Αναχ.: 21, 28/12, 25/1, 29/2, 21/3 - 8 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο

545

3ο άτοµο έως 12 ετών

495

Μονόκλινο

695

Eπιβαρύνσεις καµπινών κατ’ άτοµο µετ’ επιστροφής:
ΑΒ2 / 2κλινη ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 65 € // Α2 / 2κλινη ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 85 €
ΑΒ3 / 3κλινη ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 45 € // Α3 / 3κλινη ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 65 €
Α4 / 4κλινη ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 35 €
περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίων σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες
με WC (AB4) • Πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* (HOLIDAY INN
MILAN ASSAGO ή αντίστοιχο) • Ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο εκτός της
2ης μέρας (5 πρωινά και 4 δείπνα) • Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις με
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα • Αρχηγόςσυνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως
75 ετών • Φ.Π.Α.
δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι ξενοδοχείου και check point: 25 €/άτομο
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους κλπ. • Ποτά στα
προσφερόμενα δείπνα • Εισιτήρια Αλπικού τραίνου • Ό,τι αναγράφεται
ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ. και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα
περιλαμβανόμενα.

Οδικά Οργανωμένα Ταξίδια
ΡΩΜΗ

ΠΟΜΠΗΙΑ

ΡΩ Μ Η - Π Ο Μ Π Η ΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΠΟΛΗ
1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα/Πλοίο
Αναχώρηση στις 11:30΄ για το λιμάνι της Πάτρας με
ενδιάμεση στάση. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις
καμπίνες και απόπλους για Μπάρι (18:00΄). Διανυκτέρευση
εν πλω.
2η μέρα: Μπάρι - Πομπηία - Ρώμη
Άφιξη στο Μπάρι και άμεση αναχώρηση για την Πομπηία.
Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της "Νεκρής Πόλης",
που στις 24 Αυγούστου του 79 μ.Χ. σκεπάστηκε από
την πυρακτωμένη λάβα και τις στάχτες του Βεζούβιου.
Οι ανασκαφές αποκάλυψαν πολλές λεπτομέρειες της
καθημερινής ζωής των κατοίκων της. Διασώθηκαν επαύλεις
με πολυάριθμες τοιχογραφίες, η αγορά, ναοί, το μικρό και το
μεγάλο θέατρο, αψίδες, κρήνες, πανδοχεία, καταστήματα,
σπίτια. Η αξία των ερειπίων της Πομπηίας είναι ιδιαίτερα
σημαντική, καθώς μας έδωσε μια ιδέα ρωμαϊκής πόλης μέσα
στην άνθηση της ακμής και του πλούτου της. Συνεχίζουμε τη
διαδρομή μας για την Ιταλική πρωτεύουσα, τη Ρώμη. Άφιξη
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Ρώμη, Ξενάγηση
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, γεύμα και χρόνος ελεύθερος.
Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Ρώμη, Ελεύθερη μέρα
Ημέρα ελεύθερη για να ολοκληρώσετε τη γνωριμία σας με
την πόλη και τα αξιοθέατά της και να ζήσετε την κατανυκτική
ατμόσφαιρα στην πλατεία και τον ναό του Αγίου Πέτρου στο
Βατικανό. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Ρώμη - Ανκόνα
Πρωινή αναχώρηση για την Ανκόνα. Επιβίβαση στο πλοίο,
τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους το μεσημέρι για
Πάτρα. Διανυκτέρευση εν πλω.
6η μέρα: Πάτρα - Αθήνα
Άφιξη στο λιμάνι της Πάτρας και αναχώρηση για την Αθήνα
με ενδιάμεση στάση.

ΡΩΜΗ

Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι • Λόγω του περιορισμού της κυκλοφορίας
των τουριστικών λεωφορείων στο ιστορικό κέντρο της
Ρώμης, οι επισκέψεις στα σημεία ενδιαφέροντος από
τους καθορισμένους σταθμούς αποβίβασης/επιβίβασης
καλύπτονται περπατώντας • Τελικό πρόγραμμα με το
ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 22 ∆εκεµβρίου, 2 Ιανουαρίου - 8 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο

425

3ο άτοµο έως 12 ετών

385

Μονόκλινο

540

Eπιβαρύνσεις καµπινών κατ’ άτοµο µετ’ επιστροφής:
ΑΒ2 / 2κλινη ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 65 € // Α2 / 2κλινη ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 85 €
ΑΒ3 / 3κλινη ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 45 € // Α3 / 3κλινη ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 65 €
Α4 / 4κλινη ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 35 €
περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίων ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑΕΛΛΑΔΑ σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4) με W.C.
• Τρεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* • Ημιδιατροφή στο
ξενοδοχείο (3 πρωινά, 2 δείπνα, ένα γεύμα) • Μεταφορές,
εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος με
σύγχρονα πούλμαν • Αρχηγός-συνοδός • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι πόλεων, check point,
parking: € 20/άτομο • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία,
αρχαιολογικούς χώρους και λοιπά αξιοθέατα • Αχθοφορικά,
φιλοδωρήματα • Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα ή
δείπνα • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο
κλπ. και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.

ΡΩΜΗ
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Οδικά Οργανωμένα Ταξίδια
Δρέσδη

ΜΙ
ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Πράγα
Κάρλοβυ
Βάρυ

ΤΣΕΧΙΑ
Βιέννη

ΑΥΣΤΡΙΑ

Βουδαπέστη

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΣΕΡΒΙΑ

Νις

ΠΡΑΓΑ

ΚΟ

ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΑΓΑ
(∆ΡΕΣ∆Η) - ΒΙΕΝΝΗ
Νις, Βουδαπέστη, Πράγα, Κάρλοβυ Βάρυ, Βιέννη, (∆ρέσδη)
1η μέρα: Αθήνα - Νις/Σερβία
Αναχώρηση στις 06:00΄ 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 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 με τον τρόπο αυτό την νυκτερινή
όψη της πόλης. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Βουδαπέστη, Ξενάγηση
Η ξενάγησή μας ξεκινά από τη Βούδα και τον λόφο του
Γκέλερτ. Στη συνέχεια θα δούμε τον Πύργο των Ψαράδων
και την θαυμαστή εκκλησία του Ματία, όπου στέφονταν οι
βασιλιάδες και θα απολαύσουμε την εξαιρετική θέα που
προσφέρει η πόλη με τις πολλές και επιβλητικές γέφυρες
και το νησάκι της Μαργαρίτας στη μέση του Δούναβη. Λίγο
αργότερα, διασχίζοντας μια από τις πιο αριστοτεχνικές
γέφυρες του Δούναβη, την γέφυρα των Αλυσίδων, θα
βρεθούμε στην Πέστη και την Πλατεία Ηρώων, στολισμένη με
υπέροχα αγάλματα. Ολοκληρώνουμε την ξενάγησή μας με τον
Καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου. Γεύμα και στον ελεύθερο
χρόνο που ακολουθεί, μπορούμε να επισκεφθούμε τον
περίφημο πεζόδρομο της παλιάς πόλης Βάτσι Ούτσα (Vaci
Utca) ή την πολυσύχναστη λεωφόρο Αντράσυ (Andrassy),
έναν από τους πιο όμορφους εμπορικούς δρόμους της
Βουδαπέστης, που πλαισιώνεται από εντυπωσιακά κτίρια
του 19ου αιώνα. 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
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τον μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου Βίτο. Κατηφορίζουμε στη
συνέχεια για να δούμε τον ναό του Αγίου Γεωργίου, τη
γέφυρα του Καρόλου και να καταλήξουμε στο Δημαρχείο με το
Αστρονομικό Ρολόι, την οδό Παρισίων, την Εβραϊκή Συνοικία
και τη γέφυρα του Τσεχ. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε
το γραφικό καταπράσινο θέρετρο 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 σαν
τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων των γραμμάτων, των
τεχνών και της πολιτικής (τσάρος 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 έως 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
Πρωινή αναχώρηση για Βιέννη. Νωρίς το μεσημέρι φθάνουμε
στην πόλη του Στράους, όπου θα έχουμε την ευκαιρία
να ξεναγηθούμε στο σπουδαιότερο παλάτι της Βιέννης,
το Σενμπρούν, ενώ στην πανοραμική μας περιήγηση θα
δούμε τα κτίρια του Δακτυλίου (Ring), την κρατική Όπερα,

τα μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Ιστορίας της Τέχνης, τους
αυτοκρατορικούς και λαϊκούς κήπους, το παλάτι Χόφμπουργκ,
το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Χρηματιστήριο και το
Πανεπιστήμιο. Ακολουθεί η πλατεία Σβάρτσενμπεργκ με το
ομώνυμο άγαλμα και ο γοτθικού ρυθμού Καθεδρικός Ναός
του Αγίου Στεφάνου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο
σε εστιατόριο της πόλης. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Βιέννη - Νις/Σερβία
Πρωινή αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για την περιοχή
της Νις. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Νις - Αθήνα
Αφήνουμε σήμερα τη Σερβία με προορισμό τον συνοριακό
σταθμό των Ευζώνων. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και
συνεχίζουμε με ενδιάμεσες στάσεις για την Αθήνα. Άφιξη το
βράδυ.
Σημειώσεις: • Είναι πιθανόν σε κάποιες αναχωρήσεις το
πρόγραμμα να πραγματοποιηθεί αντίστροφα από τη 2η μέρα
(Νις - Βιέννη - Πράγα - Βουδαπέστη) • Οι ανωτέρω εκδρομές,
επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το
ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 21, 29* ∆εκεµβρίου, 25 Ιανουαρίου,
29 Φεβρουαρίου, 21 Μαρτίου - 9 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο
21/12, 25/1, 29/2, 21/3
∆ίκλινο
565
3ο άτοµο έως 12 ετών
510
Μονόκλινο
790

29/12
625
560
890

* οι τιμές δεν περιλαμβάνουν το εορταστικό δείπνο (GALA πρώΤοΧρονιΑς)
περιλαμβάνονται: • Οκτώ διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* (στη Σερβία 3*)
• 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 κλπ.
• Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα ή δείπνα • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό,
προτεινόμενο κλπ. και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
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ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ

ΧΑΛΣΤΑΤ

Λευκές Διαδρομές στη σκιά των Αυστριακών Άλπεων

ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ - (ΒΙΕΝΝΗ) - ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι
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
Πρωινή αναχώρηση για 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 με τον τρόπο αυτό
την νυκτερινή όψη της πόλης. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Βουδαπέστη, Ξενάγηση
Η ξενάγησή μας στο "Παρίσι της Ανατολής"
ξεκινά από τη Βούδα και τον λόφο του Γκέλερτ.
Στη συνέχεια θα δούμε τον Πύργο των Ψαράδων
και την θαυμαστή εκκλησία του Ματία, όπου
στέφονταν οι βασιλιάδες και θα απολαύσουμε
την εξαιρετική θέα που προσφέρει η πόλη
με τις πολλές και επιβλητικές γέφυρες και το
νησάκι της Μαργαρίτας στη μέση του Δούναβη.
Λίγο αργότερα, διασχίζοντας μια από τις πιο
αριστοτεχνικές γέφυρες του Δούναβη, την
γέφυρα των Αλυσίδων, θα βρεθούμε στην
Πέστη και την Πλατεία Ηρώων, στολισμένη
με υπέροχα αγάλματα. Ολοκληρώνουμε την
ξενάγησή μας με τον Καθεδρικό ναό του Αγίου
Στεφάνου. Γεύμα και στον ελεύθερο χρόνο
που ακολουθεί, μπορούμε να επισκεφθούμε
τον περίφημο πεζόδρομο της παλιάς πόλης

Αναχ.: 22/12, 2, 25/1, 29/2,
21/3 - 6 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτ. έως 12 ετών
Μονόκλινο

315
285
440

Vaci Utca. Για το βράδυ σας προτείνουμε
(προαιρετικά) διασκέδαση σε παραδοσιακή
ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά και κρασί.
4η μέρα: Βουδαπέστη (Βιέννη, Ξενάγηση)
Ελεύθερη μέρα για περαιτέρω εξερεύνηση της
πόλης. Εναλλακτικά μπορείτε να ακολουθήσετε
την πρότασή μας για μια προαιρετική
ημερήσια εκδρομή στη Βιέννη. Άφιξη νωρίς
το πρωί στην πόλη του Στράους, όπου κατά
την πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε τα
κτίρια της Δακτυλίου Λεωφόρου (RING), την
κρατική Όπερα, τα μουσεία Φυσικής Ιστορίας
και Ιστορίας της Τέχνης, τους αυτοκρατορικούς
και λαϊκούς κήπους, το παλάτι Χόφμπουργκ, το
Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Χρηματιστήριο
και το Πανεπιστήμιο. Ακολουθεί η πλατεία
Σβάρτσενμπεργκ με το ομώνυμο άγαλμα και ο
γοτθικού ρυθμού Καθεδρικός ναός του Αγίου
Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή
στη Βουδαπέστη. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Βουδαπέστη - Βελιγράδι - Νις
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα
της Σερβίας, το Βελιγράδι. Σύντομη γνωριμία
με την πόλη και συνεχίζουμε για Νις. Άφιξη
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Νις - Αθήνα
Αφήνουμε σήμερα τη Σερβία με προορισμό
τον συνοριακό σταθμό των Ευζώνων. Έλεγχος
ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχίζουμε για την
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το βράδυ.
Σημειώσεις: • Είναι πιθανόν σε κάποιες
αναχωρήσεις οι διανυκτερεύσεις να γίνουν
στην περιοχή ΠΑΡΑΣΙΝ/KΡΟυΣΕΒΑΤΣ
αντί στην ΝΙΣ • Οι ανωτέρω εκδρομές,
επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με
διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι.
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

περιλαμβάνονται: • 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (στη Σερβία 3*) • Ημιδιατροφή (5 πρωινά, 1 γεύμα,
4 δείπνα) • Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο 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 κλπ. • Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα ή
δείπνα • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ. και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.

ΒΙΕΝΝΗ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ - ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι
Νις, Βιέννη, Μπαντ Ισλ, Χάλστατ, Σάλτσµπουργκ,
Βουδαπέστη, Βελιγράδι
1η μέρα: Αθήνα - Νις/Σερβία
Αναχώρηση στις 06:30΄ από την Αθήνα για τον
συνοριακό σταθμό των Ευζώνων. Μετά τις σχετικές
διατυπώσεις συνεχίζουμε για την περιοχή της Νις.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Νις - Βιέννη/Αυστρία
Πρωινή αναχώρηση για Βιέννη. Άφιξη αργά το
βράδυ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Βιέννη, Ξενάγηση πόλης, Ανάκτορα
Σενμπρούν
Πρωινή ξενάγηση στην πόλη του Στράους. Ξεκινάμε
με τα κτίρια της Δακτυλίου Λεωφόρου (RING)
για να δούμε την κρατική Όπερα, τα μουσεία
Φυσικής Ιστορίας και Ιστορίας της Τέχνης, τους
αυτοκρατορικούς και λαϊκούς κήπους, το παλάτι
Χόφμπουργκ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το
Χρηματιστήριο και το Πανεπιστήμιο. Ακολουθεί η
πλατεία Σβάρτσενμπεργκ με το ομώνυμο άγαλμα,
ο γοτθικού ρυθμού Καθεδρικός ναός του Αγίου
Στεφάνου, ο Ελληνορθόδοξος Μητροπολιτικός ναός
και η Griechen Casse - η πάροδος των Ελλήνων.
Τέλος, θα επισκεφθούμε τα σαράντα σημαντικότερα
διαμερίσματα του σπουδαιότερου ανακτόρου
της Βιέννης, του Σενμπρούν. Γεύμα και χρόνος
ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Βιέννη, Εκδρομή στις Αυστριακές Λίμνες,
Μπαντ Ισλ, Χάλστατ, Σάλτσμπουργκ
Η σημερινή πανέμορφη διαδρομή μας στην
εντυπωσιακή περιοχή των κρυστάλλινων
Αυστριακών λιμνών και του Μπαντ Ισλ, μας οδηγεί
στο ειδυλλιακό χωριό Χάλστατ, στις όχθες της
ομώνυμης λίμνης (Hallstättersee). Το "Μαργαριτάρι
της Αυστρίας", όπως το αποκαλούν, είναι το πιο
πολυφωτογραφημένο χωριό των Άλπεων. Σύντομη
παραμονή και συνεχίζουμε για το Σάλτσμπουργκ,
την πρωτεύουσα του ομώνυμου ομοσπονδιακού
κρατιδίου, γενέτειρα του Μότσαρτ, μια πόλη με
ξεχωριστή ομορφιά και ιστορία και σημαντικά
αξιοθέατα, όπως το Σπίτι-Μουσείο του Μότσαρτ,

το παλάτι Μίραμπελ, την εκκλησία του Αγίου
Φραγκίσκου κ.ά. Χρόνος ελεύθερος για να
απολαύσετε την ιδιαίτερα χαρούμενη και λαμπερή
ατμόσφαιρα της πόλης. Επιστροφή στη Βιέννη το
βράδυ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Βιέννη - Βουδαπέστη/Ουγγαρία
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της
Ουγγαρίας, την όμορφη Βουδαπέστη. Άφιξη,
σύντομη περιήγηση της πόλης και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Βουδαπέστη - Βελιγράδι - Νις/Σερβία
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της
Σερβίας, το Βελιγράδι. Σύντομη γνωριμία με την πόλη
και συνεχίζουμε για Νις. Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Νις - Αθήνα
Αφήνουμε σήμερα τη Σερβία με προορισμό
τον συνοριακό σταθμό των Ευζώνων. Έλεγχος
ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχίζουμε για την
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το βράδυ.
Σημειώσεις: • Είναι πιθανόν σε κάποιες αναχωρήσεις
οι διανυκτερεύσεις να γίνουν στην περιοχή
ΠΑΡΑΣΙΝ/KΡΟυΣΕΒΑΤΣ αντί στην ΝΙΣ • Η διαδρομή
προς το Σάλτσμπουργκ την 4η μέρα θα περιλαμβάνει
την επίσκεψη στο Χάλστατ, εφ΄ όσον το επιτρέπουν
οι καιρικές συνθήκες • Οι ανωτέρω εκδρομές,
επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με
διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι.
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 22/12, 2, 25/1, 29/2,
21/3 - 7 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτοµο έως 12 ετών
Μονόκλινο

495
445
670

περιλαμβάνονται: • Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* (στη Σερβία 3*) • Ημιδιατροφή (εκτός της 2ης μέρας - 6 πρωινά, 4 δείπνα,
ένα γεύμα) • Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο 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 κλπ. • Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα ή
δείπνα • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ. και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
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ΜΙ
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Βιέννη

Μπρατισλάβα

Έστεργκομ

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Βίσεγκραντ
Άγιος Ανδρέας
Βουδαπέστη

Βελιγράδι

ΣΕΡΒΙΑ
Νις

ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ, ΠΑΡΑ∆ΟΥΝΑΒΙΑ
ΧΩΡΙΑ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΙΕΝΝΗ
Νις, Βελιγράδι, Βουδαπέστη, Παραδουνάβια Χωριά, Μπρατισλάβα, Βιέννη
1η μέρα: Αθήνα - Νις/Σερβία
Αναχώρηση στις 06:00΄ από Αθήνα για τον συνοριακό σταθμό
των Ευζώνων. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχίζουμε
για την περιοχή της Νις. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Νις - Βελιγράδι - Βουδαπέστη/Ουγγαρία
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, την
Βουδαπέστη. Η διαδρομή μας με μικρή στάση στην πρωτεύουσα
της Σερβίας, το Βελιγράδι, μας οδηγεί το βράδυ στο "Παρίσι της
Ανατολής", την πανέμορφη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Βουδαπέστη, Ξενάγηση
Η ξενάγησή μας στο "Μαργαριτάρι του Δούναβη" ξεκινά από
την Πέστη και την μεγάλη Πλατεία των Ηρώων, στολισμένη
με υπέροχα αγάλματα. Συνεχίζουμε με τη λεωφόρο Αντράσσυ
για να δούμε την Όπερα και το Κοινοβούλιο. Λίγο αργότερα,
διασχίζοντας μια από τις πιο αριστοτεχνικές γέφυρες του
Δούναβη, την Γέφυρα των Αλυσίδων, θα βρεθούμε στην πλευρά
της Βούδας για να επισκεφθούμε τον Πύργο των Ψαράδων, τον
Λόφο του Γκέλερτ και την θαυμαστή εκκλησία του Ματία, όπου
στέφονταν οι βασιλιάδες. Τέλος, θα απολαύσουμε την εξαιρετική
θέα που προσφέρει η πόλη με τις πολλές και επιβλητικές γέφυρες
και το νησάκι της Μαργαρίτας στη μέση του ποταμού. Γεύμα και
στον ελεύθερο χρόνο που ακολουθεί, μπορείτε να επισκεφθείτε
τον περίφημο πεζόδρομο της παλιάς πόλης Βάτσι Ούτσα (Vaci
Utca) ή την πολυσύχναστη λεωφόρο Αντράσυ (Andrassy), έναν
από τους πιο όμορφους εμπορικούς δρόμους της Βουδαπέστης,
που πλαισιώνεται από εντυπωσιακά κτίρια του 19ου αιώνα ή να
κάνετε μια μίνι κρουαζιέρα με τουριστικό πλοιάριο στον Δούναβη
(προαιρετικά). Για το βράδυ σας προτείνουμε (προαιρετικά)
διασκέδαση σε παραδοσιακή ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά και
κρασί.
4η μέρα: Βουδαπέστη - Παραδουνάβια Χωριά - Μπρατισλάβα
Πρωινή αναχώρηση για την Καμπή του Δούναβη. Πρώτος
μας σταθμός το χωριό των καλλιτεχνών Άγιος Ανδρέας, με τα
γραφικά σοκάκια και τα όμορφα τουριστικά καταστήματα.
Ακολουθεί το Βίσσεγκραντ, με το άλλοτε λαμπρό και φημισμένο
Βασιλικό ανάκτορο, από το οποίο σώζονται μόνο λίγα ερείπια,
ενώ η αναγεννησιακού ρυθμού επίσημη αυλή υποδοχής
αναστηλώθηκε με βάση τα παλαιά σχέδια. Χρόνος ελεύθερος για
περιπάτους και γεύμα (προαιρετικά) στην πρώτη πρωτεύουσα
της Ουγγαρίας, το Έστεργκομ και τη συνέχεια θα διασχίσουμε
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τη γέφυρα που ενώνει τις δύο όχθες του Δούναβη - την Ουγγαρία
με την Σλοβακία - για να περάσουμε στην πόλη Στούροβο της
Σλοβακίας και να καταλήξουμε στην πρωτεύουσα της Σλοβακίας,
την Μπρατισλάβα. Βρίσκεται στις όχθες του Δούναβη, στα
σύνορα της Σλοβακίας με την Αυστρία και την Ουγγαρία
και σχετικά κοντά στα σύνορα με την Τσεχία. Είναι η πιο
πυκνοκατοικημένη πόλη της Κεντρικής Ευρώπης και η μοναδική
πρωτεύουσα Ευρωπαϊκού κράτους που βρίσκεται σχεδόν πάνω
στα σύνορα με άλλο κράτος (Αυστρία). Άφιξη και περιήγηση
της πόλης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Μπρατισλάβα, Ημερήσια εκδρομή στην Βιέννη
Πρωινή αναχώρηση για μια ημερήσια εκδρομή στην πρωτεύουσα
της Αυστρίας, τη Βιέννη. Σε μία μόλις ώρα θα φθάσουμε στην
πόλη του Στράους, όπου κατά την περιήγησή μας θα δούμε τα
κτίρια της Δακτυλίου Λεωφόρου (Ring), την κρατική Όπερα, τα
μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Τέχνης, τους αυτοκρατορικούς
και λαϊκούς κήπους, το παλάτι Χόφμπουργκ, το Κοινοβούλιο,
το Δημαρχείο, το Χρηματιστήριο και το Πανεπιστήμιο.
Ακολουθεί η πλατεία Σβάρτσενμπεργκ με το ομώνυμο άγαλμα,
ο γοτθικού ρυθμού Καθεδρικός ναός του Αγίου Στεφάνου, ο
ελληνορθόδοξος Μητροπολιτικός ναός και η Griechen Casse, η
πάροδος των Ελλήνων, για να καταλήξουμε στο σπουδαιότερο
παλάτι της Βιέννης, το Σενμπρούν. Εσωτερική επίσκεψη των
σαράντα σπουδαιότερων διαμερισμάτων. Χρόνος ελεύθερος για
περιπάτους και επιστροφή νωρίς το βράδυ στην Μπρατισλάβα.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Μπρατισλάβα - Νις/Σερβία
Πρωινή αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για Νις. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Νις - Αθήνα
Αφήνουμε σήμερα τη Σερβία με προορισμό τον συνοριακό
σταθμό των Ευζώνων. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και
συνεχίζουμε για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το
βράδυ.
Σημειώσεις: • Είναι πιθανόν σε κάποιες αναχωρήσεις
οι διανυκτερεύσεις να γίνουν στην περιοχή ΠΑΡΑΣΙΝ/
KΡΟυΣΕΒΑΤΣ αντί στην ΝΙΣ • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 22/12, 2, 25/1, 29/2, 21/3 - 7 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτοµο έως 12 ετών
Μονόκλινο

445
400
615

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

Οδικά Οργανωμένα Ταξίδια
ΣΙΝΑΪΑ

Μπρασόβ
Σινάια

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Βουκουρέστι

Βελίκο
Τίρνοβο
Σόφια

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Σαντάνσκι

ΚΑΣΤΡΟ ΜΠΡΑΝ

ΒΟ Υ Κ Ο Υ ΡΕΣ Τ Ι - Κ Α Ρ Π ΑΘΙ Α
Σόφια, Βελίκο Τίρνοβο, Βουκουρέστι, Σινάια, Παλάτι Πέλες, Κάστρο Μπραν (Πύργος ∆ράκουλα), Μπρασόβ, Σαντάνσκι
1η μέρα: Αθήνα - Σόφια
Αναχώρηση από Αθήνα στις 06:30΄ για τον συνοριακό
σταθμό του Προμαχώνα με ενδιάμεσες στάσεις. Διέλευση
των συνόρων και συνεχίζουμε 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. 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. Γεύμα και επιστροφή το βράδυ στο Βουκουρέστι.
Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Βουκουρέστι - Σόφια (ή Σαντάνσκι)
Μέσα από τη γνωστή μας πλέον διαδρομή προς τη
Βουλγαρία, θα φθάσουμε σήμερα το απόγευμα στην Σόφια.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Σόφια (ή 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
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.

ΜΠΡΑΣΟΒ

Σημειώσεις: • Πιθανόν η διανυκτέρευση της 5ης μέρας
να γίνει στο Σαντάνσκι αντί της Σόφιας • Η επίσκεψη
στο παλάτι ΠΕΛΕΣ γίνεται στους κήπους, τις ημέρες που
το παλάτι δεν είναι επισκέψιμο • Οι ανωτέρω εκδρομές,
επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το
ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 22,29/12, 2, 26/1, 29/2, 21/3 - 6 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτοµο έως 12 ετών
Μονόκλινο

325
290
450

ΜΠΡΑΣΟΒ

περιλαμβάνονται: • Πέντε διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*
(Σαντάσκι 3* plus) • Φόροι ξενοδοχείων και check point • Ημιδιατροφή (5
πρωινά και 5 δείπνα) • Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις με σύγχρονο
πούλμαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα • Αρχηγός-συνοδός • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης • Φ.Π.Α.
δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους
κλπ. • Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα ή δείπνα • Ό,τι αναγράφεται
ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ. και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα
περιλαμβανόμενα.
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Οδικά Οργανωμένα Ταξίδια
ΦΑΡΑΓΓΙ ΡΑΝΤΙΚΑ

ΣΟΦΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙ∆Α

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Οχρίδα, Στρούγκα, Όσιος Ναούµ, Φαράγγι Ράντικα,
Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόµου, Μαύροβο, Μπίτολα

Σόφια, Φιλιππούπολη, Μονή Ρίλλας, Σαντάνσκι

1η μέρα: Αθήνα - Λίμνη Οχρίδας
Αναχώρηση στις 06:45΄ από Αθήνα για
τον συνοριακό σταθμό της Νίκης. Έλεγχος
ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχίζουμε μέσω
της πόλης Μπίτολα (ή Μοναστήρι), για να
φθάσουμε το απόγευμα στη γραφική λίμνη της
Οχρίδας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Οχρίδα, θέρετρο Στρούγκα
Πρωινή επίσκεψη στην πανέμορφη πόλη της
Οχρίδας, που βρίσκεται φωλιασμένη στην όχθη
της ομώνυμης λίμνης. θα περιηγηθούμε στα
γραφικά στενά πλακόστρωτα δρομάκια, θα δούμε
τα παλιά αρχοντικά και τις βυζαντινές εκκλησίες
του Αγίου Κλήμεντα και της Αγίας Σοφίας. θα
επισκεφθούμε επίσης τα μικρομάγαζα με τα είδη
λαϊκής τέχνης και κεραμικής. Γεύμα προαιρετικά,
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα βόλτα
γνωριμίας στην πόλη της Στρούγκας, δημοφιλής
τουριστικός προορισμός που βρίσκεται στη
νοτιοδυτική περιοχή της πρώην Γιουγκοσλαβικής
Δημοκρατίας της Μακεδονίας, στην όχθη της
λίμνης της Οχρίδας. Δείπνο στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Οχρίδα, Φαράγγι Ράντικα, Μαύροβο
Μια πολύ όμορφη περιοχή θα ξετυλιχθεί σήμερα
μπροστά μας, καθώς θα διασχίζουμε το μεγάλο
φαράγγι Ράντικα, δίπλα στον ποταμό Ντριμ,
όπου η φύση κάνει πολύ έντονη την παρουσία
της σε μια πανδαισία χρωμάτων. Μέσω Ντέμπαρ/
Δίβρης φθάνουμε στη μονή του Αγίου Ιωάννη

του Προδρόμου. Επίσκεψη και συνεχίζουμε
για το Μαύροβο, που βρίσκεται στις όχθες της
ομώνυμης λίμνης. Σχετική παραμονή, γεύμα
προαιρετικά και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το
απόγευμα χρόνος ελεύθερος για βόλτες στα
πλακόστρωτα σοκάκια. Δείπνο, διασκέδαση.
Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Οχρίδα, Όσιος Ναούμ
Μια παραλίμνια διαδρομή μας οδηγεί σήμερα
στο ωραιότατο βυζαντινό μοναστήρι του Όσιου
Ναούμ, στη νότια πλευρά της λίμνης, με τις
εκπληκτικές τοιχογραφίες. Είναι κτισμένο τον
10ο αιώνα, όταν όλη αυτή η περιοχή ήταν έδρα
Ελληνορθόδοξης αρχιεπισκοπής. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα ολοκληρώνουμε τη
γνωριμία μας με την Οχρίδα, περιδιαβαίνοντας
τα στενά σοκάκια της πόλης και την όμορφη
παραλία ή κάνοντας προαιρετικά μια βόλτα με
τουριστικό πλοιάριο κατά μήκος των όμορφων
ακτών της λίμνης. Δείπνο, διασκέδαση.
Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Οχρίδα - Μπίτολα/Μοναστήρι - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για την Μπίτολα (ή
Μοναστήρι), μια από τις αρχαιότερες πόλεις
της περιοχής, που είχε ιδρυθεί ως Ηράκλεια
Λυγκηστίς στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. από τον
Φίλιππο Β΄ της Μακεδονίας. Λίγος χρόνος για να
γνωρίσουμε την πόλη και στη συνέχεια μέσω του
συνοριακού σταθμού της Νίκης και με ενδιάμεσες
στάσεις, φθάνουμε το βράδυ στην Αθήνα.

Αναχ.: 22, 29*/12, 2/1,
29/2, 21/3 - 5 µέρες

Σημειώσεις: • Το δείπνο στις 24/12/2018 είναι
εορταστικό με μουσική, χωρίς επιβάρυνση • Οι
ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς
να παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το
ενημερωτικό σας.

Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτ. έως 12 ετ.
Μονόκλινο

245
220
345

29 ∆εκ.
345
310
445

περιλαμβάνονται: • Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* • Ημιδιατροφή (4 πρωινά, 4 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 κλπ. • Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα ή
δείπνα • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ. και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
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1η μέρα: Αθήνα - Σόφια
Αναχώρηση από Αθήνα στις 06:30΄ για τον
συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα. Διέλευση
των συνόρων και συνεχίζουμε τη διαδρομή
μας για την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, τη
Σόφια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Σόφια, Ξενάγηση, Βίτοσα
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης
στη Σόφια θα δούμε το κτίριο του Κοινοβουλίου,
το Προεδρικό Μέγαρο, καθώς και την εκκλησία
του Αλεξάντερ Νέφσκι - σύμβολο της πόλης,
με τους χάλκινους και χρυσούς θόλους,
κτισμένη προς τιμήν των Ρώσων στρατιωτών
που σκοτώθηκαν το 1878, όταν ο Ρωσικός
στρατός ελευθέρωσε την Βουλγαρία από την
Οθωμανική κυριαρχία. θα δούμε επίσης την
Πανεπιστημιούπολη, το μνημείο του Άγνωστου
Στρατιώτη που βρίσκεται στην είσοδο της
εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, το τζαμί Banya
Bashi και την εκκλησία της Αγίας Κυριακής
με τον θεόρατο θόλο της. Λίγο αργότερα θα
επισκεφθούμε τον λόφο Βίτοσα. Γεύμα και
χρόνος ελεύθερος στην αγορά της πόλης ή
στην λεωφόρο Βίτοσα για να απολαύσετε τον
καφέ σας. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Σόφια, Ολοήμερη εκδρομή στη
Φιλιππούπολη
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για
μια ολοήμερη εκδρομή στην ιστορική
Φιλιππούπολη. θα περπατήσουμε στα γραφικά
σοκάκια της πόλης με τα παλιά αρχοντικά, θα
δούμε το σπίτι-μουσείο του Κουγιουμτζόγλου,
την εκκλησία των Αγίων Κων/νου και Ελένης,
τους μιναρέδες Ντζουμάγια και Ιμαρέτ, το
αρχαίο Ρωμαϊκό αμφιθέατρο κ.ά. Χρόνος

ελεύθερος και επιστροφή νωρίς το βράδυ στη
Σόφια. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Σόφια - Μονή Ρίλλας - Σαντάνσκι
Πρωινή αναχώρηση για το ιστορικό μοναστήρι
της Ρίλλας και το μουσείο του με τα ανεκτίμητα
θρησκευτικά κειμήλια. Μετά την επίσκεψή
μας συνεχίζουμε για το Σαντάνσκι. Άφιξη
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος
ελεύθερος για γνωριμία με την πανέμορφη
λουτρόπολη, που είναι κτισμένη στις όχθες
του ποταμού Σαντάνσκα Μπίστριτσα και
έχει πάρει το όνομά της από τον Βούλγαρο
επαναστάτη Γιάνε Σαντάνσκι (1872-1915).
Χαρακτηριστικό της είναι το μεγάλο δέντρο
στην κεντρική πλατεία δίπλα στο αρχαίο
μαρμάρινο σιντριβάνι. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Σαντάνσκι - Αθήνα
Λίγος χρόνος ελεύθερος το πρωί για τους
τελευταίους περιπάτους και τις αγορές στον
εμπορικό πεζόδρομο της πόλης. Αναχώρηση
για τον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα
και μετά τον απαραίτητο έλεγχο, συνεχίζουμε
με ενδιάμεσες στάσεις για την Αθήνα, όπου
φθάνουμε το βράδυ.
Σημειώσεις: Είναι πιθανόν το πρόγραμμα να
εκτελεστεί αντίστροφα και η διανυκτέρευση
στο Σαντάνσκι να γίνει την 1η μέρα και όχι την
4η. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 22/12, 2/1, 29/2,
21/3 - 5 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτοµο έως 12 ετών
Μονόκλινο

245
220
345

περιλαμβάνονται: • Διαμονή σε ξενοδοχείο 4* στη Σόφια και 3*sup στο Σαντάνσκι • Ημιδιατροφή (4 πρωινά, 3 δείπνα,
1 γεύμα) • Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις με σύγχρονα πούλμαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα • Αρχηγός-συνοδός
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους κλπ. • Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα ή
δείπνα • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ. και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.

Οδικά Οργανωμένα Ταξίδια
ΣΟΦΙΑ

Μπρασόβ
Σινάια

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Βουκουρέστι

Βελίκο
Τίρνοβο
Σόφια

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Φιλιππούπολη
Σαντάνσκι

ΤΙΡΝΟΒΟ

ΣΟΦΙΑ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΚΑΡΠΑΘΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
Σόφια, Βελίκο Τίρνοβο, Βουκουρέστι, Σινάια, Κάστρο Μπραν (Πύργος ∆ράκουλα), Μπρασόβ, Φιλιππούπολη, Σαντάνσκι
1η μέρα: Αθήνα - Σόφια
Αναχώρηση από Αθήνα στις 06:30΄ για τον συνοριακό
σταθμό του Προμαχώνα. Διέλευση των συνόρων και
συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για Σόφια. 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 της
βορειοκεντρικής Βουλγαρίας. Κτισμένη στις όχθες του
ποταμού Γιάντρα, είναι γνωστή ως η ιστορική πρωτεύουσα
της δεύτερης Βουλγαρικής αυτοκρατορίας. Αναφέρεται
συχνά ως "η πόλη των τσάρων" και προσελκύει πολλούς
επισκέπτες χάρη στη μοναδική της αρχιτεκτονική. Έως το
1965 το όνομα της πόλης ήταν Τάρνοβο και μέχρι σήμερα
η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται από πολλούς. Με
ενδιάμεση στάση θα φθάσουμε το βράδυ στην πρωτεύουσα
της Ρουμανίας, το πανέμορφο Βουκουρέστι. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Βουκουρέστι, Ξενάγηση
Πρωινή πανοραμική ξενάγηση στο άλλοτε "Μικρό
Παρίσι" ή "το Παρίσι της Ανατολικής Ευρώπης", με τις
δεντροφυτεμένες λεωφόρους και τα κομψά κτίρια της μπελ
επόκ. θα δούμε 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,
Κάστρο Μπραν (Πύργος Δράκουλα), Μπρασόβ
Πρωινή αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού
διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα,
φθάνουμε στην μεσαιωνική ορεινή πόλη-θέρετρο Σινάια, το

"μαργαριτάρι των Καρπαθίων", όπως επονομάζεται, χάρη
στην πανέμορφη τοποθεσία της και την πλούσια ιστορία
της. Επίσκεψη στο 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 Κάστρο Μπραν γνωστό και ως "Πύργος
του Δράκουλα" ή "Κάστρο του Κόμη Δράκουλα", που
κτίστηκε τον 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο απέναντι στις
οθωμανικές επιθέσεις. Μετά την επίσκεψή μας αναχωρούμε
για το Μπρασόβ, μια από τις σημαντικότερες πόλεις της
Τρανσυλβανίας, μια πόλη μεσαιωνική και συνάμα ζωντανή
και δυναμική, με τα Καρπάθια Όρη να την περιβάλουν.
Άφιξη και σύντομη ξενάγηση, όπου θα δούμε την παλιά
πόλη και την γοτθικού ρυθμού Μαύρη Εκκλησία, την
μεγαλύτερη της χώρας. Γεύμα και επιστροφή το βράδυ στο
Βουκουρέστι. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Βουκουρέστι - Φιλιππούπολη
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την ιστορική
Φιλιππούπολη, τη δεύτερη σε μέγεθος πόλη της
Βουλγαρίας. Άφιξη αργά το απόγευμα και χρόνος για
περιπάτους και πρώτη γνωριμία με τη φωτισμένη πόλη.
Δείπνο, διανυκτέρευση.
6η μέρα: Φιλιππούπολη - Σαντάνσκι
Σήμερα το πρωί θα περπατήσουμε στα γραφικά σοκάκια
της πόλης με τα παλιά αρχοντικά, θα δούμε το σπίτιμουσείο του Κουγιουμτζόγλου, την εκκλησία των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης, τους μιναρέδες Ντζουμάγια και
Ιμαρέτ, το αρχαίο Ρωμαϊκό αμφιθέατρο κ.ά. Στη συνέχεια
θα αναχωρήσουμε για το Σαντάνσκι. Άφιξη το βράδυ και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Σαντάνσκι - Αθήνα
Σύντομη γνωριμία με την πανέμορφη λουτρόπολη, που είναι
κτισμένη στις όχθες του ποταμού Σαντάνσκα Μπίστριτσα
και έχει πάρει το όνομά της από τον Βούλγαρο επαναστάτη
Γιάνε Σαντάνσκι (1872-1915). Χαρακτηριστικό της είναι το
μεγάλο 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: • Η επίσκεψη στο παλάτι ΠΕΛΕΣ γίνεται
στους κήπους, τις ημέρες που το παλάτι δεν είναι
επισκέψιμο • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ

Αναχ.: 22, 29/12, 2, 26/1, 29/2, 21/3 - 7 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτοµο έως 12 ετών
Μονόκλινο

365
330
520

περιλαμβάνονται: • Έξι διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (στο
Σαντάνσκι 3*) • Ημιδιατροφή (6 πρωινά και 6 δείπνα) • Μεταφορές, εκδρομές,
ξεναγήσεις με σύγχρονο πούλμαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα • Αρχηγόςσυνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως
75 ετών • Φ.Π.Α.
δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους
κλπ. • Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα ή δείπνα • Ό,τι αναγράφεται
ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ. και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα
περιλαμβανόμενα.
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Φρούσκα Γκόρα
& Μοναστήρια

Οδικά Οργανωμένα Ταξίδια
Νόβισαντ

ΜΑΝΑΣΙΓΙΑ

Φρούσκα Γκόρα
& Μοναστήρια

Σρέμσκι
Καρλόβτσι

Βελιγράδι

ΣΕΡΒΙΑ

Σρέμσκι
Καρλόβτσι

Μονή
Μανάσιγια
Μονή
Ραβάνιτσα

Τόπολα

Βελιγράδι
Μονή
Ζίτσας

ΣΕΡΒΙΑ

Κράλιεβο

Μονή
Μανάσιγια

Τόπολα

Νις

Μονή
Ραβάνιτσα

Νις

Σκόπια

ΒΟΡΕΙΑ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

Σκόπια

ΒΟΡΕΙΑ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΟ
ΣΤΗΝ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΣΕΡΒΙΑ
Νις, Μοναστήρια Μανάσιγια και Ραβάνιτσα, Βελιγράδι, Εθνικό Πάρκο Φρούσκα Γκόρα, Μοναστήρια Χόποβο και Κρούσεντολ,
Σρέµσκι Καρλόβτσι, Νόβισαντ, Τόπολα, Σκόπια
1η μέρα: Αθήνα - Νις/Σερβία
Αναχώρηση στις 06:15΄ από Αθήνα για τον συνοριακό
σταθμό των Ευζώνων. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και
συνεχίζουμε για την περιοχή της Νις. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Νις - Κράλιεβο - Μοναστήρια Μανάσιγια και
Ραβάνιτσα - Βελιγράδι
Σύντομη περιήγηση στην τρίτη σε πληθυσμό πόλη της
Σερβίας και αναχώρηση για την κοιλάδα του Μοράβα, όπου
θα επισκεφθούμε τα καστρομονάστηρα Μανάσιγια και
Ραβάνιτσα. Κτισμένα στα τέλη του 14ου - αρχές του 15ου
αιώνα, περιβάλλονται από εντυπωσιακά τείχη με πύργους
και αποτελούν την κορυφαία έκφραση της Σχολής Μοράβα
και το κύκνειο άσμα της Βυζαντινής τέχνης στη Σερβία. Νωρίς
το βράδυ θα καταλήξουμε στην πρωτεύουσα της Σερβίας, το
πανέμορφο Βελιγράδι. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Βελιγράδι, Ξενάγηση
Η πρωινή μας περιήγηση στο Βελιγράδι θα ξεκινήσει από το
φρούριο Κάλεμεγκνταν, σήμα κατατεθέν της πόλης, κτισμένο
στη συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάβου, με μοναδική
θέα προς το Νέο Βελιγράδι και το Ζέμουν. θα δούμε από μακριά
τον Πύργο Νεμπόισα (Kula Nebojša), που ήταν η φυλακή και
ο τόπος θανάτου του Ρήγα Φεραίου. θα περπατήσουμε προς
την Μητρόπολη του Βελιγραδίου, περνώντας από το άκρο
της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, αγαπημένος πεζόδρομος ντόπιων
και επισκεπτών με εντυπωσιακά κτίρια του 19ου αιώνα, που
τώρα στεγάζουν μοντέρνα εμπορικά μαγαζιά, κομψά καφέ
και εστιατόρια. θα συνεχίσουμε προς το Νέο Βελιγράδι,
αφού περάσουμε τη γέφυρα Μπράνκο στον ποταμό Σάββα,
που χωρίζει την παλιά από τη νέα πόλη. Αφού δούμε το
μοντέρνο Βελιγράδι, θα περάσουμε από τη νέα γέφυρα Άντα,
για να γνωρίσουμε ένα από τα πολλά γνωστά πάρκα του
Βελιγραδίου, το Τόπσιντερ. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε
προς τις αριστοκρατικές περιοχές του Βελιγραδίου για να
επισκεφθούμε το "σπίτι των λουλουδιών", το μαυσωλείο του
Τίτο και θα συνεχίσουμε για τον ναό του Αγίου Σάββα, μία από
τις μεγαλύτερες Ορθόδοξες εκκλησίες του κόσμου. Η περιήγησή
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μας ολοκληρώνεται με την πλατεία Σλάβια, όπου θα δούμε τα
βομβαρδισμένα κτίρια από τον τελευταίο πόλεμο, το κτίριο της
Κυβέρνησης, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο και την πλατεία
της Δημοκρατίας. Γεύμα και χρόνος ελεύθερος για περιπάτους
ή για μια προαιρετική μίνι κρουαζιέρα στον Δούναβη (καιρού
επιτρέποντος). Η περιοχή Σκαντάρλια αποτελεί μια πολύ καλή
πρόταση για τη βραδινή σας διασκέδαση. Διανυκτέρευση.

Οθωμανικής αυτοκρατορίας (1804-1813), ο εθνικός ήρωας
της χώρας Καραγιώργης Σερβίας. Στον λόφο Όπλενακ με
την πανοραμική θέα στην γύρω περιοχή, θα επισκεφθούμε
την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου με περίφημα ψηφιδωτά
και νωπογραφίες, καθώς και το μαυσωλείο της Σέρβικης
βασιλικής οικογένειας. Μετά την επίσκεψή μας, συνεχίζουμε
για τα Σκόπια. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

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

6η μέρα: Σκόπια - Αθήνα
Σύντομη περιήγηση της πόλης και αναχώρηση για τον
συνοριακό σταθμό των Ευζώνων. Έλεγχος ταξιδιωτικών
εγγράφων και συνεχίζουμε με ενδιάμεσες στάσεις για την
Αθήνα. Άφιξη νωρίς το βράδυ.

5η μέρα: Βελιγράδι - Τόπολα - Σκόπια
Πρωινή αναχώρηση για την Τόπολα, πόλη κτισμένη στην
καρδιά των μεγάλων σέρβικων αμπελώνων, γνωστή για την
παραγωγή κρασιού και κέντρο ιστορικών γεγονότων κατά
τη διάρκεια του 18ου, 19ου και 20ου αιώνα. Εδώ εκλέχθηκε
αρχηγός της πρώτης Σερβικής επανάστασης κατά της

Αναχ.: 22, 29*/12, 2,25/1, 29/2, 21/3 - 6 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο
29 ∆εκ.
∆ίκλινο
325
375
3ο άτοµο έως 12 ετών
290
335
Μονόκλινο
460
535
* οι τιμές δεν περιλαμβάνουν το εορταστικό δείπνο (GALA πρώΤοΧρονιΑς)
περιλαμβάνονται: • 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία
3*plus, 4* • Ημιδιατροφή (5 πρωινά, 5 δείπνα) • Εκδρομές,
περιηγήσεις, ξεναγήσεις με πολυτελές 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 κλπ. • Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα ή δείπνα • Ό,τι
αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ. και ό,τι ρητά
δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.

Οδικά Οργανωμένα Ταξίδια
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΒΟΣΠΟΡΟΣ

Κ Ω ΝΣΤΑ Ν Τ ΙΝ Ο ΥΠ Ο ΛΗ
Πριγκιποννήσια, Βόσπορος
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, την μοναδική
πόλη στον κόσμο που μοιράζεται ανάμεσα σε δύο ηπείρους και
είναι σύνδεσμος μεταξύ Ανατολής και Δύσης, μεταξύ παρελθόντος
και 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".
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. 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, το γνωστό 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
ένδοξο παρελθόν της. Συνεχίζουμε με το Βυζαντινό υδραγωγείο,
που κτίστηκε επί Κωνσταντίνου και επεκτάθηκε επί Ιουστινιανού,
όμως επικράτησε η ονομασία "υδραγωγείο του Ιουστινιανού".
Τέλος, θα επισκεφθούμε το Τοπ Καπί, το παλάτι των Σουλτάνων
από τον 16ο έως και τον 19ο αιώνα, που σήμερα είναι μουσείο των
ανεκτίμητων θησαυρών τους, με ωραιότατους εσωτερικούς κήπους
και υπέροχη θέα προς τη θάλασσα του Μαρμαρά. 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. Ακολουθεί η εκδρομή
μας 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 και αναχώρηση
με το πλοιάριο για το Καμπατάς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
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".
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. 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 στην Κομοτηνή ή την Ξάνθη. Tακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
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 ο καιρός δεν επιτρέπει την εκδρομή στα Πριγκιποννήσια,
πραγματοποιείται οδική εκδρομή κατά μήκος του Βοσπόρου •
Στην εκδρομή των Χριστουγέννων περιλαμβάνεται η μεταφορά
ανήμερα τα Χριστούγεννα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για
την παρακολούθηση της θεία Λειτουργίας • Στην εκδρομή των
θεοφανείων περιλαμβάνονται οι μεταφορές στο Οικουμενικό
Πατριαρχείο για την παρακολούθηση της θείας Λειτουργίας και
στον Κεράτιο Κόλπο για τον καθαγιασμό των υδάτων • Απαιτείται
Ταυτότητα νέου τύπου ή Διαβατήριο με εξάμηνη ισχύ από την
ημερομηνία εισόδου στην Τουρκία.
Αναχ.: 14, 28 Νοεµβρίου, 5, 21, 28 ∆εκεµβρίου,
2, 16, 30 Ιανουαρίου, 13 Φεβρουαρίου, 12 Μαρτίου - 7 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτοµο έως 12 ετών
Μονόκλινο

395
330
530

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 • Τέσσερεις (4) Διανυκτερεύσεις στο κεντρικό ξενοδοχείο Nova Plaza 4* στην κωνσταντινούπολη ή παρόμοιο
• Πρόγευμα καθημερινά • Δύο γεύματα στην Κωνσταντινούπολη σε τοπικά εστιατόρια • Δύο δείπνα 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.
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Γιορτές εν πλω!

4 ηµ. Εικόνες Αιγαίου

5 ηµ. Εικόνες Αιγαίου

8 ηµ. Εκλεκτό Αιγαίο

µε το Celestyal Olympia
Αναχ.: κάθε Παρασκευή έως 15/11

µε το Celestyal Olympia
Αναχ.: κάθε ∆ευτέρα έως 4/11

µε το Celestyal Crystal
Αναχ.: κάθε ∆ευτέρα από 21/10 έως 25/11

ΗΜΕΡΑ

ΛΙΜΑΝΙ
ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
11.30
1η
ΜΥΚΟΝΟΣ
18.00
23.00
ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ, Τουρκία
07.30
13.00
2η
ΠΑΤΜΟΣ
17.45
21.30
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
07.00
12.00
3η
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
16.30
21.30
4η
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
07.00
Εσωτερική καµπίνα από 329€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 399€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη & φιλοδωρήµατα περιλαµβάνονται

ΛΙΜΑΝΙ
ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
11.30
1η
ΜΥΚΟΝΟΣ
18.00
23.00
ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ, Τουρκία
07.30
13.00
2η
ΠΑΤΜΟΣ
17.45
21.30
3η
ΡΟ∆ΟΣ
07.00
18.00
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
07.00
12.00
4η
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
16.30
21.30
5η
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
07.00
Εσωτερική καµπίνα από 429€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 509€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη & φιλοδωρήµατα περιλαµβάνονται

ΛΙΜΑΝΙ
ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
16.00
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ, Τουρκία
15.30
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ, Τουρκία
20.00
ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ, Τουρκία
07.00
17.00
ΒΟΛΟΣ
07.00
17.00
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
13.00
23.59
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
07.00
13.00
7η
ΜΥΚΟΝΟΣ
19.00
02.00
8η
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
09.00
Εσωτερική καµπίνα από 699€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 819€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη & φιλοδωρήµατα περιλαµβάνονται

8 ηµ. 3 Ήπειροι

8 ηµ. Αδριατική & Αιγαίο
µε Ντουµπρόβνικ

8 ηµ. Αδριατική & Αιγαίο µε Κότορ

µε το MSC Musica
Αναχ.: κάθε Τετάρτη έως 2/10

Αναχ.: κάθε Πέµπτη έως 3/10

µε το Celestyal Crystal
Αναχ.: κάθε ∆ευτέρα από 2/12 έως 30/12
ΗΜΕΡΑ
1η
2η

ΛΙΜΑΝΙ
ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
21.00
ΕΝ ΠΛΩ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ, Αίγυπτος 07.00
09.00
3η
ΠΟΡΤ ΣΑΪΝΤ, Αίγυπτος
20.00
22.00
4η
ΑΣΝΤΟΝΤ, Ισραήλ
08.00
22.00
5η
ΛΕΜΕΣΟΣ, Κύπρος
11.00
18.00
6η
ΡΟ∆ΟΣ
12.00
20.00
7η
ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ, Τουρκία
07.00
19.30
8η
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
09.00
Εσωτερική καµπίνα από 699€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 819€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη & φιλοδωρήµατα περιλαµβάνονται
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ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ
ΑΦΙΞΗ
1η
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
2η
ΑΓ.ΣΑΡΑΝΤΑ, Αλβανία
12.00
3η ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ, Κροατία 09.00
4η
ΒΕΝΕΤΙΑ, Ιταλία
09.00
5η
ΠΡΙΝΤΕΖΙ, Ιταλία
13.00
6η
ΚΑΤΑΚΟΛΟ
11.00
7η
ΜΥΚΟΝΟΣ
08.00
8η
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
07.30
Εσωτερική καµπίνα από 599€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 759€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 140€ κατ’ άτοµο

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
16.30
20.00
15.00
16.30
18.00
17.00
19.00
-

ΗΜΕΡΑ
1η
2η
3η
4η
5η
6η

µε το MSC Magnifica
ΗΜΕΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ
ΑΦΙΞΗ
1η
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
2η
ΚΕΡΚΥΡΑ
12.30
3η ΚΟΤΟΡ, Μαυροβούνιο 07.00
4η
ΒΕΝΕΤΙΑ, Ιταλία
09.00
5η
ΜΠΑΡΙ, Ιταλία
11.00
6η
ΚΑΤΑΚΟΛΟ
11.00
7η
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
08.00
8η
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
07.30
Εσωτερική καµπίνα από 599€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 869€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 140€ κατ’ άτοµο

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
16.30
18.30
13.00
17.00
17.00
17.00
17.00
-

Στις τιµή περιλαµβάνονται: Όλα τα γεύµατα και η ψυχαγωγία στο πλοίο / ∆εν περιλαµβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια, ποτά, φιλοδωρήµατα και οι προαιρετικές εκδροµές

8 ηµ. ∆υτική Μεσόγειος
µε το MSC Grandiosa
Αναχ.: κάθε Κυριακή από 24/11 έως 9/2
ΗΜΕΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ
ΑΦΙΞΗ
1η
ΤΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ, Ρώµη
2η
ΠΑΛΕΡΜΟ, Σικελία
10.00
3η
ΒΑΛΕΤΑ, Μάλτα
09.00
4η
ΕΝ ΠΛΩ
5η
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, Ισπανία
09.00
6η
ΜΑΣΣΑΛΙΑ, Γαλλία
08.00
7η
ΓΕΝΟΒΑ, Ιταλία
08.00
8η
ΤΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ, Ρώµη
07.00
Εσωτερική καµπίνα από 329€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 409€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 140€ κατ’ άτοµο

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
18.00
17.00
18.00
18.00
17.00
18.00
-

8 ηµ. Ντουµπάι & Ην. Αραβ. Εµιράτα
µε το MSC Bellissima
Αναχ.: 30/11, 14,28/12, 11,25/1, 8,22/2 & 7/3
ΗΜΕΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ
ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
1η ΝΤΟΥΜΠΑΪ, Ην. Αρ. Εµιράτα
23.00
21.00
2η ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ, Ην. Αρ. Εµιράτα 05.00
17.00
3η ΝΗΣΙ ΓΙΑΣ, Ην. Αραβ. Εµιράτα 07.00
4η
ΕΝ ΠΛΩ
5η
ΜΟΥΣΚΑΤ, Οµάν
07.00
17.00
6η
ΚΑΣΣΑΜΠ, Οµάν
08.00
18.00
διαν/ση
7η ΝΤΟΥΜΠΑΪ, Ην. Αρ. Εµιράτα 09.00
ΝΤΟΥΜΠΑΪ, Ην. Αρ. Εµιράτα αποβίβαση
8η
Εσωτερική καµπίνα από 379€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 499€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 140€ κατ’ άτοµο

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ
ΜΕ ΕΛΛΗΝΑ ΣΥΝΟ∆Ο
Περιλαµβάνονται και αεροπορικά εισιτήρια

8 ηµ. Χριστούγεννα
στα Εµιράτα, Οµάν, Κατάρ
µε το Costa Diadema
Αναχ.: 20/12 & 27/12
ΗΜΕΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ
ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
1η ΝΤΟΥΜΠΑΪ, Ην. Αρ. Εµιράτα επιβίβαση
13.30
2η ΝΤΟΥΜΠΑΪ, Ην. Αρ. Εµιράτα
3η
ΜΟΥΣΚΑΤ, Οµάν
08.30
22.00
4η
ΕΝ ΠΛΩ
5η
ΝΤΟΧΑ, Κατάρ
09.00
20.00
ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ,
6η-7η
11.00
23.59
Ην. Αραβ. Εµιράτα
8η ΝΤΟΥΜΠΑΪ, Ην. Αρ. Εµιράτα 08.00
Εσωτερική καµπίνα από 1299€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 1399€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη & φόροι αεροδροµίων 350€ κατ’ άτοµο

14 ηµ. Άγιοι Τόποι
µε το Norwegian Spirit
Αναχ.: 2/12

8 ηµ. Ιβηρική Χερσόνησος
µε το Explorer of the seas
Αναχ.: 19/10
ΗΜΕΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ
ΑΦΙΞΗ
1η
ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ, Λονδίνο
2η
ΧΑΒΡΗ, Παρίσι
07.00
ΕΝ ΠΛΩ
3η
4η
ΒΙΓΚΟ, Ισπανία
10.00
ΛΙΣΑΒΩΝΑ, Πορτογαλία
10.00
5η
6η-7η
ΕΝ ΠΛΩ
ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ, Λονδίνο 05.30
8η
Εσωτερική καµπίνα από 875€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 915€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 72€ κατ’ άτοµο

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
16.30
21.00
19.00
21.00
-

ΗΜΕΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ
ΑΦΙΞΗ
1η
ΤΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ, Ρώµη
2η
ΝΑΠΟΛΗ, Ιταλία
07.00
3η
ΕΝ ΠΛΩ
4η
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
07.00
5η
ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ, Τουρκία 08.00
6η
ΡΟ∆ΟΣ
08.00
7η
ΛΕΜΕΣΣΟΣ, Κύπρος
09.00
8η
ΑΣΝΤΟΝΤ, Ισραήλ
06.00
9η
ΧΑΪΦΑ, Ισραήλ
06.00
10η
ΧΑΪΦΑ, Ισραήλ
11η
ΕΝ ΠΛΩ
12η
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
07.00
13η
ΕΝ ΠΛΩ
14η
ΤΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ, Ρώµη
07.00
Εσωτερική καµπίνα από 1039€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 1189€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη περιλαµβάνονται

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
17.00
17.00
18.00
18.00
17.00
18.00
20.00
20.00
13.00
-

8 ηµ. Χριστούγεννα
στη Μεσόγειο
µε το Costa Smeralda
Αναχ.: 21 & 28/12
ΗΜΕΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ
ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
1η
ΣΑΒΟΝΑ, Ιταλία
18.00
2η
ΜΑΣΣΑΛΙΑ, Γαλλία
08.30
17.00
3η
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, Ισπανία
08.00
19.00
4η
ΜΑΓΙΟΡΚΑ, Ισπανία
08.00
18.00
5η
ΕΝ ΠΛΩ
6η
ΤΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ, Ρώµη
08.00
19.00
7η ΛΑ ΣΠΕΤΣΙΑ, Φλωρεντία 08.30
20.30
8η
ΣΑΒΟΝΑ, Ιταλία
08.00
Εσωτερική καµπίνα από 1049€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 1199€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη & φόροι αεροδροµίων 280€ κατ’ άτοµο
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Γιορτές εν πλω!

12 ηµ. Κανάρια Νησιά

8 ηµ. ∆υτική Καραϊβική

8 ηµ. Ανατολική Καραϊβική

µε το MSC Opera
Αναχ.: 1/12

µε το MSC Seaside
Αναχ.: 9,23/11, 7,21/12, 4,18/1 & 1,15,29/2

µε τα Regal & Sky Princess
Αναχ.: 10, 24/11, 8,14,22,28/12,
5,11,19,25/1 & 2,8,16,22/2

ΗΜΕΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ
ΑΦΙΞΗ
1η
ΓΕΝΟΒΑ, Ιταλία
2η
EN ΠΛΩ
3η
ΜΑΛΑΓΑ, Ισπανία
13.00
4η
ΕΝ ΠΛΩ
5η ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ, Τενερίφη 12.00
6η
ΑΡΕΣΙΦΕ, Λανζαρότε
08.00
7η
ΕΝ ΠΛΩ
8η
ΤΑΓΓΕΡΗ, Μαρόκο
08.00
9η
ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ, Ισπανία
09.00
ΕΝ ΠΛΩ
10η
11η
ΤΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ, Ρώµη
07.00
12η
ΓΕΝΟΒΑ, Ιταλία
08.00
Εσωτερική καµπίνα από 219€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 459€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 170€ κατ’ άτοµο

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
16.00
18.00
21.00
18.00
14.00
17.00
18.00
-

ΗΜΕΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ
ΑΦΙΞΗ
1η
ΜΑΪΑΜΙ, ΗΠΑ
19.00
2η
ΕΝ ΠΛΩ
3η
ΟΤΣΟ ΡΙΟΣ, Τζαµάικα
09.00
ΤΖΟΡΤΖ ΤΑΟΥΝ, Νήσοι
4η
08.00
Κέυµαν
5η
ΚΟΖΟΥΜΕΛ, Μεξικό
10.00
6η
ΕΝ ΠΛΩ
7η
ΝΑΣΣΑΟΥ, Μπαχάµες
09.00
8η
ΜΑΪΑΜΙ, ΗΠΑ
07.00
Εσωτερική καµπίνα από 419€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 539€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 140€ κατ’ άτοµο

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
18.00
17.00
16.00
18.00
16.00
-

ΗΜΕΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ
ΑΦΙΞΗ
1η ΦΟΡΤ ΛΟΤΕΡΝΤΕΪΛ, Φλόριντα
2η ΠΡΙΝΣΕΣ ΚΕΪΣ, Μπαχάµες 09.00
3η
ΕΝ ΠΛΩ
ΣΕΝΤ ΤΟΜΑΣ,
4η
10.00
Παρθένοι Νήσοι
5η
ΣΕΝΤ ΜΑΡΤΕΝ
07.00
6η-7η
ΕΝ ΠΛΩ
8η ΦΟΡΤ ΛΟΤΕΡΝΤΕΪΛ, Φλόριντα 06.00
Εσωτερική καµπίνα από 585€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 869€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 120€ κατ’ άτοµο

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
16.00
17.00
22.00
18.00
-

15 ηµ. Ανταρκτική
µε το Celebrity Eclipse
Αναχ.: 19/1 & 2/2

11 ηµ. Μαλαισία & Ινδονησία

8 ηµ. Χαβάη
µε το Pride of America
Αναχ.: κάθε Σάββατο έως 28/3
ΗΜΕΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ
ΑΦΙΞΗ
1η
ΧΟΝΟΛΟΥΛΟΥ, Οάχου
2η
ΚΑΧΟΥΛΟΥΪ, Μάουι
08.00
3η
ΚΑΧΟΥΛΟΥΪ, Μάουι
4η
ΧΙΛΟ, Χαβάη
08.00
5η
ΚΟΝΑ, Χαβάη
07.00
6η ΝΑΓΟΥΪΛΙΓΟΥΪΛΙ, Καουάι 10.00
7η ΝΑΓΟΥΪΛΙΓΟΥΪΛΙ, Καουάι
8η
ΧΟΝΟΛΟΥΛΟΥ, Οάχου 07.00
Εσωτερική καµπίνα από 1209€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 1369€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη περιλαµβάνονται
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
19.00
18.00
18.00
17.30
14.00
-

µε το Sapphire Princess
Αναχ.: 7, 28/12, 13/2 & 12/3
ΗΜΕΡΑ
1η

ΛΙΜΑΝΙ
ΑΦΙΞΗ
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ,
2η
07.00
Μαλαισία
3η
ΠΕΝΑΝΓΚ, Μαλαισία
08.00
4η
ΠΟΥΚΕΤ, Ταϊλάνδη
08.00
5η-7η
ΕΝ ΠΛΩ
8η
ΜΠΑΛΙ, Ινδονησία
08.00
9η-10η
ΕΝ ΠΛΩ
11η
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
07.00
Εσωτερική καµπίνα από 791€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 870€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 140€ κατ’ άτοµο

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
16.00
18.00
21.00
17.00
18.00
-

ΗΜΕΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ
ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
1η
ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ, Αργεντινή
17.00
2η-4η
ΕΝ ΠΛΩ
5η
ΟΥΣΟΥΑΪΑ, Αργεντινή
09.00
21.00
6η
ΚΕΪΠ ΧΟΡΝ, Χιλή
06.00
08.00
7η
∆ΙΩΡΥΓΑ ΣΟΛΑΡΤ
11.00
13.00
ΠΑΡΑΝΤΑΪΣ ΜΠΕΪ, Ανταρκτική 14.00
16.00
ΣΤΕΝΟ ΓΚΕΡΛΑΣ, Ανταρκτική 17.00
19.00
8η ΝΗΣΟΣ ΕΛΕΦΑΝΤ, Ανταρκτική 14.00
18.00
9η
ΕΝ ΠΛΩ
17.00
10η ΠΟΡΤ ΣΤΑΝΛΕΪ, Νησιά Φόκλαντ 08.00
11η
ΕΝ ΠΛΩ
16.30
12η ΠΟΥΕΡΤΟ ΜΑΝΤΡΥΝ, Αργεντινή 07.00
13η
ΕΝ ΠΛΩ
14η ΜΟΝΤΕΒΙ∆ΕΟ, Ουρουγουάη 09.00
17.00
15η ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ, Αργεντινή 05.00
Εσωτερική καµπίνα από 1631€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 1941€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 260€ κατ’ άτοµο

Στις τιµή περιλαµβάνονται: Όλα τα γεύµατα και η ψυχαγωγία στο πλοίο / ∆εν περιλαµβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια, ποτά, φιλοδωρήµατα και οι προαιρετικές εκδροµές

8 ηµ. Μεξικανική Ριβιέρα

4 ηµ. Μπαχάµες

µε το Royal Princess
Αναχ.: κάθε Σάββατο από 26/10 έως 21/3

µε το Enchantment of the Seas
Αναχ.: κάθε Παρασκευή από 4/10 έως 24/3

ΗΜΕΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ
ΑΦΙΞΗ
1η ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ, Καλιφόρνια
2η
ΕΝ ΠΛΩ
3η ΚΑΜΠΟ ΣΑΝ ΛΟΥΚΑΣ, Μεξικό 11.00
4η
ΜΑΖΑΤΛΑΝ, Μεξικό
08.00
5η ΠΟΥΕΡΤΟ ΒΑΓΙΑΡΤΑ, Μεξικό 07.00
6η
ΕΝ ΠΛΩ
ΕΝ ΠΛΩ
7η
8η ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ, Καλιφόρνια 06.15
Εσωτερική καµπίνα από 720€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 791€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη 105€ κατ’ άτοµο

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
16.00
20.00
18.00
18.00
-

7 ηµ. Χριστούγεννα
στον Ποταµό ∆ούναβη
µε το Amadeus Star
Αναχ.: 22/12
ΗΜΕΡΑ
1η
2η

ΛΙΜΑΝΙ
ΑΦΙΞΗ
ΠΑΣΣΑΟΥ, Γερµανία
ΠΑΣΣΑΟΥ, Γερµανία
ΛΙΝΤΖ, Αυστρία
17.30
3η ΜΕΛΚ & ΕΜΜΕΡΣΝΤΟΡΦ, Αυστρία 06.00
ΝΤΑΡΝΣΤΕΪΝ, Αυστρία 15.00
4η
ΒΙΕΝΝΗ, Αυστρία
08.00
5η ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ, Σλοβακία 08.00
6η
ΛΙΝΤΖ, Αυστρία
13.30
7η
ΠΑΣΣΑΟΥ, Γερµανία
08.00
Εξωτερική καµπίνα από 939€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη περιλαµβάνονται

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
επιβίβαση
10.30
20.00
13.00
02.00
03.00
24.00
22.00
-

ΗΜΕΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ
ΑΦΙΞΗ
1η
ΜΑΪΑΜΙ, Φλόριντα
2η
ΚΟΚΟΚΕΪ, Μπαχάµες
08.00
3η
ΝΑΣΣΑΟΥ, Μπαχάµες
08.00
4η
ΜΑΪΑΜΙ, Φλόριντα
06.00
Εσωτερική καµπίνα από 239€ κατ’ άτοµο
Εξωτερική καµπίνα από 519€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά 90€ κατ’ άτοµο

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
16.30
17.00
17.00
-

7 ηµ. Χριστούγεννα
στον Ποταµό Ρήνο
µε το Amadeus Silver III
Αναχ.: 22/12
ΗΜΕΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ
ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
1η
ΚΟΛΟΝΙΑ, Γερµανία
22.00
2η ΚΟΜΠΛΕΝΤΖ, Γερµανία 08.00
12.00
3η
ΣΠΕΓΙΕΡ, Γερµανία
06.00
01.30
4η
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ, Γαλλία 12.30
22.00
5η
ΜΕΪΝΤΖ, Γερµανία
12.00
22.00
6η
ΚΟΛΟΝΙΑ, Γερµανία
08.00
διαν/ση
7η
ΚΟΛΟΝΙΑ, Γερµανία αποβίβαση
Εξωτερική καµπίνα από 959€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη περιλαµβάνονται

8 ηµ. Πρωτοχρονιά
στον Ποταµό Ρήνο
µε το Amadeus Silver III
Αναχ.: 28/12
ΗΜΕΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ
ΑΦΙΞΗ
1η
ΚΟΛΟΝΙΑ, Γερµανία
2η ΡΟΥΝΤΕΣΧΑΪΜ, Γερµανία 08.00
ΜΕΪΝΤΖ, Γερµανία
15.00
3η
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ, Γαλλία 12.00
4η
ΒΑΣΙΛΕΙΑ, Ελβετία
08.00
5η
ΒΑΣΙΛΕΙΑ, Ελβετία
6η
ΣΠΕΓΙΕΡ, Γερµανία
02.00
ΜΑΝΧΑΪΜ, Γερµανία
14.00
7η OΜΠΕΡΒΕΣΕΛ, Γερµανία 07.00
ΚΟΜΠΛΕΝΤΖ, Γερµανία 14.00
8η
ΚΟΛΟΝΙΑ, Γερµανία
03.00
Εξωτερική καµπίνα από 1229€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη περιλαµβάνονται

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
17.00
12.30
18.00
18.00
09.00
12.00
23.45
11.30
22.00
-

7 ηµ. Πρωτοχρονιά
στον Ποταµό ∆ούναβη
µε το Amadeus Star
Αναχ.: 29/12
ΗΜΕΡΑ
ΛΙΜΑΝΙ
ΑΦΙΞΗ
1η
ΠΑΣΣΑΟΥ, Γερµανία
2η
ΒΙΕΝΝΗ, Αυστρία
13.00
3η ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ, Ουγγαρία 12.00
4η ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ, Ουγγαρία
5η ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ, Σλοβακία 08.00
6η ΜΕΛΚ / ΕΜΜΕΡΣΝΤΟΡΦ, Αυστρία 12.00
7η
ΠΑΣΣΑΟΥ, Γερµανία
09.30
Εξωτερική καµπίνα από 1.079€ κατ’ άτοµο
Λιµενικά τέλη περιλαµβάνονται

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
18.00
19.00
13.00
18.00
17.30
-
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ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
Το Καρναβάλι της Βενετίας (Carnevale di Venezia) είναι ένα ετήσιο φεστιβάλ παγκοσμίως φημισμένο για τις περίτεχνες μάσκες του. Το καρναβάλι τελειώνει την "Λιπαρή Τρίτη"
(Martedi Grasso ή Mardi Gras), μια μέρα πριν από την Καθαρή Τετάρτη, που είναι η πρώτη μέρα της Σαρακοστής των Ρωμαιοκαθολικών, της 40ήμερης δηλαδή νηστείας πριν
το Πάσχα. Λέγεται ότι το Καρναβάλι της Βενετίας ξεκίνησε από μια νίκη της "Γαληνοτάτης Δημοκρατίας" εναντίον του Πατριάρχη της Ακυληίας Ουλρίκο ντι Τρέβεν, το 1162. Σε
ανάμνηση της νίκης αυτής, οι άνθρωποι άρχισαν να συγκεντρώνονται και να χορεύουν στην πλατεία του Αγίου Μάρκου.
Το φεστιβάλ έγινε επίσημο την εποχή της Αναγέννησης και πολύ διάσημο κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα. Το 1797 τέθηκε εκτός νόμου και η χρήση των μασκών απαγορεύθηκε
αυστηρά. Επανεμφανίστηκε σταδιακά κατά τον 19ο αιώνα. Μετά από μακρά απουσία, το Καρναβάλι άρχισε εκ νέου να πραγματοποιείται το 1979, όταν ιταλική κυβέρνηση
αποφάσισε να αναδείξει την ιστορία και τον πολιτισμό της Βενετίας και επίκεντρο των προσπαθειών αυτών έγινε το παραδοσιακό καρναβάλι.
Σήμερα, περίπου 3.000.000 επισκέπτες φθάνουν κάθε χρόνο στην Βενετία για το Καρναβάλι της. Ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα είναι ο διαγωνισμός για "την πιο όμορφη
μάσκα" (la maschera più bella) κατά το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς, όπου κριτική επιτροπή είναι μια διεθνής ομάδα σχεδιαστών μόδας.
υπάρχουν λίγα αποδεικτικά στοιχεία που εξηγούν το κίνητρο για την πρώτη μάσκα που φορέθηκε στη Βενετία. Ένας μελετητής υποστηρίζει ότι καλύπτοντας το πρόσωπο δημόσια
ήταν η βενετσιάνικη απάντηση σε μία από τις πιο άκαμπτες ιεραρχίες στην Ευρωπαϊκή ιστορία.
Οι Βενετσιάνικες μάσκες μπορεί να είναι κατασκευασμένες από δέρμα, πορσελάνη ή με την πρωτότυπη τεχνική του γυαλιού. Οι πρώτες μάσκες ήταν απλές στον σχεδιασμό και
τη διακόσμηση. Σήμερα, οι περισσότερες κατασκευάζονται από γύψο και φύλλα χρυσού, είναι ζωγραφισμένες στο χέρι και για τη διακόσμησή τους χρησιμοποιούνται φτερά και
πολύτιμοι λίθοι, γεγονός που τις καθιστά ακριβές σε σύγκριση με τις χαμηλής ποιότητας μάσκες, που παράγονται κυρίως από κινεζικά εργοστάσια.
Τα όμορφα και εκλεπτυσμένα κοστούμια, οι υπέροχες μάσκες, ο χαρούμενος κόσμος, όλα σε αυτήν την πόλη με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την γοητευτική ατμόσφαιρα,
καθιστούν το Καρναβάλι της Βενετίας μοναδικό!
1η μέρα: Αθήνα - Βενετία, Ξενάγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN ή
ALITALIA για την πόλη των Δόγηδων, την ανεπανάληπτη
Βενετία. Άφιξη και περιήγηση στην Γαληνοτάτη, όπως
ονομαζόταν η Βενετία κατά την περίοδο της κυριαρχίας
της. θα γνωρίσουμε την πόλη με τα 118 νησάκια, τα 160
κανάλια και τις 400 γέφυρες, την πατρίδα του Καζανόβα
και του ταξιδευτή Μάρκο Πόλο, η ίδρυση της οποίας
χρονολογείται στον 5ο αιώνα. 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, Ελεύθερη μέρα
Ελεύθερη μέρα για να περιπλανηθείτε με τις γόνδολες στα
κανάλια της πόλης, να απολαύσετε τον καφέ σας ή ένα
κοκτέιλ Μπελίνι, το εθνικό ποτό του Βένετο, στο πασίγνωστο
Φλοριάν στην πλατεία του Αγίου Μάρκου και φυσικά να
δείτε από κοντά τις περίφημες βενετσιάνικες μάσκες!
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3η μέρα: Καρναβάλι Βενετίας, Grand Finale, Πυροτεχνήματα!
Η πρωτεύουσα του πιο φημισμένου καρναβαλιού
παγκοσμίως μας περιμένει και σήμερα μασκαρεμένη.
Η μέρα μας είναι αφιερωμένη στο GRAND FINALE του
καρναβαλιού! θα βρεθούμε στην καρδιά της πόλης, όπου
πλήθος διαφορετικών εκδηλώσεων θα μας χαρίσουν
υπέροχες στιγμές. Χαρείτε στην φαντασμαγορικά
στολισμένη κεντρική πλατεία, την εύθυμη ατμόσφαιρα και
τους υπέροχα και πολύ προσεγμένα μεταμφιεσμένους, που
κινούνται στα γραφικά σοκάκια της πόλης.

πραγματοποιείται με πτήσεις της ALITALIA για Βενετία με
ενδιάμεσο σταθμό και περιλαμβάνει μία επιπλέον ελεύθερη
μέρα στη Βενετία • Για την αναχώρηση 28/2 (4ήμερο
Καθαράς Δευτέρας) ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα
• Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

4η μέρα: Βενετία - Μιλάνο - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Λομβαρδίας,
το Μιλάνο, την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας και το
παγκόσμιο κέντρο μόδας. Άφιξη και πανοραμική ξενάγηση
της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε το
μεγαλύτερο γοτθικό κτίριο της χώρας, τον Καθεδρικό ναό
(Ντουόμο), την περίφημη σκεπαστή στοά Γκαλλερία Βιτόριο
Εμμανουέλε Β΄, το νεοκλασικό θέατρο της Σκάλας του
Μιλάνου και το μουσείο του. Αναχώρηση νωρίς το μεσημέρι
για το αεροδρόμιο του Μιλάνου και πτήση για την Αθήνα.
Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι • Το πενθήμερο πρόγραμμα 22-26/2
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ

Αναχ.: 22, 23, 28 Φεβρουαρίου - 4, 5 µέρες
22-26 Φεβ.
Τιµή κατ’ άτοµο

23-26 Φεβ. 28 Φεβ.-2 Μαρ.

ALITALIA
5 µέρες

AEGEAN
4 µέρες

AEGEAN
4 µέρες

∆ίκλινο

495

445

475

3ο άτοµο έως 12 ετών

445

395

425

Μονόκλινο

635

595

625

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων:
+ € 175 με AEGEAN και + € 200 με ALITALIA
περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ /
ΜΙΛΑΝΟ-ΑθΗΝΑ με AEGEAN ή ALITALIA • Διαμονή στο ξενοδοχείο NH
LAGUNA 4* • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές,
περιηγήσεις βάσει προγράμματος • Εισιτήρια για το βαπορέτο την 1η και
την 3η μέρα • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
δεν περιλαμβάνονται: • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Είσοδοι
σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα • Ό,τι αναγράφεται ως
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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ΝΙΚΑΙΑ

ΓΑΛΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΝΙΚΑΙΑΣ
Ο Βασιλιάς της Μόδας

Η πιο φαντασμαγορική γιορτή της Γαλλικής Ριβιέρας είναι το Καρναβάλι της Νίκαιας, ένα φεστιβάλ-σύμβολο της πόλης και ένα από τα δημοφιλέστερα Καρναβάλια του κόσμου.
Η έναρξη των εκδηλώσεων ξεκινά με την παρουσίαση του Βασιλιά-Καρνάβαλου στην πλατεία Masséna, ο οποίος καθοδηγεί όλες τις παρελάσεις που ακολουθούν στη λεωφόρο
Promenade des Anglais, με συνοδεία μουσικής και βεγγαλικών. Μεγαλειώδεις παρελάσεις πολλών αρμάτων, εμπνευσμένων κυρίως από την τρέχουσα πολιτικοκοινωνική
κατάσταση στον κόσμο, λαμβάνουν χώρα σε κεντρικά σημεία της πόλης μέρα και νύχτα, με συμμετοχή πολλών μουσικών και χορευτών από όλο τον κόσμο!Χιλιάδες είναι και
οι επισκέπτες που δίνουν κάθε χρόνο δυναμικό παρόν, προσθέτοντας χρώμα και χαρούμενη διάθεση στην ξέφρενη γιορτή. Ένα από τα πιο διάσημα και μεγαλειώδη δρώμενα
του καρναβαλιού είναι η "Παρέλαση των Λουλουδιών", μια παρουσίαση εντυπωσιακών αρμάτων, που έχουν στολιστεί περίτεχνα με εκατομμύρια λουλούδια! Το έθιμο έχει
τις ρίζες του στον 19ο αιώνα και κάθε χρόνο κλέβει τις εντυπώσεις, συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου, που κατακλύζει την Promenade des Anglais για να δει από κοντά αυτό
το μοναδικό υπερθέαμα. Σχεδόν 100.000 λουλούδια (μιμόζες, ζέρμπερες, λίλιουμ και κρίνοι) χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο για τη δημιουργία αυτών των αρμάτων. Το
highlight της εκδήλωσης αυτής είναι ο λουλουδοπόλεμος, αφού τα κορίτσια που στέκονται πάνω στα άρματα, πετούν στον κόσμο λουλούδια! Το καρναβάλι κλείνει πάντα με
μία φαντασμαγορική γιορτή, όπου ο Βασιλιάς-Καρνάβαλος ρίχνεται στην πυρά, ως μία συμβολική τελετή που σηματοδοτεί τη λήξη των εκδηλώσεων.Ταξιδέψτε στη Νίκαια και
απολαύστε το ήπιο κλίμα, τον λαμπρό ήλιο, τον φωτεινό ουρανό, την τέχνη της ζωής και πάνω απ΄ όλα την ατέλειωτη διασκέδαση στη γαλλική Ριβιέρα!
1η μέρα: Αθήνα - Νίκαια
Προαιρετική βραδινή επίσκεψη στο Μόντε Κάρλο
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με SWISS INTERNATIONAL
μέσω ενδιάμεσου σταθμού για τη γιορτινή Νίκαια (Nice).
Φθάνοντας, θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από την Παλιά
Πόλη, όπου φιλοξενείται η αγορά των λουλουδιών με τα παζάρια
της, ο Καθεδρικός ναός, το Μέγαρο της Δικαιοσύνης και η Όπερα.
Συνεχίζουμε με την διάσημη πλατεία Μασενά και ολοκληρώνουμε
τον περίπατό μας στην οδό Ζαν Μεντεσάν, όπου βρίσκεται η Νοτρ
Νταμ. Ελεύθερος χρόνος για τα ψώνια ή τον καφέ μας. Τακτοποίηση
στο κεντρικό ξενοδοχείο HOLIDAY INN NICE 4* (www.holidayinn.
com). Για το βράδυ σας προτείνουμε (προαιρετικά, έξοδα ατομικά)
μια επίσκεψη στο Μόντε Κάρλο.
2η μέρα: Νίκαια - Κάννες - Νίκαια, Μεγάλη Παρέλαση Αρμάτων
Αναχώρηση για την πόλη των αστέρων του σινεμά, τις
κοσμοπολίτικες Κάννες. Το κτίριο του διασημότερου Φεστιβάλ
Κινηματογράφου του κόσμου, η παραλιακή λεωφόρος Κρουαζέτ με
τους φοίνικες και τα πολυτελή ξενοδοχεία, αλλά και τα εντυπωσιακά
"πλωτά παλάτια" στο λιμάνι των Καννών, σίγουρα θα σας
τραβήξουν την προσοχή. Νωρίς το μεσημέρι θα επιστρέψουμε
στη Νίκαια, όπου στις 14.30΄ θα θαυμάσουμε από τις εξέδρες την
FLOWER PARADE, την Μεγάλη παρέλαση Ανθοστόλιστων
Αρμάτων. Το βράδυ απολαύστε το ποτό σας στην φημισμένη
Promenade des Anglais με τους πανύψηλους φοίνικες και - γιατί
όχι - δοκιμάσετε την τύχη σας στο ΚΑΖΙΝΟ της πόλης.
3η μέρα: Νίκαια, Μεγάλη Παρέλαση Αρμάτων, Πυροτεχνήματα!
Άλλη μια γιορτινή αποκριάτικη μέρα στη Νίκαια. Στις 21.00΄ το
CARNIVAL PARADE - μια φαντασμαγορική Παρέλαση Αρμάτων
ολοκληρώνεται με ένα μοναδικό υπερθέαμα ΠυΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ
και το κάψιμο του Καρνάβαλου!

4η μέρα: Νίκαια, Ελεύθερη μέρα,
Προαιρετική εκδρομή: Αιξ-Αν-Προβάνς - Μασσαλία
Ελεύθερη μέρα στη Νίκαια για βόλτες, αγορές και για περαιτέρω
εξερεύνηση της όμορφης αυτής 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: Πρωινή αναχώρηση για την
"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 κ.ά. Το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για
τη Μασσαλία. Εκεί θα δούμε τα δίδυμα κάστρα-φυλάκια του Αγίου
Ιωάννη και του Αγίου Νικολάου, καθώς 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 - Μουσείο αρωμάτων Φραγκονάρ - Μονακό Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για το μουσείο-εργαστήριο αρωμάτων
Φραγκονάρ (Fragonard). Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το δεύτερο
μικρότερο κρατίδιο του πλανήτη, το πριγκιπάτο του Μονακό. Στη
συνέχεια θα επισκεφθούμε το δεύτερο μικρότερο κρατίδιο του
πλανήτη, το πριγκιπάτο του Μονακό. θα ανέβουμε στον "βράχο"
και στην Παλιά Πόλη, όπου δεσπόζει το Ωκεανογραφικό μουσείο
που εμπλουτίστηκε από τη συλλογή του εξερευνητή των θαλασσών
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ

Ζακ Ιβ Κουστό. 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. Νωρίς το
μεσημέρι επιστρέφουμε στη Νίκαια για την πτήση της επιστροφής
μας στην Αθήνα.
Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί
κάτι • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 27 Φεβρουαρίου - 5 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτοµο έως 12 ετών
Μονόκλινο

545
495
745

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων: + € 200
περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
ΑθΗΝΑ-ΝΙΚΑΙΑ-ΑθΗΝΑ με ALITALIA • Τέσσερις διανυκτερεύσεις
στο ξενοδοχείο HOLIDAY INN NICE 4* • Μπουφέ πρωινό καθημερινά
• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος • Αρχηγόςσυνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική
για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
δεν περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια αριθμημένων θέσεων-εξέδρες
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά
αξιοθέατα • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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ΛΟΝ∆ΙΝΟ
Κόβεντ Γκάρντεν, Μαντάµ Τυσσό, Βρετανικό Μουσείο, Γουίντσορ
1η μέρα: Αθήνα - Λονδίνο, Ξενάγηση
Προαιρετικά: Νυχτερινός γύρος πόλης
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN ή
BRITISH για Λονδίνο. Φθάνοντας, θα ξεκινήσουμε την
γνωριμία μας με την Βρετανική πρωτεύουσα από το
αριστοκρατικό προάστιο Σάουθ Κένσινγκτον, όπου θα
θαυμάσουμε τα ογκώδη, επιβλητικά μουσεία Φυσικής
Ιστορίας, Επιστημών, Βικτωρίας και Αλβέρτου, θα δούμε
το μνημείο αφιερωμένο στον πρίγκιπα Αλβέρτο και το
Ρόγιαλ Άλμπερτ Χολ. Στη συνέχεια θα περάσουμε από το
Νάιτσμπριντζ με τα καλόγουστα πολυκαταστήματα Χάροντς
και Χάρβεϊ Νίκολς. Διασχίζοντας την Park Lane, θα δούμε
την Marble Arch και το αριστοκρατικό Mayfair. Συνεχίζουμε
προς την επίσημη κατοικία της Βασιλικής οικογένειας, τα
ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, και περνάμε από το Ουέστμινστερ
με την πλατεία Κοινοβουλίου, όπου δεσπόζουν τα αγάλματα
Εθνικών Ηρώων, το κτίριο του Κοινοβουλίου και το Αβαείο.
Μεταφορά και τακτοποίηση σε ένα από τα κεντρικά
ξενοδοχεία AMBA MARBLE ARCH 4* sup. (www.ambahotel.com) ή στο HOLIDAY INN REGENTS PARK 4* (www.
holidayinn.com) σε απόσταση περιπάτου από την Oxford
Street. Το απόγευμα σας προτείνουμε μια προαιρετική
περιήγηση διάρκειας 4 ωρών στο νυχτερινό Λονδίνο (έξοδα
ατομικά). θα περπατήσουμε στο κέντρο της νυχτερινής
διασκέδασης του Λονδίνου και θα δούμε το West End με
τα υπέροχα musical, το Soho με τα σκοτεινά και ιδιαίτερα
σοκάκια, την China Town, την Leicester Square, την πλατεία
όπου λαμβάνουν χώρα οι πρεμιέρες Χολιγουντιανών
υπερπαραγωγών κλπ. Στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε
στο πούλμαν για μια νυχτερινή περιήγηση στον Τάμεση
με στάσεις για φωτογραφίες στα ωραιότερα ορόσημα της
πόλης, όπως τα London Eye, Big Ben, Millennium Bridge,
Saint Paul’s, More London Place, Tower Bridge, Shard.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το βράδυ. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Λονδίνο: Μουσείο Μαντάμ Τυσσό, Βρετανικό
Μουσείο, Κόβεντ Γκάρντεν
Πρωινή αναχώρηση για το περίφημο μουσείο των κέρινων
ομοιωμάτων της Μαντάμ Τυσσό, το καλύτερο στο είδος του
"για να γνωρίσετε από κοντά" μεγάλες προσωπικότητες της
ιστορίας, της πολιτικής, της show biz και του αθλητισμού
(προαιρετική είσοδος). Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το
Βρετανικό Μουσείο, όπου θα ξεναγηθούμε στην πτέρυγα
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με τα περίφημα και μοναδικά γλυπτά του Παρθενώνα.
Η βόλτα μας θα ολοκληρωθεί στην πανέμορφη πλατεία
Κόβεντ Γκάρντεν, όπου μπορείτε να απολαύσετε έναν καφέ
ή γεύμα, παρακολουθώντας κάποιους από τους δεκάδες
street performers (τραγουδιστές, μίμους, κωμικούς κ.ά.).
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Λονδίνο, Ελεύθερη μέρα
Προαιρετικά: Οξφόρδη, Στράτφορντ Απόν Έιβον, Bicester
Outlet Village
Ελεύθερη μέρα για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης,
επισκέψεις σε μουσεία, πινακοθήκες κλπ. Επίσης, μπορείτε
να συμμετάσχετε (έξοδα ατομικά) στην ολοήμερη εκδρομή
μας στην επαρχία της Αγγλίας. Πρώτη μας επίσκεψη η
περίφημη πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης, όπου θα
έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε ένα μείγμα από
μεσαιωνικά κτίρια, εκκλησιαστικούς οβελίσκους που
υψώνονται πάνω από τα παμπάλαια κολέγια, περιποιημένα
παρτέρια και κήπους, τετράγωνες αυλές με κιονοστοιχίες
και αετώματα. Ελεύθερος χρόνος για βόλτες και αγορές.
Επόμενή μας επίσκεψη, η κωμόπολη Στράτφορντ Απόν
Έιβον (Stratford-upon-Avon), η γενέτειρα ενός από τους
μεγαλύτερους θεατρικούς συγγραφείς και ποιητές του
κόσμου, του Γουίλιαμ Σαίξπηρ (William Shakespeare).
Προαιρετική επίσκεψη στο σπίτι όπου γεννήθηκε και

έζησε ο "Βάρδος του Στράτφορντ" και ελεύθερος χρόνος
για μεσημεριανό γεύμα και βόλτα στις όχθες του ποταμού
Έιβον. Τελευταία μας στάση, το εκπτωτικό χωριό Bicester
Outlet Village, όπου θα έχουμε την ευκαιρία για αγορές από
διάφορες μπουτίκ σε τιμή κόστους. Επιστροφή αργά το
απόγευμα στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Λονδίνο - Γουίντσορ - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος το πρωί. Το μεσημέρι αναχωρούμε
για την εκδρομή μας στο Γουίντσορ, όπου θα έχουμε την
ευκαιρία να θαυμάσουμε το ομώνυμο κάστρο-κατοικία των
βασιλέων της Αγγλίας από τον καιρό του Γουλιέλμου του
Κατακτητή (προαιρετική είσοδος). θα επισκεφθούμε τα
επίσημα διαμερίσματα, το κουκλόσπιτο της βασίλισσας και
το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Στη συνέχεια θα έχουμε
χρόνο για να απολαύσουμε μια βόλτα στα γραφικά σοκάκια
της πόλης. Αργά το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για το
αεροδρόμιο και θα επιβιβαστούμε στην πτήση μας για την
Αθήνα.
Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι • Το πενθήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει
μία επιπλέον ελεύθερη μέρα • Τελικό πρόγραμμα με το
ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 27, 28 Φεβρουαρίου, 21, 22, 23, 24, 25 Μαρτίου, 2, 3, 9, 10 Απριλίου - 4, 5 µέρες
BRITISH AIRWAYS
Τιµή κατ’ άτοµο

HOLIDAY INN
REGENTS PARK 4*
ΑΠΟΚΡΙΕΣ
4 µέρες
5 µέρες

25η ΜΑΡΤΙΟΥ
4 µέρες
5 µέρες

AMBA
MARBLE ARCH 4*
ΑΠΟΚΡΙΕΣ και 25η ΜΑΡΤΙΟΥ
4 µέρες
5 µέρες

∆ίκλινο

425

485

445

515

525

595

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

295

345

315

375

395

435

-

-

-

-

445

485

575

685

595

715

765

925

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 τον αναλυτικό τιμοκατάλογο για την AEGEAN, αλλά και για τις αναχωρήσεις 2, 3, 9, 10/4
περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ-ΑθΗΝΑ με AEGEAN ή BRITISH • Τρεις, τέσσερις διανυκτερεύσεις σε
ξενοδοχείο της επιλογής σας • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος
• Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Ό,τι αναγράφεται ως
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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ΛΟΥΒΡΟ

ΠΑΡΙΣΙ, DISNEYLAND
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. Μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο CROWNE
PLAZA REPUBLIQUE 4* (www.ihg.com) ή στο RONCERAY
OPERA 3* (www.hotelroncerayopera.com) ή στο IBIS
PARIS 17 CLICHY 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.

να συμμετάσχετε στην προαιρετική εκδρομή μας στην
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.

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".

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

3η μέρα: Παρίσι, Ελεύθερη μέρα
(Προαιρετική εκδρομή στην 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

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.

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!

Αναχ.: 27, 28 Φεβρουαρίου, 21, 22, 25 Μαρτίου - 4, 5 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο

IBIS PARIS 17 CLICHY 3*

RONCERAY OPERA 3*

CROWNE PLAZA REPUBLIQUE 4*

4 µέρες

5 µέρες

4 µέρες

5 µέρες

4 µέρες

5 µέρες

∆ίκλινο

535

575

595

655

665

745

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

425

455

465

485

465

485

445

475

-

-

515

555

655

735

765

875

915

1075

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: +€ 175
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 AIRLINES • Τρεις ή τέσσερις διανυκτερεύσεις
σε ξενοδοχείο της επιλογής σας • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις
βάσει προγράμματος • ξενάγηση στα ανάκτορα των Βερσαλλιών και στο Μουσείο του λούβρου με επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό
• Αρχηγός-συνοδός του Γραφείου μας στο Παρίσι • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα (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) • Φιλοδωρήματα,
αχθοφορικά • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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ΒΕΡΝΗ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ

ΕΛΒΕΤΙΑ/ΖΥΡΙΧΗ

Ζυρίχη, Μοντρέ, Λωζάννη, Γενεύη, Βέρνη, Ιντερλάκεν, Λουκέρνη, Καταρράκτες Ρήνου

µε Αλπικό Τραίνο/Σαιντ Μόριτζ, 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 και
στο μουσείο των Ολυμπιακών Αγώνων στο Ουσί
(εξωτερικά). 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 με τα βιτρώ του Σαγκάλ

(εξωτερικά), 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.

Αναχ.: 21, 25 Μαρτίου - 5 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
545
3ο άτοµο έως 12 ετών
475
Μονόκλινο
735
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι
πόλεων, check point-parking: +€ 180

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: • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα • Ό,τι
αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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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 (εξωτερικά), 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: Ζυρίχη, ...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: Ζυρίχη, με το Αλπικό Τραίνο στο Σαιντ
Μόριτζ!!!
Σήμερα μας περιμένει μια γεμάτη μέρα με πολύ
πρωινή αναχώρηση για την πόλη Χουρ. Εδώ θα

επιβιβαστούμε στο Αλπικό τραίνο της RHAETIAN
Railways (έξοδα ατομικά) για την ανάβασή μας,
μέσα από μια μαγευτική διαδρομή που διασχίζει
το αλπικό τοπίο της κοιλάδας του Εγκαντίν με
δάση και λίμνες απαράμιλλης ομορφιάς, στο
Σαιντ Μόριτζ (St. Moritz), το πιο διάσημο και
αριστοκρατικό θέρετρο των Άλπεων. Περπατήστε
στο κοσμοπολίτικο αυτό θέρετρο, νιώσετε και
εσείς 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.
Άφιξη αργά το βράδυ. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Ζυρίχη - Λουκέρνη - Αθήνα
Σήμερα θα επισκεφθούμε την κουκλίστικη
Λουκέρνη, που είναι 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. Αναχώρηση για το αεροδρόμιο της
Ζυρίχης και επιβίβαση στην πτήση 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
Μόριτζ με το τραίνο RHAETIAN RAILWAYS,
η επιβάρυνση είναι € 85 (κράτηση από Αθήνα,
πληρωμή στη Ζυρίχη με μετρητά σε Ευρώ)
• Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 28 Φεβ., 21, 25 Μαρ. - 4, 5 µέρες
Τιµή 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

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: • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα • Ό,τι
αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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Ιανουάριος - Απρίλιος 2020
ΒΕΡΟΛΙΝΟ

• Είσοδοι στο Μουσείο Περγάμου και στο Ανάκτορο Σαν Σουσί
• ΔΩΡΟ: Ημερήσια εκδρομή στην Δρέσδη και την Λειψία!!!

ΒΙΕΝΝΗ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

∆άση Βιέννης, Μάγιερλινγκ, Μπάντεν

∆ρέσδη, Λειψία, Πότσδαµ, Ανάκτορα Σαν Σουσί

1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με
AUSTRIAN για Βιέννη. Άφιξη, μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ZOO WIEN 4*
(www.ausria-trend.at).
2η μέρα: Βιέννη, Ξενάγηση,
Ανάκτορα Σενμπρούν
Πρωινή ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια
της οποίας θα δούμε την περίφημη κρατική
Όπερα της Βιέννης, το Δημαρχείο, τα μουσεία
Φυσικής Ιστορίας και Καλών Τεχνών, το
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 δωμάτια στα οποία
ζούσε η αυτοκρατορική οικογένεια. 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 του, που
βρίσκεται στην ίδια θέση από το 1794.
3η μέρα: Βιέννη, Εκδρομή στα Δάση της
Βιέννης, Μάγιερλινγκ, Μπάντεν
Σήμερα μας περιμένει η εξόρμησή μας
στα 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. Για
το βράδυ σας προτείνουμε διασκέδαση στο
γραφικό "κρασοχωριό" Γκρίντσιχ με δείπνο
(έξοδα ατομικά) σε χαρακτηριστική βιεννέζικη
ταβέρνα με τοπική μουσική.
4η μέρα: Βιέννη - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την
Αθήνα.
Σημειώσεις:
• Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά,
χωρίς να παραλειφθεί κάτι • Το πενθήμερο
πρόγραμμα περιλαμβάνει μία επιπλέον
ελεύθερη μέρα • Τελικό πρόγραμμα με το
ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 28 Φεβ., 21, 25 Μαρ. - 4, 5 µέρες

Τιµή κατ’ άτοµο 4 µέρες
5 µέρες
∆ίκλινο
295
325
3ο άτ. έως 12 ετ.
245
275
Μονόκλινο
395
435
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι
πόλεων: +€ 175
περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΑθΗΝΑ με AUSTRIAN • Τρεις, τέσσερις διανυκτερεύσεις
στο ξενοδοχείο IMPERIAL RIDING SCHOOL 4* sup. • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, περιηγήσεις,
ξεναγήσεις με τοπικό κλιματιζόμενο πούλμαν, βάσει προγράμματος • Εκδρομή στα Δάση της Βιέννης, Μάγιερλινγκ,
Μπάντεν • Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός • Έντυπα, ενημερωτικά, χάρτες • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Φ.Π.Α.
δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, ανάκτορα και λοιπά αξιοθέατα • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα
• Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

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
(Potsdamer 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 μια ημερήσια εκδρομή
στην Δρέσδη και την Λειψία - δώρο του

Γραφείου μας. Επισκεπτόμαστε αρχικά
την ιστορική πρωτεύουσα της Σαξονίας,
την Δρέσδη, που βρίσκεται στις όχθες του
ποταμού Έλβα. Μεγαλοπρεπή κτίρια μπαρόκ
αρχιτεκτονικής φανερώνουν την αίγλη του
παρελθόντος. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε
για την Λειψία (Leipzig), "το μικρό Παρίσι"
της Σαξονίας, όπως αποκαλούσε ο Γκαίτε την
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
• Το πενθήμερο πρόγραμμα περιλαμ-βάνει μια
επιπλέον ελεύθερη μέρα • Τελικό πρόγραμμα
με το ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 28 Φεβ., 21 Μαρ. - 4, 5 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο 4 µέρες
∆ίκλινο
535
3ο άτ. έως 12 ετ.
435
Μονόκλινο
655

5 µέρες
595
495
785

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

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
στην δρέσδη και την λειψία - δώρο του Γραφείου μας! • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα (πέραν όσων αναγράφονται στα
Περιλαμβάνονται) • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ
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Φρανκφούρτη

ΚΟΛΜΑΡ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Στρασβούργο

Μπάντεν
Μπάντεν

Εγκισέμ
Κολμάρ
Ρίκβιρ

ΓΑΛΛΙΑ

Φράιμπουργκ

Λίμνη Τίτιζεε
Καταράκτες
Τρίμπεργκ

ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΑΛΣΑΤΙΑ
Μέλανας ∆ρυµός

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

ΛΙΜΝΗ ΤΙΤΙΖΕΕ
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1η μέρα: Αθήνα - Φρανκφούρτη - Στρασβούργο (1η Ξενάγηση)
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με LUFTHANSA για
Φρανκφούρτη. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, που εκτός από
έδρα του Χρηματιστηρίου, θεωρείται δίκαια το "Μανχάταν" του
Μάιν. 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 (εάν ο
ναός είναι ανοικτός). Τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο
REGENT CONTADES 4* sup. (www.regent-contades.com) ή
στο HILTON 4*. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Στρασβούργο (2η Ξενάγηση), 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 πέτρινα σοκάκια του σε ομόκεντρους κύκλους 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. Το
Ρικβίρ θεωρείται ένα από τα ωραιότερα χωριά της Γαλλίας και
περιλαμβάνεται στον κατάλογο "Les Plus Beaux Villages de
France". Επιστροφή στο Στρασβούργο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Στρασβούργο, Στη μαγεία του Μέλανα Δρυμού,
Φράιμπουργκ, Λίμνη Τίτιζεε, Καταρράκτες Τρίμπεργκ
Σήμερα θα γνωρίσουμε το παραμυθένιο φυσικό τοπίο με τις
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ

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.

Αναχ.: 28 Φεβρουαρίου , 21 Μαρτίου - 4, 5 µέρες
4 µέρες
5 µέρες
HILTON 4* REGENT 4* sup HILTON 4* REGENT 4* sup
∆ίκλινο
395
445
475
565
3ο άτ. έως 12 ετ.
345
395
425
515
Μονόκλινο
495
595
645
765
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check
points, parking, φόροι πόλεων: +€ 200
Τιµή
κατ’ άτοµο

περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΦΡΑΝΚΦΟυΡΤΗΑθΗΝΑ με LUFTHANSA • Τρεις 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: • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Είσοδοι
σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα • Ό,τι αναγράφεται ως
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Ιανουάριος - Απρίλιος 2020
ΡΩΜΗ

ΒΑΤΙΚΑΝΟ

ΡΩΜΗ, Βατικανό (Φλωρεντία)
1η μέρα: Αθήνα - Ρώμη, Ξενάγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ρώμη με
AEGEAN ή ALITALIA. Άφιξη και ξενάγηση στην "Αιώνια
Πόλη", κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την εκκλησία
του Αγίου Παύλου έξω από τα τείχη, την Πυραμίδα, τις
θέρμες του Καρακάλα, την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του
Λατερανού, την περίφημη εκκλησία Σάντα Μαρία Ματζόρε,
το Κολοσσαίο και τις Αυτοκρατορικές Αγορές. Περνώντας
από τον λόφο του Καπιτωλίου, θα διασχίσουμε την
πλατεία Βενετίας, όπου 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) ή στο EMPIRE PALACE 4* sup
(www.empirepalacehotel.com). Διανυκτέρευση.
2η 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 θα ξεναγηθούμε
στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου (την μεγαλύτερη εκκλησία
του κόσμου) 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 στην 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
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. Ελεύθερος χρόνος για βόλτες στην
πόλη, επίσκεψη στην πινακοθήκη Ουφίτσι(Galleria degli
Uffizi), που διαθέτει μία από τις πιο αξιόλογες συλλογές
αναγεννησιακής τέχνης (Τζιότο, Μποττιτσέλλι, 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. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και
πτήση για την Αθήνα.

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

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.

Αναχ.: 28 Φεβρουαρίου, 21, 25 Μαρτίου - 4, 5 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο

CICERONE 4*

EMPIRE PALACE 4*sup

4 µέρες
5 µέρες
4 µέρες
∆ίκλινο
395
445
445
3ο άτοµο έως 12 ετών
345
395
395
Μονόκλινο
515
595
565
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)

5 µέρες
495
445
645

περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΡΩΜΗ-ΑθΗΝΑ με AEGEAN ή ALITALIA • Τρεις ή 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: • 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 αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ
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ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

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

• ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα στα Κανάλια

BENELUX / ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

Άµστερνταµ, Χάγη, Ντελφτ, Ρόττερνταµ, Γάνδη, Μπρυζ (Βατερλό, Ναµύρ, Ντινάντ, Λουξεµβούργο)

1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ, Ξενάγηση
Δώρο: Κρουαζιέρα στα Κανάλια
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με KLM 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 4* (www.
novotel.com). Το βράδυ ετοιμαστείτε για μία βόλτα με τον αρχηγό μας
στο ιστορικό κέντρο της πόλης.
2η μέρα: Άμστερνταμ - Zaanse Schans - Βόλενταμ - Άμστερνταμ
Σήμερα θα διασχίσουμε το κλασικό τοπίο της Ολλανδικής εξοχής με
τα Polders και τα μικρά κανάλια. Στο φημισμένο και πανέμορφο χωριό
Zaanse Schans θα θαυμάσουμε τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους
και θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε την φάμπρικα των
ξυλοπάπουτσων. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το γραφικό
λιμανάκι του Βόλενταμ, 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.
4η μέρα: Άμστερνταμ - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ, Ξενάγηση
Δώρο: Κρουαζιέρα στα Κανάλια
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με KLM για Άμστερνταμ.
Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας
θα δούμε τα Ανάκτορα, την πλατεία Ρέμπραντ, τον κεντρικό
Σιδηροδρομικό Σταθμό κ.ά. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε
μία κρουαζιέρα στα κανάλια της "Βενετίας του Βορρά" - Δώρο
του Γραφείου μας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο NOVOTEL
AMSTERDAM CITY 4* (www.novotel.com) και βραδινή 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, καθώς και στο γραφικό λιμανάκι Βόλενταμ, 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. 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. Συνεχίζουμε για τις Βρυξέλλες, όπου
κατά τη διάρκεια της 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
Ελεύθερη μέρα για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης ή για μια
ημερήσια προαιρετική εκδρομή (έξοδα ατομικά) σε Βατερλό,
Ναμύρ, Ντινάντ και Λουξεμβούργο.
περιγραφή προαιρετικής εκδρομής: 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 - Άμστερνταμ - 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 του Άμστερνταμ και
πτήση για την Αθήνα
Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 27 Φεβρουαρίου, 21, 25 Μαρτίου - 5 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο

595

3ο άτοµο έως 12 ετών

495

Μονόκλινο

795

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων: +€ 180

περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΑθΗΝΑ με KLM • Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία
4*, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα ή παρόμοια • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές,
περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Κρουαζιέρα στα κανάλια του Άμστερνταμ • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου
μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Ό,τι αναγράφεται
ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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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.

Αναχ.: 28 Φεβρουαρίου, 21 Μαρτίου - 4, 5 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτοµο έως 12 ετών
Μονόκλινο

4 µέρες
495
445
695

5 µέρες
545
495
745

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: +€ 180
περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΑθΗΝΑ με KLM
• Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο NOVOTEL 4* ή παρόμοιο • πλουσιοπάροχο
μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει
προγράμματος • εκδρομή σε Zaanse Schans, Βόλενταμ με γεύμα • κρουαζιέρα στα
κανάλια του Άμστερνταμ • Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα • Ποτά,
φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Ιανουάριος - Απρίλιος 2020
ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι, ΝΟΒΙΣΑΝΤ

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, ΚΑΡΠΑΘΙΑ

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.

Σινάια, Παλάτι Πέλες, Μπραν (Πύργος ∆ράκουλα), Μπρασόβ

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

Αναχ.: 28 Φεβρουαρίου - 4 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο
QUEENS ASTORIA 4* METROPOL PALACE 5*
∆ίκλινο
335
395
3ο άτοµο έως 12 ετών
285
345
Μονόκλινο
435
495
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων: +€ 150
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: • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, λοιπά αξιοθέατα • Ποτά,
φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο κλπ.

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 • Το πενθήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει
μία ελεύθερη μέρα στο Βουκουρέστι • Τελικό πρόγραμμα με
το ενημερωτικό σας.
ΜΠΡΑΝ

Αναχ.: 28 Φεβρουαρίου, 22 Μαρτίου - 4 µέρες

ATHENEE PALACE
HILTON 5*
∆ίκλινο
345
395
3ο άτοµο έως 12 ετών
295
345
Μονόκλινο
445
495
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων: +€ 150
Τιµή κατ’ άτοµο

NOVOTEL CITY 4*

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: • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, λοιπά αξιοθέατα • Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο κλπ.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Πριγκιποννήσια, Βόσπορος
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, 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
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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 Καμπατάς. 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.

Αναχ.: Κάθε Παρασκευή από 10/1 έως 15/3 - 4,5 µέρες
27, 28 Φεβρουαρίου, 21, 22, 25 Μαρτίου - 4, 5 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτοµο έως 12 ετών
Μονόκλινο

NOVA PLAZA TAXIM 4*
4 µέρες
425
365
490

5 µέρες
445
380
535

ERESIN TAXIM 4*
4 µέρες
465
395
560

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: +€ 150
οι τιμές για απόκριες και 25η Μαρτίου αναμμενονται

5 µέρες
495
410
625

CVKTAXIM 4* sup
4 µέρες
490
425
595

5 µέρες
525
450
665

RITZ CARLTON 5* dlx
Μερική θέα στον Βόσπορο
4 µέρες
5 µέρες
655
740
535
580
895
1060

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 • δώρεΑν χρήση εσωτερικής πισίνας και fitness center του
ξενοδοχείου The Ritz Carlton 5*dlx • δώρεΑν χρήση χαμάμ, σάουνα και fitness center του ξενοδοχείου CVK Taksim • δώρεΑν χρήση
χαμάμ, πισίνας και fitness center του ξενοδοχείου Eresin Taksim • δώρεΑν παροχή Wi-fi σε όλα τα προαναφερόμενα ξενοδοχεία •
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους • Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα • Κόστος μεταφοράς με αμαξάκια
στην Χάλκη και στην Πρίγκιπο • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ

ΓΚΕΫΖΕΡ
Λάνγκγιοκουλ

ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ
Θίνγκβελιρ
Ρέικιαβικ

Μεγάλος
Πίδακας
(Geyser)

Μπλου
Λαγκούν

Καταρράκτης
Gulfoss

Λίμνη
Γιόκουλσαρλον
Πάρκο
Σκαφτάφελ

Παγετώνας
Solheimsjokull
Καταρράκτες Σκόγκαφος
και Σέλγιαλαντσφος

Βικ

ΜΠΛΟΥ ΛΑΓΚΟΥΝ

3ος χρόνος επιτυχίας

ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ
ΣΤΗ ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΓΚΕΫΖΕΡΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΕΛΑOΣ
Ρέικιαβικ, Μπλου Λαγκούν, Παγετώνες, Παγόβουνα, Καταρράκτες, "Χρυσός Κύκλος"
• Εξερεύνηση στο Σπήλαιο του Παγετώνα Βάτναγιογκουλ • Βόλτα με Snowmobile στον επιβλητικό παγετώνα Λάνγκγιοκουλ! • Κολύμπι στα καταγάλανα ιαματικά νερά της περίφημης
Μπλε Λίμνης! • Δείπνο στο παραδοσιακό "Viking Village"! • Τέσσερα Δείπνα συνολικά!
1η μέρα: Αθήνα - Ρέικιαβικ, Ξενάγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN/ISLAND AIR μέσω
ενδιάμεσου σταθμού για το Ρέικιαβικ, την πρωτεύουσα της Ισλανδίας
και 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 ηφαιστειακές στήλες,
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 ΡέιγκανΓκορμπατσόφ, 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. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Ρέικιαβικ - Νότια Ισλανδία: "Χρυσός Κύκλος" - Παγετώνας
Λάνγκγιοκουλ - Βικ / Geyser, Χρυσός Καταρράκτης (Gullfoss),
Snowmobiles στον παγετώνα Λάνγκγιοκουλ
Σήμερα το πρωί θα ανακαλύψουμε τα αξιοθέατα του περίφημου
"Χρυσού Κύκλου", που μας προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από
φυσικά φαινόμενα και μυστικά της φύσης. Στην περιοχή αυτή θα
δούμε τον περίφημο Μεγάλο Πίδακα (Geyser/Geysir), που έδωσε το
όνομά του σε όλες τις θερμές πηγές του κόσμου και θα θαυμάσουμε
έναν από τους πιο ενεργούς θερμοπίδακες, τον Strokkur, που
εκτοξεύει ατμούς και νερό σε ύψος 30 μέτρων. Συνεχίζουμε για τον
μεγαλοπρεπή καταρράκτη Gullfoss, τον Χρυσό Καταρράκτη, έναν από
τους εντυπωσιακότερους της Ευρώπης: χιλιάδες τόνοι παγωμένου
νερού δημιουργούν ένα βαθύ φαράγγι. θα επισκεφθούμε επίσης
το θίνγκβελιρ (Thingvellir, Þingvellir) με το παλαιότερο δημοκρατικό
Κοινοβούλιο (930 μ.Χ.). Το Thingvellir βρίσκεται δίπλα στη λίμνη
Thingvallavatn, 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
Thingvellir, το καθιστά αναπόσπαστο κομμάτι της Ισλανδικής ζωής.
Μετά τις επισκέψεις μας θα συνεχίσουμε για τον επιβλητικό παγετώνα
Λάνγκγιοκουλ (Langjökull), όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να

περπατήσουμε πάνω σε αυτόν και να κάνουμε βόλτα με Snowmobiles
για μία περίπου ώρα. Μια εμπειρία που θα μας μείνει πραγματικά
αξέχαστη!!! Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή περιοχή του Νότιου
τμήματος του νησιού. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Νότια Ισλανδία, Βικ - Σκαφτάφελ (Skaftafell) - Λίμνη
Γιόκουλσαρλον με παγόβουνα - Βικ/Παγετώνες Svinafelsjokull και
Vatnajokull, Εξερεύνηση στο Σπήλαιο του Παγετώνα Βάτναγιογκουλ,
Βόρειο Σέλας
Οι εμπειρίες μας από την μοναδική αυτή χώρα συνεχίζονται με
τις επισκέψεις μας στο Νότιο τμήμα της, όπου θα δούμε το Εθνικό
Πάρκο Σκαφτάφελ (Skaftafell), τον παγετώνα Svinafelsjokull, καθώς
και τη λιμνοθάλασσα του παγετώνα Γιόκουλσαρλον (Jokulsarlon),
που βρίσκεται στο νότιο άκρο του Εθνικού Πάρκου Vatnajökull, με
τα παγόβουνα και τα κομμάτια πάγου διαφόρων μεγεθών, σχημάτων
και χρωμάτων - από μπλε έως βαθύ γαλανό και σκούρο πράσινο να αργοπλέουν στα κρυστάλλινα και γαλήνια νερά της. Κορυφαία
στιγμή της σημερινής μας ημέρας θα είναι η περιήγησή μας εντός
του σπηλαίου του παγετώνα Βάτναγιογκουλ με το βαθύ γαλάζιο
του χρώμα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Και φυσικά, αν
είμαστε τυχεροί, θα μπορέσουμε να θαυμάσουμε το υπερθέαμα
που προσφέρει το μοναδικό φαινόμενο του Βορείου Σέλαος (Aurora
Borealis). Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Νότια Ισλανδία, Σκαφτάφελ - Βικ / Μαύρη Παραλία
Ρεϊνισφιάρα
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας διαδρομής θα δούμε μεταξύ
άλλων την περίφημη Μαύρη Παραλία Ρεϊνισφιάρα (Reynifsjara) με
την κατάμαυρη ηφαιστειακή άμμο, τις σπηλιές από βασάλτη και τους
εντυπωσιακούς πετρώδεις σχηματισμούς. Επίσης θα γνωρίσουμε
μικρούς οικισμούς με γραφικά σπίτια και ευρύτερες εκτάσεις που
αποτελούν Εθνικά Πάρκα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Βικ - Παγετώνας Solheimsjokull - Καταρράκτες Σκόγκαφος
και Σέλγιαλαντσφος - Μπλου Λαγκούν - Ρέικιαβικ, "Εμπειρία Βίκινγκς"
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ημέρας θα δούμε τον παγετώνα
Solheimsjokull, καθώς και τους θεαματικούς καταρράκτες Σκόγκαφος
(Skógafoss) και Σέλγιαλαντσφος (Seljalandsfoss). Στη συνέχεια μας
περιμένει μια ακόμα μοναδική εμπειρία: 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 οι
απαραίτητες πετσέτες). Συνεχίζουμε για το Ρέικιαβικ. Το βραδάκι
θα μεταβούμε σε μικρό παραθαλάσσιο χωριό, όπου σε τοπικό
παραδοσιακό εστιατόριο θα γνωρίσουμε την καθημερινή ζωή των
Βίκινγκς και θα έχουμε παραδοσιακό δείπνο μέσα σε μια μοναδική
ατμόσφαιρα! Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Ρέικιαβικ - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα μέσω ενδιάμεσου
σταθμού.
Σημειώσεις: • Η ροή των εκδρομών, ξεναγήσεων, επισκέψεων
ενδέχεται να αλλάζει για την καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος
(κυρίως λόγω των αργιών και του καιρού) • Η παρατήρηση φυσικών
και άλλων φαινομένων (Βόρειο Σέλας κλπ.) είναι άμεσα συνδεδεμένο
από τις καιρικές συνθήκες (ορατότητα, καθαρός ουρανός κλπ) • Τελικό
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 28 Φεβρουαρίου, 6, 13, 20 Μαρτίου - 6 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο

1795

3ο άτοµο έως 12 ετών

1695

Μονόκλινο

2095

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: +€ 400
Επιβάρυνση από θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με
AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑθΗΝΑ-ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ-ΑθΗΝΑ
μέσω ενδιάμεσου σταθμού με AEGEAN/ISLAND AIR • Πέντε διανυκτερεύσεις
σε επιλεγμένα ξενοδοχεία στο Ρέικιαβικ και στο Νότιο τμήμα του νησιού
• Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος • Μπουφέ
πρόγευμα καθημερινά και τρία δείπνα στα ξενοδοχεία του νότου
• Ένα δείπνο στο παραδοσιακό Viking Village στο ρέικιαβικ (ςυνολικά:
4 δείπνα) • η είσοδος στην Blue Lagoon με παροχή πετσέτας • Αρχηγόςσυνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτικής για
τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, χώρους επίσκεψης
και λοιπά αξιοθέατα • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Ό,τι αναγράφεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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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,
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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

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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