
  

ΠΠααννόόρρααµµαα  ΠΠοορρττοογγααλλίίααςς  
ΛΛιισσσσααββώώνναα,,  ΣΣίίννττρραα,,  ΚΚαασσκκάάιιςς,,  ΕΕσσττοορρίίλλ,,  ΚΚάάµµπποο  νντταα  ΡΡόόκκαα,,  

ΌΌµµππιιννττοοςς,,  ΝΝααζζααρρέέ,,  ΜΜππααττάάλλιιαα,,  ΦΦάάττιιµµαα,,  ΠΠόόρρττοο,,  ΜΜππρράάγγκκαα,,  

ΓΓκκιιµµααρράάεεςς,,  ΑΑββέέιιρροο,,  ΜΜπποουυσσάάκκοο,,  ΚΚοοΐΐµµππρραα    

 



 
 
 
 
 
 

� Απ΄ ευθείας πτήσεις µε AEGEAN AIRLINES 

� Ξενάγηση στην Λισσαβώνα  

� Επίσκεψη στο Εθνικό Μουσείο Βασιλικών Αµαξών, την πιο αξιόλογη συλλογή στο είδος της παγκοσµίως  

� Επίσκεψη στο παλάτι της ροµαντικής πόλης Σίντρα 

� Επίσκεψη στο γραφικό ψαροχώρι Κασκάις, µε το παραδοσιακό λιµάνι και τις πολύχρωµες βάρκες του 

� Επίσκεψη στο κοσµοπολίτικο Εστορίλ µε τις πολυτελείς επαύλεις και το διάσηµο καζίνο 

� Επίσκεψη στο Κάµπο ντα Ρόκα, το δυτικότερο σηµείο της Πορτογαλίας και της ηπειρωτικής Ευρώπης 

� Επίσκεψη στο πανέµορφο µεσαιωνικό χωριό των καλλιτεχνών Όµπιντος  

� Επίσκεψη στο γραφικό ψαροχώρι Ναζαρέ  

� Επίσκεψη σε ένα από τα µεγαλύτερα µοναστήρια γοτθικού ρυθµού της Ευρώπης, το Σάντα Μαρία ντα 

Βιτόρια στο χωριό Μπατάλια 

� Επίσκεψη στον διάσηµο τόπο προσκυνήµατος της Φάτιµα  

� Ξενάγηση στο πανέµορφο Πόρτο 

� Επίσκεψη στον Καθεδρικό ναό και το Ιερό του Ιησού στην Μπράγκα 

� Επίσκεψη στην πρώτη πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, το Γκιµαράες, το λίκνο του πορτογαλικού έθνους  

� Επίσκεψη στη "Βενετία της Πορτογαλίας", το Αβέιρο, µε τα γραφικά κανάλια, τις αψιδωτές γέφυρες και τις 

παραδοσιακές βάρκες "moliceiros" 

� Επίσκεψη στο Παλάτι Μπουσάκο, που περιτριγυρίζεται από 200 εκτάρια πλουσιοπάροχης βλάστησης  

� Επίσκεψη στην πανεπιστηµιούπολη Κοΐµπρα 

� Επτά διανυκτερεύσεις σε επιλεγµένα ξενοδοχεία 4*, 5* 

� Μπουφέ πρόγευµα καθηµερινά  

� Εµπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου µας  
 

TTTiiipppsss   MMMaaannneeessssssiiisss    



 

  

ΕΕκκεείί,,  σσττηηνν  άάκκρρηη  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς,,  σσττοο  δδυυττιικκόό  σσηηµµεείίοο  ττηηςς  ΙΙββηηρριικκήήςς,,  οο  ΠΠοορρττοογγααλλιικκόόςς  πποολλιιττιισσµµόόςς  

αακκοολλοούύθθηησσεε  ττηη  φφωωννήή  ττηηςς  ιισσττοορρίίααςς..    

ΟΟ  ααππέέρρααννττοοςς  ωωκκεεααννόόςς  ππρροοκκααλλοούύσσεε  ππάάνντταα  µµιιαα  µµααγγεείίαα,,  µµιιαα  έέλλξξηη..    

ΟΟιι  µµεεγγάάλλεεςς  θθααλλαασσσσιιννέέςς  ππεερριιππέέττεειιεεςς  ττοουυ  1155οουυ  κκααιι  1166οουυ  ααιιώώνναα  έέφφεερραανν  σσττηηνν  ΠΠοορρττοογγααλλίίαα  κκααιι  σσττηηνν  

ΕΕυυρρώώππηη  µµιιαα  ννέέαα  εεπποοχχήή,,  ττηηνν  εεπποοχχήή  ττοουυ  ππλλοούύττοουυ,,  ττηηςς  ααννάάππττυυξξηηςς,,  ττηηςς  άάννθθηησσηηςς  ττωωνν  ττεεχχννώώνν  κκααιι  

ττωωνν  γγρρααµµµµάάττωωνν..    

ΈΈττσσιι  κκλλεείίννεειι  µµιιαα  ππεερρίίοοδδοοςς  σσττηηνν  ιισσττοορρίίαα  ττηηςς  χχώώρρααςς  πποουυ  ξξεεκκίίννηησσεε  ααππόό  ττοουυςς  ΦΦοοίίννιικκεεςς,,  ττοουυςς  

ΈΈλλλληηννεεςς  κκααιι  ττοουυςς  ΡΡωωµµααίίοουυςς,,  ππέέρραασσεε  σσττοουυςς  ΚΚέέλλττεεςς  κκααιι  ττοουυςς  ΜΜααυυρριιττααννοούύςς  κκααιι  κκααττέέλληηξξεε  σσττοο  

έέννδδοοξξοο  έέπποοςς  ττοουυ  ΠΠοορρττοογγααλλιικκοούύ  έέθθννοουυςς..    

ΣΣήήµµεερραα,,  σσττιιςς  ααρρχχέέςς  ττοουυ  2211οουυ  ααιιώώνναα  ααννοοίίγγεειι  µµιιαα  ννέέαα  ππεερρίίοοδδοοςς,,  µµιιαα  ννέέαα  εεπποοχχήή..    

ΗΗ  χχώώρραα,,  µµέέλλοοςς  ττηηςς  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  ααππόό  ττοο  11998866,,  ππρροοχχωωρράά  µµεε  ττααχχύύττααττοουυςς  ρρυυθθµµοούύςς  

σσττοονν  δδρρόόµµοο  ττηηςς  εεξξέέλλιιξξηηςς  κκααιι  ττηηςς  ππρροοόόδδοουυ..  ΜΜέέχχρριι  ππρριινν  µµεερριικκέέςς  δδεεκκααεεττίίεεςς  ηη  ΠΠοορρττοογγααλλίίαα  ήήτταανν  

χχώώρραα  κκυυρρίίωωςς  γγεεωωρργγιικκήή..  ΗΗ  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  ββιιοοµµηηχχααννίίααςς,,  ηη  εεξξεειιδδίίκκεευυσσηη  σσττηηνν  ππααρρααγγωωγγήή,,  ηη  

πποοιιόόττηητταα  ττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκααιι  ττοο  εεµµππόόρριιοο  έέφφεερραανν  µµιιαα  ννέέαα  οοιικκοοννοοµµιικκήή  άάννθθηησσηη..  ΑΑννααππττύύχχθθηηκκαανν  

ππααρράάλλλληηλλαα  τταα  λλιιµµάάννιιαα,,  τταα  ααεερροοδδρρόόµµιιαα,,  οοιι  ααυυττοοκκιιννηηττόόδδρροοµµοοιι  κκααιι  οοιι  ττηηλλεεππιικκοοιιννωωννίίεεςς..    

ΗΗ  ΠΠοορρττοογγααλλίίαα  σσήήµµεερραα,,  µµεε  οοκκττώώ  ααιιώώννεεςς  ππλλοούύσσιιααςς  πποολλιιττιισσττιικκήήςς  κκλληηρροοννοοµµιιάάςς,,  ζζεειι  σσττοονν  ππααλλµµόό  ττηηςς  

ΕΕυυρρώώππηηςς,,  σσττοονν  ππααλλµµόό  ττοουυ  µµέέλλλλοοννττοοςς..    

ΗΗ  ΠΠοορρττοογγααλλίίαα  εείίννααιι  εεππίίσσηηςς  µµιιαα  χχώώρραα  µµεε  µµαακκρράά  γγαασσττρροοννοοµµιικκήή  ππααρράάδδοοσσηη..  ΗΗ  εεκκππλληηκκττιικκήή  κκοουυζζίίνναα,,  

τταα  άάφφθθοονναα  θθααλλαασσσσιιννάά  κκααιι  ττοο  υυππέέρροοχχοο  κκρραασσίί  ααπποοττεελλοούύνν  ππρρόόκκλληησσηη  γγιιαα  γγεευυσσττιικκέέςς  ααπποολλααύύσσεειιςς..    

ΟΟ  κκοοσσµµοοπποολλίίττιικκοοςς  χχααρραακκττήήρρααςς  ττηηςς  χχώώρρααςς  ββρρίίσσκκεειι  ττηηνν  οολλοοκκλλήήρρωωσσήή  ττοουυ  σσττηη  ννυυκκττεερριιννήή  ζζωωήή  µµεε  

ττοο  ππααρρααδδοοσσιιαακκόό  ffaaddoo  κκααιι  τταα  κκααζζίίννοο  µµεε  τταα  λλααµµππεερράά  sshhooww..  
 



 
1η µέρα: Αθήνα - Λισσαβώνα 
Συνάντηση στο αεροδρόµιο και απ΄ ευθείας πτήση για την 
Πορτογαλική πρωτεύουσα, την υπέροχη Λισσαβώνα. Με το 
βλέµµα στραµµένο 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 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. ∆ιανυκτέρευση. 
 
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 της πόλης, το Εθνικό Μουσείο 
Βασιλικών Αµαξών, που διαθέτει µια καταπληκτική συλλογή 
από άµαξες της βασιλικής οικογένειας από τα τέλη του 15ου έως 
τον 19ο αιώνα. Η µοναδική σε πολυτέλεια και πλούτο συλλογή 
αυτή θεωρείται η πιο αξιόλογη στο είδος της παγκοσµίως και 
επιτρέπει στον επισκέπτη να γνωρίσει 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 
πολιτιστικής κληρονοµιάς της UNESCO. 
Το µοναστήρι ξεκίνησε να κτίζεται το 
1501 και η κατασκευή του 
ολοκληρώθηκε έναν αιώνα αργότερα. 
Εδώ πέρασε προσευχόµενος την 
τελευταία του βραδιά ο Βάσκο ντα 
Γκάµα, πριν από το µεγάλο του ταξίδι 
στην Ινδία. Η εκκλησία, µαζί µε τα άλλα 
µνηµεία της περιοχής, τον πύργο του 
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, της παλιότερης 
γειτονιάς της Λισσαβώνας, που απλώνεται από το κάστρο του Αγίου Γεωργίου µέχρι τον ποταµό Τάγο. Κοντά στο 
ποτάµι θα βρείτε παλιές εκκλησίες, µουσεία, γκαλερί, καθώς και εστιατόρια και νυχτερινά µαγαζιά. Το βράδυ σας 
προτείνουµε να απολαύσετε τα παραδοσιακά πορτογαλικά τραγούδια fado, που έγιναν γνωστά σε όλο τον κόσµο από 
την Αµάλια Ροντρίγκες (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 Κασκάις, 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 Κάµπο ντα Ρόκα (Cabo da Roca), 
ένα ακρωτήρι που αποτελεί το δυτικότερο 
σηµείο 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. ∆ιανυκτέρευση. 
 



 
4η µέρα Λισσαβώνα - Όµπιντος - Ναζαρέ - Μπατάλια - Φάτιµα - Πόρτο 
Πρωινή αναχώρηση για το Πόρτο. Κατά τη διάρκεια 
της διαδροµής µας θα επισκεφθούµε το πολύ όµορφο 
µεσαιωνικό χωριό των καλλιτεχνών Όµπιντος 
(Óbidos), µε τα στενά σοκάκια ανάµεσα σε λευκά 
σπιτάκια, στολισµένα µε πολύχρωµα λουλούδια, 
περιτριγυρισµένο και προφυλαγµένο από τα τείχη του 
κάστρου που κατασκευάστηκε τον 13ο αιώνα. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούµε το γραφικό ψαροχώρι του 
Ατλαντικού Ναζαρέ (Nazare), όπου πολλοί κάτοικοί 
του συνεχίζουν να φορούν τις παραδοσιακές τους 
φορεσιές. Επόµενος σταθµός µας το χωριό Μπατάλια 
(Batalha), όπου θα επισκεφθούµε το µοναστήρι Σάντα 
Μαρία ντα Βιτόρια, µνηµείο παγκόσµιας πολιτιστικής 
κληρονοµιάς της UNESCO, ένα από τα µεγαλύτερα 
µοναστήρια γοτθικού ρυθµού της Ευρώπης. Τελευταίος 
σταθµός της σηµερινής ηµέρας θα είναι στον διάσηµο 
τόπο προσκυνήµατος της Φάτιµα (Fatima). Εδώ, στις 
13 Μαΐου του 1917, τρία µικρά βοσκόπουλα αντίκρισαν 
την Παναγία και έκτοτε η περιοχή προσελκύει ετησίως 
6 έως 8 εκατοµµύρια προσκυνητές. Θα επισκεφθούµε 
την Βασιλική της Φάτιµα, το Παρεκκλήσι των 
Εµφανίσεων, καθώς και την µοντέρνα Βασιλική της 
Αγίας Τριάδος, έργο του διαπρεπή Έλληνα αρχιτέκτονα 
Αλέξανδρου Τοµπάζη. Άφιξη αργά το απόγευµα στο 
Πόρτο και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.  



 
5η µέρα: Πόρτο  
Το Πόρτο, που είναι κτισµένο 
αµφιθεατρικά πάνω στις όχθες του 
ποταµού Ντούρο, δεν χρειάζεται 
ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς ξέρει να 
κλέβει την παράσταση! Μαζί θα 
ξεδιπλώσουµε την οµορφιά του, 
επισκεπτόµενοι τον κεντρικό 
σιδηροδροµικό σταθµό Σάο Μπέντο, 
όπου οι παραστάσεις µε τα πλακάκια 
που διακοσµούν τους τεράστιους 
τοίχους περιγράφουν την ιστορία της 
πόλης. Συνεχίζουµε µε το Μέγαρο 
Μπόλσα - πρώην χρηµατιστήριο - και 
τον χρυσοποίκιλτο ναό του Αγίου 
Φραγκίσκου. Η ξενάγησή µας θα 
ολοκληρωθεί στην περιοχή Villa Nova 
de Gaia, όπου θα δοκιµάσουµε το διάσηµο επιδόρπιο κρασί 
Πόρτο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.  
 
6η µέρα: Πόρτο - Μπράγκα - Γκιµαράες - Πόρτο 
Σήµερα θα επισκεφθούµε µια από τις πιο "πράσινες" περιοχές 
της Πορτογαλίας, την περιοχή Μίνιο (Minho). Πρώτος σταθµός 
της διαδροµής µας θα είναι η Μπράγκα, όπου θα θαυµάσουµε 
τον Καθεδρικό ναό και το Ιερό του Ιησού µε σηµαντικά στοιχεία 
µπαρόκ. Όπως θα διαπιστώσουµε, η Μπράγκα είναι µια πόλη 
όπου η θρησκευτική της ταυτότητα διακρίνεται ανεξίτηλη στην 
προσωπικότητά της. Όχι τυχαία, οι Πορτογάλοι έχουν ένα ρητό 
που λέει: "Η Κοΐµπρα τραγουδάει, η Μπράγκα προσεύχεται, η 
Λισσαβώνα επιδεικνύεται και το Πόρτο δουλεύει"… ∆εύτερη 
στάση µας για σήµερα είναι η πόλη Γκιµαράες (Guimarães), η 
οποία αποτέλεσε την πρώτη πρωτεύουσα της Πορτογαλίας. 
Είναι η γενέτειρα πόλη της πορτογαλικής εθνικότητας, καθώς 
εδώ γεννήθηκε ο πρώτος βασιλιάς της Πορτογαλίας, ο 
Αλφόνσος A΄. Θα δούµε (εξωτερικά) το Παλάτι του ∆ούκα 
(Ducal Palace), το κάστρο της περιοχής και το ιστορικό κέντρο 
της πόλης, το οποίο αποτελεί µνηµείο παγκόσµιας κληρονοµιάς 
της UNESCO. Επιστροφή στο Πόρτο. ∆ιανυκτέρευση. 



 
7η µέρα: Πόρτο - Αβέιρο - Μπουσάκο - Κοΐµπρα 
Πρωινή βόλτα στα στενά της Κάτω Πόλης (Villa Baixa) και χρόνος ελεύθερος για ψώνια και καφέ. Επιβίβαση στο 
πούλµαν και πρώτη µας στάση το Αβέιρο, µια πόλη που χάρη στα γραφικά της κανάλια, τις αψιδωτές της γέφυρες και 
τις παραδοσιακές βάρκες "moliceiros",  έγινε ευρύτερα γνωστή ως η "Βενετία της Πορτογαλίας". Συνεχίζουµε για 
το Παλάτι Μπουσάκο - σήµερα 5άστερο ξενοδοχείο. Το παλάτι, που παλαιότερα αποτελούσε µοναστήρι του 
τάγµατος των Καρµελιτών µοναχών, περιτριγυρίζεται από 200 εκτάρια πλουσιοπάροχης βλάστησης και θεωρείται το 
Εθνικό ∆άσος των Πορτογάλων. Τελευταίος µας σταθµός η Κοΐµπρα, όπου φθάνοντας θα περιπλανηθούµε στον 
χώρο του Πανεπιστηµίου (University of Coimbra-Alta and Sofia) - µνηµείο παγκόσµιας κληρονοµιάς UNESCO από το 
2013 - και θα απολαύσουµε την πανοραµική θέα της πόλης. Κατηφορίζοντας τα γραφικά λιθόστρωτα σοκάκια του 
ιστορικού κέντρου της πόλης, θα καταλήξουµε στο Μοναστήρι του Τιµίου Σταυρού, όπου είναι θαµµένος ο πρώτος 
βασιλιάς της Πορτογαλίας, ο Αλφόνσο Ενρίκες. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.  
 

 
8η µέρα: Κοΐµπρα - Λισσαβώνα - Αθήνα 
Σήµερα το πρωί θα αναχωρήσουµε για το 
αεροδρόµιο της Λισσαβώνας και γεµάτοι 
αναµνήσεις θα επιβιβαστούµε στην πτήση 
της επιστροφής µας στην Αθήνα. 

 

 



ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς::  

� Οι ανωτέρω εκδροµές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγµατοποιηθούν µε διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 

κάτι από τα αναγραφόµενα  

� Τελικό πρόγραµµα µε το ενηµερωτικό σας. 
 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

Φόροι αεροδροµίων, επίναυλοι καυσίµων: € 145  

Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 µε AEGEAN  (ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα) 

 
ΠΠεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι::  

� Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ-ΑΘΗΝΑ µε AEGEAN AIRLINES  
 

  

 

 

� Επτά διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*, 5*   

� Μπουφέ πρόγευµα καθηµερινά  

� Μεταφορές, εκδροµές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράµµατος  

� ∆ΩΡΟ η εκδροµή Σίντρα-Κασκάις-Εστορίλ  

� Αρχηγός-συνοδός του γραφείου µας  

� Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδροµείς έως 75 ετών  

� Φ.Π.Α. 

 

∆∆εενν  ΠΠεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι::    

� Αχθοφορικά, φιλοδωρήµατα, είσοδοι σε µουσεία, µνηµεία και λοιπά αξιοθέατα  

� Ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαµβανόµενα 

  

ΑΑννααχχωωρρήήσσεειιςς  
  

    

1166,,  2233,,  3300  ΙΙοουυλλίίοουυ  

66,,  1133,,  2200,,  2277  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ  

  

~~    88  µµέέρρεεςς  

∆ίκλινο  995  

3ο άτοµο έως 12 ετών      935 

  

ΤΤιιµµήή  κκααττ΄́  άάττοοµµοο  

Μονόκλινο 1285  

 

1η µέρα Α3 722     ΑΘΗΝΑ - ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ  21:20΄ - 23:45΄ 
 

Οι πτήσεις µας 
για όλες τις 

αναχωρήσεις 
 

8η-9η µέρα Α3 723 ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - ΑΘΗΝΑ 00:35΄ - 06:30΄ 

Έως 12 άτοκες δόσεις  


