ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ στην ΕΥΡΩΠΗ

Ταξίδια στην Ευρώπη

Η Ευρώπη το
καλοκαίρι
φοράει
τα καλά της!
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Επιστρέφουμε ανανεωμένοι και στο θέμα της
ταξιδιωτικής ασφάλισης, τώρα με νέες, επιπλέον
καλύψεις. Προσθέσαμε στα ομαδικά προγράμματά
μας, εντελώς δωρεάν από εμάς για εσάς, πρόσθετη
ασφάλεια με καλύψεις για covid-19.
Με κάλυψη που ξεκινά πριν το ταξίδι, συνεχίζεται σε
ολόκληρη τη διάρκειά του και ολοκληρώνεται με την
επιστροφή στο σπίτι.
Οπότε και... ξεκινούν τα όνειρα για τον επόμενο
προορισμό.
...Γιατί εμείς δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη.
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ΤΑ

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 !!!
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ΓΛΥΦΆΔΑ

Αγαπητέ Ταξιδιώτη,
Η Manessis Travel παραμένει πιστή στη μεταξύ μας σχέση εμπιστοσύνης, που έχει καλλιεργηθεί με τη μακροχρόνια συνεργασία μας και με τον αδιαμφισβήτητο σεβασμό στη διαχείριση των προσωπικών
δεδομένων, τα οποία πλέον προστατεύονται και από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).
Κατανοώντας όμως παράλληλα και την ανάγκη της συνεχούς ενημέρωσης των ταξιδιωτών με τα έντυπά μας και τις ταξιδιωτικές μας προσφορές, θα συνεχίσουμε, όσο εσύ μας το επιτρέπεις και
συγκατατίθεσαι, να σου τα αποστέλλουμε στη διεύθυνση που μας έχεις ορίσει. 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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ΚΑΤΑΡΡΆΚΤΕΣ ΣΚΌΓΚΑΦΟΣ

Στη μαγεία των Γκέυζερς
και του φυσικού Κάλλους
Ένα ειδικά σχεδιασμένο και πληρέστατο 8ήμερο ταξίδι στην ανόθευτη φυσική ομορφιά
μιας ξεχωριστής νησιωτικής χώρας, με το συνεχώς εναλλασσόμενο τοπίο της - ενεργά και μη ηφαίστεια,
κρυστάλλινες σπηλιές σε παγετώνες, γεωθερμικά πεδία, ορμητικοί καταρράκτες, ογκώδη παγόβουνα,
επιβλητικοί θερμοπίδακες, παράξενοι σχηματισμοί λάβας, λίμνες καυτής λάσπης, κρατήρες ηφαιστείων,
ιαματικές πηγές, παραλίες μαύρης άμμου, υποβλητικά φαράγγια κλπ. - που μας προσφέρει μοναδικές
και αξέχαστες εμπειρίες!
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ΙΣΛΑΝΔΊΑ

ΤΟ ΜΕΓΆΛΟ ΤΑΞΊΔΙ…

1η μέρα: Αθήνα - Ρέικιαβικ, Περιήγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN/ISLAND AIR μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το
Ρέικιαβικ, την πρωτεύουσα της Ισλανδίας και ταυτόχρονα την βορειότερη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Άφιξη
και περιήγηση στην πόλη κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την εντυπωσιακή εκκλησία Χάλγκριμς
(Hallgrimskirkja), που το σχέδιό της θυμίζει βουνό λάβας, το άγαλμα του Λέιφ Έρικσον, το φαντασμαγορικό
Δημαρχείο, που καταλαμβάνει τμήμα της λίμνης του Ρέικιαβικ και μερικές αίθουσές του βρίσκονται κάτω από
το νερό, την κεντρική εμπορική λεωφόρο, την μικρή έπαυλη Χόφδι (Höfði) του 1909, στην οποία το 1986 έλαβε
χώρα η συνάντηση Ρέιγκαν-Γκορμπατσόφ που σήμανε το τέλος του ψυχρού πολέμου, το γραφικό λιμάνι,
το εντυπωσιακό Μέγαρο Μουσικής και Συνεδριακό Κέντρο Χάρπα (Harpa), το περίφημο Περλ (Pearl), με το
πλανητάριο και το μουσείο (το κόστος εισόδου περιλαμβάνεται), που δεσπόζει στον λόφο πάνω από την
πόλη και προσφέρει εκπληκτική θέα στην γύρω περιοχή, τα κυβερνητικά κτίρια, τα πολύχρωμα σπίτια, τις
πλατείες και άλλα αξιοθέατα. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο SKUGGI ή παρόμοιο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Ρέικιαβικ - Νότια Ισλανδία - Χέλλα: "Χρυσός Κύκλος", Θίνγκβελιρ, Geyser, Χρυσός Καταρράκτης
Γκούλφος (Gullfoss), Snowmobiles στον παγετώνα Λάνγκγιοκουλ, Είσοδος σε σπήλαιο από πάγο - Χέλλα
Σήμερα θα ανακαλύψουμε τα αξιοθέατα του περίφημου "Χρυσού Κύκλου", που μας προσφέρει μια μεγάλη
ποικιλία από φυσικά φαινόμενα και μυστικά της φύσης. Αρχικά θα επισκεφθούμε το Εθνικό Πάρκο Θίνγκβελιρ
(Thingvellir, Þingvellir) με το παλαιότερο δημοκρατικό Κοινοβούλιο (930 μ.Χ.). Το Θίνγκβελιρ βρίσκεται δίπλα
στη λίμνη Θίνγκβαλαβατν (Thingvallavatn, Þingvallavatn), τη μεγαλύτερη του νησιού. Το πανέμορφο φαράγγι
που διασχίζει το πάρκο αυτό είναι στην πραγματικότητα το σημείο συνάντησης δύο τεκτονικών πλακών της
Γης - της Ευρασιατικής και της Βορειοαμερικανικής. Ο συνδυασμός φυσικών φαινομένων και η ιστορική
σημασία του Θίνγκβελιρ, το καθιστούν αναπόσπαστο κομμάτι της Ισλανδικής ζωής. Στη συνέχεια 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 Στροκούρ (Strokkur), που εκτοξεύει
ατμούς και νερό σε ύψος 30 μέτρων. Συνεχίζουμε για τον μεγαλοπρεπή καταρράκτη Γκούλφος (Gulfoss),
τον Χρυσό Καταρράκτη, έναν από τους εντυπωσιακότερους της Ευρώπης: χιλιάδες τόνοι παγωμένου νερού
δημιουργούν ένα βαθύ φαράγγι. Μετά τις ανωτέρω επισκέψεις 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 (καιρού επιτρέποντος). Και οι συναρπαστικές εμπειρίες μας θα
κορυφωθούν σήμερα, καθώς θα βρεθούμε στα βάθη του παγετώνα και θα διατρέξουμε τις σπηλιές του πάγου
με το βαθύ γαλάζιο τους χρώμα. Μια εμπειρία μοναδική, που θα μείνει για πάντα στο μυαλό και στην ψυχή
μας!!! (το κόστος εισόδου περιλαμβάνεται). Αφού ολοκληρώσουμε την επίσκεψή μας, θα αναχωρήσουμε για
την εντυπωσιακή περιοχή του νότιου τμήματος του νησιού. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο STRACTA
HELLA ή παρόμοιο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Νότια Ισλανδία, Καταρράκτες Σκόγκαφος και Σέλγιαλαντσφος - Dyrholaey View Point - Μαύρη
Παραλία Ρεϊνισφιάρα - Λίμνη Γιοκούλσαρλον με παγόβουνα/Αμφίβια οχήματα - Χοφν
Οι εμπειρίες μας από την μοναδική αυτή χώρα δεν σταματούν. Συνεχίζουμε σήμερα στη νότια ακτογραμμή
του νησιού, στη σκιά των περίφημων ηφαιστείων Χέκλα (Hekla) και Εϊγιαφιάτλαγιοκουλ (Eyjafjallajökull), του
οποίου το τεράστιο ηφαιστειακό νέφος της έκρηξης του Απριλίου του 2010, κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος
της Ευρώπης και προκάλεσε διακοπή των αεροπορικών μεταφορών, κυρίως στην βορειοδυτική Ευρώπη. Θα
δούμε τους θεαματικούς καταρράκτες Σκόγκαφος (Skógafoss) και Σέλγιαλαντσφος (Seljalandsfoss), στον
οποίο μάλιστα μπορεί κανείς να περπατήσει στο μονοπάτι που βρίσκεται στο πίσω μέρος της υδατόπτωσης!
Στη συνέχεια θα θαυμάσουμε την εκπληκτική πανοραμική θέα από το Dyrholaey View Point: στα ανατολικά
οι σχηματισμοί μαύρης λάβας Ρεϊνισντρανγκάρ (Reynisdrangar) μέσα στη θάλασσα - τα περίφημα τρία τρολς
- στα βόρεια ο παγετώνας Μύρνταλ (Mýrdalsjökull) και στα δυτικά η ατελείωτη μαύρη ακτογραμμή. Τέλος,
μπροστά από την χερσόνησο υπάρχει μια τεράστια κατάμαυρη αψίδα λάβας που υψώνεται στη θάλασσα, από
την οποία η χερσόνησος πήρε το όνομά της (Dyrholaey). Αυτός ο ψηλός βράχος από βασάλτη διαμορφώθηκε
από την ατέρμονη δύναμη των κυμάτων που συντρίβονται ανελέητα πάνω του, σχηματίζοντας μια μεγάλη τρύπα
περίπου στο κέντρο του. Θα συνεχίσουμε για την περίφημη Μαύρη Παραλία Ρεϊνισφιάρα (Reynisfjara) με την
κατάμαυρη ηφαιστειακή άμμο, τις σπηλιές από βασάλτη και τους εντυπωσιακούς πολυεδρικούς πετρώδεις
σχηματισμούς. Η πορεία μας κατά μήκος της δαντελωτής ακτογραμμής θα μας φέρει στη λιμνοθάλασσα του
παγετώνα Γιόκουλσαρλον (Jokulsarlon), στο νότιο άκρο του Εθνικού Πάρκου Βάτναγιοκουλ (Vatnajökull).
Και εδώ μας περιμένει ακόμα μια συναρπαστική εμπειρία, καθώς θα επισκεφθούμε με αμφίβια οχήματα
την ανείπωτης ομορφιάς παγετωνική λίμνη (το κόστος περιλαμβάνεται). Εικόνες ασύλληπτες, παγόβουνα
και κομμάτια πάγου διαφόρων μεγεθών, σχημάτων και χρωμάτων - από μπλε έως βαθύ γαλανό, ακόμα και
σκούρο πράσινο - αργοπλέουν στα κρυστάλλινα και γαλήνια νερά της λίμνης. Συνεχίζουμε για το Χοφν. Άφιξη
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο FOSS VATNAJOKULL ή παρόμοιο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
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ΠΑΓΕΤΏΝΑΣ ΓΙΌΚΟΥΛΣΑΡΛΟΝ

4η μέρα: Ανατολική Ισλανδία, Χοφν - Μποργκαρφιορντούρ - Φαράγγι Στουντλαγκίλ
Έγκιλσταντιρ
Νέες εμπειρίες καθημερινά με το ερώτημα να πλανάται πάντα: υπάρχει
περίπτωση να πάψει ποτέ να μας εκπλήσσει αυτή η χώρα;
Μια μεγάλη μέρα η σημερινή στις δαντελωτές ακτές και τα εναλλασσόμενα γραφικά
τοπία της Ανατολικής Ισλανδίας. Στο Μποργκαρφιορντούρ (Borgarfjörður Eystri,
Borgarfjarðarhöfn), την "πρωτεύουσα των πάφινς (puffins)" θα απολαύσουμε
τα υπέροχα αυτά πουλιά - την φρατέρκουλα του Ατλαντικού. Η μεγαλύτερη
αναπαραγωγική αποικία τους βρίσκεται στην Ισλανδία - εδώ φωλιάζει το 60%
του συνολικού τους πληθυσμού. Θα συνεχίσουμε για την εντυπωσιακή κοιλάδα
Γιόκουλνταλουρ (Jökuldalur ή Glacier Valley) και το εξαιρετικά όμορφο φαράγγι
Στουντλαγκίλ (Stuðlagil Canyon) - ένας από τους κρυμμένους θησαυρούς της
χώρας με τους σπάνιους σχηματισμούς στηλών βασάλτη. Για αιώνες, ο μήκους 150
χιλιομέτρων ποταμός Γιόκλα (Jökulsá á Dal ή Jökulsá á Brú ή Jökla) ήταν ένας από
τους μεγαλύτερους και ισχυρότερους παγετώδεις ποταμούς της χώρας. Ήταν τόσο
ισχυρός που χώρισε την κοιλάδα Γιόκουλνταλουρ σε δύο ξεχωριστά μέρη με σχεδόν
καμία επικοινωνία μεταξύ τους. Ένα ποτάμι που ήταν δύσκολο και επικίνδυνο να το
διασχίσει κάποιος. Ο μοναδικός ποταμός στην Ισλανδία που έγινε γνωστός με το
ψευδώνυμό του και όχι με κάποιο από τα πραγματικά του ονόματα. Συνεχίζουμε για
το Έγκιλσταντιρ (Egilsstaðir), που αποτελεί την μεγαλύτερη πόλη της περιοχής. Άφιξη
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ICELANDAIR HERAD EGILSSTADIR ή παρόμοιο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Βόρεια Ισλανδία, Έγκιλσταντιρ - Καταρράκτης Ντέττιφος - Άσμπουργκι
- Γεωθερμικό πεδίο Χβερίρ (Ηverir) - Νάμασκαρντ (Námaskarð) - Ντιμουμποργκίρ
(Dimmuborgir) - Λίμνη Μιβάτν - Χούσαβικ/Κρουαζιέρα για παρατήρηση φαλαινών
Καταρράκτης Γκόνταφος - Ακουρέιρι
Πρωινή αναχώρηση για να εξερευνήσουμε τον "Διαμαντένιο κύκλο της Βόρειας
Ισλανδίας". Θα θαυμάσουμε τον καταρράκτη με τον μεγαλύτερο όγκο νερού στην
Ευρώπη, τον Ντέττιφος (Dettifoss) και το Άσμπουργκι (Ásbyrgi), ένα παγετωνικό
φαράγγι, οι απότομες πλευρές του οποίου σχηματίζονται από γκρεμούς ύψους
100 μέτρων. Σύμφωνα με τον μύθο, το ασυνήθιστο σχήμα πετάλου του φαραγγιού
δημιουργήθηκε από το άλογο του θεού Οντίν, όταν ένα από οκτώ του πόδια άγγιξε
το έδαφος της περιοχής αυτής, εξού και το προσωνύμιό του ως το "αποτύπωμα
του Σλέιπνιρ". Μέσα στο φαράγγι βρίσκεται ένα όμορφο δάσος. Στη συνέχεια θα
εκπλαγούμε από το γεωθερμικό πεδίο Χβερίρ με τη ζέουσα λάσπη, τις θερμές
πηγές και τα φουμαρόλια - ένα σκηνικό που παραπέμπει στον πλανήτη Άρη - θα
διασχίσουμε την απόκοσμη περιοχή Νάμασκαρντ (Námaskarð), θα δούμε τους
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παράξενους σχηματισμούς της λάβας στο Ντιμουμποργκίρ (Dimmuborgir: "σκοτεινά
κάστρα") και θα φθάσουμε στη λίμνη Μιβάτν (Mývatn), ένα ακόμα από τα πολλά
φυσικά θαύματα αυτής της χώρας. Το αλλόκοτο σχήμα της λίμνης αυτής οφείλεται
στις εκρήξεις των κοντινών ηφαιστείων και στον τρόπο με τον οποίο διαχύθηκε η
λάβα τους. Συνεχίζουμε για το Χούσαβικ, το χωριό των ντόπιων φαλαινοθηρών,
όπου θα κάνουμε μια κρουαζιέρα με ειδικό πλοιάριο και θα προσπαθήσουμε να
δούμε και να φωτογραφίσουμε (αν είμαστε τυχεροί) φάλαινες που ζουν στα νερά
της Αρκτικής (το κόστος του πλοιαρίου περιλαμβάνεται). Ο μεγαλοπρεπής
καταρράκτης Γκόνταφος, ο "Καταρράκτης των Θεών" μας περιμένει για να μας
προσφέρει μια ακόμα συναρπαστική εικόνα της συγκλονιστικής αυτής διαδρομής.
Τελικός προορισμός μας για σήμερα είναι το πανέμορφο φυσικό λιμάνι Ακουρέιρι, η
πρωτεύουσα του Βορρά, κτισμένη στον μυχό του Εϊγιαφγιοντούρ με τα κουκλίστικα
πλακόστρωτα δρομάκια, τα μικρά σπίτια, τα καφέ και τα εστιατόρια με τα όμορφα
παράθυρα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο KEA AKUREYRI ή παρόμοιο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Ακουρέιρι - Γκλαουμπάερ (Glaumbær) - Σάουδαρκροκουρ (Sauðárkrókur)
Ηφαίστειο Μπάουλα - Ρέικιαβικ
Σήμερα ξεκινάμε για μια ακόμα εξερεύνηση. Μετά την πρωινή μας βόλτα στο όμορφο
Ακουρέιρι θα αναχωρήσουμε για την πιο παλιά φάρμα-λαογραφικό μουσείο της
Ισλανδίας - το Γκλαουμπάερ (Glaumbær) - με τα χαρακτηριστικά σπίτια και τις
χορταρένιες οροφές τους (το κόστος εισόδου περιλαμβάνεται). Διασχίζοντας
την ύπαιθρο, θα φθάσουμε στο χωριό Σάουδαρκροκουρ (Sauðárkrókur) με την
μαύρη παραλία. Στην πορεία μας για το Ρέικιαβικ θα περάσουμε κοντά από το
ηφαίστειο Μπάουλα με το χαρακτηριστικό σχήμα πυραμίδας να δεσπόζει στην γύρω
περιοχή. Άφιξη στο Ρέικιαβικ και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο SKUGGI ή παρόμοιο.
Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Ρέικιαβικ - περιοχή Κέφλαβικ - Κολύμπι στην Μπλου Λαγκούν - Ρέικιαβικ,
"Εμπειρία Βίκινγκς"
Σήμερα μας περιμένει μια ακόμα μοναδική εμπειρία: το μαγευτικό ηφαιστειακό τοπίο
στο οποίο δημιουργήθηκε η μεγάλη λίμνη Μπλου Λαγκούν (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
(με δωρεάν την απαραίτητη πετσέτα και παντόφλες - προσφορά του Γραφείου
μας). Επιστροφή το Ρέικιαβικ. Το βραδάκι θα μεταβούμε σε μικρό παραθαλάσσιο
χωριό, όπου σε τοπικό εστιατόριο των Βίκινγκς θα έχουμε το παραδοσιακό μας δείπνο
μέσα σε μια μοναδική ατμόσφαιρα! Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
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Σάουδαρκροκουρ
Γκλαουμπάερ

ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ

Ηφαίστειο
Μπάουλα

Λάνγκγιοκουλ

Θίνγκβελιρ
Κέφλαβικ

Ρέικιαβικ

Καταρράκτης
Gulfoss
Πίδακας Geyser

Μπλου
Λαγκούν
Σέλγιαλαντσφος
Σκόγκαφος

ΜΑΎΡΗ ΠΑΡΑΛΊΑ ΡΕΪΝΙΣΦΙΆΡΑ

8η μέρα: Ρέικιαβικ - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος το πρωί για μερικές ακόμα βόλτες στην όμορφη πόλη. Μεταφορά
στο αεροδρόμιο το μεσημέρι 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) •Η
παρατήρηση φυσικών και άλλων φαινομένων είναι άμεσα συνδεδεμένο από τις
καιρικές συνθήκες (ορατότητα, καθαρός ουρανός κλπ) •Τελικό πρόγραμμα με το
ενημερωτικό σας.

Οι πτήσεις μας
για όλες τις
αναχωρήσεις

1η μέρα
8η μέρα

A3 820

ΑΘΗΝΑ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ

08.30΄ - 10.25΄

FI 529

ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ

14.15΄ - 15.50΄

FI 454

ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ - ΛΟΝΔΙΝΟ

16.10΄ - 20.20΄

A3 609

ΛΟΝΔΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ

22.15΄ - 03.50΄+1

Αναχ.: 4,18/7, 1,15, 29/8, 19/9 - 8 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

4/7, 15/8, 19/9

18/7, 1, 29/8

Δίκλινο

2195

2245

3ο άτομο έως 12 ετών

1895

1945

Μονόκλινο

2695

2745

ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, Φόροι διαμονής στα ξενοδοχεία, εάν και όπου απαιτούνται (City
Taxes): + € 590. 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 •Επτά διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία στο
Ρέικιαβικ (τρεις), στο Νότιο τμήμα του νησιού (δύο), στο Βόρειο τμήμα του νησιού (μία)
και στο Ανατολικό τμήμα του νησιού (μία), σε standard δωμάτια •Μπουφέ πρόγευμα (7
πρωινά) και 5 Δείπνα συνολικά: 4 δείπνα στα ξενοδοχεία του Νότου και 1 δείπνο στο
παραδοσιακό Viking Village κοντά στο Ρέικιαβικ •Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές
βάσει προγράμματος, με το κόστος των εισόδων όπου απαιτούνται •Είσοδος στην Blue
Lagoon με δωρεάν την απαραίτητη πετσέτα και παντόφλες - προσφορά του Γραφείου
μας •Εμπειρότατος 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, χώρους επίσκεψης και λοιπά
αξιοθέατα, πέραν των αναγραφόμενων στο αναλυτικό πρόγραμμα (το κόστος των οποίων
περιλαμβάνεται στην τιμή) •Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα •Ό,τι δεν αναγράφεται στο
πρόγραμμα.

Χούσαβικ
Καταρρ. Άσμπουργκι Καταρρ.
Ντέττιφος
Γκόνταφος
Νάμασκαρντ
Χβερίρ
Ακουρέιρι Λίμνη
Μποργκαρφιορντούρ
Μιβάτν
Γιόκουλνταλουρ
Εγκιλσταντίρ
Φαράγγι
Στουντλαγκίλ

Λίμνη
Γιόκουλσαρλον

Χοφν

Χέλλα
Dyrholaey
Ρεϊνισφιάρα

ΜΠΟΡΓΚΑΡΦΙΟΡΝΤΟΎΡ

TRAVEL TIPS:
• Εξαιρετικές πτήσεις με AEGEAN/ISLAND AIR - πρωινή αναχώρηση από Αθήνα
και απογευματινή από Ρέικιαβικ την 8η μέρα (και όχι το βράδυ της 7ης μέρας)
- ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο στην χώρα και να μην προσμετράμε τις
απογευματινές αναχωρήσεις από Αθήνα και τις νυχτερινές αναχωρήσεις από
Ρέικιαβικ ως διάρκεια ταξιδιού!!!
• Επτά διανυκτερεύσεις (και όχι έξι, όπως άλλα οκταήμερα προγράμματα) σε
επιλεγμένα ξενοδοχεία
• Ξενάγηση στο Ρέικιαβικ και είσοδος στο περίφημο Περλ (Pearl) με το πλανητάριο
και το μουσείο
• Ανακαλύπτουμε τον "Χρυσό Κύκλο" και τον "Διαμαντένιο Κύκλο της Βόρειας
Ισλανδίας"
• Είσοδος στο Εθνικό Πάρκο Θίνγκβελιρ και στην φάρμα-λαογραφικό μουσείο
Γκλαουμπάερ
• Snowmobiles στον επιβλητικό παγετώνα Λάνγκγιοκουλ
• Είσοδος στο σπήλαιο του παγετώνα - μια σπάνια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη
• Επίσκεψη στο Dyrholaey View Point, την τεράστια αψίδα λάβας που υψώνεται
στη θάλασσα
• Επίσκεψη στην περίφημη Μαύρη Παραλία Ρεϊνισφιάρα με την κατάμαυρη
ηφαιστειακή άμμο και τους εντυπωσιακούς πολυεδρικούς βασαλτικούς
σχηματισμούς
• Εισιτήριο του αμφίβιου οχήματος στην λίμνη Γιόκουλσαρλον
• Επίσκεψη στο Μποργκαρφιορντούρ, την "πρωτεύουσα των πάφινς (puffins)"
• Επίσκεψη στο φαράγγι Στουντλαγκίλ - έναν από τους πιο όμορφους κρυμμένους
θησαυρούς της χώρας με τους σπάνιους σχηματισμούς στηλών βασάλτη
• Εισιτήριο της Κρουαζιέρας για παρατήρηση φαλαινών
• Αντικρίζουμε μεγαλοπρεπείς και πανέμορφους καταρράκτες, όπως ο χρυσός
καταρράκτης Γκούλφος, ο Σκόγκαφος, ο Σέλγιαλαντσφος, ο Ντέττιφος και ο
καταρράκτης των θεών Γκόνταφος
• Θαυμάζουμε εξωπραγματικά τοπία και μοναδικά γεωφυσικά φαινόμενα, όπως
τους θερμοπίδακες Geyser και Strokkur, τη λίμνη Μιβάτν με το αλλόκοτο σχήμα
της, το παγετωνικό φαράγγι Άσμπουργκι, το γεωθερμικό πεδίο Χβερίρ με τη
ζέουσα λάσπη, τις θερμές πηγές και τα φουμαρόλια, την απόκοσμη περιοχή
Νάμασκαρντ, καθώς τους παράξενους σχηματισμούς της λάβας στο
Ντιμουμποργκίρ
• Είσοδος στην Mπλου Λαγκούν με τα ιαματικά νερά (παρέχονται παντόφλες και πετσέτα)
• Φόροι διαμονής στα ξενοδοχεία (City Taxes) και Check Points, όπου απαιτούνται
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
• Ημιδιατροφή στην επαρχία και ένα παραδοσιακό δείπνο στο Viking Village κοντά
στο Ρέικιαβικ
• Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας.
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ΝΕΟ

ΦΙΝΛΑΝΔΊΑ

Στην καρδιά των Χιλίων Λιμνών
Ελσίνκι, Μίκκελι, Σαβονλίννα, Κρουαζιέρα με παραδοσιακό ατμόπλοιο στην λίμνη Σάιμαα, Βάρκαους, Γιουβάσκιλα, Τάμπερε,
Νόκια, Σναππερτούνα: Μεσαιωνικό κάστρο Ράσεμποργκ, Υπαίθριο μουσείο Φορνγκάρντεν
Η Φινλανδία βρίσκεται ανάμεσα στη Σουηδία (δυτικά), τη Νορβηγία (βορειοδυτικά) και τη Ρωσία (ανατολικά). Βρέχεται από τον Βοθνικό κόλπο (δυτικά) και τη Βαλτική θάλασσα
(νότια). Πρωτεύουσα του κράτους είναι το Ελσίνκι και δεύτερη μεγαλύτερη πόλη το Τάμπερε. Στην χώρα ανήκει μεγάλο πλήθος μικρών και μεγάλων νησιών, ενώ οι ακτές της
παρουσιάζουν βαθιά κόλπωση. Το κύριο χαρακτηριστικό του Φινλανδικού τοπίου είναι οι χιλιάδες λίμνες, που καλύπτουν το 10% του εδάφους στο νότιο κυρίως τμήμα της
χώρας - γι΄ αυτό και η Φινλανδία ονομάζεται "η χώρα των Χιλίων Λιμνών" (Σάιμαα, Ίναρι κ.ά.). Το δεύτερο από τα κύρια χαρακτηριστικά του Φινλανδικού τοπίου είναι το
μεγάλο βόρειο δάσος των κωνοφόρων. Πεύκα, σημύδες, έλατα κλπ. καλύπτουν τα 2/3 της έκτασης της χώρας. Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί σε περιοχές της Φινλανδίας, όπου
πρωταγωνιστής είναι τα εκπληκτικής ομορφιάς φυσικά τοπία!!!
1η μέρα: Αθήνα - Ελσίνκι - Μίκκελι - Σαβονλίννα, Ξενάγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Φινλανδίας, το Ελσίνκι.
Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση με προορισμό την Σαβονλίννα (Savonlinna).
Κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας θα κάνουμε μια στάση στην πόλη Μίκκελι (Mikkeli),
στην οποία βρισκόταν το αρχηγείο των Φινλανδικών ενόπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια
του Β΄ παγκοσμίου πολέμου. Σήμερα η πόλη αποτελεί σημαντικό καλοκαιρινό θέρετρο για
τους Φινλανδούς, με πολλές εξοχικές κατοικίες στις όχθες της λίμνης. Συνεχίζουμε για την
Σαβονλίννα, την "πρωτεύουσα της Σάιμαα", όπως επονομάζεται, καθώς η πόλη βρίσκεται
στην καρδιά της περιοχής που καταλαμβάνει η λίμνη Σάιμαα (Saimaa), η μεγαλύτερη της
χώρας και μια από τις μεγαλύτερες λίμνες γλυκού νερού της Ευρώπης. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και περίπατος στην γραφική παλιά πόλη με τα υπέροχα ξύλινα σπιτάκια, που θα
μας μεταφέρει σε μιαν άλλη εποχή. Στο τέλος της οδού Λινανκάτου θα έχουμε την ευκαιρία
να θαυμάσουμε και να φωτογραφίσουμε το επιβλητικό μεσαιωνικό κάστρο Ολαφινλίννα
(του Αγίου Όλαφ) - σήμα κατατεθέν της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Σαβονλίννα - Κρουαζιέρα με ατμόπλοιο στη λίμνη - Βάρκαους - Γιουβάσκιλα,
Ξενάγηση
Σήμερα το πρωί θα επιβιβαστούμε σε παραδοσιακό ατμόπλοιο και θα απολαύσουμε μια
2ωρη κρουαζιέρα στα κρυστάλλινα νερά της λίμνης Σάιμαα με τα χιλιάδες νησάκια και
τα εκπληκτικά τοπία, έχοντας την ευκαιρία να φωτογραφίσουμε το κάστρο Ολαφινλίννα
εν πλω. Μετά το τέλος της κρουαζιέρας θα αναχωρήσουμε οδικώς για την Γιουβάσκιλα
(Jyväskylä), με μια σύντομη στάση στο Βάρκαους (Varkaus), που βρίσκεται στο στενό μεταξύ
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των δύο τμημάτων της λίμνης Σάιμαα. Άφιξη στην Γιουβάσκιλα, την πόλη που φιλοξενεί το
"Ράλυ των Χιλίων Λιμνών" (Neste Oil Rally) και είναι διάσημη για τα κτίριά της, κάποια
από τα οποία είναι σχεδιασμένα από τον διάσημο Φινλανδό αρχιτέκτονα και βιομηχανικό
σχεδιαστή Άλβαρ Άαλτο. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας στην πόλη θα περάσουμε
από το Πανεπιστήμιο, θα δούμε το χαρακτηριστικό κτίριο του Δημαρχείου του Σεϊνετσάλο
(Saynatsalo Town Hall), το πάρκο Λουοντοπόλκου (Luontopolku), θα διασχίσουμε το κέντρο
της πόλης και θα καταλήξουμε στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Γιουβάσκιλα - Τάμπερε, Ξενάγηση, Νόκια
Πρωινή αναχώρηση για το Τάμπερε (Tampere), την δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της
Φινλανδίας, που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο λίμνες: τη Νασιγιάρβι και την Πουχαργιάβι.
Άφιξη και ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα σταματήσουμε στο σύμπλεγμα
μουσείων Βαπριίσκι, θα δούμε το πολιτιστικό κέντρο και το πανεπιστήμιο, θα επισκεφθούμε
τον υπέροχο γρανιτένιο Καθεδρικό ναό, τον πανέμορφο Βοτανικό κήπο Αρμπορέτουμ και
θα ανεβούμε στον Πύργο Νασινέουλα για να απολαύσουμε την υπέροχη πανοραμική θέα.
Στη συνέχεια θα μεταβούμε στα προάστια της πόλης και συγκεκριμένα στην γειτονική μικρή
βιομηχανική πόλη Νόκια, εκεί όπου γεννήθηκε το θαύμα της τηλεπικοινωνίας πριν διαδοθεί
στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστροφή και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Τάμπερε - Σναππερτούνα, Κάστρο Ράσενμποργκ, Μουσείο Φορνκάρντεν Ελσίνκι, Ξενάγηση
Αναχώρηση νωρίς σήμερα το πρωί για την Σναππερτούνα (Snappertuna), όπου φθάνοντας
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ΣΑΒΟΝΛΊΝΝΑ

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ
Βαρκάους
Γιουβάσκιλα
Σαβονλίννα
Νόκια

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Μικκέλι
Τάμπερε

ΣΟΥΗ∆ΙΑ
Ελσίνκι
Σναππερτούνα

ΕΣΘΟΝΙΑ
ΕΛΣΊΝΚΙ

∆ΑΝΙΑ

θα επισκεφθούμε το μεσαιωνικό κάστρο Ράσεμποργκ του 14ου αιώνα. Στη συνέχεια
θα περπατήσουμε στο γραφικό "Μονοπάτι των Ερωτευμένων" και θα επισκεφθούμε
το υπαίθριο Λαογραφικό μουσείο Φορνγκάρντεν (Forngården Folk Museum) με τα
παραδοσιακά κτίσματα (το παλαιότερο είναι του 1713), που μας δείχνει τον τρόπο ζωής
των ανθρώπων σε ένα αγρόκτημα της περιοχής. Συνεχίζουμε για την "Κόρη της Βαλτικής",
το Ελσίνκι. Άφιξη και ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ
άλλων την όμορφη κεντρική πλατεία, το Προεδρικό μέγαρο, το Δημαρχείο, την γρανιτένια
"Εκκλησία των Βράχων", τον Καθεδρικό ναό, την ορθόδοξη Εκκλησία και το μνημείο
του διάσημου μουσουργού της χώρας Σιμπέλιους. Δεν θα παραλείψουμε φυσικά να
επισκεφθούμε το υπέροχο Εθνικό μουσείο με εκθέματα σχετικά με τη ζωή και την ιστορία
της Φινλανδίας από την λίθινη εποχή έως σήμερα. Μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Ελσίνκι - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση επιστροφής στην Αθήνα.
Σημειώσεις: •Οι ανωτέρω εκδρομές και επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με
διαφορετική σειρά, χωρίς να παραληφθεί κάτι •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
Οι πτήσεις μας

1η μέρα

A3 764

ΑΘΗΝΑ - ΕΛΣΙΝΚΙ

10:00 - 13:45

5η μέρα

A3 765

ΕΛΣΙΝΚΙ - ΑΘΗΝΑ

14:30 - 18:05

Αναχ.: 9 Ιουλίου - 5 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ

TRAVEL TIPS:
• Απ’ ευθείας πτήσεις με AEGEAN AIRLINES για Ελσίνκι
• Κρουαζιέρα με παραδοσιακό ατμόπλοιο στη Σαβονλίννα, για να απολαύσουμε
το πιο όμορφο τοπίο της λίμνης Σάιμαα και να φωτογραφήσουμε το κάστρο της
πόλης πανοραμικά
• Επίσκεψη στο καλοκαιρινό θέρετρο Μίκκελι, με πολλές εξοχικές κατοικίες στις
όχθες της λίμνης
• Επίσκεψη στο πιο αυθεντικό πολύ-φωτογραφημένο μεσαιωνικό κάστρο
Ράσενμποργκ
• Περίπατος στο γραφικό "Μονοπάτι των Ερωτευμένων"
• Επίσκεψη στο υπαίθριο μουσείο Φορνγκάρντεν
• Περιήγηση στην Γιουβάσκιλα, με πολλά κτίρια σχεδιασμένα από τον διάσημο
Φινλανδό αρχιτέκτονα Άλβαρ Άαλτο
• Επίσκεψη στον υπέροχο γρανιτένιο Καθεδρικό ναό του Τάμπερε
• Επίσκεψη στον πανέμορφο Βοτανικό κήπο Αρμπορέτουμ
• Επίσκεψη στον πύργο Νασινέουλα για να απολαύσουμε από το παρατηρητήριο
την υπέροχη θέα στην καρδιά των Χιλίων Λιμνών
• Επίσκεψη στη Νόκια, εκεί από όπου ξεκίνησε το θαύμα της τηλεπικοινωνίας
• Ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Φινλανδίας, το Ελσίνκι
• Είσοδος στην Εκκλησία των Βράχων
• Επίσκεψη στο Εθνικό μουσείο της Φινλανδίας
• Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

895
745
1195

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

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΑΘΗΝΑ-ΕΛΣΙΝΚΙ-ΑΘΗΝΑ με
AEGEAN AIRLINES •Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* με πρωινό •Μεταφορές, επισκέψεις, ξεναγήσεις,
όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα •2ωρη κρουαζιέρα με παραδοσιακό ατμόπλοιο στην λίμνη
Σάιμαα •Είσοδος στον πύργο Νασινέουλα στο Τάμπερε •Είσοδος στο κάστρο Ράσεμποργκ
•Είσοδος στο Λαογραφικό μουσείο Φορνγκάρντεν •Είσοδος στην Εκκλησία των Βράχων στο
Ελσίνκι •Είσοδος στο Εθνικό μουσείο στο Ελσίνκι •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 Περιλαμβανόμενα •Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά •Ό,τι δεν αναγράφεται στο
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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Μαγευτικό ταξίδι στη Νορβηγία,
την γοητευτική χώρα των Βίκινγκς και των φιόρδ!!!
Ένα 7ήμερο ταξίδι σε μια από τις πιο όμορφες χώρες του κόσμου! Μια χώρα που οι φυσικές της
ομορφιές είναι ανεξάντλητες: καταρράκτες που κατακρημνίζονται από κατακόρυφους βράχους, μικρά
και μεγάλα ποτάμια, πανέμορφες λίμνες με κρυστάλλινα νερά, πυκνά πευκοδάση, δαντελωτές ακτές και
εκατοντάδες μαγευτικά φιόρδ, που σαν υδάτινες γλώσσες εισχωρούν στην ηπειρωτική χώρα. Οι γραφικές
πόλεις και τα υπέροχα χωριουδάκια που κουρνιάζουν στις παρυφές του νερού συμπληρώνουν τις
εικόνες ενός ιδιαίτερου ταξιδιού, που θα μας χαρίσει μοναδικές στιγμές και αξέχαστες εμπειρίες!

12

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΝΟΡΒΗΓΊΑ

ΤΟ ΜΑΓΕΥΤΙΚΌ ΤΑΞΊΔΙ…

1η μέρα: Αθήνα - Όσλο, Περιήγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με KLM μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το Όσλο, την πρωτεύουσα και
μεγαλύτερη πόλη της Νορβηγίας. Βρίσκεται στο νότιο τμήμα της χώρας, στον μυχό του ομώνυμου φιόρδ. Από
το 1624 έως το 1924 ονομαζόταν Χριστιανία (Christiania ή Kristiania) προς τιμήν του βασιλιά Χριστιανού Δ΄.
Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε το Κοινοβούλιο, το νεοκλασικού ρυθμού
Παλάτι, το μοντέρνο Δημαρχείο, τον γοτθικό Καθεδρικό ναό, την πανέμορφη Όπερα και το πάρκο Φρόγκνερ
με τα περίφημα γλυπτά του Γκούσταβ Βίγκελαντ από γρανίτη και σφυρηλατημένο σίδερο. Στη συνέχεια θα
μεταβούμε στο Χολμενκόλλεν (Holmenkollen) για να απολαύσουμε τη θέα από την περίφημη χιονοδρομική
εξέδρα/πύργο άλματος σκι (ski jump). Από το τέλος της δεκαετίας του 1800 το Χολμενκόλλεν και η γύρω
περιοχή προσελκύουν κάθε χειμώνα πολλούς, κυρίως Νορβηγούς, λάτρεις του σκι. Ο πρώτος διαγωνισμός για
άλματα σκι στο Χολμενκόλλεν πραγματοποιήθηκε το 1892 μπροστά σε πλήθος 12.000 ανθρώπων. Επίσκεψη
στο μουσείο του σκι (εισιτήρια πληρωμένα και προ-κρατημένα), που λειτουργεί από το 1923 και είναι το
παλαιότερο του είδους του. Μεταφορά και τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο SCANDIC SOLLI ή παρόμοιο.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Όσλο, Μουσείο Πλοίων των Βίκινγκς, Μουσείο Φραμ και Μουσείο Κον-Τίκι
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας θα μεταβούμε στην κοντινή χερσόνησο Bygdøy, που φιλοξενεί τα
κυριότερα μουσεία του Όσλο (εισιτήρια πληρωμένα και προ-κρατημένα).
Εκεί θα επισκεφθούμε το πολύ σημαντικό στο είδος του μουσείο Πλοίων των Βίκινγκς, όπου εκτίθενται
διάσημα πλοία των σπουδαίων αυτών θαλασσοπόρων και πολεμιστών, που αποδεικνύουν τις ναυπηγικές
και τις κατακτητικές τους ικανότητες, αντικείμενα καθημερινής χρήσης, εργαλεία, οικιακά σκεύη, έλκηθρα κλπ.
Στο μουσείο Φραμ (Fram: "Εμπρός") θα μάθουμε την ιστορία της νορβηγικής εξερεύνησης του βόρειου και
του νότιου πόλου μεταξύ των ετών 1893 και 1912 από τους εξερευνητές Φρίντγιοφ Νάνσεν (Fridtjof Nansen),
Όττο Σβέρντραπ (Otto Sverdrup) και Ρόαλντ Άμουνδσεν (Roald Amundsen), ο οποίος ηγήθηκε της Ανταρκτικής
αποστολής - η πρώτη που έφθασε στον γεωγραφικό Νότιο Πόλο στις 14 Δεκεμβρίου 1911, πέντε εβδομάδες
πριν τον Βρετανό Ρόμπερτ Φάλκον Σκοτ. Το Φραμ ναυπηγήθηκε το 1892, έχει μήκος 39 μέτρα και πλάτος 11
μέτρα. Είναι το ισχυρότερο ξύλινο παγοθραυστικό που κατασκευάστηκε ποτέ και αυτό που έφθασε βορειότερα
(85° 57' βόρειο γεωγραφικό πλάτος) και νοτιότερα (78° 41' νότιο γεωγραφικό πλάτος) από κάθε άλλο του είδους
του. Τέλος, στο μουσείο Κον-Τίκι (Kon-Tiki) θα δούμε τα σκάφη που χρησιμοποίησε ο Νορβηγός εξερευνητής
Θορ Χέγιενταλ (Thor Heyerdahl, 1914-2002) σε μερικά από τα μεγάλα θαλάσσια ταξίδια στη σύγχρονη ιστορία.
Από τους πρωτοπόρους της πειραματικής αρχαιολογίας, ο Χέγιενταλ κατασκεύασε πιστά αντίγραφα αρχαίων
σκαφών με τα οποία έκανε πολλά ταξίδια διανύοντας τεράστιες αποστάσεις, αποδεικνύοντας ότι οι αρχαίοι
λαοί είχαν τη δυνατότητα να τα πραγματοποιήσουν. Το 1947 με το Κον-Τίκι, μια μικρή σχεδία με πανιά,
διήνυσε 8.000 χιλιόμετρα στον Ειρηνικό ξεκινώντας από το Περού και έφθασε, μετά από 101 ημέρες, στα
νησιά Τουαμότου της Γαλλικής Πολυνησίας, αποδεικνύοντας ότι οι αρχαίοι κάτοικοι του Περού μπορούσαν να
διασχίσουν τον ωκεανό με επιτυχία. Έχοντας διαπιστώσει τη χρήση σκαφών από καλάμια πάπυρου σε μέρη
απομακρυσμένα μεταξύ τους, αποφάσισε να κατασκευάσει μια βάρκα 15 μέτρων από καλάμια, στηριζόμενος
σε σχέδια από την αρχαία Αίγυπτο, και να πραγματοποιήσει με αυτήν τον διάπλου του Ατλαντικού από το
Μαρόκο μέχρι το νησί Μπαρμπάντος, αποδεικνύοντας τη δυνατότητα επαφής ανάμεσα στους κατασκευαστές
πυραμίδων της Αφρικής και της Αμερικής. Η αποστολή του Ρα Ι όμως δεν ολοκληρώθηκε, γιατί το σκάφος
καταστράφηκε λόγω κατασκευαστικών λαθών μετά από 56 ημέρες πλεύσης, μια εβδομάδα πριν φτάσει στον
στόχο του. Σε δέκα μήνες ένα νέο σκάφος, το Ρα ΙΙ, κατασκευάστηκε από έμπειρους Βολιβιανούς τεχνίτες.
Αυτή τη φορά έφθασαν στον προορισμό τους σε 57 ημέρες, μετά από μια διαδρομή 6100 χιλιομέτρων. Αυτά
και άλλα πολλά θα μάθουμε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας στα άκρως ενδιαφέροντα αυτά μουσεία του
Όσλο, που πολλές φορές παραλείπονται από τα προγράμματα λόγω κόστους.
Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσουμε το υπέροχο Όσλο και να περπατήσουμε στο περίφημο Άκερ Μπρίγκε
(Aker Brygge) με την αποβάθρα του, όπου θα βρείτε μερικά από τα καλύτερα εστιατόρια, μπαρ και νυκτερινά
κέντρα της πόλης ή στο μεσαιωνικό Φρούριο Άκερσους (Akershus). Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Όσλο - Κρίστιανσαντ - Στάβανγκερ
Η σημερινή μέρα είναι η μεγαλύτερη του ταξιδιού μας. Ξεκινώντας από το Όσλο θα διασχίσουμε την υπέροχη
ύπαιθρο της Νορβηγίας (με τις απαραίτητες στάσεις για ξεκούραση). Θα περάσουμε μικρά και μεγάλα γραφικά
νορβηγικά χωριουδάκια, λίμνες και φιόρδ, θα σταματήσουμε στην πόλη Κρίστιανσαντ (Kristiansand) και θα
καταλήξουμε στο πανέμορφο Στάβανγκερ (Stavanger), που είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Νορβηγίας,
γνωστή και ως "Πρωτεύουσα του πετρελαίου της Ευρώπης". Περιτριγυρισμένο από όμορφα φιόρδ, βουνά
και μακριές, λευκές παραλίες, διαθέτει επίσης πολλά μουσεία και ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το παλιό
Στάβανγκερ φιλοξενεί τον καλύτερα διατηρημένο ξύλινο οικισμό της Ευρώπης. Τακτοποίηση στο κεντρικό
ξενοδοχείο COMFORT SQUARE ή παρόμοιο. Διανυκτέρευση.
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ΜΠΈΡΓΚΕΝ

4η μέρα: Στάβανγκερ - Λάουβικ - Λύσεμποτν (Κρουαζιέρα, Βράχος Πρεϊκεστόλεν)
"Σπαθιά στον Βράχο" - Στάβανγκερ, Περιήγηση
Η σημερινή μας διαδρομή θα μας φέρει στο Λάουβικ (Lauvvik), απ΄ όπου θα
επιβιβαστούμε στο πλοίο για την κρουαζιέρα μας μέχρι το Λύσεμποτν (Lysebotn),
μέσα από το μήκους 42 χιλιομέτρων φιόρδ Λίσε (Lysefjord), με τα απόκρημνα
γρανιτένια "τείχη" του να υψώνονται σχεδόν κάθετα, φθάνοντας έως και τα
1.000 μέτρα (εισιτήρια πληρωμένα και προ-κρατημένα). Κατά τη διάρκεια της
υπέροχης αυτής κρουαζιέρας θα αντικρίσουμε και τον περίφημο, επιβλητικό βράχο
Πρεϊκεστόλεν (Preikestolen ή αλλιώς Pulpit Rock, δηλαδή βράχος-άμβωνας εξαιτίας
του σχήματός του), με την σχεδόν επίπεδη κορυφή του, που υψώνεται 604 μέτρα
πάνω από το φιόρδ.
Κατά την επιστροφή μας στο Στάβανγκερ θα δούμε το μνημείο "Σπαθιά στον
Βράχο" (Sverd i fjell), που αποτελείται από τρία τεράστια μπρούτζινα σπαθιά ύψους
σχεδόν 10 μέτρα. Τα δύο εξ αυτών αντιπροσωπεύουν την ειρήνη και την ενότητα. Το
τρίτο και μεγαλύτερο αντιπροσωπεύει το σπαθί του ίδιου του "Χάραλντ του Δίκαιου",
που ένωσε την Νορβηγία σε ένα ενιαίο βασίλειο το 872 μ.Χ. Άφιξη και περιήγηση
στο Στάβανγκερ, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την παλιά πόλη με τα
περισσότερα από 170 ξύλινα σπίτια από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τις αρχές του
20ου αιώνα. Όλα αυτά τα σπίτια στο κέντρο της πόλης κατοικούνται και διατηρούνται
πάντα όμορφα. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Στάβανγκερ - Μπέργκεν (Διαδρομές οδικές & εν πλω)
Φέρρυ-μποτ: Sandvikvåg → Halhjelm και Mortavika → Arsvågen
Σήμερα θα απολαύσουμε μια από τις ωραιότερες και διασημότερες διαδρομές
της Νορβηγίας και μια από τις πιο ενδιαφέρουσες του κόσμου: την εκπληκτική
διαδρομή από το Στάβανγκερ στο Μπέργκεν, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της
Νορβηγίας. Διασχίζοντας μαγευτικά Σκανδιναβικά τοπία κατά μήκος του Ατλαντικού
ωκεανού, οι καταρράκτες, τα ποτάμια, οι λίμνες, τα φιόρδ, οι δαντελωτές ακτές και
τα μικρά υπέροχα χωριουδάκια θα μας προσφέρουν εικόνες ανείπωτης ομορφιάς.
Την διαδρομή μας αυτή θα την πραγματοποιήσουμε οδικώς και εν πλω. Άφιξη στο
κουκλίστικο Μπέργκεν, το "στολίδι της Βόρειας Θάλασσας", την "πύλη των φιόρδ",
την "πόλη των επτά βουνών", την "πόλη της βροχής", το "πράσινο λιβάδι ανάμεσα στα
βουνά". Διαλέξτε όποιο όνομα σας αρέσει. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας θα
δούμε το πάρκο της πόλης, θα θαυμάσουμε εξωτερικά το παλάτι του βασιλιά Χάακον
(Haakon) του 13ου αιώνα, τον πύργο Ρόζενκραντς (Rozencrantz) του 1560, καθώς
και την αίθουσα συναυλιών Γκρηγκ (Grieghall), που φέρει το όνομα του συνθέτη
Έντβαρντ Γκρηγκ (Edvard Grieg), ο οποίος είχε γεννηθεί στο Μπέργκεν και διετέλεσε
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μουσικός διευθυντής της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της πόλης από το 1880 έως το
1882. Θα επισκεφθούμε επίσης την πολύβουη και παγκοσμίως γνωστή ψαραγορά
του Μπέργκεν, καθώς και την αγορά των λουλουδιών. Στη συνέχεια θα γνωρίσουμε
το παλιό τμήμα της πόλης, τις αποβάθρες της συνοικίας Μπρίγκεν (Bryggen), έδρα
των εμπόρων της Χανσεατικής Ένωσης του 13ου αιώνα, που αποτελεί μνημείο
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Θα περπατήσουμε στα γραφικά σοκάκια
και θα δούμε τα πολύχρωμα ξύλινα σπιτάκια με τα έντονα χρώματα, τις οξυκόρυφες
στέγες και τα λουλούδια στα πρεβάζια, που σήμερα φιλοξενούν καταστήματα
σουβενίρ, κομψές μπουτίκ, γκαλερί, μπαρ, καφέ και παραδοσιακά εστιατόρια.
Τέλος, με το παραδοσιακό τελεφερίκ που κινείται σε ράγες (Φλοϊμπάνεν/Fløibanen)
θα ανεβούμε στον ύψους 320 μέτρων λόφο Φλόιγεν (Fløyen) για να απολαύσουμε
την πανοραμική θέα της πόλης που κόβει την ανάσα (εισιτήρια πληρωμένα και
προ-κρατημένα). Τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο SCANDIC BERGEN CITY
ή παρόμοιο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Μπέργκεν - Κοιλάδα των Βίκινγκς - Γκουντβάγκεν - Κρουαζιέρα στο
Σόγκνεφιορδ - Φλαμ - Μύρνταλ - Βος (Οδικώς, πλοίο, τραίνο)
Μια καινούργια συναρπαστική μέρα ξεκινάει σήμερα. Θα αναχωρήσουμε από το
Μπέργκεν, ακολουθώντας μια από τις πιο γραφικές διαδρομές παγκοσμίως για να
φθάσουμε στο Γκουντβάγκεν (Gudvangen). Θα επισκεφθούμε την κοιλάδα των Βίκινγκς
(Viking Valley, εισιτήρια πληρωμένα και προ-κρατημένα) και θα επιβιβαστούμε στο
πλοίο που θα μας οδηγήσει σε ένα από τα ομορφότερα και μεγαλύτερα φιόρδ της
Νορβηγίας, το Σόγκνεφιορδ, για την υπέροχη δίωρη κρουαζιέρα μας (εισιτήρια
πληρωμένα και προ-κρατημένα). Φθάνουμε στο γραφικό χωριό Φλαμ (Flåm) και
επιβιβαζόμαστε στον οδοντωτό σιδηρόδρομο για μια από τις πιο όμορφες διαδρομές
του κόσμου, μέχρι το μοναχικό βουνό Μύρνταλ (Myrdal, εισιτήρια πληρωμένα και
προ-κρατημένα). Η περιπέτεια συνεχίζεται με μία ακόμα διαδρομή με τραίνο, που θα
μας μεταφέρει στο χωριό Βος (Voss), γνωστό για το περίφημο εμφιαλωμένο νερό που
προέρχεται από μια αρτεσιανή πηγή (εισιτήρια πληρωμένα και προ-κρατημένα).
Κατά την επιστροφή μας στο Μπέργκεν θα επισκεφθούμε το Factory Outlet DALE με
τα γνωστά νορβηγικά πλεκτά. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Μπέργκεν - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος το πρωί για να κάνετε βόλτες και να βιώσετε την καθημερινή ζωή
σε μια τις πιο όμορφες πόλεις της Ευρώπης. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το
Ενυδρείο του Μπέργκεν, ένα από τα πιο πλούσια ενυδρεία της Ευρώπης, με χιλιάδες
είδη θαλάσσιας ζωής, όπου μπορεί να δει κανείς πιγκουίνους, φώκιες, θαλάσσιους
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ελέφαντες κλπ. Το μεσημέρι θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο και θα επιβιβαστούμε
στην πτήση μας για την Αθήνα.
Σημειώσεις: •Η ροή των εκδρομών, ξεναγήσεων, επισκέψεων ενδέχεται να αλλάζει
για την καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος (κυρίως λόγω των αργιών) •Η
παρατήρηση φυσικών και άλλων φαινομένων είναι άμεσα συνδεδεμένο από τις
καιρικές συνθήκες (ορατότητα, καθαρός ουρανός κλπ) •Τελικό πρόγραμμα με το
ενημερωτικό σας.

Οι πτήσεις μας
για όλες τις
αναχωρήσεις

1η μέρα

7η μέρα

KL 1572

ΑΘΗΝΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

06:00 - 08:30

KL 1143

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΟΣΛΟ

09:20 - 11:05

KL 1190

ΜΠΕΡΓΚΕΝ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

17:40 - 19:25

KL 1581

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ

20:55 - 01:10

Αναχ.: 21/7, 4, 18/8 - 7 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο

999

3ο άτομο έως 12 ετών

899

Μονόκλινο

1299

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων,
Φόροι διαμονής στα ξενοδοχεία, εάν και όπου
απαιτούνται (City Taxes): + € 400. Επιβάρυνση
από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140
με AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα).

ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ
Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΟΣΛΟ, ΜΠΕΡΓΚΕΝ-ΑΘΗΝΑ
μέσω ενδιάμεσου σταθμού με KLM •Έξι διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα κεντρικά
ξενοδοχεία στο Όσλο (2), στο Στάνβαγκερ (2) και στο Μπέργκεν (2) σε standard
δωμάτια •Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά •Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές βάσει
προγράμματος, με το κόστος των εισόδων όπου απαιτούνται •Εμπειρότατος
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, χώρους επίσκεψης και
λοιπά αξιοθέατα, πέραν των αναγραφόμενων στο αναλυτικό πρόγραμμα (το κόστος
των οποίων περιλαμβάνεται στην τιμή) •Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα •Ό,τι δεν
αναγράφεται στο πρόγραμμα.

TRAVEL TIPS:
• Εξαιρετικές πτήσεις με KLM - πρωινή αναχώρηση από την Αθήνα και
απογευματινή από το
• Μπέργκεν - ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο στην χώρα
• Λεπτομερής ξενάγηση στην πόλη του Όσλο και όχι απλό πέρασμα, όπως
σε άλλα προγράμματα
• Επίσκεψη στην περίφημη χιονοδρομική εξέδρα του Χολμενκόλλεν και είσοδος
στο μουσείο του σκι (εισιτήρια πληρωμένα και προ-κρατημένα), που λειτουργεί
από το 1923 και είναι το παλαιότερο του είδους του
• Επίσκεψη στα τρία σημαντικότερα μουσεία του Όσλο, που συνήθως παραλείπονται
από τα προγράμματα λόγω κόστους: Μουσείο Πλοίων των Βίκινγκς, Μουσείο Φραμ
και Μουσείο Κον-Τίκι (εισιτήρια πληρωμένα και προ-κρατημένα)
• Διασχίζουμε μαγευτικά Σκανδιναβικά τοπία κατά μήκος του Ατλαντικού ωκεανού
• Κρουαζιέρα στο υπέροχο φιόρδ Λίσε (Lysefjord), κατά τη διάρκεια της οποίας θα
αντικρίσουμε τον επιβλητικό βράχο Πρεϊκεστόλεν (εισιτήρια πληρωμένα και προ-κρατημένα)
• Επίσκεψη στο μνημείο "Σπαθιά στον Βράχο"
• Ξενάγηση στο πανέμορφο Στάβανγκερ με τον καλύτερα διατηρημένο ξύλινο
οικισμό της Ευρώπης
• Απολαμβάνουμε μια από τις ωραιότερες διαδρομές της Νορβηγίας και μια από
τις πιο ενδιαφέρουσες του κόσμου: την ασύλληπτης ομορφιάς διαδρομή από το
Στάβανγκερ στο Μπέργκεν!!!
• Φέρρυ-μποτ από Sandvikvåg σε Halhjelm (εισιτήρια πληρωμένα και
προ-κρατημένα)
• Φέρρυ-μποτ από Mortavika σε Arsvågen (εισιτήρια πληρωμένα και
προ-κρατημένα)
• Ξενάγηση στο κουκλίστικο Μπέργκεν και επαρκής χρόνος για να χαρούμε την πόλη
• Ανάβαση με το παραδοσιακό τελεφερίκ στον ύψους 320 μέτρων λόφο Φλόιγεν (Fløyen)
• (εισιτήρια πληρωμένα και προ-κρατημένα)
• Επίσκεψη στην Κοιλάδα των Βίκινγκς (Viking Valley, εισιτήρια πληρωμένα και
προ-κρατημένα)
• Κρουαζιέρα στο Σόγκνεφιορδ, ένα από τα ομορφότερα και μεγαλύτερα φιόρδ της Νορβηγίας
• (εισιτήρια πληρωμένα και προ-κρατημένα)
• Διαδρομή με τραίνο από το Φλαμ μέχρι το μοναχικό βουνό Μύρνταλ - μια από τις
ομορφότερες διαδρομές του κόσμου (εισιτήρια πληρωμένα και προ-κρατημένα)
• Διαδρομή με τραίνο από το Φλαμ στο Βος (εισιτήρια πληρωμένα και προ-κρατημένα)
• Έξι διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα κεντρικά ξενοδοχεία στις τρεις μεγαλύτερες και
σημαντικότερες πόλεις της Νορβηγίας (Όσλο, Μπέργκεν, Στάβανγκερ) με αναλυτικές
ξεναγήσεις και επισκέψεις σημαντικών μουσείων και όχι σε αδιάφορες πόλεις και
χωριά, όπως σε άλλα προγράμματα, για μείωση κόστους
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
• Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
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ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΈΣ

Πρωτεύουσες και Νορβηγικά Φιόρδ
Κοπεγχάγη, Όσλο, Μπέργκεν, Σόγκνεφιορδ, Στοκχόλμη, Ελσίνκι, (Ταλίν)
1η μέρα: Αθήνα - Κοπεγχάγη, Ξενάγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και απ΄ ευθείας πτήση για την
πανέμορφη πρωτεύουσα της Δανίας, την Κοπεγχάγη με
AEGEAN. Άφιξη και ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της
οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων το εντυπωσιακό Δημαρχείο,
το παλάτι Αμαλίενμποργκ, την Όπερα, το άγαλμα του βασιλιά
Φρειδερίκου Ε΄, το σπίτι όπου έζησε ο μεγάλος παραμυθάς
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν κ.ά. Μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφθείτε
το διάσημο θεματικό πάρκο Τίβολι (έξοδα ατομικά).
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Κοπεγχάγη - Όσλο (Εν πλω)
Πρωινό ελεύθερο. Το μεσημέρι θα επιβιβαστούμε στο
κρουαζιερόπλοιο της ναυτιλιακής εταιρείας DFDS Seaways
(www.dfdsseaways.com) με προορισμό την πρωτεύουσα και
την μεγαλύτερη πόλη της Νορβηγίας, το Όσλο. Με ένα πλούσιο
μπουφέ δείπνο και τις ανέσεις του κρουαζιερόπλοιου, θα
πλεύσουμε προς το Όσλο, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της
χώρας, στον μυχό του ομώνυμου φιόρδ. Από το 1624 έως το
1924 η πόλη ονομαζόταν Χριστιανία (Christiania ή Kristiania)
προς τιμήν του βασιλιά Χριστιανού Δ΄. Διανυκτέρευση εν πλω.
3η μέρα: Όσλο, Ξενάγηση
Πρόγευμα στο πλοίο και αποβίβαση στο Όσλο. Ακολουθεί
ξενάγηση στην πόλη κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε
το Κοινοβούλιο, το νεοκλασικού ρυθμού Παλάτι, το μοντέρνο
Δημαρχείο, τον γοτθικό Καθεδρικό ναό, την πανέμορφη
Όπερα, το πάρκο Φρόγκνερ με τα περίφημα γλυπτά του
Βίγκελαντ από γρανίτη και σφυρηλατημένο σίδερο, καθώς
και το πολύ σημαντικό στο είδος του μουσείο με πλοία των
Βίκινγκς, όπου εκτίθενται διάσημα πλοία των σπουδαίων
αυτών θαλασσοπόρων και πολεμιστών, που αποδεικνύουν τις
ναυπηγικές και τις κατακτητικές τους ικανότητες, αντικείμενα
καθημερινής χρήσης, εργαλεία, οικιακά σκεύη, έλκηθρα κλπ.
Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο Χολμενκόλλεν (Holmenkollen)
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για να απολαύσουμε τη θέα από την περίφημη χιονοδρομική
εξέδρα/πύργο άλματος σκι (ski jump). Από το τέλος της
δεκαετίας του 1800 το Χολμενκόλλεν και η γύρω περιοχή
προσελκύουν κάθε χειμώνα πολλούς, κυρίως Νορβηγούς,
λάτρεις του σκι. Ο πρώτος διαγωνισμός για άλματα σκι στο
Χολμενκόλλεν πραγματοποιήθηκε το 1892 μπροστά σε πλήθος
12.000 ανθρώπων. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Όσλο - Οδοντωτός Μύρνταλ-Φλαμ - Κρουαζιέρα
στο Σόγκνεφιορδ - Γκουτβάνγκεν - Μπέργκεν (Οδικώς, πλοίο,
τραίνο)
Πρωινή αναχώρηση για το Μπέργκεν ακολουθώντας μια από τις
πιο γραφικές διαδρομές παγκοσμίως. Από τον σιδηροδρομικό
σταθμό του Γκέιλο (Geilo) θα φθάσουμε στο μοναχικό
βουνό Μύρνταλ (Myrdal). Στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε
στον οδοντωτό σιδηρόδρομο του Φλαμ (Flåm), που θα μας
οδηγήσει σε ένα από τα ομορφότερα και μεγαλύτερα φιόρδ
της Νορβηγίας, το Σόγκνεφιορδ, για την υπέροχη δίωρη
κρουαζιέρα μας (εισιτήρια πληρωμένα και προ-κρατημένα).
Άφιξη στο Γκουτβάνγκεν και συνεχίζουμε οδικώς για τον
τελικό μας προορισμό, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της
Νορβηγίας, το κουκλίστικο Μπέργκεν. Άφιξη στο "στολίδι της
Βόρειας Θάλασσας", την "πύλη των φιόρδ", την "πόλη των επτά
βουνών", την "πόλη της βροχής", το "πράσινο λιβάδι ανάμεσα
στα βουνά". Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Μπέργκεν, Περιήγηση πόλης
Κατά τη διάρκεια της σημερινής πρωινής περιήγησής μας
θα γνωρίσουμε το παλιό τμήμα της πόλης, τις αποβάθρες
της συνοικίας Μπρίγκεν (Bryggen), έδρα των εμπόρων της
Χανσεατικής Ένωσης του 13ου αιώνα, που αποτελεί μνημείο
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Θα περπατήσουμε στα
γραφικά σοκάκια και θα δούμε τα πολύχρωμα ξύλινα σπιτάκια
με τα έντονα χρώματα, τις οξυκόρυφες στέγες και τα λουλούδια
στα πρεβάζια, που σήμερα φιλοξενούν καταστήματα σουβενίρ,

κομψές μπουτίκ, γκαλερί, μπαρ, καφέ και παραδοσιακά
εστιατόρια. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την πολύβουη και
παγκοσμίως γνωστή ψαραγορά του Μπέργκεν και τέλος, με το
παραδοσιακό τελεφερίκ που κινείται σε ράγες (Φλοϊμπάνεν/
Fløibanen) θα ανεβούμε στον ύψους 320 μέτρων λόφο Φλόιγεν
(Fløyen) για να απολαύσουμε την πανοραμική θέα της πόλης
που πραγματικά κόβει την ανάσα (έξοδα ατομικά). Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Μπέργκεν - Στοκχόλμη / Πτήση, Ξενάγηση, Ανάκτορο
Ντρότνινγκχολμ, Δημαρχείο της Στοκχόλμης
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πρωινή πτήση για την
εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής πρωτεύουσα της Σουηδίας, την
Στοκχόλμη, που είναι κτισμένη πάνω σε δεκάδες νησάκια.
Άφιξη και ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας
θα επισκεφθούμε το μουσείο του πολεμικού πλοίου Βάσα, που
βυθίστηκε στο παρθενικό του ταξίδι το 1628 και ανασύρθηκε
από τον βυθό της θάλασσας μετά από 333 χρόνια (έξοδα
ατομικά). Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην παλιά πόλη
Gamla Stan, την ομορφότερη μεσαιωνική πόλη της Βόρειας
Ευρώπης και θα δούμε το Ανάκτορο, το Κοινοβούλιο, τον
επιβλητικό Καθεδρικό ναό και το μουσείο Νόμπελ, αφιερωμένο
στο ομώνυμο βραβείο και τον εμπνευστή του Άλφρεντ Νόμπελ.
Ακολούθως θα αναχωρήσουμε για το μπαρόκ ανάκτορο
Ντρότνινγκχολμ (Drottningholm), που βρίσκεται στις όχθες της
λίμνης Μέλαρεν (Mälaren) στα περίχωρα της Στοκχόλμης. Είναι
η σημερινή κατοικία της βασιλικής οικογένειας και αποτελεί
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μπορείτε
να επισκεφθείτε το παλάτι ή να απολαύσετε έναν καφέ με θέα
την πανέμορφη λίμνη. Τέλος, θα επισκεφθούμε (προαιρετικά)
το Δημαρχείο της Στοκχόλμης, το Εθνικό Σύμβολο της χώρας.
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Στοκχόλμη, Ελεύθερη μέρα
Ελεύθερη μέρα στην Στοκχόλμη για βόλτες και περαιτέρω
εξερεύνηση της πόλης. Περιπλανηθείτε στα λιθόστρωτα
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δρομάκια της παλιάς πόλης που οδηγούν στην περίφημη πλατεία Stortorget με τα πολύχρωμα
κτίρια, θαυμάστε τις γραφικές γέφυρες που στολίζουν τα πολυάριθμα κανάλια και χαλαρώστε
σε κάποιο από τα χαριτωμένα καφέ. Επίσης, μπορείτε να επισκεφθείτε το τεράστιο υπαίθριο
μουσείο Σκάνσεν (έξοδα ατομικά) με τον ζωολογικό του κήπο, πάρκα και κτίρια της σουηδικής
επαρχίας σε μικρογραφία (εκκλησίες, σπίτια, μαγαζιά κλπ.) - ένα ιδανικό μέρος για να γνωρίσει
κανείς την ιστορία και τις παραδόσεις της χώρας.
8η μέρα: Στοκχόλμη - Ελσίνκι (Εν πλω)
Πρωινό ελεύθερο. Το μεσημέρι θα επιβιβαστούμε στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο της TallinkSilja (www.tallinksilja.com) με προορισμό την πανέμορφη πρωτεύουσα της Φινλανδίας, το
Ελσίνκι. Διανυκτέρευση εν πλω.
9η μέρα: Ελσίνκι, Ξενάγηση, Προαιρετική εκδρομή στο Ταλίν
Πρόγευμα στο πλοίο, αποβίβαση και περιήγηση στην γοητευτική "κόρη της Βαλτικής", όπως
αποκαλούν το Ελσίνκι, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την κεντρική πλατεία της
Γερουσίας, τον ορθόδοξο ναό Ουσπένσκι, το Προεδρικό Μέγαρο, την Εθνική Βιβλιοθήκη, τον
εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής Σιδηροδρομικό Σταθμό, τη Βουλή, το Εθνικό Μουσείο, το πάρκο
Σιμπέλιους και θα περιδιαβούμε στις παραδοσιακές υπαίθριες αγορές της πόλης. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Για όσους επιθυμούν και εάν ο χρόνος το επιτρέπει, προτείνουμε μια
προαιρετική εκδρομή και περιήγηση στην πρωτεύουσα της Εσθονίας, το Ταλίν (έξοδα ατομικά)
μια πόλη της οποίας το ιστορικό κέντρο μοιάζει να είναι βγαλμένο από παραμύθι. Επιστροφή
στο Ελσίνκι. Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Ελσίνκι - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος το πρωί, μέχρι την ώρα της αναχώρησης για το αεροδρόμιο και την επιβίβαση
στην πτήση μας για την Αθήνα.
Σημειώσεις: •Η διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο συνεπάγεται και μονόκλινη καμπίνα •Οι
ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς
να παραλειφθεί κάτι •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Οι πτήσεις μας
για όλες τις
αναχωρήσεις

1η μέρα

Α3 750

ΑΘΗΝΑ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

08:15΄ - 10:35΄

6η μέρα

SK 898

ΜΠΕΡΓΚΕΝ - ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ

10:35΄ - 11:55΄

10η μέρα

Α3 765

ΕΛΣΙΝΚΙ - ΑΘΗΝΑ

14:30΄ - 18:05΄

Αναχ.: 15, 29 Αυγούστου - 10 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

1650
1455
2350

ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων: + € 350. Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70
και από άλλες πόλεις: € 140 με AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα).
Επιβαρύνσεις καμπινών κατ΄ άτομο: 4κλινη εξωτερική € 40| 3κλινη εξωτερική € 50 | 2κλινη εξωτερική € 80

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, ΕΛΣΙΝΚΙ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN
AIRLINES •Αεροπορικά εισιτήρια ΜΠΕΡΓΚΕΝ-ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ με SKANDINAVIAN •Επτά
διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* •Δύο διανυκτερεύσεις στα κρουαζιερόπλοια της
TALLINKSILJA & DFDS Seaways σε δίκλινες εσωτερικές καμπίνες •Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά
στα ξενοδοχεία και στα πλοία •Ένα δείπνο εν πλω κατά τη διαδρομή Κοπεγχάγη-Όσλο στο πλοίο
της DFDS •Ένα δείπνο εν πλω κατά τη διαδρομή Στοκχόλμη-Ελσίνκι στο πλοίο της SILJA LINES
•Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές βάσει προγράμματος •Εισιτήριο τραίνου FLAM RAILWAY
για τη διαδρομή Γκέιλο-Μύρνταλ-Φλαμ •Δίωρη κρουαζιέρα στο μεγαλύτερο φιόρδ της Νορβηγίας,
το Σόγκνεφιορδ (Φλαμ-Γκουντβάγκεν) •Αχθοφορικά μιας αποσκευής/άτομο στα πλοία DFDS &
TALLINKSILJA •Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για
τους εκδρομείς έως 75 ετών •Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων •Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
•Είσοδοι σε μουσεία και χώρους επισκέψεων •Έξοδα τελεφερίκ, πλοιαρίων κλπ., πέραν όσων
αναγράφονται στα περιλαμβανόμενα • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

TRAVEL TIPS:
• Εξαιρετικές απ΄ ευθείας πτήσεις με AEGEAN AIRLINES - πρωινή αναχώρηση από Αθήνα
για Κοπεγχάγη και βραδινή από Ελσίνκι - ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο στο ταξίδι μας
• Εσωτερική πτήση Μπέργκεν-Στοκχόλμη, αποφεύγοντας το κουραστικό οδικό τμήμα των δύο
χωρών
• Διαμονή στις πανάκριβες πρωτεύουσες και όχι σε πάμφθηνες κωμοπόλεις
• Μία διανυκτέρευση και ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Δανίας, την πανέμορφη Κοπεγχάγη
• Μία διανυκτέρευση και ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας, το Όσλο
• Επίσκεψη στο πολύ σημαντικό στο είδος του μουσείο με πλοία των Βίκινγκς
• Μια από τις ομορφότερες διαδρομές τραίνου στον κόσμο: Γκέιλο-Μύρνταλ-Φλαμ
• Δίωρη κρουαζιέρα στο μεγαλύτερο φιόρδ της Νορβηγίας, το Σόγκνεφιορδ
• Δύο διανυκτερεύσεις και ξενάγηση στο πανέμορφο και πανάκριβο Μπέργκεν
• Δύο διανυκτερεύσεις στην πρωτεύουσα της Σουηδίας, την Στοκχόλμη
• Επίσκεψη στο μουσείο του πολεμικού πλοίου Βάσα, που βυθίστηκε στο παρθενικό του
ταξίδι το 1628 και ανασύρθηκε από τον βυθό της θάλασσας μετά από 333 χρόνια
• Επίσκεψη στο μπαρόκ ανάκτορο Ντρότνινγκχολμ, σημερινή κατοικία της βασιλικής
οικογένειας και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και στο Δημαρχείο της
Στοκχόλμης
• Μία διανυκτέρευση και ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Φινλανδίας, την γοητευτική "κόρη
της Βαλτικής", το Ελσίνκι
• Δυνατότητα επίσκεψης στην πρωτεύουσα της Εσθονίας, το Ταλίν, με το παραμυθένιο
ιστορικό κέντρο
• Δύο διανυκτερεύσεις σε υπερσύγχρονα κρουαζιερόπλοια με πλούσιο μπουφέ (πρόγευμα &
δείπνο) και πανέμορφες διαδρομές στο φιόρδ του Όσλο και στο αρχιπέλαγος της Στοκχόλμης
• Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
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ΒΑΛΤΙΚΈΣ ΧΏΡΕΣ

Λιθουανία - Λετονία - Εσθονία

Ένα πανοραμικός γύρος,
στη Λιθουανία, Λετονία και Εσθονία!
Ένα πανοραμικός γύρος στις τρεις σχετικά άγνωστες, αλλά πανέμορφες και πολύ ενδιαφέρουσες, χώρες Λιθουανία,
Λετονία και Εσθονία.
Η γραφική πρωτεύουσα Βίλνιους, το ιστορικό Τρακάι, η "αληθινή καρδιά" της χώρας Κάουνας και ο Λόφος των
Σταυρών στην Λιθουανία, η ζωντανή μητρόπολη Ρίγα, η λουτρόπολη Γιούρμαλα, το ξακουστό παλάτι Ρούνταλε, η
Σιγκούλντα με το εντυπωσιακό κάστρο Τουράιντα και τη Σπηλιά του "Καλού Ανθρώπου" στην Λετονία και τέλος, η
"βασίλισσα της Βαλτικής" Ταλίν, η θερινή πρωτεύουσα Παρνού και η πανεπιστημιούπολη Ταρτού στην Εσθονία,
αποτελούν τους βασικούς σταθμούς του οδοιπορικού μας σε αυτό το κομμάτι της Ευρώπης που βρέχεται από τη
Βαλτική Θάλασσα.
Οι εξασφαλισμένες αναχωρήσεις, η οκταήμερη διάρκεια του ταξιδιού, οι επισκέψεις σε πάρα πολλά αξιοθέατα,
μερικά από τα οποία για πρώτη φορά περιλαμβάνονται σε ελληνικά προγράμματα (με το εισιτήριο εισόδου εντός
της τιμής), οι διπλωματούχοι τοπικοί ξεναγοί, οι εμπειρότατοι αρχηγοί μας και η γνωστή ποιότητα Manessis,
εγγυώνται ένα καθ΄ όλα άψογο ταξίδι!
1η μέρα: Αθήνα - Ρίγα - Βίλνιους
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AIR BALTIC για την γοητευτική πρωτεύουσα της Λετονίας, τη
Ρίγα. Ακολουθώντας μια μαγευτική διαδρομή, φθάνουμε στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, το Βίλνιους, την
μεγαλύτερη μπαρόκ παλιά πόλη της Ευρώπης και ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά και πολιτιστικά
της κέντρα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο RADISSON BLU LIETUVA VILNIUS 4* (www.radisson.com).
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Βίλνιους, Ξενάγηση - Τρακάι - Βίλνιους
Πρωινή ξενάγηση στην πόλη για να γνωρίσουμε το πανέμορφο ιστορικό της κέντρο. Θα επισκεφθούμε
την μπαρόκ εκκλησία των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, θα περπατήσουμε στα γραφικά πλακόστρωτα
δρομάκια και θα θαυμάσουμε μεταξύ άλλων τον ολόλευκο Καθεδρικό ναό, την γοτθική εκκλησία της Αγίας
Άννας, το περίτεχνο αρχιτεκτονικό συγκρότημα ενός από τα παλαιότερα Πανεπιστήμια της Ευρώπης κ.ά.
Η γνωριμία με την πόλη θα ολοκληρωθεί με την ανάβαση στον λόφο του Γκεντιμίνας χρησιμοποιώντας
το ιστορικό οδοντωτό τραινάκι της πόλης, από όπου μπορούμε να θαυμάσουμε μια θέα απαράμιλλης
ομορφιάς προς την παλιά πόλη με τα αμέτρητα καμπαναριά. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς την πιο
δημοφιλή τουριστική τοποθεσία της Λιθουανίας, την ιστορική πρωτεύουσά της Τρακάι, η οποία βρίσκεται
μέσα σε μια περιοχή απίστευτου φυσικού κάλλους - το μοναδικό στην Ευρώπη Ιστορικό Εθνικό Πάρκο και περιβάλλεται από λίμνες και δάση. Χρόνος για να ξεναγηθούμε στο επιβλητικό νησιωτικό κάστρο που
αποτέλεσε έδρα του Μεγάλου Δούκα Βιτάουτας (Vytautas) και των άλλων μεγάλων Δουκών της Λιθουανίας
κατά τον μεσαίωνα, αλλά και να απολαύσουμε, καιρού επιτρέποντος, μια βόλτα με καραβάκι στη λίμνη που
το περιβάλλει (προσφορά του γραφείου μας). Τέλος, θα κάνουμε μια στάση στην Ουζούπις, ένα "άγνωστο
κράτος" στο κέντρο της Ευρώπης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Βίλνιους - Κάουνας - Λόφος των Σταυρών - Ανάκτορο Ρούνταλε - Ρίγα
Σήμερα θα επισκεφθούμε την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Λιθουανίας, την Κάουνας, που βρίσκεται στη
συμβολή των δύο μεγαλύτερων ποταμών της χώρας και αποτελεί σημαντικό εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο
της. Επειδή την εποχή του μεσοπολέμου υπήρξε προσωρινή πρωτεύουσα, θεωρείται από τους Λιθουανούς η
"αληθινή καρδιά" της πατρίδας τους, αλλά και αθλητική της καρδιά λόγω της πασίγνωστης ομάδας Ζαλγκίρις.
Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας θα δούμε μια από τις μεγαλύτερες πλατείες της Ευρώπης με τον
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"Λευκό Κύκνο" να δεσπόζει σε αυτήν - ένα πανέμορφο αναγεννησιακό κτίριο που
χρησιμοποιήθηκε ως δικαστήριο, θησαυροφυλάκιο, φυλακή, κατοικία του τσάρου
και δημαρχείο - τον Καθεδρικό ναό των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, το σπίτι
του Περκούνας, που θεωρείται το πιο όμορφο γοτθικό κοσμικό κτίριο της πόλης
και θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στον γραφικό πεζόδρομο της παλιάς
πόλης. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της χώρας, το
μουσείο Τέχνης που είναι αφιερωμένο στον συνθέτη και ζωγράφο Μικαλόγιους
Κονσταντίνας Τσιουρλιόνις, έναν διεθνώς αναγνωρισμένο καλλιτέχνη. Στη
διαδρομή μας για την Ρίγα θα επισκεφθούμε τον περίφημο Λόφο των Σταυρών,
τον κύριο τόπο προσκυνήματος του Λιθουανικού καθολικισμού, καθώς και το
ανάκτορο Ρούνταλε, το πιο σημαντικό και ξακουστό μπαρόκ παλάτι της Λετονίας
και ένα από τα ομορφότερα της Ευρώπης. Αργά το απόγευμα θα φθάσουμε στην
Ρίγα, την μεγαλύτερη και πιο ζωντανή μητρόπολη της Βαλτικής. Η Ρίγα είναι κτισμένη
στις όχθες του ποταμού Νταουγκάβα και θεωρείται το αρχιτεκτονικό διαμάντι της
Ευρώπης: η εντυπωσιακή και ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των κτιρίων της - ένα μείγμα
μεσαιωνικών, νεοκλασικών και αρ νουβό στοιχείων - είναι το αποτέλεσμα όλων των
εποχών της πολυτάραχης ιστορίας της. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο RADISSON
BLU LATVIJA CONFERENCE & SPA 4* (www.radisson.com). Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Ρίγα, Ξενάγηση, Εκδρομή στην Γιούρμαλα, Μουσείο Αυτοκινήτου
Κατά τη διάρκεια της πρωινής μας ξενάγησης θα γνωρίσουμε την αρ νουβό συνοικία
της πόλης, με τα πιο όμορφα κτίρια αυτής της αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη. Στη
συνέχεια θα περπατήσουμε στα στενά λιθόστρωτα δρομάκια της παλιάς πόλης,
πλαισιωμένα από πανέμορφα μεσαιωνικά και ιστορικά κτίρια, για να θαυμάσουμε
τον Καθεδρικό ναό με ένα από τα μεγαλύτερα εκκλησιαστικά όργανα του κόσμου,
την εκκλησία του Αγίου Πέτρου - προστάτη της Ρίγας - το εντυπωσιακό κτίριο
των Μαυροκέφαλων με το περίτεχνο ρολόι και το Δημαρχείο. Μετά το πέρας της
ξενάγησής μας θα αναχωρήσουμε για την λουτρόπολη Γιούρμαλα, την "Ριβιέρα
της Βαλτικής" όπως αποκαλείται. Η περίτεχνη ξύλινη αρχιτεκτονική της μέσα
σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον με τεράστια δέντρα δίπλα στην απέραντη
αμμουδιά, θα μας γεμίσουν με εικόνες απαράμιλλης ομορφιάς. Στην επιστροφή θα
επισκεφθούμε το Μουσείο Αυτοκινήτου με τις διάσημες αντίκες. Χρόνος ελεύθερος
στην πανέμορφη πόλη. Απολαύστε το ρόφημά σας σε ένα από τα ευρωπαϊκού τύπου
καφέ και επισκεφθείτε την μεγαλύτερη σκεπαστή αγορά της Ευρώπης, όπου μπορείτε
να δοκιμάσετε διάφορα είδη καπνιστών ψαριών, πίτες και άλλα τοπικά προϊόντα
πίνοντας την τοπική μπύρα.
5η μέρα: Ρίγα - Σιγκούλντα/Κάστρο Τουράιντα - Σπηλιά του "Καλού Ανθρώπου" Παρνού - Ταλίν, Ξενάγηση
Πρωινή αναχώρηση για μια από τις πιο όμορφες πόλεις της χώρας, την Σιγκούλντα,
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όπου θα ξεναγηθούμε στο εντυπωσιακό κάστρο Τουράιντα - έδρα του επισκόπου,
μεσαιωνικού ηγέτη της περιοχής και των ιπποτών του - και στη γύρω περιοχή. Στη
συνέχεια θα επισκεφθούμε την σπηλιά του "Καλού Ανθρώπου", μια υπέροχη
τοποθεσία που συνοδεύεται από πλήθος θρύλων. Συνεχίζουμε για την Εσθονία, την
τρίτη χώρα της "τριλογίας" των Βαλτικών, όπως έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε
τις τρεις αυτές Χώρες. Αφού κάνουμε μια στάση το Παρνού, την θερινή πρωτεύουσα
της χώρας με τον γραφικό πεζόδρομο και την πανέμορφη εκκλησία της Αγίας
Αικατερίνης, θα φθάσουμε στην επίσημη πρωτεύουσά της, το Ταλίν, μια πόλη της
οποίας το ιστορικό κέντρο μοιάζει να είναι βγαλμένο από παραμύθι.
Άφιξη και ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε το τεράστιο
πάρκο Καντριόργκ (Kadriorg), το οποίο είχε σχεδιάσει ο Μεγάλος Πέτρος για τη
γυναίκα του Αικατερίνη. Αφού θαυμάσουμε το μπαρόκ πρώην θερινό ανάκτορό
τους - σήμερα μουσείο Ευρωπαϊκής τέχνης - συνεχίζουμε προς το Song Festival
Grounds, έναν τεράστιο υπαίθριο συναυλιακό χώρο σε μορφή όστρακου. Φθάνουμε
στον λόφο Τουμπέα για να δούμε το κτισμένο από τους Ιππότες της Τιμής κάστρο το οποίο είχε μετατραπεί σε μπαρόκ παλάτι από τη Μεγάλη Αικατερίνη και σήμερα
φιλοξενεί το Κοινοβούλιο της χώρας - τον μεγαλοπρεπή ρωσικό ορθόδοξο ναό και
τον έξοχα διατηρημένο Καθεδρικό ναό του 13ου αιώνα. Κατηφορίζουμε 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. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
PALACE 4* (www.palacehotel.ee) Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Ταλίν, Ελεύθερη μέρα [Προαιρετική εκδρομή στο Ελσίνκι]
Ελεύθερη μέρα για περαιτέρω γνωριμία με τη γραφική αυτή πόλη. Κάντε τις βόλτες
σας και τις αγορές των απαραίτητων σουβενίρ (κεραμικά, μάλλινα, κεχριμπάρι,
ξυλόγλυπτα).
Εναλλακτικά σας προτείνουμε μια προαιρετική εκδρομή στην πανέμορφη
πρωτεύουσα της Φινλανδίας, το Ελσίνκι, με το γρήγορο καράβι (έξοδα ατομικά). Θα
περπατήσουμε στη γοητευτική "κόρη της Βαλτικής", όπως αποκαλούν την πόλη, για
να γνωρίσουμε το κέντρο της με τα όμορφα κτίρια και τα πάρκα, την πλατεία της
ψαραγοράς με την κεντρική υπαίθρια αγορά, όπου μπορεί κανείς να βρει πληθώρα
τοπικών λιχουδιών, αναμνηστικών και χειροποίητων δημιουργιών, καθώς και άλλα
αξιοθέατα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Ταλίν - Ταρτού - Ρίγα
Πρωινή αναχώρηση για την αρχαιότερη πόλη της χώρας, το Ταρτού, στην οποία
όμως οι πολυάριθμοι φοιτητές του παλαιότερου πανεπιστημίου της Βόρειας
Ευρώπης προσδίδουν μια ιδιαίτερη ζωντάνια και πολιτιστική κίνηση. Μεταξύ άλλων
θα θαυμάσουμε την γραφική πλατεία του Δημαρχείου με την χαρακτηριστική της
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κρήνη, το "κεκλιμένο" σπίτι, την αναστηλωμένη εκκλησία του Αγίου Ιωάννη με τα
μοναδικά αγαλματίδια από τερακότα και τα διάφορα αξιοθέατα του πανέμορφου
πάρκου Toomemyagi. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο RADISSON BLU
LATVIJA CONFERENCE & SPA 4* (www.radisson.com). Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Ρίγα - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην Αθήνα.
Σημειώσεις: •Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν
με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι •Τελικό πρόγραμμα με το
ενημερωτικό σας.
Οι πτήσεις μας
για όλες τις
αναχωρήσεις

1η μέρα

BT 612

ΑΘΗΝΑ - ΡΙΓΑ

11:45 - 14:55

8η μέρα

BT 611

ΡΙΓΑ - ΑΘΗΝΑ

08:00 - 11:10

Αναχ.: 10, 17, 24, 31/7, 7, 14, 21, 28/8 - 8 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ

595
495
855

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check point, parking, φόροι πόλεων: € 309.

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΡΙΓΑ-ΑΘΗΝΑ με AIR BALTIC* - απ΄ ευθείας πτήσεις
διάρκειας μόλις τριών ωρών •Επτά διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία 4* που αναγράφονται στο ημερήσιο
πρόγραμμα •Μπουφέ πρόγευμα (έξι). Επιλέγουμε να μην παρέχουμε ημιδιατροφή, καθότι στις χώρες αυτές
υπάρχουν τόσες πολλές και οικονομικές επιλογές για φαγητό, που είναι προτιμότερο να μην έχουμε τη
δέσμευση του δείπνου στο ξενοδοχείο από τις 20.30΄. Οι περίφημες "Λευκές Νύχτες" του Βορρά είναι ένα
ιδιαίτερο φαινόμενο, που σε συνδυασμό με τα πολυάριθμα πολιτιστικά δρώμενα του καλοκαιριού, σας
προκαλούν να μείνετε έξω μέχρι αργά! •Μεταφορές, ξεναγήσεις, περιηγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος
•Εισιτήρια για το νησιωτικό κάστρο του Τρακάι, Βόλτα με καραβάκι γύρω από αυτό, Εισιτήρια για το
Τελεφερίκ στο Βίλνιους, για το Παλάτι Ρούνταλε, για το Μουσείο Τέχνης Τσιουρλιόνις, για το μεσαιωνικό
Κάστρο Τουράιντα, για την Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στο Ταρτού και για το Μουσείο Αυτοκινήτου με
τις αντίκες στη Ρίγα •Επίσημοι τοπικοί ξεναγοί σε Ταλίν, Ρίγα, Βίλνιους, στα Κάστρα Τρακάι, Τουράιντα,
Ρούνταλε και στο Μουσείο Τέχνης Τσιουρλιόνις •Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
•Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια για τους εκδρομείς έως 75 ετών* •Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: •Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, ποτά/αναψυκτικά κλπ. •Ό,τι δεν αναγράφεται στο
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
*Η AIR BALTIC είναι ο Εθνικός Αερομεταφορέας των χωρών της Βαλτικής με έδρα την Ρίγα της Λετονίας. Ο στόλος
της είναι από τους πιο καινούργιους στην Ευρώπη - το 2019 απέκτησαν 25 Airbus A220-300. Όλα τα δρομολόγια σε
πόλεις του εξωτερικού γίνονται με Airbus. Μόνο το 2019 βραβεύθηκε σε "Market Leader of the Year", "Second most
punctual in the world", "Regional Airline of the Year" και "Five–star COVID-19 safety rating".

Τρακάι

ΛΌΦΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΏΝ

TRAVEL TIPS:
• Απ΄ ευθείας πτήσεις διάρκειας μόλις τριών ωρών με την εξαιρετική και πολυβραβευμένη
αεροπορική εταιρία AIR BALTIC, χωρίς ενδιάμεσο σταθμό σε κάποια δυτικοευρωπαϊκή
πρωτεύουσα αντίθετης πορείας, που μόνο χάσιμο χρόνου και ταλαιπωρία προσφέρει
στον ταξιδιώτη
• Επτά διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* με μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
• Λεπτομερείς ξεναγήσεις στις πρωτεύουσες Βίλνιους, Ρίγα και Ταλίν
• Ανάβαση με το ιστορικό οδοντωτό τραινάκι στον λόφο του Γκεντιμίνας στο Βίλνιους
(το κόστος εισιτηρίου περιλαμβάνεται)
• Επίσκεψη στο νησιωτικό κάστρο Τρακάι της Λιθουανίας (το κόστος εισιτηρίου
περιλαμβάνεται)
• Βόλτα με καραβάκι γύρω από το κάστρο Τρακάι (το κόστος εισιτηρίου περιλαμβάνεται)
• Επίσκεψη στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Λιθουανίας, την Κάουνας
• Ξενάγηση στο μουσείο τέχνης αφιερωμένο στον διεθνώς αναγνωρισμένο καλλιτέχνη
Μικαλόγιους Κονσταντίνας Τσιουρλιόνις (το κόστος εισιτηρίου περιλαμβάνεται)
• Επίσκεψη στον Λόφο των Σταυρών, τον κύριο τόπο προσκυνήματος του Λιθουανικού
καθολικισμού
• Επίσκεψη στο ανάκτορο Ρούνταλε, το πιο σημαντικό και ξακουστό μπαρόκ παλάτι
της Λετονίας (το κόστος εισιτηρίου περιλαμβάνεται)
• Επίσκεψη στην λουτρόπολη Γιούρμαλα, την "Ριβιέρα της Βαλτικής"
• Ξενάγηση στο εντυπωσιακό μεσαιωνικό κάστρο Τουράιντα στην Σιγκούλντα (το
κόστος εισιτηρίου περιλαμβάνεται)
• Επίσκεψη στην Σπηλιά του "Καλού Ανθρώπου", μια υπέροχη τοποθεσία που
συνοδεύεται από πλήθος θρύλων
• Επίσκεψη στην θερινή πρωτεύουσα της Εσθονίας, το Παρνού
• Επίσκεψη στην αρχαιότερη πόλη της Εσθονίας, την πανεπιστημιούπολη Ταρτού
• Είσοδος στην αναστηλωμένη εκκλησία του Αγίου Ιωάννη με τα μοναδικά αγαλματίδια
από τερακότα (το κόστος εισιτηρίου περιλαμβάνεται)
• Επίσκεψη στο Μουσείο Αυτοκινήτου με τις διάσημες αντίκες στην Ρίγα (το κόστος
εισιτηρίου περιλαμβάνεται)
• Φόροι διαμονής στα ξενοδοχεία (City Taxes), όπου απαιτούνται
• Επίσημοι τοπικοί ξεναγοί σε Ταλίν, Ρίγα, Βίλνιους, στο ανάκτορο Ρούνταλε και στα
Κάστρα Τρακάι και Τουράιντα
• Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
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ΣΚΑΪ

Σκωτία, Highlands
Η Σκωτία, χάρη στην χαρακτηριστική εθνική της ενδυμασία, το ουίσκι, τη μουσική από γκάιντες, τις
παραδόσεις και την υπέροχη τοπογραφία της, έχει διαμορφώσει μια εικόνα αναγνωρίσιμη σε όλο τον
κόσμο. Είναι μια χώρα με εντυπωσιακές αντιθέσεις και μαγευτικά χαρίσματα, είτε τη δείτε τυλιγμένη
στην ομίχλη, είτε να καθρεφτίζεται με εντυπωσιακό τρόπο στα νερά των μαγευτικών λιμνών της.
Τα Χάιλαντς επιβάλλονται στον επισκέπτη από την πρώτη στιγμή. Βαθύ πράσινο, απόκρημνοι βράχοι,
επιβλητικά κάστρα - σήμα κατατεθέν ενός υπερήφανου και ανυπότακτου λαού.
Μόλις βρεθείτε στη φύση της Σκωτίας πάρτε μια βαθιά ανάσα. Αφήστε να μπει μέσα σας η ιστορία και η
μοναδική ατμόσφαιρα της περιοχής. Και προσπαθήστε να γίνετε ένα με τους γνήσιους Σκωτσέζους, που
τα βράδια απολαμβάνουν το ουίσκι τους στις παμπ του Εδιμβούργου. Ευκαιρία για γιορτή δεν χάνουν.
Με βιολιά και γκάιντες στήνουν τον χορό και όταν τα πράγματα "ξεφύγουν", σηκώνουν επιδεικτικά τα
παραδοσιακά κιλτ σε όσους τύχει να βρεθούν απέναντί τους...
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ΣΚΩΤΊΑ
HIGHLANDS

Εδιμβούργο, Γλασκώβη, Στέρλινγκ, Πάρκο Χέλιξ (Κέλπις), Εθνικός Δρυμός Λοχ Λόμοντ
και Τρόσακς - Φαράγγι Γκλένκοου, Φορτ Γουίλιαμ, Φορτ Αγκούστους, Ίνβερνες,
Λοχ Νες (Κρουαζιέρα), Κάστρο Αϊλίαν Ντόναν, Νήσος Σκάι, Μπλαιρ Άθολ,
Πίτλοχρι, (Ρόσλιν, Άγιος Ανδρέας)
Η πρωτεύουσα της Σκωτίας, το Εδιμβούργο, μια από τις πιο όμορφες πρωτεύουσες της Ευρώπης, είναι κτισμένο
πάνω σε μια σειρά χαμηλών λόφων, ανάμεσα στους οποίους κυλά ο ποταμός Λιθ.
Το ιστορικό του κέντρο, που απαρτίζεται από την Παλαιά Πόλη (μεσαιωνική) και τη Νέα Πόλη (γεωργιανού
ρυθμού, του 18ου αιώνα), περιλαμβάνεται από το 1995 στον κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς
της UNESCO. Το όριο ανάμεσα στην Παλαιά και στη Νέα Πόλη αποτελεί η Princess Street με το υπέροχο πάρκο
και το επιβλητικό μνημείο του Σκοτ (ένας μαρμάρινος γοτθικός πυλώνας αφιερωμένος στον Σκωτσέζο συγγραφέα
Sir Walter Scott).
Η πολυσήμαντη κληρονομιά της χαρισματικής αυτής μητρόπολης του Ευρωπαϊκού Βορρά αποτυπώνεται
στα εξαίρετα οικοδομήματά της.
Το επιβλητικό Κάστρο του 12ου αιώνα δεσπόζει στην πόλη και υπήρξε κατοικία πολλών βασιλικών οικογενειών της
Σκωτίας.
Το "Βασιλικό Μίλι" (Royal Mile) είναι ο δημοφιλέστερος λιθόστρωτος δρόμος του Εδιμβούργου, με μεσαιωνικές
κατοικίες, γραφικά μικρομάγαζα, γοτθικές εκκλησίες και μουσεία. Συνδέει το Κάστρο με το παλάτι Holyrood (τα
χειμερινά ανάκτορα), που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Σκωτσέζικο Κοινοβούλιο και αποτελεί την επίσημη
κατοικία της Βασιλικής Οικογένειας στην Σκωτία. Το παλάτι είναι ανοικτό για το κοινό, εκτός εάν κατοικείται από
την βασιλική οικογένεια (συνήθως την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου). Στην βορεινή πλευρά του Carlton Hill (του
δεύτερου σημαντικότερου λόφου της πόλης) υπάρχει το μνημείο του Νέλσονα (για την αποφασιστική νίκη των
Άγγλων επί του Γαλλο-ισπανικού στόλου το 1805, καθιστώντας τους κυρίαρχους των θαλασσών για 100 ακόμη
χρόνια και τερματίζοντας οριστικά τα σχέδια του Ναπολέοντα για εισβολή στα Βρετανικά νησιά), ενώ στην κορυφή
ορθώνεται το "National Monument", ένας ημιτελής ναός με 12 κολώνες, που στόχευε να γίνει πιστό αντίγραφο του
Παρθενώνα - ένας από τους λόγους που το Εδιμβούργο αποκαλείται "Αθήνα του Βορρά".
1η μέρα: Αθήνα - Εδιμβούργο - Γλασκώβη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και απ΄ ευθείας πτήση με AEGEAN για Εδιμβούργο. Φθάνοντας, θα αναχωρήσουμε
για την μεγαλύτερη πόλη της Σκωτίας, την Γλασκώβη, η οποία εξελίσσεται με ιλιγγιώδη ρυθμό και αποτελεί
ένα μοντέρνο, αστικό κέντρο με βικτωριανή αρχιτεκτονική κληρονομιά, στιλάτα μπαρ, κομψά εστιατόρια και
πολλούς χώρους τέχνης και ψυχαγωγίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο RADISSON BLU GLASGOW CITY
CENTER 4* (www.radissonhotels.com) στο κέντρο της πόλης. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Γλασκώβη - Στέρλινγκ - Πάρκο Χέλιξ - Γλασκώβη, Ξενάγηση
Πρωινή αναχώρηση για την ιστορική πόλη του Στέρλινγκ, ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία της κεντρικής
Σκωτίας κατά τη διάρκεια του μεσαίωνα, γνωστή για την μεγάλη μάχη που έλαβε χώρα το 1297 στην ομώνυμη
γέφυρα. Επίσκεψη (προαιρετική είσοδος) στο κάστρο Στέρλινγκ, ένα από τα πιο φημισμένα της Σκωτίας και
η πάλαι ποτέ έδρα της βασιλικής οικογένειας των Στιούαρτ. Εδώ στέφθηκε η Μαρία Στιούαρτ, η βασίλισσα
των Σκωτσέζων. Επόμενη στάση μας το πάρκο Χέλιξ (Helix), όπου θα θαυμάσουμε τα Κέλπις (Kelpies),
δύο μεταλλικά γλυπτά αλόγων ύψους 30 μέτρων. Επιστρέφουμε στην Γλασκώβη, όπου κατά τη διάρκεια
της ξενάγησής μας θα δούμε την πλατεία Τζωρτζ με τα επιβλητικά βικτωριανά κτίρια και το Δημαρχείο, θα
επισκεφθούμε τον Καθεδρικό ναό και την γκαλερί Καλών Τεχνών Κελβινγκρόουβ, θα θαυμάσουμε εξωτερικά
το Πανεπιστήμιο της πόλης και τον ποταμό Κλάιντ. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στον εμπορικό πεζόδρομο
Μπιουκάναν και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Γλασκώβη - Εθνικός Δρυμός Λοχ Λόμοντ και Τρόσακς - Φαράγγι Γκλένκοου - Φορτ Γουίλιαμ - Φορτ
Αγκούστους - Ίνβερνες
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στην εντυπωσιακή άγρια φύση των Χάιλαντς. Θα αναχωρήσουμε για
το Εθνικό Πάρκο Λοχ Λόμοντ και Τρόσακς, με αρκετές στάσεις για φωτογραφίες σε αυτήν την πανέμορφη
περιοχή. Οι άγριας ομορφιάς λόφοι και οι λαμπυρίζουσες λίμνες συνδυάζουν το εντυπωσιακό τοπίο των
Γκράπιαν με τη βουκολική γαλήνη των Μπόρντερς στο σημείο όπου τα Λόουλαντς συναντούν τα Χάιλαντς.
Συνεχίζουμε με μια συγκλονιστική διαδρομή στην καρδιά των Χάιλαντς, περνώντας μέσα από το θεαματικό
φαράγγι του Γκλένκοου. Ο Ντίκενς παρομοίασε το εντυπωσιακό αυτό τοπίο με νεκροταφείο μιας φυλής
γιγάντων, εννοώντας μάλλον την φατρία των Μακ Ντόναλντ. Στη συνέχεια, περνώντας από το ψαροχώρι Φορτ
Γουίλιαμ (Fort William) στους πρόποδες του βουνού Μπεν Νέβις, θα σταματήσουμε για καφέ στο χωριό Φορτ
Αγκούστους, που βρίσκεται στις όχθες της λίμνης Νες (Λοχ Νες, Loch Ness). Εδώ θα θαυμάσουμε ένα τμήμα
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ΕΘΝΙΚΌΣ ΔΡΥΜΌΣ ΛΟΧ ΛΌΜΟΝΤ ΚΑΙ ΤΡΌΣΑΚΣ

από το περίφημο κανάλι της Καλυδωνίας που ενώνει τις αλληλοδιαδεχόμενες λίμνες
των Χάιλαντς. Νωρίς το απόγευμα θα φθάσουμε στην πρωτεύουα των Χάιλαντς, το
Ίνβερνες. Περιήγηση στην πόλη και χρόνος ελεύθερος. Μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο RIVER NESS CITY CENTRE 4* στο κέντρο της πόλης. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Ίνβερνες - Λοχ Νες (Κρουαζιέρα) - Κάστρο Αϊλίαν Ντόναν - Νήσος Σκάι Ίνβερνες
Η σημερινή μας διαδρομή παράλληλα με τις μαγευτικές λίμνες της Σκωτίας θα
μας οδηγήσει στην παγκοσμίου φήμης λίμνη Νες (Λοχ Νες, Loch Ness), για να
απολαύουμε την μοναδική της ομορφιά, και εάν είμαστε τυχεροί, ίσως καταφέρουμε
να απαθανατίσουμε το θρυλικό της τέρας, τη Νέσι. Προτείνουμε μια προαιρετική
κρουαζιέρα στη λίμνη με επίσκεψη στα ερείπια του μεσαιωνικού κάστρου Ούρκαρτ
(Urquhart), που υψώνεται επιβλητικό πάνω από τα νερά της - η όλη εμπειρία
είναι σαν βγαλμένη από παραμύθι. Επόμενος σταθμός μας θα είναι στο πιο
πολυφωτογραφημένο και ίσως το πιο όμορφο κάστρο της Σκωτίας, το Αϊλίαν Ντόναν
(Eilean Donan Castle, προαιρετική είσοδος), κτισμένο πάνω σε βραχονησίδα στο
σημείο όπου ενώνονται οι τρεις υπέροχες λιμνοθάλασσες: οι Λοχ Ντούικ, Λοχ Λονγκ
και Λοχ Αλς. Στη συνέχεια θα περάσουμε μέσω της επιβλητικής γέφυρας (Skye
Bridge) στο μεγαλύτερο νησί των εσωτερικών Εβρίδων, το Σκάι. Οι γεωλογικές
μεταβολές της περιοχής έδωσαν στο Σκάι ένα από τα πιο πολυποίκιλα και πιο
εντυπωσιακά τοπία στην Βρετανία. Από το κακοτράχαλο ηφαιστειογενές οροπέδιο
του βορείου Σκάι μέχρι τις λαξευμένες από τους πάγους κορυφές των Cuillin Hills, το
νησί διαμελίζεται από πολυάριθμες λιμνοθάλασσες. Έτσι, οι ταξιδιώτες δεν απέχουν
ποτέ περισσότερα από 8 χιλιόμετρα από τη θάλασσα Η άγρια ομορφιά των Χάιλαντς
σε όλο της το μεγαλείο! Διασχίζοντας τα Cuillin Hills θα φτάσουμε γραφικό λιμάνι
Portree. Χρόνος ελεύθερος για βόλτες και γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το
απόγευμα. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Ίνβερνες - Μπλαιρ Άθολ - Πίτλοχρι - Εδιμβούργο
Πρώτη στάση της σημερινής μας διαδρομής θα είναι σε ένα από τα πλέον αξιόλογα
κάστρα της Σκωτίας, το περίφημο Κάστρο Μπλαιρ (Blair Atholl Castle, Προαιρετική
είσοδος). Εδώ θα πάρουμε μια γεύση από την αριστοκρατική ζωή των Χάιλαντερ
στις αρχές του 18ου αιώνα. Ελεύθερος χρόνος για περιήγηση στο κάστρο και στους
πανέμορφους κήπους του. Συνεχίζουμε προς το πανέμορφο χωριό Πίτλοχρι με τα
παραδοσιακά σπίτια. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στην γραφική αγορά του χωριού
και αναχώρηση για την "Αθήνα του Βορρά", όπως αποκαλείται το Εδιμβούργο. Άφιξη
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο VOCO EDINBURGH HAYMARKET CITY CENTER
4* (www.ihg.com) στο κέντρο της πόλης. Αργά το απόγευμα θα περπατήσουμε με τον
αρχηγό μας στο Βασιλικό Μίλι της παλιάς πόλης. Θα περιηγηθούμε στα μεσαιωνικά
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δρομάκια και σίγουρα το βραδάκι θα απολαύσουμε ένα single malt ουίσκι σε μια από
τις παραδοσιακές παμπ της Grassmarket με ζωντανή απαλή Σκωτσέζικη μουσική.
Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Εδιμβούργο, Ξενάγηση πόλης με επίσκεψη στο Κάστρο του Εδιμβούργου
Εδιμβούργο: ταξιδεύοντας πίσω στον χρόνο, από την μια πλευρά βρίσκεται
μια μεσαιωνική πόλη που στέφεται από ένα κάστρο κτισμένο πάνω σε έναν
ηφαιστειογενή βράχο και από την άλλη στέκεται η νέα πόλη του 18ου αιώνα, που
ξεκίνησε το 1767 ως μέρος ενός οράματος για την δημιουργία μιας Μητρόπολης
του Διαφωτισμού. Ξεκινώντας από την νέα, γεωργιανού ρυθμού, πόλη, θα δούμε
πολλά όμορφα ιστορικά κτίρια, υπέροχες πλατείες, μεγάλους δρόμους με ημικυκλική
διάταξη, που δεν έχουν χάσει τίποτα από την μεγαλοπρέπεια της εποχής τους. Εδώ
θα δούμε και πού έζησαν τα παιδικά τους χρόνια ο Walter Scott και ο Arthur Conan
Doyle. Στη συνέχεια, από την κορυφή του λόφου Κάλτον, θα έχουμε την ευκαιρία να
απολαύσουμε μια πανοραμική θέα της πόλης και να θαυμάσουμε το Εθνικό Μνημείο
της Σκωτίας, το μνημείο του Ναύαρχου Νέλσονα και το Βασιλικό παρατηρητήριο.
Επόμενη στάση μας το όμορφο παλάτι του Χόλιρουντ (Holyrood Palace), επίσημη
κατοικία της βασίλισσας στη Σκωτία. Δια μέσου του Βασιλικού Μιλίου θα περάσουμε
ανάμεσα από τα ψηλά, μεσαιωνικά σπίτια της παλιάς πόλης και θα δούμε σε ποιες
γωνιές της πόλης ελάμβαναν χώρα οι φιλοσοφικές συζητήσεις του Adam Smith με τον
David Hume, και πού κήρυττε με τον πύρινο λόγο του ο μεταρρυθμιστής της Σκωτικής
Εκκλησίας Τζον Νοξ (John Knox). Στο τέλος της ξενάγησής μας θα επισκεφθούμε
το παγκοσμίου φήμης Κάστρο του Εδιμβούργου (προαιρετική είσοδος). Απόγευμα
ελεύθερο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Εδιμβούργο, Ελεύθερη μέρα
Ελεύθερη μέρα για βόλτες και επισκέψεις σε μουσεία και διάφορα αξιοθέατα της
πόλης, όπως στην Εθνική Πινακοθήκη, στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτραίτων, στο
Ενικό Σκωτσέζικο Μουσείο, στην επίσημη Βασιλική κατοικία Holyrood Palace, στην
Βασιλική Θαλαμηγό Royal Yacht Britannia, στον Βασιλικό Βοτανικό Κήπο κ.ά.,
αλλά και για αγορές Σκωτσέζικων μάλλινων προϊόντων, μοναδικών στο είδος τους,
… φυσικά στο Βασιλικό Μίλι της παλιάς πόλης. Απόγευμα ελεύθερο. Το βράδυ
μπορείτε προαιρετικά να συμμετάσχετε σε μία σκωτσέζικη βραδιά με γκάιντες,
παραδοσιακούς χορούς και ενδυμασίες, τα περίφημα KILT. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Εδιμβούργο, Ελεύθερος χρόνος - Αθήνα
Προαιρετική εκδρομή: Παρεκκλήσι Ρόσλιν - Άγιος Ανδρέας
Ελεύθερος χρόνος για να συνεχίσετε τις βόλτες και τις επισκέψεις σε μουσεία και σε
διάφορα άλλα αξιοθέατα της πόλης. Εναλλακτικά, σας προτείνουμε μια προαιρετική
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Ινβερνές
Κάστρο
Αϊλίαν Ντόναν
Νήσος
Σκάι

Λίμνη
Λοχ Νες

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Κάστρο
Μπλαιρ Άθολ

Φορτ
Γουίλιαμ

Πίτλοχρι
Γκλένκοου

ΚΆΣΤΡΟ ΑΪΛΊΑΝ ΝΤΌΝΑΝ
Εθνικό Πάρκο
Λοχ Λόμοντ & Τρόσακς

Άγιος
Ανδρέας

Στέρλινγκ

πάρκο
Χέλιξ
Γλασκώβη

ημερήσια εκδρομή στην ανατολική Σκωτία. Πρώτη μας επίσκεψη, το φημισμένο
παρεκκλήσι Ρόσλιν του 1446, που αν και σχετικά μικρό σε διαστάσεις, είναι τεράστιο
σε ιστορία και θρύλους. Εδώ υποτίθεται ότι εκτυλίσσεται η τελευταία πράξη του
best-seller του Dan Brown "Κώδικας ντα Βίντσι", γεγονός που έχει αναζωπυρώσει
το ενδιαφέρον των απανταχού κυνηγών μυστηρίων. Επόμενη επίσκεψή μας θα
είναι στην παλαιότερη πανεπιστημιούπολη της Σκωτίας και πρώην εκκλησιαστική
πρωτεύουσα, τον Άγιο Ανδρέα. Σήμερα η πόλη αυτή θεωρείται ο "ναός του γκολφ",
καθώς το εθνικό άθλημα της Σκωτίας ξεκίνησε από εδώ - η παλαιότερη αναφορά στο
παιχνίδι ανάγεται στο 1457. Λάτρεις του είδους από διάφορες περιοχές του κόσμου
έχουν σαν όνειρο ζωής να παίξουν εδώ μια παρτίδα γκολφ! Θα περιηγηθούμε στους
κεντρικούς δρόμους και στις πλακόστρωτες αλέες με τις αψιδωτές προσόψεις των
σπιτιών και θα δούμε τα πανεπιστημιακά κτίρια και τις μεσαιωνικές εκκλησίες,
που οδηγούν προς τον ερειπωμένο Καθεδρικό ναό του 12ου αιώνα δίπλα από
μεσαιωνικό κάστρο της πόλης. Ο Άγιος Ανδρέας φημίζεται επίσης για το πιο
νόστιμο fish & chips της Βρετανίας και εμείς τουλάχιστον έχουμε προσωπική άποψη
για του λόγου το αληθές... Αργά το απόγευμα θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο του
Εδιμβούργου και θα επιβιβαστούμε στην απ΄ ευθείας πτήση για την Αθήνα.
Σημειώσεις: •Οι ανωτέρω εκδρομές, ξεναγήσεις, επισκέψεις ενδέχεται να
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι από τα
αναγραφόμενα •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
Οι πτήσεις μας
για όλες τις
αναχωρήσεις

1η μέρα

Α3 632

ΑΘΗΝΑ - ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ

20.50΄ - 23.05΄

8η μέρα

Α3 633

ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ - ΑΘΗΝΑ

23.55΄ - 05.50΄

Αναχωρήσεις
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

15, 22, 29/7, 5/8, 2, 9, 16/9
8 μέρες

12,19, 26/8
8 μέρες

1245
1145
1695

1345
1145
1895

ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ

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

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN
AIRLINES •Επτά διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* •Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
•Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος •Αρχηγός-συνοδός
του γραφείου μας •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75
ετών •Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: •Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα
•Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά •Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Εδιμβούργο

Παρεκκλήσι Ρόσλιν

TRAVEL TIPS:
• Απ΄ ευθείας πτήσεις με AEGEAN
• Δύο διανυκτερεύσεις και ξενάγηση στην Γλασκώβη με επίσκεψη στην
Πινακοθήκη Κελβινγκρόουβ
• Επίσκεψη στην ιστορική πόλη του Στέρλινγκ, ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία
της κεντρικής Σκωτίας κατά τη διάρκεια του μεσαίωνα
• Επίσκεψη στο πάρκο Χέλιξ με τα Κέλπις, δύο μεταλλικά γλυπτά αλόγων
ύψους 30 μέτρων
• Επίσκεψη στην εντυπωσιακή περιοχή του Εθνικού Πάρκου Λοχ Λόμοντ και 		
Τρόσακς
• Διαδρομή στην καρδιά των Χάιλαντς, περνώντας μέσα από το θεαματικό φαράγγι
του Γκλένκοου
• Επίσκεψη στο χωριό Φορτ Αγκούστους για να θαυμάσουμε ένα τμήμα από το
κανάλι της Καλυδωνίας, που ενώνει τις αλληλοδιαδεχόμενες λίμνες των Χάιλαντς
• Δύο διανυκτερεύσεις και ξενάγηση στο γραφικότατο Ίνβερνες
• Διαδρομή παράλληλα με τις μαγευτικές λίμνες της Σκωτίας μέχρι την παγκοσμίου
φήμης λίμνη Νες (Λοχ Νες, Loch Ness), αναζητώντας το θρυλικό τέρας, τη Νέσι
• Στάση στο πιο πολυφωτογραφημένο κάστρο της Σκωτίας, το Αϊλίαν Ντόναν,
κτισμένο πάνω σε βραχονησίδα στο σημείο που ενώνονται τρεις υπέροχες
λιμνοθάλασσες, οι Λοχ Ντούικ, Λοχ Λονγκ και Λοχ Αλς
• Επίσκεψη στο μεγαλύτερο νησί των εσωτερικών Εβρίδων, το Σκάι, με μερικά από
τα πιο πολυποίκιλα και πιο εντυπωσιακά τοπία στην Βρετανία
• Στάση στο περίφημο Κάστρο Μπλαιρ για να πάρουμε μια γεύση από την
αριστοκρατική ζωή των Χάιλαντερ στις αρχές του 18ου αιώνα
• Βόλτα στο πανέμορφο χωριό Πίτλοχρι με τα παραδοσιακά σπίτια
• Τρεις διανυκτερεύσεις και ξενάγηση στο Εδιμβούργο, την "Αθήνα του Βορρά"
• Δυνατότητα ημερήσιας εκδρομής στην ανατολική Σκωτία με επίσκεψη στο 		
φημισμένο παρεκκλήσι Ρόσλιν όπου υποτίθεται ότι εκτυλίσσεται η τελευταία πράξη
του best seller του Dan Brown "Κώδικας ντα Βίντσι", καθώς και στην παλαιότερη
πανεπιστημιούπολη της Σκωτίας, τον Άγιο Ανδρέα
• Επτά συνολικά διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα κεντρικά ξενοδοχεία 4*
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
• Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
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ΝΕΟ

ΕΔΙΜΒΟΎΡΓΟ
ΓΛΑΣΚΏΒΗ - HIGHLANDS

Εδιμβούργο, Γλασκώβη, Εθνικός Δρυμός Λοχ Λόμοντ και Τρόσακς, Γκλένκοου, Όμπαν, Στέρλινγκ, Πάρκο Χέλιξ, (Παρεκκλήσι Ρόσλιν, Άγιος Ανδρέας)
Η πρωτεύουσα της Σκωτίας, το Εδιμβούργο, μια από τις πιο όμορφες πρωτεύουσες της Ευρώπης, είναι κτισμένο πάνω σε μια σειρά χαμηλών λόφων, ανάμεσα στους οποίους κυλά ο
ποταμός Λιθ. Το ιστορικό του κέντρο, που απαρτίζεται από την Παλαιά Πόλη (μεσαιωνική) και τη Νέα Πόλη (γεωργιανού ρυθμού, του 18ου αιώνα), περιλαμβάνεται από το 1995 στον
κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Το όριο ανάμεσα στην Παλαιά και στη Νέα Πόλη αποτελεί η Princess Street με το υπέροχο πάρκο και το επιβλητικό
μνημείο του Σκοτ (ένας μαρμάρινος γοτθικός πυλώνας αφιερωμένος στον Σκωτσέζο συγγραφέα Sir Walter Scott).
Η πολυσήμαντη κληρονομιά της χαρισματικής αυτής μητρόπολης του Ευρωπαϊκού Βορρά αποτυπώνεται στα εξαίρετα οικοδομήματά της. Το επιβλητικό Κάστρο του 12ου
αιώνα δεσπόζει στην πόλη και υπήρξε κατοικία πολλών βασιλικών οικογενειών της Σκωτίας. Το "Βασιλικό Μίλι" (Royal Mile) είναι ο δημοφιλέστερος λιθόστρωτος δρόμος του
Εδιμβούργου, με μεσαιωνικές κατοικίες, γραφικά μικρομάγαζα, γοτθικές εκκλησίες και μουσεία. Συνδέει το Κάστρο με το παλάτι Holyrood (τα χειμερινά ανάκτορα), που βρίσκεται
ακριβώς απέναντι από το Σκωτσέζικο Κοινοβούλιο και αποτελεί την επίσημη κατοικία της βασιλικής οικογένειας στην Σκωτία. Το παλάτι είναι ανοικτό για το κοινό, εκτός εάν κατοικείται
από την βασιλική οικογένεια (συνήθως την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου). Στην βορεινή πλευρά του Carlton Hill (του δεύτερου σημαντικότερου λόφου της πόλης) υπάρχει το μνημείο
του Νέλσονα (για την αποφασιστική νίκη των Άγγλων επί του Γαλλο-ισπανικού στόλου το 1805, καθιστώντας τους κυρίαρχους των θαλασσών για 100 ακόμη χρόνια και τερματίζοντας
οριστικά τα σχέδια του Ναπολέοντα για εισβολή στα Βρετανικά νησιά), ενώ στην κορυφή ορθώνεται το "National Monument", ένας ημιτελής ναός με 12 κολώνες, που στόχευε να γίνει
πιστό αντίγραφο του Παρθενώνα - ένας από τους λόγους που το Εδιμβούργο αποκαλείται "Αθήνα του Βορρά".
1η μέρα: Αθήνα - Εδιμβούργο - Γλασκώβη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και απ΄ ευθείας πτήση με AEGEAN
για Εδιμβούργο. Φθάνοντας, θα αναχωρήσουμε για την μεγαλύτερη
πόλη της Σκωτίας, την Γλασκώβη, η οποία εξελίσσεται με ιλιγγιώδη
ρυθμό και αποτελεί ένα μοντέρνο, αστικό κέντρο με βικτωριανή
αρχιτεκτονική κληρονομιά, στιλάτα μπαρ, κομψά εστιατόρια
και πολλούς χώρους τέχνης και ψυχαγωγίας. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Γλασκώβη - Εθνικός Δρυμός Λοχ Λόμοντ και Τρόσακς Φαράγγι Γκλένκοου - Όμπαν - Γλασκώβη, Ξενάγηση
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στην εντυπωσιακή άγρια
φύση των Χάιλαντς. Θα αναχωρήσουμε για το Εθνικό Πάρκο
Λοχ Λόμοντ και Τρόσακς, με αρκετές στάσεις για φωτογραφίες
σε αυτήν την πανέμορφη περιοχή. Οι άγριας ομορφιάς λόφοι και
οι λαμπυρίζουσες λίμνες συνδυάζουν το εντυπωσιακό τοπίο των
Γκράπιαν με τη βουκολική γαλήνη των Μπόρντερς στο σημείο
όπου τα Λόουλαντς συναντούν τα Χάιλαντς. Συνεχίζουμε με μια
συγκλονιστική διαδρομή στην καρδιά των Χάιλαντς, περνώντας
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μέσα από το θεαματικό φαράγγι του Γκλένκοου. Ο Ντίκενς
παρομοίασε το εντυπωσιακό αυτό τοπίο με νεκροταφείο μιας
φυλής γιγάντων, εννοώντας μάλλον την φατρία των Μακ Ντόναλντ.
Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς τα νοτιοδυτικά μέσα από μια
υπέροχη παραλίμνια διαδρομή, για να φθάσουμε στο Όμπαν.
Αυτό το πολυσύχναστο λιμάνι στον κόλπο Λορν, γνωστό και ως
"πύλη των νησιών", είναι ίσως το πιο όμορφο σημείο στην περιοχή
Άργκαϊλ. Πολλά καταστήματα και εστιατόρια βρίσκονται στην
προκυμαία γύρω από τον μικρό όρμο, ενώ στον πολύβουο μόλο
θα βρείτε πάγκους/καντίνες με φρέσκα ψάρια και θαλασσινά.
Λόγω της θέσης του, το Όμπαν είναι από τις περιοχές της δυτικής
ακτής με τους περισσότερους επισκέπτες. Η πόλη είναι κτισμένη
αμφιθεατρικά σε έναν απότομο λόφο, στην κορυφή του οποίου
δεσπόζει ο πελώριος πύργος Μακέι, ένα εκκεντρικό κτίσμα του 19ου
αιώνα που θυμίζει το Κολοσσαίο. Ελεύθερος χρόνος για βόλτες ή
γεύμα. Για τους λάτρεις του Single Malt Whiskey σας προτείνουμε
μια επίσκεψη με ξενάγηση και γευσιγνωσία στο αποστακτήριο
OBAN (προαιρετικά). Επιστρέφουμε στην Γλασκώβη, όπου

κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας θα δούμε την πλατεία
Τζωρτζ με τα επιβλητικά βικτωριανά κτίρια και το Δημαρχείο, θα
επισκεφθούμε τον Καθεδρικό ναό και την γκαλερί Καλών Τεχνών
Κελβινγκρόουβ, θα θαυμάσουμε εξωτερικά το Πανεπιστήμιο της
πόλης και τον ποταμό Κλάιντ. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στον
εμπορικό πεζόδρομο Μπιουκάναν και επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Γλασκώβη - Στέρλινγκ - Πάρκο Χέλιξ - Εδιμβούργο,
Περιπατητική ξενάγηση της παλιάς πόλης του Εδιμβούργου
Πρωινή αναχώρηση για την ιστορική πόλη του Στέρλινγκ, ένα από
τα πιο στρατηγικά σημεία της κεντρικής Σκωτίας κατά τη διάρκεια
του μεσαίωνα, γνωστή για την μεγάλη μάχη που έλαβε χώρα το
1297 στην ομώνυμη γέφυρα. Επίσκεψη (προαιρετική είσοδος)
στο κάστρο Στέρλινγκ, ένα από τα πιο φημισμένα της Σκωτίας και
η πάλαι ποτέ έδρα της βασιλικής οικογένειας των Στιούαρτ. Εδώ
στέφθηκε η Μαρία Στιούαρτ, η βασίλισσα των Σκωτσέζων. Επόμενη
στάση μας το πάρκο Χέλιξ (Helix), όπου θα θαυμάσουμε τα Κέλπις
(Kelpies), δύο μεταλλικά γλυπτά αλόγων ύψους 30 μέτρων.
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ΡΌΣΛΙΝ
Φαράγγι Γκλένκοου

Ομπάν

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Εθνικός Δρυμός
Λοχ Λόμοντ & Τρόσακς

Άγιος
Ανδρέας

Στέρλινγκ

Πάρκο
Χέλιξ
Γλασκώβη

ΕΔΙΜΒΟΎΡΓΟ

Εδιμβούργο

Παρεκκλήσι Ρόσλιν

ΆΓΙΟΣ ΑΝΔΡΈΑΣ

Συνεχίζουμε για την "Αθήνα του Βορρά", όπως αποκαλείται το Εδιμβούργο. Άφιξη και τακτοποίηση
Σημειώσεις: •Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά,
χωρίς να παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα. •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
στο ξενοδοχείο. Αργά το απόγευμα θα περπατήσουμε με τον αρχηγό μας στην παλιά πόλη. Δια μέσου
του Βασιλικού Μιλίου θα περάσουμε ανάμεσα από τα ψηλά, μεσαιωνικά σπίτια της παλιάς πόλης
TRAVEL TIPS:
και θα δούμε σε ποιες γωνιές της ελάμβαναν χώρα οι φιλοσοφικές συζητήσεις του Adam Smith με
τον David Hume, και πού κήρυττε με τον πύρινο λόγο του ο μεταρρυθμιστής της Σκωτικής Εκκλησίας
• Απ΄ ευθείας πτήσεις με AEGEAN
Τζον Νοξ (John Knox).Και σίγουρα το βραδάκι θα απολαύσουμε ένα single malt ουίσκι σε μια από τις
• Δύο διανυκτερεύσεις και ξενάγηση στην Γλασκώβη με επίσκεψη στην Πινακοθήκη
παραδοσιακές παμπ της Grassmarket με ζωντανή απαλή Σκωτσέζικη μουσική. Διανυκτέρευση.
Κελβινγκρόουβ
4η μέρα: Εδιμβούργο, Πρωινή ξενάγηση πόλης
• Επίσκεψη στην ιστορική πόλη του Στέρλινγκ, ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία της
Εδιμβούργο: ταξιδεύοντας πίσω στον χρόνο, από την μια πλευρά βρίσκεται μια μεσαιωνική πόλη που
κεντρικής Σκωτίας κατά τη διάρκεια του μεσαίωνα
στέφεται από ένα κάστρο κτισμένο πάνω σε έναν ηφαιστειογενή βράχο και από την άλλη στέκεται η
•
Επίσκεψη
στο πάρκο Χέλιξ με τα Κέλπις, δύο μεταλλικά γλυπτά αλόγων ύψους 30 μέτρων
νέα πόλη του 18ου αιώνα, που ξεκίνησε το 1767 ως μέρος ενός οράματος για την δημιουργία μιας
•
Επίσκεψη
στην εντυπωσιακή περιοχή του Εθνικού Πάρκου Λοχ Λόμοντ και Τρόσακς
Μητρόπολης του Διαφωτισμού. Ξεκινώντας από την νέα, γεωργιανού ρυθμού πόλη, θα δούμε πολλά
• Διαδρομή στην καρδιά των Χάιλαντς, περνώντας μέσα από το θεαματικό φαράγγι του Γκλένκοου
όμορφα ιστορικά κτίρια, υπέροχες πλατείες, μεγάλους δρόμους με ημικυκλική διάταξη, που δεν έχουν
• Επίσκεψη στο πολυσύχναστο λιμάνι Όμπαν, την "πύλη των νησιών" και δυνατότητα
χάσει τίποτα από την μεγαλοπρέπεια της εποχής τους. Εδώ θα δούμε και πού έζησαν τα παιδικά τους
γευσιγνωσίας σε αποστακτήριο ουίσκι
χρόνια ο Walter Scott και ο Arthur Conan Doyle. Στη συνέχεια, από την κορυφή του λόφου Κάλτον, θα
• Δύο διανυκτερεύσεις και ξενάγηση στο Εδιμβούργο, την "Αθήνα του Βορρά"
έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε μια πανοραμική θέα της πόλης και να θαυμάσουμε το Εθνικό
Μνημείο της Σκωτίας, το μνημείο του Ναύαρχου Νέλσονα και το Βασιλικό παρατηρητήριο. Επόμενη
• Δυνατότητα ημερήσιας εκδρομής στην ανατολική Σκωτία με επίσκεψη στο φημισμένο παρεκκλήσι
στάση μας το όμορφο παλάτι του Χόλιρουντ (Holyrood Palace), επίσημη κατοικία της βασίλισσας
Ρόσλιν όπου υποτίθεται ότι εκτυλίσσεται η τελευταία πράξη του best seller του Dan Brown
στη Σκωτία. Στο τέλος της ξενάγησής μας θα επισκεφθούμε το παγκοσμίου φήμης Κάστρο του
"Κώδικας ντα Βίντσι", καθώς και στην παλαιότερη πανεπιστημιούπολη της Σκωτίας, τον Άγιο Ανδρέα
Εδιμβούργου (προαιρετική είσοδος). Χρόνος ελεύθερος το μεσημέρι για βόλτες και επισκέψεις σε
• Τέσσερις συνολικά διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία
μουσεία και διάφορα αξιοθέατα της πόλης, όπως στην Εθνική Πινακοθήκη, στην Εθνική Πινακοθήκη
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
Πορτραίτων, στο Ενικό Σκωτσέζικο Μουσείο, στην επίσημη Βασιλική κατοικία Holyrood Palace, στην
• Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
Βασιλική Θαλαμηγό Royal Yacht Britannia, στον Βασιλικό Βοτανικό Κήπο κ.ά., αλλά και για αγορές
Σκωτσέζικων μάλλινων προϊόντων, μοναδικών στο είδος τους, … φυσικά στο Βασιλικό Μίλι της παλιάς
Οι πτήσεις μας 1η μέρα
Α3 632
ΑΘΗΝΑ - ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ
20.50΄ - 23.05΄
πόλης. Το βράδυ μπορείτε προαιρετικά να συμμετάσχετε σε μία σκωτσέζικη βραδιά με γκάιντες,
για όλες τις
παραδοσιακούς χορούς και ενδυμασίες, τα περίφημα KILT. Διανυκτέρευση.
ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ
ΑΘΗΝΑ
23.55΄ - 05.50΄
5η
μέρα
Α3
633
αναχωρήσεις
5η μέρα: Εδιμβούργο, Ελεύθερος χρόνος - Αθήνα
15, 22, 29/7 & 5/8,
Προαιρετική εκδρομή: Παρεκκλήσι Ρόσλιν - Άγιος Ανδρέας
Αναχωρήσεις
12,19, 26/8
2, 9, 16, 23, 30/9
Ελεύθερος χρόνος για να συνεχίσετε τις βόλτες και τις επισκέψεις σε μουσεία και σε διάφορα άλλα
5 μέρες
5 μέρες
αξιοθέατα της πόλης. Εναλλακτικά, σας προτείνουμε μια προαιρετική ημερήσια εκδρομή στην Τιμές κατ’ άτομο
ανατολική Σκωτία. Πρώτη μας επίσκεψη, το φημισμένο παρεκκλήσι Ρόσλιν του 1446, που αν και Δίκλινο
795
845
σχετικά μικρό σε διαστάσεις, είναι τεράστιο σε ιστορία και θρύλους. Εδώ υποτίθεται ότι εκτυλίσσεται η 3ο άτομο έως 12 ετών
695
695
τελευταία πράξη του best-seller του Dan Brown "Κώδικας ντα Βίντσι", γεγονός που έχει αναζωπυρώσει Μονόκλινο
1095
1145
το ενδιαφέρον των απανταχού κυνηγών μυστηρίων. Επόμενη επίσκεψή μας θα είναι στην παλαιότερη
ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ
πανεπιστημιούπολη της Σκωτίας και πρώην εκκλησιαστική πρωτεύουσα, τον Άγιο Ανδρέα. Σήμερα η
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check point, parking, φόροι πόλεων: € 185.
πόλη αυτή θεωρείται ο "ναός του γκολφ", καθώς το εθνικό άθλημα της Σκωτίας ξεκίνησε από εδώ - η Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
παλαιότερη αναφορά στο παιχνίδι ανάγεται στο 1457. Λάτρεις του είδους από διάφορες περιοχές
του κόσμου έχουν σαν όνειρο ζωής να παίξουν εδώ μια παρτίδα γκολφ! Θα περιηγηθούμε στους Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES •Δύο
κεντρικούς δρόμους και στις πλακόστρωτες αλέες με τις αψιδωτές προσόψεις των σπιτιών και θα διανυκτερεύσεις στην Γλασκώβη σε κεντρικό ξενοδοχείο 3*sup ή 4* •Δύο διανυκτερεύσεις στo Εδιμβούργο
δούμε τα πανεπιστημιακά κτίρια και τις μεσαιωνικές εκκλησίες, που οδηγούν προς τον ερειπωμένο σε κεντρικό ξενοδοχείο 3*sup ή 4* •Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά •Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις,
Καθεδρικό ναό του 12ου αιώνα δίπλα από μεσαιωνικό κάστρο της πόλης. Ο Άγιος Ανδρέας φημίζεται ξεναγήσεις βάσει προγράμματος •Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και
επίσης για το πιο νόστιμο fish & chips της Βρετανίας και εμείς τουλάχιστον έχουμε προσωπική άποψη ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών •Φ.Π.Α.
για του λόγου το αληθές. Αργά το απόγευμα θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου και θα Δεν περιλαμβάνονται: •Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα •Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
•Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
επιβιβαστούμε στην απ΄ ευθείας πτήση για την Αθήνα.
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ΒΡΆΧΟΙ ΜΌΧΕΡ

Το πληρέστερο 8ήμερο Πρόγραμμα!

ΓΎΡΟΣ ΙΡΛΑΝΔΊΑΣ

Δουβλίνο, Βράχος του Κάσελ, Κορκ, Κιλλάρνεϋ, Δακτυλίδι του Κέρυ, Κάστρο Mπανράττυ, Βράχοι Μόχερ, Μπέρρεν, Γκόλγουεϊ,
Μεγαλιθικό Κάροουμορ, Σλάιγκο, Ντέρρυ, Μονοπάτι του Γίγαντα, Μπέλφαστ
1η μέρα: Αθήνα - Δουβλίνο
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN
για την πρωτεύουσα της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας,
το Δουβλίνο. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο ASHLING DUBLIN 4* (www.ashlinghotel.ie).
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Δουβλίνο, Ξενάγηση πόλης με επίσκεψη
στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Ιρλανδίας, στο
αποστακτήριο ουίσκυ Jameson και στις εγκαταστάσεις
της ζυθοποιίας Guinness
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στην πανέμορφη
πόλη του Δουβλίνου. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής
μας θα περάσουμε από την κεντρική λεωφόρο Ο' Κόνελ,
θα δούμε το ιστορικό κτίριο του Ταχυδρομείου, το παλαιό
Τελωνείο του 18ου αιώνα και θα καταλήξουμε στο
Κολλέγιο της Αγίας Τριάδος για να επισκεφθούμε την
Βιβλιοθήκη του και να θαυμάσουμε το μοναδικό Book
of Cells. Ακολουθεί επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο (συλλογή χρυσών κέλτικων κοσμημάτων). Στη
συνέχεια θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό ναό του Αγίου
Πατρικίου, σύμβολο της προτεσταντικής εκκλησίας της
Ιρλανδίας, το Φοίνιξ Παρκ, το μεγαλύτερο αστικό πάρκο
της Ευρώπης, το αποστακτήριο ουίσκυ Jameson, καθώς
και τις εγκαταστάσεις της ζυθοποιίας Guinness. Επίσης,
καιρού επιτρέποντος, θα πραγματοποιήσουμε μια μικρής
διάρκειας κρουαζιέρα στα ήρεμα νερά του Λίφι, απ΄ όπου
θα θαυμάσουμε τα ιστορικά κτίρια της πόλης. Η εξερεύνηση
του Δουβλίνου συνεχίζεται στους γνωστούς πεζόδρομους
Crafton και Ηenry για ψώνια, φαγητό, καφέ κλπ. Η βόλτα
μας ολοκληρώνεται στην περιοχή Temple Bar, μία από
τις παλαιότερες της πόλης, όπου θα έχουμε την ευκαιρία
απολαύσουμε ένα ποτήρι μπύρα σε κάποια από τις δεκάδες
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παμπ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Δουβλίνο - Βράχος του Κάσελ - Κορκ - Κιλλάρνεϋ
Πρωινή αναχώρηση για την κομητεία Κέρυ. Πρώτος μας
σταθμός θα είναι σε ένα σημαντικό αξιοθέατο της χώρας,
τον Βράχο του Κάσελ που δεσπόζει στην πόλη, την βάση
του οποίου την αποτελεί ένας ογκόλιθος ύψους 61 μέτρων,
ενώ στην κορυφή του καταπράσινου λόφου υπάρχει ένα
μικρό κάστρο. Συνεχίζουμε προς την πανέμορφη πόλη
Κορκ, στην οποία θα έχουμε μια σύντομη περιήγηση
και θα αναχωρήσουμε για την γραφική πόλη Κιλλάρνεϋ.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. DROMHALL 4*
(www.dromhall.com ) Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Κιλλάρνεϋ - Δακτυλίδι του Κέρυ - Κιλλάρνεϋ
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την πιο φημισμένη
διαδρομή της Ιρλανδίας, το περίφημο "Δαχτυλίδι του
Κέρυ". Θα περάσουμε από το γραφικό χωριό Κιλλόργκλιν
(Killorglin) και θα συνεχίσουμε προς το Γκλενμπέι
(Glenbeigh) με την πανοραμική θέα προς την χερσόνησο
Ίβερα (Iveragh) και τον κόλπο του Ντίνγκλ (Dingle
Bay). Ακολουθεί το χωριό Καχέρσιβιν (Cahersiveen)
και το Γουότερβιλ, το αγαπημένο χωριό διακοπών του
Τσάρλι Τσάπλιν. Η διαδρομή μας συνεχίζεται μέσα
από τα βουνά μέχρι το φαράγγι στην τοποθεσία Μολ.
Στο σημείο Λέιντις Βιού θα απολαύσουμε τη μαγευτική
θέα προς τις διάσημες λίμνες του Εθνικού Δρυμού του
Κιλλάρνευ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το απόγευμα.
Δείπνο. Το βράδυ υπάρχει δυνατότητα για προαιρετική
παρακολούθηση του παραδοσιακού Ιρλανδέζικου χορού
RIVER DANCE. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Κιλλάρνεϋ - Κάστρο Mπανράττυ - Βράχοι
Μόχερ - Περιοχή Μπέρρεν - Γκόλγουεϊ
Μια ακόμα υπέροχη διαδρομή μας περιμένει σήμερα.

Πρώτη μας επίσκεψη θα είναι στο κάστρο Μπανράττυ,
ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα και αυθεντικά
μεσαιωνικά κάστρα της Ιρλανδίας. Στη συνέχεια θα
κατευθυνθούμε προς ένα από τα σημαντικότερα και πιο
θεαματικά αξιοθέατα της Ιρλανδίας, τους περίφημους
Βράχους του Μόχερ, ενώ, μέσα από την περιοχή
Μπέρρεν, βλέπουμε την ιδιότυπη διαστρωμάτωση των
ασβεστολιθικών πετρωμάτων. Άφιξη στην ευρύτερη
περιοχή της κομητείας Γκόλγουεϊ (Galway) και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο MALDRON SANDY ROAD
4* (www.maldronhotel.com). Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Γκόλγουεϊ - Μεγαλιθικό Κάροουμορ - Σλάιγκο - Ντέρρυ
Πρώτος σταθμός της σημερινής μας διαδρομής θα
είναι στο μεγαλιθικό νεκροταφείο του Κάροουμορ ένα από σημαντικά μνημεία της λίθινης εποχής στην
Ευρώπη. Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε στην όμορφη
παραλιακή πόλη Σλάιγκο (Sligo) και θα αναχωρήσουμε
για την Βόρεια Ιρλανδία, με άφιξη αργά το απόγευμα στο
Ντέρρυ (Derry, επίσημα: Londonderry). και περιήγηση
στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βόρειας Ιρλανδίας
και την μόνη περιτειχισμένη πόλη του νησιού - τα τείχη
της διατηρούνται άθικτα μέχρι σήμερα Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο MALDRON DERRY 4* ( www.maldronhotels.
com ). Δείπνο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Ντέρυ - Μονοπάτι του Γίγαντα - Μπέλφαστ
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για τον περίφημο "Μονοπάτι
του Γίγαντα" (Giant's Causeway), ένα από τα πιο
εντυπωσιακά αξιοθέατα της Βόρειας Ιρλανδίας, με τις
πολυγωνικές στήλες από βασάλτη και τις εξάγωνες
πέτρες σαν παξιμάδια να εφάπτονται μεταξύ τους ένα σπάνιο φυσικό φαινόμενο, αποτέλεσμα έντονης
ηφαιστειακής δραστηριότητας πριν από περίπου 50-60
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Μονοπάτι
του Γίγαντα
Ντέρρυ
Μπέλφαστ

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Σλάιγκο

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
Γκολγουέι

Δουβλίνο

ΚΟΡΚ
Βράχοι
Μόχερ

ρο ττυ
στ ρά
Κά παν
Μ

Κιλλάρνεϋ
Δαχτυλίδι Κέρυ

εκατομμύρια χρόνια. Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς
της UNESCΟ και έχει καταταγεί ως το τέταρτο φυσικό θαύμα του Ηνωμένου
Βασιλείου. Αφού θαυμάσουμε το τοπίο και μάθουμε τους σχετικούς μύθους για τη
δημιουργία του, θα συνεχίσουμε για την θρυλική πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας,
το Μπέλφαστ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο CLAYTON BELFAST 4* (www.
claytonhotelbelfast.com). Δείπνο. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Μπέλφαστ - Δουβλίνο - Αθήνα
Πανοραμική ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ
άλλων τον κεκλιμένο πύργο του ρολογιού, το κτίριο της Όπερας, το Δημαρχείο, το
Πανεπιστήμιο Κουίνς και την παμπ Κράουν. Συνεχίζουμε για το δυτικό Μπέλφαστ,
όπου θα ξεναγηθούμε στην περιοχή των εχθροπραξιών μεταξύ καθολικών και
προτεσταντών κατά τις δεκαετίες 1970-1990 και του σημερινού τείχους της Ειρήνης.
Επίσης θα επισκεφθούμε το Dock στο οποίο κατασκευάστηκε ο Τιτανικός. Μετά το
τέλος της ξενάγησης θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο του Δουβλίνου και θα
επιβιβαστούμε στην πτήση μας για την Αθήνα.
Σημειώσεις: •Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με
διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι •Λόγω των πολλών φεστιβάλ στην
περιοχή του Γκόλγουεϊ, η διανυκτέρευση μπορεί να αντικατασταθεί σε αντίστοιχης
κατηγορίας ξενοδοχείο στην γύρω περιοχή Mayo •Τελικό πρόγραμμα με το
ενημερωτικό σας.
Οι πτήσεις μας
για όλες τις
αναχωρήσεις

1η μέρα

Α3 630

ΑΘΗΝΑ - ΔΟΥΒΛΙΝΟ

20.55΄ - 23.10΄

8η μέρα

Α3 631

ΔΟΥΒΛΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ

23.55΄ - 05.55΄

Αναχ.: 16, 23, 30 Ιουλίου, 6, 13, 20, 27 Αυγούστου - 8 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ

1245
1095
1595

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

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΔΟΥΒΛΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN
AIRLINES • Επτά διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* • Μπουφέ πρόγευμα
καθημερινά και έξι δείπνα συνολικά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις
βάσει προγράμματος • Αρχηγός συνοδός του γραφείου μας •Ασφάλεια αστικής
ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση για τους εκδρομείς έως 75 ετών •Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία και επισκεπτόμενους χώρους
•Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά •Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται
ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Βράχος
του Κάσελ

Κορκ

TRAVEL TIPS:
• Απ΄ ευθείας πτήσεις με AEGEAN AIRLINES
• Δύο διανυκτερεύσεις και ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας,
το Δουβλίνο
• Επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Ιρλανδίας, στο αποστακτήριο ουίσκυ
Jameson και στις εγκαταστάσεις της ζυθοποιίας Guinness
• Επίσκεψη στον περίφημο Βράχο του Κάσελ
• Περιήγηση στην πανέμορφη πόλη Κορκ
• Δύο διανυκτερεύσεις στην γραφική πόλη Κιλλάρνεϋ
• Υπέροχη διαδρομή στο περίφημο "Δαχτυλίδι του Κέρυ", περνώντας από πολλά
γραφικά χωριά, όπως το Κιλλόργκλιν, το Καχέρσιβιν, το Γουότερβιλ (το αγαπημένο
χωριό διακοπών του Τσάρλι Τσάπλιν) κ.ά.
• Επίσκεψη στο κάστρο Μπανράττυ, ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα μεσαιωνικά
κάστρα της Ιρλανδίας
• Επίσκεψη στους περίφημους Βράχους του Μόχερ, ένα από τα σημαντικότερα και πιο
θεαματικά αξιοθέατα της Ιρλανδίας
• Επίσκεψη στο μεγαλιθικό νεκροταφείο του Κάροουμορ - ένα από σημαντικά μνημεία
της λίθινης εποχής στην Ευρώπη
• Περιήγηση στην όμορφη παραλιακή πόλη Σλάιγκο
• Περιήγηση στο Ντέρρυ, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βόρειας Ιρλανδίας και την
μόνη περιτειχισμένη πόλη του νησιού
• Επίσκεψη στο περίφημο "Μονοπάτι του Γίγαντα", ένα από τα πιο εντυπωσιακά
αξιοθέατα της Βόρειας Ιρλανδίας, με τις πολυγωνικές στήλες από βασάλτη και τις
εξάγωνες πέτρες - μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCΟ και το τέταρτο
φυσικό θαύμα του Ηνωμένου Βασιλείου
• Μια διανυκτέρευση και περιήγηση στην θρυλική πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας,
το Μπέλφαστ
• Επτά συνολικά διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
• Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
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ΛΟΝΔΙΝΟ

Βρετανικό Μουσείο, Γουίντσορ
Το Λονδίνο είναι μια από τις μεγαλύτερες και πιο συναρπαστικές πόλεις που έχει γνωρίσει η γη.
Στέκεται στον πρώτο μεσημβρινό, έλκοντας σαν μαγνήτης ό,τι καλύτερο υπάρχει από τη Δύση και την Ανατολή. Στέκεται στο κέντρο του χρόνου και όλος ο κόσμος συγχρονίζει τα
ρολόγια του με το BIG BEN. Κάντε ένα φανταστικό ταξίδι στον χρόνο μαθαίνοντας την πλούσια ιστορία και κληρονομιά της πόλης. Μπορείτε να θαυμάσετε αρχαία Ρωμαϊκά τείχη,
Νορμανδικούς πύργους, παλάτια των Τυδώρ, αναγεννησιακή λαμπρότητα, Γεωργιανή ομορφιά, Βικτωριανό μεγαλείο, εκπληκτικά σύγχρονα αρχιτεκτονικά επιτεύγματα!
Ελάτε να γνωρίσουμε μαζί την λαμπρότητα και την μεγαλοπρέπεια της πόλης, τα εκατοντάδες θεάματα και ορόσημα, τα μιούζικαλ και τις διάφορες εποχιακές εκδηλώσεις, τα μουσεία
που φιλοξενούν ανεκτίμητους θησαυρούς, τους πιο φημισμένους εμπορικούς δρόμους και τις μεγαλύτερες εκτάσεις πράσινου από οποιαδήποτε άλλη συγκρίσιμη μητρόπολη ανά
τον κόσμο. Μια μεγαλούπολη που είναι συγχρόνως οικεία, με τις ήσυχες γωνιές της, τα ανισόπεδα λιθόστρωτα δρομάκια, τα στενά σοκάκια και τις ηλιόλουστες πλατείες που
φιλοξενούν καλλιτέχνες, ζωγράφους, τραγουδιστές και μίμους. Το Λονδίνο είναι ο λαός του, οι άνθρωποί του και οι χαρακτήρες τους, που ανταμώνουν εδώ από κάθε γωνιά του
πλανήτη. Μια πόλη διασκεδαστική, ζωηρή, πολυεθνική, πολυποίκιλη και απόλυτα συναρπαστική! Το Λονδίνο δεν μπορεί να εξημερωθεί, ούτε να προσαρμοστεί…
το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να χαλαρώσεις, να χαρείς τον πλούτο που σου προσφέρει και να απολαύσεις την περιπέτεια!!!
"Earth has not anything to show more fair…" William Wordsworth
1η μέρα: Αθήνα - Λονδίνο, Περιήγηση πόλης, Επίσκεψη
στο Βρετανικό Μουσείο
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με BRITISH
AIRWAYS 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
περίφημα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ - και περνάμε από το
Ουέστμινστερ με την πλατεία Κοινοβουλίου, στην οποία
δεσπόζουν τα αγάλματα Εθνικών Ηρώων, το άρρηκτα
συνδεδεμένο με την βρετανική μοναρχία, την τέχνη και την
ιστορία Αβαείο, το κτίριο του Κοινοβουλίου και το Μπιγκ
Μπεν, το έμβλημα της πόλης. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα
30

από τα σημαντικότερα μουσεία του κόσμου, το Βρετανικό
Μουσείο, το οποίο στεγάζει μια τεράστια συλλογή έργων
τέχνης από κάθε γωνιά του πλανήτη, μεταξύ των οποίων
και τα περίφημα Ελγίνεια Μάρμαρα - τα γλυπτά από τις
μετώπες, τις ζωοφόρους και τα αετώματα του Παρθενώνα,
μια από τις έξι Καρυάτιδες του Ερεχθείου, καθώς και άλλα
αντικείμενα από διάφορα κτίρια της Αθηναϊκής Ακρόπολης
(Ναό της Νίκης, Προπύλαια). 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. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Λονδίνο, Ελεύθερη μέρα //
Προαιρετικά: Κρουαζιέρα στον Τάμεση με επίσκεψη
στο Γκρίνουιτς ή/και 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, Hyde Park. Επίσης μπορείτε να λάβετε μέρος

στις παρακάτω προαιρετικές εξορμήσεις.
Περιγραφή προαιρετικών εξορμήσεων: 1. Μετάβαση στην
αποβάθρα του Westminster και επιβίβαση σε πλοιάριο
της CITY CRUISES για μια μοναδική Κρουαζιέρα στον
ποταμό Τάμεση, με θέα τα πιο φημισμένα ορόσημα της
πόλης. Άφιξη στο Γκρίνουιτς (Greenwich) και χρόνος
ελεύθερος στην πανέμορφη αυτή ιστορική κωμόπολη. Σας
προτείνουμε να επισκεφθείτε το Εθνικό Ναυτικό Μουσείο,
το CUTTY SARK (έξοδα ατομικά), το αστεροσκοπείο
(έξοδα ατομικά) και το πανέμορφο ομώνυμο πάρκο. Για την
επιστροφή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο εισιτήριο
HOP ON - HOP OFF της CITY CRUISES.
2. Για το απόγευμα σας προτείνουμε μια προαιρετική
περιήγηση διάρκειας 4 ωρών στο νυχτερινό Λονδίνο (έξοδα
ατομικά). Θα περπατήσουμε στο κέντρο της νυχτερινής
διασκέδασης της πόλης 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
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πούλμαν για μια νυχτερινή περιήγηση κατά μήκος του Τάμεση με στάσεις για φωτογραφίες διαμερίσματα, το κουκλόσπιτο της βασίλισσας και το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Στη
στα ωραιότερα ορόσημα της πόλης, όπως τα London Eye, Big Ben, Millennium Bridge, συνέχεια θα έχουμε χρόνο για να απολαύσουμε μια βόλτα στα γραφικά σοκάκια της πόλης.
Saint Paul’s, More London Place, Tower Bridge, Shard. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά Αναχώρηση για το αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση μας για την Αθήνα.
το βράδυ. Διανυκτέρευση.
Σημειώσεις: •Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με
διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι •Το 6ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μία
3η μέρα: Λονδίνο, Ελεύθερη μέρα
επιπλέον ελεύθερη μέρα •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
Προαιρετικά: Οξφόρδη, Στράτφορντ Απόν Έιβον, Bicester Outlet Village
Ελεύθερη μέρα για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης. Επίσης, μπορείτε να συμμετάσχετε
ΒΑ 623
08:00 - 09:55
(έξοδα ατομικά) στην προαιρετική ολοήμερη εκδρομή μας στην επαρχία της Αγγλίας.
1η μέρα
ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ
Οι πτήσεις μας
ΒΑ 631
10:00 - 11:55
Πρώτη μας επίσκεψη η περίφημη πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης, όπου θα έχουμε την
για όλες τις
ευκαιρία να θαυμάσουμε ένα μείγμα από μεσαιωνικά κτίρια, εκκλησιαστικούς οβελίσκους αναχωρήσεις 5η μέρα
ΒΑ 622
16:55 - 22:35
ή
ΛΟΝΔΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ
που υψώνονται πάνω από τα παμπάλαια κολέγια, περιποιημένα παρτέρια και κήπους,
BA 634
20:30΄ - 02:10
6η μέρα
τετράγωνες αυλές με κιονοστοιχίες και αετώματα. Ελεύθερος χρόνος για βόλτες και
αγορές. Επόμενη επίσκεψή μας, η κωμόπολη Στράτφορντ Απόν Έιβον (Stratford-uponΑναχ.: 3, 10, 17 Ιουλίου, 5, 6,12,13,19, 20, 26, 27 Αυγούστου,
Avon), η γενέτειρα ενός από τους μεγαλύτερους θεατρικούς συγγραφείς και ποιητές
2, 3, 9,10,16,17, 23, 24, 29, 30 Σεπτεμβρίου - 5 μέρες
του κόσμου, του Γουίλιαμ Σαίξπηρ (William Shakespeare). Προαιρετική επίσκεψη στο
Αναχ.:
24, 30, 31 Ιουλίου, 6, 7, 13, 14, 18, 25, 27 Αυγούστου,
σπίτι όπου γεννήθηκε και έζησε ο "Βάρδος του Στράτφορντ" και ελεύθερος χρόνος για
3, 4 Σεπτεμβρίου - 6 μέρες
μεσημεριανό γεύμα και βόλτα στις όχθες του ποταμού Έιβον. Τελευταία μας στάση θα
Τιμές
κατ’
άτομο
είναι στο εκπτωτικό χωριό Bicester Outlet Village, όπου θα έχουμε την ευκαιρία για αγορές
5 μέρες
6 μέρες
HOLIDAY INN REGENTS PARK 4*
από διάφορες μπουτίκ σε τιμές κόστους. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο.
Δίκλινο
495
555
Διανυκτέρευση.
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο
Τιμές κατ’ άτομο
AMBA MARBLE ARCH 4*sup
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
3ο και 4ο άτ. έως 12 ετ. σε family room
Μονόκλινο

295
695

345
815

4η μέρα: Λονδίνο, Ελεύθερη μέρα
5 μέρες
6 μέρες
Ελεύθερη μέρα για βόλτες, αγορές και επισκέψεις σε μουσεία, πινακοθήκες κλπ. Για
575
655
τις αγορές σας μπορείτε να ξεκινήσετε από την Όξφορντ Στριτ (Oxford Street), τον πιο
395
445
εμπορικό δρόμο της Ευρώπης, την πανέμορφη Ρίτζεντ Στριτ (Regent Street), τα αμέτρητα
445
495
καταστήματα με όλα τα brand names της Μποντ Στριτ (Bond Street) και την Κάρναμπι
865
995
Στριτ (Carnaby Street), που είναι ο παράδεισος των fashionistas. Οι φίλοι της τέχνης
και των επιστημών μπορούν να επιλέξουν ένα από τα δεκάδες μουσεία της πόλης, όπως
ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ
το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με τα 80.000.000 εκθέματα, το Μουσείο Βικτωρίας και Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: + € 185.
Αλβέρτου, το μεγαλύτερο μουσείο διακοσμητικών τεχνών του κόσμου, το Αυτοκρατορικό
Πολεμικό Μουσείο, την γκαλερί μοντέρνας τέχνης Τέιτ (Tate Gallery), καθώς και το Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ με BRITISH
περίφημο μουσείο των κέρινων ομοιωμάτων της Μαντάμ Τυσσό - το καλύτερο στο είδος AIRWAYS •Τέσσερις, πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας •Μπουφέ
του για να "γνωρίσετε από κοντά" μεγάλες προσωπικότητες της ιστορίας, της πολιτικής, πρόγευμα καθημερινά •Μεταφορές από το αεροδρόμιο του Λονδίνου στο ξενοδοχείο
και αντίστροφα •Περιήγηση στην πόλη του Λονδίνου και επίσκεψη στο Βρετανικό
της show biz και του αθλητισμού. Διανυκτέρευση.
Μουσείο •Εκδρομή στο Γουίνσδορ •Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας •Ασφάλεια
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών* •Φ.Π.Α.
5η μέρα: Λονδίνο - Γουίνσδορ - Αθήνα
Δεν περιλαμβάνονται: •Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την εκδρομή μας στο Γουίνσδορ, όπου θα έχουμε την
•Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά •Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως
ευκαιρία να θαυμάσουμε το ομώνυμο κάστρο-κατοικία των βασιλέων της Αγγλίας από τον
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
καιρό του Γουλιέλμου του Κατακτητή (προαιρετική είσοδος). Θα επισκεφθούμε τα επίσημα
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ΑΓΓΛΊΑ

ΚΟΡΝΟΥΆΛΗ - ΟΥΑΛΊΑ

Λονδίνο, Στόουνχεντζ, Σόλσμπερι, Πλύμουθ, Σαιντ Όστελ, Χαμένοι Κήποι του Χέλιγκαν,
Μαράζιον/Σαιν Μάικλς Μάουντ, Θέατρο Μίνακ, Land’s End, Σαιντ Άιβς, Έξετερ, Μπαθ,
Κάρντιφ, Εθνικό Πάρκο Μπρέκον Μπίκονς, Εθνικό Πάρκο Σνοουντόνια, Κάστρo Κάρναρφον,
Κάστρo Πορτμέιριον, Τσέστερ, Μάντσεστερ, Λίβερπουλ, Λιντς, Υόρκη, Κέμπριτζ,
Στράτφορντ απόν Έιβον, Κότσγουολντς, Μπίμπουρι, Οξφόρδη
Η Αγγλία αποτελεί τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου και μία διαχρονική ταξιδιωτική επιλογή εδώ και πάρα
πολλά χρόνια. Ωστόσο, Αγγλία δεν είναι μόνο το Λονδίνο.
Φημισμένη είναι η αγγλική εξοχή με τα παραδοσιακά οικήματα και αγροκτήματα, αλλά και τις ατέλειωτες
καταπράσινες εκτάσεις, τις λίμνες, τα ποτάμια, τους καταρράκτες και τις σπηλιές.
Αγγλία είναι η Κορνουάλη με την άγρια, παρθένα ομορφιά της, την εντυπωσιακή ακτογραμμή, τα
γραφικά ψαροχώρια, τις γρανιτώδεις λοφοσειρές, τα βοσκοτόπια, τις αγροικίες, τα κάστρα και τους τόπους
γεμάτους κέλτικους θρύλους, παγανιστικούς μύθους, ξωτικά, νεράιδες και φαντάσματα.
Αγγλία είναι το μυστηριώδες Στόουνχεντζ, ένα από τα πιο αινιγματικά αρχαία μνημεία παγκοσμίως.
Αγγλία είναι το πανέμορφο Τσέστερ με τα άψογα διατηρημένα μεσαιωνικά του τείχη και τα περίφημα
Ρόουζ. Αγγλία είναι η όμορφη, μικρή, μεσαιωνική πόλη του βορρά, το Γιορκ/Υόρκη. Αγγλία είναι η
συναρπαστικής ομορφιάς Ουαλία, με τα επιβλητικά κάστρα, τους θρύλους, την ποίηση και τα τραγούδια
της. Αγγλία είναι δεκάδες ακόμα πόλεις και κωμοπόλεις, που σας προσκαλούν για ανακάλυψη, περιήγηση
και διάλειμμα για τσάι και scones - τα γλυκά ή αλμυρά αυτά εδέσματα που διεγείρουν τον ουρανίσκο.
Η Αγγλία είναι μία βασίλισσα και σαν βασίλισσα ασκεί μεγαλοπρεπή επιρροή σε κάθε ταξιδιώτη!
God Save the Queen!
1η μέρα: Αθήνα - Λονδίνο - Στόουνχεντζ - Σόλσμπερι - Πλύμουθ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πρωινή πτήση για Λονδίνο με AEGEAN. Φθάνοντας, θα ξεκινήσουμε αμέσως
το οδοιπορικό μας στην Αγγλική ενδοχώρα με πρώτο μας σταθμό το μυστηριώδες Στόουνχεντζ (Stonehenge),
τον πιο σημαντικό προϊστορικό αρχαιολογικό χώρο της Μεγάλης Βρετανίας και ένα από τα πιο αινιγματικά
αρχαία μνημεία παγκοσμίως. Πρόκειται για έναν κύκλο μεγαλίθων, που η κατασκευή του ανάγεται γύρω στο
3.000 π.Χ. και από το 1986 περιλαμβάνεται στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.
Συνεχίζουμε για την πανέμορφη μεσαιωνική πόλη Σόλσμπερι (Salisbury), όπου θα δούμε τον εντυπωσιακό
αγγλικανικό Καθεδρικό ναό (1220-1258). Χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης και συνεχίζουμε για το
Πλύμουθ, το λιμάνι του οποίου υπήρξε από τον 14ο αιώνα στρατηγικής σημασίας για την Αγγλία, καθώς ήταν
ένα από τα καλύτερα οχυρωμένα. Από εδώ ξεκίνησε το 1588 ο στόλος του Φράνσις Ντρέικ εναντίον της Ισπανικής
Αρμάδας, από εδώ απέπλευσαν το 1620 με το πλοίο Μέιφλαουερ (Mayflower) οι Πατέρες Προσκυνητές για τον Νέο
Κόσμο (Πίλγκριμς) και δημιούργησαν την δεύτερη αγγλική αποικία στις σημερινές Ηνωμένες Πολιτείες, από εδώ
αναχώρησε το 1722 ο Τζέιμς Κουκ για το εξερευνητικό του ταξίδι στο Νότιο Ημισφαίριο. Άφιξη και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο COPTHORNE PLYMOUTH 4* (www.milleniumhotels.com) ή παρόμοιο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Πλύμουθ - Σαιντ Όστελ - Χαμένοι Κήποι του Χέλιγκαν - Μαράζιον/Σαιν Μάικλς Μάουντ - Θέατρο Μίνακ
- Land’s End - Σαιντ Άιβς - Πλύμουθ, Περιήγηση
Σήμερα θα διασχίσουμε την Κορνουάλη και θα απολαύσουμε την άγρια ομορφιά της, την εντυπωσιακή
ακτογραμμή, τα γραφικά ψαροχώρια, τις γρανιτώδεις λοφοσειρές, τα καταπράσινα βοσκοτόπια, τις αγροικίες, τα
κάστρα και τους τόπους γεμάτους κέλτικους θρύλους, παγανιστικούς μύθους, ξωτικά, νεράιδες και φαντάσματα.
Πρώτος μας σταθμός, η Σαιντ Όστελ (St Austell), η μεγαλύτερη πόλη της κομητείας, όπου μετά την σύντομη
παραμονή μας θα συνεχίσουμε για τους πιο εντυπωσιακούς κήπους του κόσμου, τους Χαμένους Κήπους του
Χέλιγκαν (Lost Gardens of Heligan). Επόμενη στάση μας η πόλη Μαράζιον με το Σαιντ Μάικλς Μάουντ (St.
Michael’s Mount), ένα νησάκι που στέφεται από ένα επιβλητικό κάστρο του 12ου αιώνα και ένα νορμανδικό
Αβαείο - το "αγγλικό Μοντ Σαιν Μισέλ", όπως επονομάζεται. Ακόμα ένα εντυπωσιακό αξιοθέατο της Κορνουάλης
που πραγματικά θα μας εκπλήξει είναι το κτισμένο στο χείλος του γκρεμού πάνω από τον Ατλαντικό θέατρο Μίνακ,
σε σχήμα και μορφή αρχαιοελληνικού θεάτρου! Συνεχίζουμε για το Land’s End, το απώτατο άκρο της Μεγάλης
Βρετανίας, απ΄ όπου θα απολαύσουμε μια εκπληκτική θέα στον ωκεανό. Η προς τον βορρά διαδρομή μας θα μας
οδηγήσει στην παραθαλάσσια πόλη Σαιντ Άιβς (St Ives), την πόλη των καλλιτεχνών με τις αναρίθμητες γκαλερί.
Στον ελεύθερό σας χρόνο, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το παράρτημα της Tate Gallery του Λονδίνου (Tate
St Ives), καθώς και το μουσείο-κήπο της περίφημης γλύπτριας Μπάρμπαρα Χέπγουορθ (1903-1975), φίλης και
ομότεχνης του Χένρι Μουρ - οι δύο γλύπτες κατά τη δεκαετία του '30 έθεσαν τις βάσεις για την αφηρημένη γλυπτική
στη μεσοπολεμική Βρετανία. Έχοντας ολοκληρώσει τον γύρο της Κορνουάλης, θα επιστρέψουμε στο Πλύμουθ,
όπου κατά την πανοραμική μας περιήγηση θα δούμε το πάρκο Πλύμουθ Χόου (Plymouth Hoe) με το μνημείο της
Αρμάδας και το άγαλμα του Φράνσις Ντρέικ, τον πύργο-φάρο Σμίτονς (Smeaton's Tower), την βασιλική ακρόπολη
(Royal Citadel) και την γραφική οδό Μπάρμπικαν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
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3η μέρα: Πλύμουθ - Έξετερ - Μπαθ - Κάρντιφ
Πρωινή αναχώρηση για το Έξετερ, όπου κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας θα
δούμε τον αγγλικανικό Καθεδρικό ναό του Αγίου Πέτρου που δεσπόζει στο κέντρο
της πόλης. Κτισμένος στα μέσα του 11ου αιώνα, είναι ένας από τους παλαιότερους
και πιο εντυπωσιακούς ναούς της Αγγλίας. Συνεχίζουμε για το Μπαθ, μία πόληκόσμημα κλασικής, ρομανικής και γεωργιανής αρχιτεκτονικής. Η "Ρώμη της Αγγλίας",
όπως επονομάζεται καθώς είναι κτισμένη σε 7 λόφους, αποτελεί τόπο παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Φθάνοντας θα δούμε το Αβαείο, τα ρωμαϊκά
λουτρά, τη γέφυρα Πούλτενι (Pulteney) πάνω από τον ποταμό Έιβον (Avon) και τα
υπέροχα κτίρια των οδών Σέρκους (Circus) και Ρόαγιαλ Κρέσεντ (Royal Crescent).
Μετά την επίσκεψή μας θα συνεχίσουμε για την πρωτεύουσα της Ουαλίας, το Κάρντιφ.
Εάν το χρόνος το επιτρέπει, θα επισκεφθούμε το ιστορικό μουσείο St. Fagans
(είσοδος δωρεάν, ώρες λειτουργίας 10:00-17:00), που βρίσκεται μόλις 7 χιλιόμετρα
δυτικά της πόλης, όπου στα περίπου 40 κτίρια αναπαριστάται η ζωή των ανθρώπων
από διάφορες περιοχές της Ουαλίας - ένα σχολείο, μία φάρμα, ένα παρεκκλήσι κ.ά.
Φθάνοντας στο Κάρντιφ θα δούμε εξωτερικά το Κάστρο, το Δημαρχείο, το Εθνικό
Μουσείο και Πινακοθήκη της Ουαλίας, το Δικαστήριο, το Πανεπιστήμιο, το Στάδιο και
άλλα αξιοθέατα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο NOVOTEL CARDIFF 4* (www.novotel.
com) ή παρόμοιο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Κάρντιφ - Εθνικό Πάρκο Μπρέκον Μπίκονς - Εθνικό Πάρκο Σνοουντόνια Κάστρo Κάρναρφον - Πορτμέιριον - Τσέστερ
Σήμερα θα εξερευνήσουμε την συναρπαστική ενδοχώρα της Ουαλίας. Αρχικά θα
περάσουμε μέσα από την καρδιά του Εθνικού Πάρκου Μπρέκον Μπίκονς (Brecon
Beacons) με τις απόκρημνες και εντυπωσιακές πλαγιές από ψαμμίτη, τους ψηλούς
λόφους, τους καταρράκτες και τις σπηλιές. Η διαδρομή προς τα βόρεια θα μας οδηγήσει
στο πανέμορφο Εθνικό Πάρκο Σνοουντόνια (Snowdonia), όπου θα έχουμε την ευκαιρία
να απολαύσουμε το πανέμορφο περιβάλλον του. Συνεχίζοντας, θα δούμε το επιβλητικό
μεσαιωνικό κάστρο Κάρναρφον (Caernarfon) του 13ου αιώνα, το πιο φημισμένο
και εντυπωσιακό κάστρο της Ουαλίας, καθώς και το εντυπωσιακότατο αξιοθέατο
της Βόρειας Ουαλίας, το ιταλικού ρυθμού "χωριό" Πορτμέιριον (Portmeirion), που
οικοδομήθηκε μεταξύ 1926-1976 και θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα βρετανικά
αρχιτεκτονικά έργα του εικοστού αιώνα: ένα σύμπλεγμα από χρωματιστά κτίρια γύρω
από μια κεντρική πλατεία, δύο ξενοδοχεία, αγροτόσπιτα, καταστήματα δώρων, σπα
και βραβευμένα εστιατόρια. Γεμάτοι από πανέμορφες εικόνες, θα καταλήξουμε στην
πανέμορφη πόλη Τσέστερ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο CROWNE PLAZA CHESTER
4* (www.crowneplaza.com) ή παρόμοιο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Τσέστερ - Λίβερπουλ - Μάντσεστερ - Λιντς
Κατά τη διάρκεια της πρωινής μας περιήγησης θα περπατήσουμε στα άψογα
διατηρημένα και πιο πλήρη μεσαιωνικά τείχη στη Βρετανία, θα δούμε την αγορά και
τα περίφημα Ρόουζ (Rows) με τις απομιμήσεις μεσαιωνικών προσόψεων, το ρωμαϊκό
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αμφιθέατρο του 1ου αιώνα, τον Καθεδρικό ναό και το ρολόι του Τσέστερ στην
ανατολική πύλη, για την 60η επέτειο της βασίλισσας Βικτωρίας. Ελεύθερος χρόνος
για εξερευνήσετε τις κομψά ανακαινισμένες στοές με επώνυμες μπουτίκ, καταπληκτικά
καταστήματα με κοσμήματα και ιδιαίτερα σοκολατένια γλυκά. Εκκεντρικά μαγαζιά θα
δείτε στην Bridge Street, ενώ στην Watergate υπάρχουν πολλές γκαλερί με προσιτά
έργα τέχνης. Μια ακόμα σημαντική πόλη μας περιμένει στη συνέχεια, η γενέτειρα
των Beatles, το Λίβερπουλ. Σύντομη περιήγηση της πόλης και αναχώρηση για το
Μάντσεστερ, έδρα των παγκοσμίως γνωστών ποδοσφαιρικών ομάδων "Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ" και "Μάντσεστερ Σίτι". Άφιξη, πανοραμική περιήγηση της πόλης και
χρόνος ελεύθερος. Συνεχίζουμε για το Λιντς, μια πόλη που συνδυάζει τη βικτοριανή με
τη μοντέρνα αρχιτεκτονική. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο NOVOTEL LEEDS
4* (www.novotel.com) ή παρόμοιο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Λιντς - Υόρκη - Κέμπριτζ
Πρωινή αναχώρηση για την πιο όμορφη, μικρή, μεσαιωνική πόλη της βόρειας Αγγλίας,
το Γιορκ/Υόρκη. Αρκετές πόλεις περιβάλλονται από αρχαία τείχη, έχουν παλιά στενά
σοκάκια σπουδαία μουσεία και όμορφες μεγάλες εκκλησίες. Καμία τους όμως δεν έχει
τόσα πολλά και ταυτόχρονα τόσο υπέροχα αξιοθέατα όσο το Γιορκ. Θα περάσουμε από
τους κήπους του Μουσείου για να φθάσουμε στην έξοχη Μητρόπολη, το Γιορκ Μίνστερ,
την μεγαλύτερη μεσαιωνική εκκλησία της Βόρειας Ευρώπης. Θα περπατήσουμε στην
αγορά με τα μεσαιωνικά σοκάκια και τα καταστήματα και φυσικά, δεν θα παραλείψουμε
να επισκεφθούμε μία από τις πιο διάσημες αίθουσες τσαγιού, την "Betty's Tea Rooms"
(προαιρετική είσοδος). Επίσης θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το York’s
Chocolate Story (προαιρετική είσοδος), το National Railway Museum (προαιρετική
είσοδος) και να περπατήσουμε στα μοναδικής ομορφιάς καλντερίμια "The Shambles".
Συνεχίζουμε για την πανεπιστημιούπολη του Κέμπριτζ. Άφιξη, περιήγηση στην πόλη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο CLAYTON CAMBRIDGE 4* (www.claytonhotelcambridge.
com) ή παρόμοιο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Κέμπριτζ - Στράτφορντ απόν Έιβον - Κότσγουολντς - Μπίμπουρι
Οξφόρδη - Λονδίνο
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την κωμόπολη Στράτφορντ απόν Έιβον
(Stratford upon Avon), την γενέτειρα του Γουίλιαμ Σαίξπηρ. Άφιξη και χρόνος ελεύθερος
για μια βόλτα στις όχθες του Έιβον. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε μια επαρχιακή
διαδρομή πλούσιας φυσικής ομορφιάς, περνώντας από την περιοχή Κότσγουολντς
(Cotswolds). Αφού επισκεφθούμε τον Καθεδρικό ναό του Γκλόστερ (Gloucester), θα
συνεχίσουμε για το κουκλίστικο χωριό Μπίμπουρι (Bibury), που θεωρείται το πιο
όμορφο χωριό της Αγγλίας, με τα πέτρινα γεφυράκια, τους ανθισμένους κήπους,
τα πλακόστρωτα δρομάκια και τις λίμνες με τους κύκνους! Τέλος, στην περίφημη
πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης θα θαυμάσουμε ένα μείγμα από μεσαιωνικά κτίρια
και εκκλησιαστικούς οβελίσκους που υψώνονται πάνω από τα παμπάλαια κολέγια.
Μετά την περιήγησή μας θα αναχωρήσουμε για το Λονδίνο. Άφιξη και τακτοποίηση σε
ξενοδοχείο 4*. Διανυκτέρευση.
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ΜΠΑΘ

Υόρκη
Λιντς
Λίβερπουλ
Κάρναρφον

ΣΤΡΆΤΦΟΡΝΤ ΑΠΌΝ ΈΙΒΟΝ
Πορτµέιριον

Μάντσεστερ
Τσέστερ

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Σνοουντόνια

Στράτφορντ
απόν Έιβον
Μπρέκον
Μπίκονς

Κέμπριτζ
Οξφόρδη

Κότσγουολντς

Μπίµπουρι
Κάρντιφ

Λονδίνο

Μπαθ
Στοουνχέντζ

Έξετερ

Σόλσµπερι

Πλύµουθ
Σαιντ Όστελ
Χέλιγκαν
Μαράζιον

Σαιντ Άιβς

8η μέρα: Λονδίνο - Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος το πρωί για βόλτες, αγορές και επισκέψεις σε μουσεία,
πινακοθήκες κλπ. Για τις αγορές σας μπορείτε να ξεκινήσετε από την Όξφορντ Στριτ
(Oxford Street), τον πιο εμπορικό δρόμο της Ευρώπης, την πανέμορφη Ρίτζεντ Στριτ
(Regent Street), τα αμέτρητα καταστήματα με όλα τα brand names της Μποντ Στριτ
(Bond Street) και την Κάρναμπι Στριτ (Carnaby Street), 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 Βρετανικό Μουσείο με την τεράστια συλλογή
έργων τέχνης από κάθε γωνιά του πλανήτη, μεταξύ των οποίων και τα περίφημα
Ελγίνεια Μάρμαρα, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με τα 80.000.000 εκθέματα, το
Μουσείο Βικτωρίας και Αλβέρτου, το μεγαλύτερο μουσείο διακοσμητικών τεχνών
του κόσμου, το Αυτοκρατορικό Πολεμικό Μουσείο, την γκαλερί μοντέρνας τέχνης
Τέιτ (Tate Gallery), καθώς και 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. 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 από τα αναγραφόμενα Τελικό
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
Οι πτήσεις μας
για όλες τις
αναχωρήσεις

1η μέρα

Α3 600

ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ

09:15΄ - 11:15΄

8η μέρα

Α3 609

ΛΟΝΔΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ

22:15΄ - 03:50΄

Αναχ.: 24, 31 Ιουλίου, 7,14, 21, 28 Αυγούστου, 4 Σεπτεμβρίου - 8 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

1425
1245
2195

ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων: + € 185. Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140
με AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα).
Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN •Επτά
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* (δύο διαν/σεις στο Πλύμουθ, μία διαν/ση στο Κάρντιφ, μία διαν/
ση στο Τσέστερ, μία διαν/ση στο Λιντς, μία διαν/ση στο Κέμπριτζ, μία διαν/ση στο Λονδίνο) •Μπουφέ
πρόγευμα καθημερινά •Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος •Εμπειρότατος
αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς
ως 75 ετών •Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: •Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα •Φιλοδωρήματα,
αχθοφορικά •Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

TRAVEL TIPS:
• Εξαιρετικές απ΄ ευθείας πτήσεις με AEGEAN AIRLINES - πρωινή αναχώρηση από
Αθήνα και βραδινή από Λονδίνο - ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο στην χώρα
• Επίσκεψη στον πιο σημαντικό προϊστορικό αρχαιολογικό χώρο της Μεγάλης
Βρετανίας και ένα από τα πιο αινιγματικά αρχαία μνημεία παγκοσμίως, το
μυστηριώδες Στόουνχεντζ
• Επίσκεψη την πανέμορφη μεσαιωνική πόλη Σόλσμπερι
• Δύο διανυκτερεύσεις και επίσκεψη στο ιστορικό λιμάνι του Πλύμουθ
• Περιήγηση στην άγρια ομορφιά της Κορνουάλης
• Επίσκεψη στους πιο εντυπωσιακούς κήπους του κόσμου, τους Χαμένους Κήπους του Χέλιγκαν
• Επίσκεψη στο "αγγλικό Μοντ Σαιν Μισέλ", το Σαιντ Μάικλς Μάουντ
• Επίσκεψη στο κτισμένο στο χείλος του γκρεμού θέατρο Μίνακ, με μορφή
αρχαιοελληνικού θεάτρου
• Επίσκεψη στο Land’s End, το απώτατο άκρο της Μεγάλης Βρετανίας
• Επίσκεψη στην παραθαλάσσια πόλη των καλλιτεχνών Σαιντ Άιβς
• Επίσκεψη σε έναν από τους παλαιότερους και πιο εντυπωσιακούς ναούς της
Αγγλίας στο Έξετερ
• Επίσκεψη στην "Ρώμη της Αγγλίας", το Μπαθ
• Μια διανυκτέρευση και επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Ουαλίας, το Κάρντιφ
• Διέλευση από το Εθνικό πάρκο Μπρέκον Μπίκονς και το Εθνικό Πάρκο Σνοουντόνια
• Εξερεύνηση στην συναρπαστική ενδοχώρα της Ουαλίας
• Επίσκεψη στο επιβλητικό μεσαιωνικό κάστρο του Κάρναρφον
• Επίσκεψη στο εντυπωσιακό αξιοθέατο της Βόρειας Ουαλίας, το ιταλικού ρυθμού
"χωριό" Πορτμέιριον, που θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα βρετανικά
αρχιτεκτονικά έργα του εικοστού αιώνα
• Μια διανυκτέρευση και επίσκεψη στην πανέμορφη πόλη Τσέστερ με τα περίφημα Ρόουζ
• Επίσκεψη στην γενέτειρα των Beatles, το Λίβερπουλ
• Επίσκεψη στο Μάντσεστερ
• Μια διανυκτέρευση και επίσκεψη στο Λιντς, μια πόλη που συνδυάζει τη βικτοριανή
και τη μοντέρνα αρχιτεκτονική
• Επίσκεψη στην πιο όμορφη, μικρή, μεσαιωνική πόλη της βόρειας Αγγλίας, το
Γιορκ/Υόρκη
• Μια διανυκτέρευση και επίσκεψη στην πανεπιστημιούπολη του Κέμπριτζ
• Επίσκεψη στην κωμόπολη Στράτφορντ απόν Έιβον, την γενέτειρα του Γουίλιαμ Σαίξπηρ
• Επίσκεψη στο κουκλίστικο χωριό Μπίμπουρι, που θεωρείται το πιο όμορφο χωριό της Αγγλίας
• Επίσκεψη στην περίφημη πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης
• Μια διανυκτέρευση στο Λονδίνο και χρόνος για βόλτες, αγορές και επισκέψεις σε μουσεία
• Επτά διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* με μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
• Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
35
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ΠΟΡΤ ΓΚΡΙΜΏ

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ
και ΧΩΡΙΑ της ΠΡΟΒΗΓΚΙΑΣ
Νίκαια, Μονακό, Εζ, Κάννες, Γκουρντόν, Τουρέτ, Σαν Πωλ ντε Βανς,
Αιξ-Αν-Προβάνς, Μασσαλία, Σαν Τροπέ, Πορτ Γκριμώ
Ένα ονειρικό ταξίδι στην μεσογειακή ακτογραμμή της Γαλλίας και τους θησαυρούς της. Από την "όμορφη Νίκαια - Nice la belle", το
αστραφτερό πριγκιπάτο του Μονακό και τα μαγευτικά τοπία της Κυανής Ακτής στην ολοζώντανη Μασσαλία και τον γαλλικό νότο με τα
πανέμορφα φυσικά τοπία! Ένα ταξίδι γεμάτο χρώματα και μυρωδιές!!!
1η μέρα: Αθήνα - Νίκαια, Ξενάγηση,
Προαιρετική βραδινή επίσκεψη στο Μόντε Κάρλο
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για
Νίκαια (Nice), την πρωτεύουσα της Κυανής Ακτής και ένα
από τα πιο φημισμένα θέρετρα του κόσμου. Μεταφορά
και τακτοποίηση σε ένα από κεντρικά ξενοδοχεία VILLA
OTERO by HAPPYCULTURE 4* (www.villa-otero.com)
ή στο VILLA BOUGAINVILLE by HAPPYCULTURE 3*
(www.villa-bougainville.gr). Για το βράδυ σας προτείνουμε
(προαιρετικά, έξοδα ατομικά) μια επίσκεψη στο Μόντε
Κάρλο. Γνωρίστε μαζί μας το πιο διάσημο Καζίνο του
κόσμου και δοκιμάστε την τύχη σας στις υπέρλαμπρες
αίθουσες, που ολοκληρώθηκαν υπό την αρχιτεκτονική
επίβλεψη του Καρόλου Γκαρνιέ. Αν πάλι δεν συμπαθείτε
τα τυχερά παιχνίδια, απολαύστε το ποτό ή το δείπνο σας
ακούγοντας ζωντανή μουσική στο μπαρ του Café de Paris.
Δοκιμάστε Kir Royal στο "Le Bar Americain" στις σάλες
του Hotel de Paris, παρέα με τους διάσημους θαμώνες
του πριγκιπάτου και χορέψτε στους ρυθμούς του Buddha
Bar και του Twiga. Επιστροφή μετά τα μεσάνυχτα στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Νίκαια - Εζ, Μουσείο αρωμάτων Φραγκονάρ Μονακό - Νίκαια, Περιήγηση
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το μουσείο36

εργαστήριο αρωμάτων Φραγκονάρ (Fragonard) στο Εζ.
Μυηθείτε στα μυστικά της αρωματοποιίας και εμπιστευθείτε
την όσφρησή σας για τις αγορές σας. Συνεχίζουμε για 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 Ζακ Ιβ Κουστό. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε
τον νεο-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. Επιστροφή
στη Νίκαια. Φθάνοντας, θα ξεκινήσουμε την περιήγησή
μας από την παλιά πόλη, όπου φιλοξενείται η αγορά
των λουλουδιών με τα παζάρια της, ο Καθεδρικός ναός,
το Μέγαρο της Δικαιοσύνης και η Όπερα. Συνεχίζουμε
με την διάσημη πλατεία Μασενά και ολοκληρώνουμε τον
περίπατό μας στην οδό Ζαν Μεντεσάν, όπου βρίσκεται η
Νοτρ Νταμ. Ελεύθερος χρόνος για τα ψώνια ή τον καφέ
μας. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Νίκαια, Ελεύθερη μέρα, Προαιρετική εκδρομή:
Αιξ-Αν-Προβάνς, Μασσαλία
Ελεύθερη μέρα στην Νίκαια για βόλτες, αγορές και για να
εξερευνήσετε τις ομορφιές της πόλης. Αν πάλι επιθυμείτε να
εντρυφήσετε στην περιοχή της Προβηγκίας, ακολουθήστε
την προαιρετική ολοήμερη εκδρομή μας στην Αιξ-ανΠροβάνς και τη Μασσαλία (έξοδα ατομικά).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉΣ ΕΚΔΡΟΜΉΣ:
Πρωινή αναχώρηση για την "πόλη των νερών", όπως
χαρακτηριστικά ονομάζεται η Αιξ, η πιο όμορφη ίσως
πόλη της Γαλλίας. Θα περιπλανηθούμε στο ιστορικό
της κέντρο με τα δαιδαλώδη πλακόστρωτα δρομάκια
και τα επιβλητικά κτίρια, όπου θα δούμε έναν από τους
παλαιότερους Καθεδρικούς ναούς της Γαλλίας, την πλατεία
του Δημαρχείου με το πασίγνωστο ρολόι, την Κουρ
Μιραμπό, τον πιο ανθοστόλιστο δρόμο της πόλης, καθώς και
πολυάριθμα ιδιωτικά μέγαρα, που κατασκευάστηκαν από τον
13ο έως και τον 16ο αιώνα. Ελεύθερος χρόνος στις υπαίθριες
αγορές και τις εκλεπτυσμένες μπουτίκ της πόλης. Μην
παραλείψετε να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπιστρό "Les
Deux Garcons", αγαπημένο στέκι του Πολ Σεζάν και άλλων
ιμπρεσιονιστών ζωγράφων. Το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε
για το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης, τη Μασσαλία. Εκεί
θα δούμε τα δίδυμα κάστρα-φυλάκια του Αγίου Ιωάννη και
του Αγίου Νικολάου, καθώς και τη Νοτρ Νταμ ντε λα Γκαρντ,

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
ΜΟΝΑΚΌ

Γκουρντόν
Σαν Πωλ ντε Βανς
Τουρέτ

Νίκαια
Μονακό
Βιλφράνς
Αιξ-Αν-Προβάνς

Κάννες
Πορτ Γκριμώ
Σαν Τροπέ

Μασσαλία

ΣΑΝ ΠΩΛ ΝΤΕ ΒΑΝΣ

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 στην Νίκαια. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Νίκαια - Γκουρντόν - Τουρέτ - Σαν Πωλ ντε Βανς - Νίκαια
Σήμερα μας περιμένει μια ημερήσια υπέροχη εκδρομή σε χωριά της Προβηγκίας. Πρώτη μας
στάση το σκαρφαλωμένο σε βράχο χωριό Γκουρντόν, με θέα που πραγματικά κόβει την ανάσα.
Μετά από μια μαγευτική διαδρομή σε δάση και φαράγγια, φθάνουμε στο "χωριό της βιολέτας",
το Τουρέτ, όπου μπορούμε να γευματίσουμε σε κάποιο από τα γραφικά του ταβερνάκια, όπως
το Barbacane. Η μέρα μας ολοκληρώνεται με 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.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Νίκαια - Σαν Τροπέ - Πορτ Γκριμώ - Νίκαια
Πρωινή αναχώρηση για την εκδρομή μας στα μαργαριτάρια της Κυανής Ακτής. Αρχικά θα
πάρουμε μια γεύση του ρυθμού της ζωής του jet set στο Σαν Τροπέ, καταφύγιο του Φρεντερίκο
Μιστράλ, της Μπριζίτ Μπαρντώ και του Λουί Ντε Φινές. Κινηθείτε στα πολύβουα σοκάκια
της πόλης με τα αριστοκρατικά καφέ και τις πανάκριβες μπουτίκ, όπως του Christian Dior,
βγάλτε φωτογραφίες στον παλιό πύργο του λιμανιού. Επόμενος μας σταθμός το Πορτ Γκριμώ
(Port Grimaud), που θεωρείται, όχι άδικα, "η μικρή Βενετία" της Κυανής Ακτής. Είναι ένας
πανέμορφος οικισμός με 2.500 κτίσματα πάνω στα κανάλια, που ξεκίνησε να αναπτύσσεται
το 1962. Βαρκάδες, βόλτες και beach bars μας περιμένουν για τον ελεύθερο χρόνο μας.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Νίκαια - Κάννες - Νίκαια - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για 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. Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Νίκαιας 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.

TRAVEL TIPS:
• Εξαιρετικές απ΄ ευθείας πτήσεις με AEGEAN - πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και
βραδινή από Νίκαια - ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο στην χώρα
• Περιήγηση στην Νίκαια, την πρωτεύουσα της Κυανής Ακτής
• Επίσκεψη στο δεύτερο μικρότερο κρατίδιο του πλανήτη, το πριγκιπάτο του Μονακό
• Επίσκεψη στο εργαστήριο αρωμάτων Φραγκονάρ (Fragonard) στο Εζ
• Ημερήσια εκδρομή στα υπέροχα χωριά της Προβηγκίας Γκουρντόν, Τουρέτ και Σαν
Πωλ ντε Βανς
• Δυνατότητα βραδινής επίσκεψης στο Μόντε Κάρλο
• Ημερήσια εκδρομή στα μαργαριτάρια της Κυανής Ακτής Σαν Τροπέ και Πορτ Γκριμώ
• Δυνατότητα εκδρομής σε Αιξ-Αν-Προβάνς και Μασσαλία
• Επίσκεψη στις κοσμοπολίτικες Κάννες
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
• Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

Οι πτήσεις μας
για όλες τις
αναχωρήσεις

1η μέρα

Α3 690

ΑΘΗΝΑ - ΝΙΚΑΙΑ

09.00΄ - 10.35΄

6η μέρα

Α3 691

ΝΙΚΑΙΑ - ΑΘΗΝΑ

18.25΄ - 21.50΄

Αναχ.: 4, 11, 18, 25/7, 1, 8, 15, 22, 29/8, 5/9 - 6 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

VILLA BOUGAINVILLE 3*
795
695
1095

VILLA OTERO 4*
895
795
1245

ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check point , parking , φόροι πόλεων: € 250. Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη:
€ 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΝΙΚΑΙΑ-ΑΘΗΝΑ με απ΄ ευθείας πτήσεις
της AEGEAN AIRLINES •Πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας •Μπουφέ
πρόγευμα καθημερινά •Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος •Αρχηγόςσυνοδός 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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ΛΟΥΒΡΟΣ

ΠΑΡΊΣΙ, DISNEYLAND
Πόλη συνδεδεμένη με την κομψότητα, τους μεγάλους οίκους μόδας, τα αρώματα και τα καλλυντικά, την ρομαντική και ερωτική
ατμόσφαιρα, τα διάσημα καμπαρέ, την όπερα, τα μουσεία, τις μπουτίκ κορυφαίων Γάλλων σχεδιαστών. Μια πόλη που δεν την χορταίνεις
ποτέ, κάθε φορά είναι σαν την … πρώτη φορά! Ξεκινήστε από τις ιστορικές και γραφικές συνοικίες της "Πόλης του Φωτός".
Επισκεφθείτε τη Μονμάρτρη, στέκι του Πικάσο, του Μπρακ, του Λωτρέκ, περιπλανηθείτε στο Καρτιέ Λατέν, κέντρο της διανόησης
και έδρα μερικών από τα πιο φημισμένα γαλλικά πανεπιστήμια και συνεχίστε τον περίπατό σας στο Σαιντ Ζερμαίν, μια ακόμη γραφική
συνοικία του Παρισιού. Μην παραλείψετε το χαρακτηριστικότερο μνημείο της πόλης, τον Πύργο του Άιφελ. Με 300 μέτρα ύψος
και 7.000 τόνους σίδερο, δεν μπορεί παρά να τραβήξει το βλέμμα ακόμη και του πιο αφηρημένου.
Την περιήγησή σας στο Παρίσι της τέχνης και των μνημείων θα ολοκληρώσει το Μουσείο του Λούβρου, το μεγαλύτερο του κόσμου,
που εκθέτει 35.000 έργα τέχνης - μόλις δηλαδή το 8% των αποκτημάτων του, που υπολογίζονται στα 445.000 κομμάτια!
1η μέρα: Αθήνα - Παρίσι, Ξενάγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN ή
AIR FRANCE για Παρίσι. Άφιξη και ξενάγηση στην
πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ
άλλων 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 Orangerie, την Ποντ Νεφ, το Ιλ ντε Λα Σιτέ,
το Καρτιέ Λατέν, το Σαιν Ζερμαίν, τη Σορβόννη, το
Πάνθεον, τους κήπους του Λουξεμβούργου, τον Άγιο
Σουλπίκιο, την παμπάλαια εκκλησία Σαιν-Ζερμαίνντε-Πρε (Saint-Germain-des-Prés), το διάσημο καφέ
"Le Deux Magots", την Όπερα Garnier κ.ά. Μεταφορά,
τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο CROWNE PLAZA
REPUBLIQUE 4* (www.ihg.com) και χρόνος ελεύθερος.
Ακολουθείστε (προαιρετικά) μια βραδινή κρουαζιέρα
με τα περίφημα μπατώ μους (bateaux mouches), που
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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
Cœur), το σπίτι του Σαλβαντόρ Νταλί και την πλατεία με
τους υπαίθριους ζωγράφους.
2η μέρα: Παρίσι - Λούβρο, Παλαί Ρουαγιάλ, Πλατεία
Βαντόμ, Μουσείο αρωμάτων Φραγκονάρ
Πρωινή 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. Μετά το τέλος της
ξενάγησης θα κάνουμε έναν μοναδικό περίπατο στην
πλατεία του Παλαί Ρουαγιάλ (Palais Royal) και θα

πιούμε τον καφέ μας στο διάσημο και ιστορικό καφέ
"Les Nemours", στο οποίο γυρίστηκαν σκηνές της
ταινίας "The Tourist" με την Αντζελίνα Τζολί και τον
Τζόνυ Ντεπ. Θα διασχίσουμε την περίφημη Rue du
Faubourg Saint-Honoré με όλους τους μεγάλους οίκους
μόδας, θα περάσουμε από την παγκοσμίως γνωστή
Πλατεία Βαντόμ (Place Vendôme) με τους κορυφαίους
οίκους ωρολογοποιίας και κοσμηματοποιίας, καθώς
και το εμβληματικό Hotel Ritz. Μετά τις απαραίτητες
φωτογραφίες, θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας προς
την κομψή Place Edouard VII που σίγουρα θα μας
εντυπωσιάσει με την περίτεχνη κατασκευή της. Τέλος,
θα επισκεφθούμε το μουσείο-εργαστήριο αρωμάτων
Φραγκονάρ (Fragonard). 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".

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
ΜΟΝΤ ΣΑΙΝ ΜΙΣΕΛ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΡΣΕ

ΜΟΥΣΕΙΟ LOUIS VUITTON

3η μέρα: Παρίσι, Ελεύθερη μέρα
(Προαιρετική εκδρομή στη Νορμανδία)
Απολαύστε την μητροπολιτική πλευρά της γαλλικής πρωτεύουσας, τις
απαστράπτουσες μπουτίκ της Rue du Faubourg Saint-Honoré και Avenue Montaigne
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, την Χιονάτη και τους Εφτά νάνους στην "Χώρα
της Φαντασίας", απολαύστε υπέροχα θεάματα και σόου που κόβουν την ανάσα.
Καλή διασκέδαση στην Χώρα του Παραμυθιού! Επιστροφή στο Παρίσι.

TRAVEL TIPS:
• Εξαιρετικές απ΄ ευθείας πτήσεις με AEGEAN AIRLINES ή AIR FRANCE - πρωινή
αναχώρηση από Αθήνα και απογευματινή από Παρίσι, ώστε να έχουμε περισσότερο
χρόνο στο ταξίδι μας
• Λεπτομερής ξενάγηση στο Παρίσι
• Ξενάγηση στο περίφημο μουσείο του Λούβρου με επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό
• Επίσκεψη στο μουσείο-εργαστήριο αρωμάτων Φραγκονάρ - μύηση στα μυστικά της αρωματοποιίας
• Δυνατότητα απόδρασης στη Νορμανδία με επισκέψεις στις γραφικές πόλεις Ονφλέρ,
Ντωβίλ και Τρουβίλ
• Επίσκεψη στο Βασίλειο της Disneyland
• Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
• Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
Οι πτήσεις
μας για τις
αναχωρήσεις
με AEGEAN

1η μέρα

Α3 610

ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ

08.20΄ - 10.55΄

6η μέρα

Α3 615

ΠΑΡΙΣΙ - ΑΘΗΝΑ

20.30΄ - 00.40΄

Οι πτήσεις
μας για τις
αναχωρήσεις
με Air France

1η μέρα

AF 1033

ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ

06.00΄ - 08.30΄

6η μέρα

ΑF 1032

ΠΑΡΙΣΙ - ΑΘΗΝΑ

20.45΄ - 00.55΄

Αναχωρήσεις

31/7, 7, 14, 21, 28/8, 4/9

10, 17, 24, 31/7
4, 5, 6,10, 11, 12, 13/8

5η μέρα: Παρίσι, Ελεύθερη μέρα
6 μέρες
6 μέρες
Ελεύθερη μέρα για βόλτες, επισκέψεις σε μουσεία και αγορές - επισκεφθείτε τα Τιμές κατ’ άτομο
Crowne Plaza République
πασίγνωστα πολυκαταστήματα "Galleries Lafayette" και "Printemps". Οι μυρωδιές
Air France
Aegean
από τις πολυάριθμες boulangeries με τις ολόφρεσκες μπαγκέτες και τα ζεστά Δίκλινο
695
845
κρουασάν, όπως και το γνωστό "Café de la Paix" που λάτρευε ο Σαρτρ, μας 3ο άτομο έως 12 ετών
495
595
προκαλούν για μια στάση. Για το βράδυ σας προτείνουμε βόλτα στην ίσως πιο 3ο και 4ο άτ. έως 12 ετών σε family room
565
665
αριστοκρατική γειτονιά της πόλης, το Μαρέ, όπου βρίσκεται η πλατεία των Βοσγίων, Μονόκλινο
1045
1195
κτισμένη σε απόλυτη συμμετρία και διάσημη για το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ.
ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ
Εκεί μπορείτε να γευθείτε εκλεκτά εδέσματα σε μοντέρνα εστιατόρια, όπως το "Les Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check point , parking , φόροι πόλεων: +€ 220. Επιβάρυνση από Θεσ/
νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
Bougresses", που βρίσκεται στην πλατεία της αγοράς της Αγίας Αικατερίνης.
Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΠΑΡΙΣΙ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES ή AIR
FRANCE •Πέντε διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο CROWNE PLAZA REPUBLIQUE 4* •Πλουσιοπάροχο
6η μέρα: Παρίσι - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος το πρωί για βόλτες και τα ψώνια της τελευταίας στιγμής. μπουφέ πρόγευμα καθημερινά •Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος
•Ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου με επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό •Αρχηγός-συνοδός του
Μεταφορά στο αεροδρόμιο το απόγευμα και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα.
γραφείου μας •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών.
Δεν περιλαμβάνονται: •Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα (Λούβρο: € 25-28,
Σημειώσεις: •Οι ανωτέρω εκδρομές και επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν Disneyland: € 87 ενήλικας/€ 80 παιδί κάτω των 12 ετών το ένα πάρκο περίπου, € 109 ενήλικας/€
με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραληφθεί κάτι •Τελικό πρόγραμμα με το 103 παιδί κάτω των 12 ετών και τα 2 πάρκα μαζί περίπου) •Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά •Ό,τι δεν
αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
ενημερωτικό σας.
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ΣΕΝΟΝΣΏ

ΚΆΣΤΡΑ ΤΟΥ ΛΊΓΗΡΑ
Νορμανδία, Παρίσι

Ορλεάνη, Τουρ, Κάστρα Λίγηρα / Σαμπόρ, Σενονσώ, Σαιν Μαλό, Μον Σαιν Μισέλ, Καέν / Καν, Μπαγιέ,
Παραλίες Απόβασης, Ντωβίλ, Τρουβίλ, Ονφλέρ, Ρουέν, Παρίσι
1η μέρα: Αθήνα - Παρίσι - Ορλεάνη - Τουρ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για το
Παρίσι. Φθάνοντας, θα αναχωρήσουμε για την περιοχή
του Λίγηρα (Loire), με πρώτο μας σταθμό την Ορλεάνη.
Αφού περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης με
τον επιβλητικό Καθεδρικό ναό, την κεντρική πλατεία με
το άγαλμα της Ζαν Ντ’ Αρκ, το επιβλητικό αναγεννησιακό
κτίριο του Δημαρχείου κλπ., θα συνεχίσουμε για τον
"Κήπο της Γαλλίας", την Τουρ, που δεσπόζει στην
καταπράσινη κοιλάδα του Λίγηρα. Άφιξη, τακτοποίηση
σε ξενοδοχείο 4* και περιπατητική γνωριμία με την πόλη.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Τουρ - Κάστρα του Λίγηρα/Σαμπόρ,
Σενονσώ - Τουρ
Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας θα επισκεφθούμε
δύο από τα πιο φημισμένα και ομορφότερα κάστρα
του Λίγηρα: το αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής κάστρο
του Σαμπόρ (Chambord) με τα 440 δωμάτια και τα 365
τζάκια - το μεγαλύτερο στην Κοιλάδα του Λίγηρα - καθώς
και το κάστρο του Σενονσώ (Chenonceau), γνωστό και
ως "κάστρο των Κυριών", ένα ακόμα αναγεννησιακό
αριστούργημα με καταπληκτικούς κήπους. Επιστροφή
στην Τουρ και χρόνος ελεύθερος για να περιηγηθείτε στο
εντυπωσιακό ιστορικό κέντρο της πόλης. Το βράδυ σας
προτείνουμε να δειπνήσετε σε παραδοσιακή μπρασερί,
δοκιμάζοντας αυθεντική Γαλλική κουζίνα. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Τουρ - Σαιν Μαλό - Μον Σαιν Μισέλ - Καέν/Καν
Πρωινή αναχώρηση για την Βρετάνη, με πρώτο μας σταθμό
το πανέμορφο Σαιν Μαλό, ένα σημαντικό εμπορικό και
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τουριστικό κέντρο του σήμερα και κέντρο πειρατείας του
χθες, με το ιστορικό του λιμάνι, τα παράξενα γρανιτένια
δρομάκια του, τα χαρακτηριστικά πέτρινα σπίτια του κλπ.
Αφού περιηγηθούμε πεζοί στα σημαντικότερα αξιοθέατά
του, θα συνεχίσουμε για ένα από τα θαύματα του δυτικού
κόσμου, το οχυρωμένο νησί-χωριουδάκι Μον Σαιν Μισέλ,
το πιο πολυφωτογραφημένο αξιοθέατο της Γαλλίας,
που βρίσκεται κουρνιασμένο σε έναν γρανιτένιο λόφο,
περιτριγυρισμένο από τα νερά της Μάγχης και με έντονο
το φαινόμενο της παλίρροιας. Επίσκεψη στο εσωτερικό
του οχυρού και συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα του
νομού Καλβαντός (Calvados) της Νορμανδίας, την Καέν
(ή ορθότερα Καν). Άφιξη και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο
4*. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Καέν - Μπαγιέ - Παραλίες Απόβασης - Καέν
Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας θα επισκεφθούμε
αρχικά την ιστορική πόλη του Καλβαντός, τη Μπαγιέ
(Bayeux), που διαρρέεται από τον ποταμό Ορ (Aure).
Έχοντας υποστεί τις μικρότερες καταστροφές από
οποιαδήποτε άλλη πόλη της Νορμανδίας κατά τον Β΄
παγκόσμιο πόλεμο, το ιστορικό της κέντρο έχει διατηρηθεί
σε πολύ καλή κατάσταση. Σημαντικό αξιοθέατο αποτελεί ο
Καθεδρικός ναός με τα βιτρώ που απεικονίζουν τις ηρωικές
πράξεις του Γουλιέλμου του Κατακτητή. Το κυριότερο
όμως αξιοθέατο της πόλης είναι η περίφημη και μοναδική
στο είδος της μεσαιωνική ταπισερί (διαστάσεων 70,4x0,5
μέτρων), στην οποία απεικονίζονται 72 διαφορετικές
εικόνες και 1512 μορφές ανθρώπων και ζώων (ακόμα
και μύθοι του Αισώπου). Συνεχίζουμε για τις παραλίες

της απόβασης στη Νορμανδία την 6η Ιουνίου 1944:
είναι η περίφημη D-Day, που αποτελεί την εκκίνηση
της προσπάθειας των Συμμάχων να απελευθερώσουν
την ηπειρωτική Ευρώπη από την γερμανική κατοχή
κατά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο (ρίψη αλεξιπτωτιστών
και απόβαση περίπου 160.000 στρατιωτών από τη
θάλασσα, μόνο εκείνη την ημέρα). Οι πέντε παραλίες
έχουν τα κωδικά ονόματα Σουόρντ (Sword: Άγγλοι,
Γάλλοι), Τζούνο (Juno: Καναδοί), Γκολντ (Gοld:
Άγγλοι), Ομάχα, Γιούτα (Omaha, Utah: Αμερικάνοι).
Ξεκινάμε από την Αρομάνς (Arromanches) στην ακτή
της απόβασης Γκολντ, όπου θα παρακολουθήσουμε
μία 40λεπτη προβολή. Συνεχίζουμε με το Point du Hoc,
όπου θα δούμε γερμανικά πυροβολεία, την Κολεβίλ Συρ
Μερ (Coleville Sur Mer) με το αμερικανικό νεκροταφείο,
καθώς και το γραφικό χωριουδάκι Σαιντ-Μερ-Εγκλίζ
(Sainte-Mere-Eglise) στην χερσόνησο Κοτεντέν, όπου
προσγειώθηκαν οι Αμερικάνοι αλεξιπτωτιστές το βράδυ
5-6 Ιουνίου 1944 - μπροστά στο Δημαρχείο υπάρχει
ένα κυκλικό κολωνάκι που σημαδεύει την έναρξη του
"Δρόμου της Ελευθερίας" (Voie de la Liberté) με την
ένδειξη "km 0" (Χιλιόμετρο Μηδέν). Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Καέν - Ντωβίλ - Τρουβίλ - Ονφλέρ - Ρουέν
Παρίσι
Σήμερα θα επισκεφθούμε την αριστοκρατική, κοσμική
λουτρόπολη Ντωβίλ με την αρχοντική Κορνίς, που μαζί
με την γειτονική δίδυμή της πόλη Τρουβίλ, αποτελούν
το καμάρι της κοσμοπολίτικης ακτής, καθώς και την
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μοναδική Ονφλέρ, με τον μικρό μεσαιωνικό πύργο και το γραφικό της λιμανάκι.
TRAVEL TIPS:
Επόμενος σταθμός μας, η ιστορική Ρουέν, μια από τις ακμάζουσες πόλεις των
μεσαιωνικών χρόνων, όπου θα δούμε την παλαιά αγορά, την εκκλησία-μνημείο
• Απ΄ ευθείας πτήσεις με AEGEAN AIRLINES - πρωινή αναχώρηση από Αθήνα
της Ζαν Ντ’ Αρκ, το αστρονομικό ρολόι κ.ά. Συνεχίζουμε για το Παρίσι. Άφιξη και
και απογευματινή από Παρίσι - ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο στο ταξίδι μας
τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 4*. Για το βράδυ σας προτείνουμε να κάνετε μια βόλτα
• Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της Ορλεάνης
• Περιήγηση στον "Κήπο της Γαλλίας", την Τουρ
στην ίσως πιο αριστοκρατική γειτονιά της πόλης, το Μαρέ, όπου βρίσκεται η πλατεία
• Επίσκεψη στα δύο ομορφότερα κάστρα της Κοιλάδας του Λίγηρα: κάστρο του
των Βοσγίων, κτισμένη σε απόλυτη συμμετρία και διάσημη για το σπίτι του Βίκτωρος
Σενονσώ ή "κάστρο των Κυριών", ένα αναγεννησιακό αριστούργημα με καταπληκτικούς
Ουγκώ. Εκεί μπορείτε να γευθείτε εκλεκτά εδέσματα σε μοντέρνα εστιατόρια, όπως
κήπους και στο επίσης αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής κάστρο του Σαμπόρ,
το "Les Bougresses", που βρίσκεται στην πλατεία της αγοράς της Αγίας Αικατερίνης.
το μεγαλύτερο όλων
Μπορείτε επίσης να περπατήσετε στις καλλιτεχνικές γειτονιές γύρω από το Σαιν• Περιήγηση στο πανέμορφο Σαιν Μαλό της Βρετάνης
Ζερμαίν-ντε-Πρε με την ομώνυμη εκκλησία και τα αριστοκρατικά καφέ, όπως το "Le
• Επίσκεψη σε ένα από τα θαύματα του δυτικού κόσμου, το οχυρωμένο νησί- χωριουδάκι
Deux Magots" και το "De Flore" και να πιείτε το ποτό σας στο μπαρ "Alcazar". Τέλος,
Μον Σαιν Μισέλ, που κουρνιάζει σε έναν γρανιτένιο λόφο, περιτριγυρισμένο από τα
μπορείτε αν θέλετε να διασκεδάσετε σε ένα από τα φημισμένα παριζιάνικα καμπαρέ
νερά της Μάγχης
(Μουλέν Ρουζ, Λίντο, Παραντίς, Λάτιν κ.ά.).
• Περιήγηση στην γραφική πρωτεύουσα του νομού Καλβαντός της Νορμανδίας, την Καέν
• Επίσκεψη στην πανέμορφη Μπαγιέ με το καλοδιατηρημένο ιστορικό της κέντρο
6η μέρα: Παρίσι - Ξενάγηση πόλης, Μουσείο αρωμάτων Φραγκονάρ
• Περιήγηση στις παραλίες της απόβασης στην Νορμανδία την 6η Ιουνίου 1944
Πρωινή ξενάγηση στην πόλη κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων
• Επίσκεψη στην αριστοκρατική, κοσμική λουτρόπολη Ντωβίλ και στην γειτονική
το Τροκαντερό (στάση 15-20΄), τον Πύργο του Άιφελ, τη Λεωφόρο των Ηλυσίων
Τρουβίλ, που αποτελούν το καμάρι της κοσμοπολίτικης ακτής
Πεδίων, την Αψίδα του Θριάμβου, το Γκραν και Πτι Παλαί, το Ινβαλίντ, τον Τάφο
•
Επίσκεψη στην μοναδική Ονφλέρ
του Ναπολέοντα, το υπουργείο Εξωτερικών (Εθνοσυνέλευση), την Γέφυρα ντε λα
• Περιήγηση στην ιστορική Ρουέν, μια από τις ακμάζουσες πόλεις των μεσαιωνικών χρόνων
Κονκόρτ, την Πλας ντε λα Κονκόρτ (Ομονοίας), τους κήπους του Κεραμεικού, το Ορσέ,
• Λεπτομερής ξενάγηση στο Παρίσι
την Orangerie, την Ποντ Νεφ, το Ιλ ντε Λα Σιτέ, το Καρτιέ Λατέν, το Σαιν Ζερμαίν, τη
• Επίσκεψη στο μουσείο-εργαστήριο αρωμάτων Φραγκονάρ - μύηση στα μυστικά της αρωματοποιίας
Σορβόννη, το Πάνθεον, τους κήπους του Λουξεμβούργου, τον Άγιο Σουλπίκιο, την
• Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
παμπάλαια εκκλησία Σαιν-Ζερμαίν-ντε-Πρε (Saint-Germain-des-Prés), το διάσημο
καφέ "Le Deux Magots", την Όπερα Garnier κ.ά. Για το βράδυ σας προτείνουμε να Οι πτήσεις μας 1η μέρα
Α3 610
ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ
08.20΄ - 10.55΄
ακολουθείστε (προαιρετικά) μια κρουαζιέρα με τα περίφημα μπατώ μους (bateaux
για όλες τις
ΠΑΡΙΣΙ
ΑΘΗΝΑ
20.30΄ - 00.40΄
7η
μέρα
Α3
615
mouches), που κυλούν απαλά στα νερά του Σηκουάνα, δίνοντάς σας την ευκαιρία αναχωρήσεις
να δείτε το Παρίσι φωταγωγημένο και ανεβείτε μαζί μας στον λόφο της Μονμάρτρης
Αναχ.: 7, 14 Αυγούστου - 7 μέρες
(Montmartre) με την απίστευτη θέα, την μοναδική Σακρ Κερ (Sacre Cœur), το σπίτι
Τιμές κατ’ άτομο
του Σαλβαντόρ Νταλί και την πλατεία με τους υπαίθριους ζωγράφους.
Δίκλινο
1245
7η μέρα: Παρίσι - Αθήνα
3ο άτομο έως 12 ετών
1095
Ελεύθερος χρόνος το πρωί για βόλτες, επισκέψεις σε μουσεία και αγορές Μονόκλινο
1695
επισκεφθείτε τα πασίγνωστα πολυκαταστήματα "Galleries Lafayette" και "Printemps".
ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ
Απολαύστε τον περίπατό σας στα πάρκα της πόλης, ανεβείτε στον Πύργο του Άιφελ,
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων: +€ 250. Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες
περιπλανηθείτε στην μποέμ συνοικία της Μονμάρτρης με τα γραφικά δρομάκια, πόλεις: € 140 με την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
απολαύστε έναν γαλλικό καφέ στο "Avenue" ή στο περίφημο Cafe de la Paix, που
Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΠΑΡΙΣΙ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES •Έξι
λάτρευε ο Σαρτρ. Μεταφορά στο αεροδρόμιο αργά το απόγευμα και επιβίβαση στην διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* •Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά •Μεταφορές,
πτήση για την Αθήνα.
εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος •Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
•Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών •Φ.Π.Α.
Σημειώσεις: •Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με Δεν περιλαμβάνονται: •Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα •Φιλοδωρήματα,
διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό. αχθοφορικά •Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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Οι άγνωστες γωνιές της Νοτιοδυτικής Γαλλίας
Vive la Joie de Vivre
Ένα μοναδικό σε ενδιαφέροντα και εντυπώσεις ταξίδι, ιδιαίτερα προσεγμένο και σχεδιασμένο σε
άγνωστες περιοχές της Νοτιοδυτικής Γαλλίας, με καστροπολιτείες και μεσαιωνικά χωριά, με πλούσια
πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία !!!
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ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΉ

ΓΑΛΛΊΑ

Μπορντώ, Σαιν Εμιλιάν, Σπήλαιο Λασκώ, Σαρλά-λα-Κανεντά, Λα Ροκ Γκαζάκ,
Ροκαμαντούρ, Παντιράκ, Καόρ, Αλμπί, Τουλούζη, Καστελνονταρί, Καρκασόν,
Αβινιόν, Νιμ, Καμάργκ, Αρλ, Αιξ αν Προβάνς, Μασσαλία
1η μέρα: Αθήνα - Μπορντώ, Ξενάγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και απ’ ευθείας πτήση με AEGEAN για το Μπορντώ, τον "αμπελώνα του
κόσμου". Στην περιοχή όπου ο οίνος ορίζει την Art de Vivre, όλα είναι μεθυστικά όμορφα, διότι "οίνος
ευφραίνει καρδίαν"… Στιλάτη, σαγηνευτική, με τον χαλαρό αέρα της γαλλικής εξοχής, η γενέθλιος πόλη
του μεγάλου φιλοσόφου του Διαφωτισμού Montesquieu, έχει πολλά επίθετα: Cabernet Sauvignon, Merlot,
Sémillon Muscadelle.. 50 ονομασίες διάσημες και 1200 κρασιά από ανακτορικούς αμπελώνες "Châteaux"
μιας άλλης εποχής. Η οχύρωσή της, η λεγόμενη "bordelais", είναι η αμπελουργική της ζώνη. Η "Ωραία
Κοιμωμένη", όπως την αποκαλούν, ξύπνησε μέσα από μιαν ανάπλαση εκατοντάδων κτιρίων που έχουν
χαρακτηριστεί διατηρητέα και προστατεύονται από την UNESCO. Τον 19ο αιώνα ο Βίκτωρ Ουγκώ έλεγε:
"Πάρτε τις Βερσαλλίες, προσθέστε την πόλη της Anvers (Αμβέρσα) και θα έχετε το Μπορντώ". Η πόλη
που σήμερα είναι λιμάνι στο πλωτό τμήμα του ποταμού, έχει επίσης έντονη εμπορική δραστηριότητα που
συνδυάζεται άριστα και με αντίστοιχη βιομηχανική. Φθάνοντας, ξεκινάμε την ξενάγησή μας στην ιστορική
πόλη, στην οποία συνυπάρχουν μεσαιωνικά μνημεία με την εκλεπτυσμένη αρχιτεκτονική του 18ου αιώνα.
Θα δούμε τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Ανδρέα, το Δημαρχείο, την κεντρική πλατεία του Χρηματιστηρίου,
την μεγαλύτερη πλατεία της Γαλλίας, την πλατεία Quinconces, θα περιδιαβούμε στα στενά της παλιάς
πόλης με τα παλαιοπωλεία, τα μουσεία τέχνης, τις galléries, τα bistrots, τα cafés, τα παντοπωλείαφιγουρίνια μιας άλλης εποχής και θα βολτάρουμε στο ρομαντικό Port de la Lune - Λιμάνι του Φεγγαριού
- πριν υψώσουμε το ποτήρι μας για μια πρόποση: "A votre santé"! Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο MERCURE
BORDEAUX CENTRE 4* (www.accorhotels.com). Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Μπορντώ - Σαιν Εμιλιάν - Λασκώ - Σαρλά-λα-Κανεντά
Πρωινή επίσκεψη στο μεσαιωνικό χωριό Σαιν Εμιλιάν (Saint-Émilion), μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς της UNESCO, μέσα στην καρδιά της οινοπαραγωγικής περιοχής του Μπορντώ. Η "πόλη
της Τέχνης και της Ιστορίας" είναι ιδιαίτερα αγαπητή στους Chefs των αστεριών Michelin, αφού ο πιο
διάσημος, σπάνιος και ακριβός μύκητας που τρώγεται, η μαύρη τρούφα, αυτός ο βρώσιμος θησαυρός
που κοστίζει έως και 12.000 € το κιλό, μπορεί να δημοπρατηθεί ως έργο τέχνης και είναι must στην
μαγειρική τέχνη. Θα έχουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε τα στενά σοκάκια της γραφικής πόλης και να
δούμε τα κέντρα οινοπαραγωγής, προτού συνεχίσουμε για το Λασκώ (Lascaux), διάσημο για το μοναδικό
σπήλαιο Παλαιολιθικής εποχής με τις περίπου 2.000 σπουδαίες και σπάνιες τοιχογραφίες/εγχάρακτες
παραστάσεις - η "Καπέλα Σιξτίνα της προϊστορίας" όπως αποκαλείται. Η μέθοδος του άνθρακα-14
έδειξε ότι οι βραχογραφίες που αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τους μαινόμενους ταύρους του Πικάσο,
υπάρχουν εδώ και 17.000 έτη. Φθάνοντας, θα επισκεφθούμε το Lascaux IV, πιστότατο αντίγραφο του
διάσημου σπηλαίου, που λειτούργησε πρόσφατα και παρουσιάζει όλα τα προϊστορικά έργα του αρχικού.
Η σημερινή μας μέρα θα ολοκληρωθεί με την περιήγησή μας στην μεσαιωνική γραφική πόλη Σαρλά-λαΚανεντά (Sarlat-la-Canéda), με την πλούσια αρχιτεκτονική κληρονομιά και με τον επιβλητικό Καθεδρικό
του 14ου αιώνα! Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 4*. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Σαρλά-λα-Κανεντά - Λα Ροκ Γκαζάκ - Ροκαμαντούρ - Καόρ - Τουλούζη
Ξεκινάμε σήμερα για την περιοχή των Μεσο-Πυρηναίων (Midi-Pyrénées), θεματοφύλακα ομορφιάς
και αρχιτεκτονικής, "Κουτί της Πανδώρας" σε καλά κρυμμένες ομορφιές, όλες μικρά κοσμήματα της
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Αρχικά θα επισκεφθούμε ένα από τα πιο όμορφα και εντυπωσιακά
χωριουδάκια της Γαλλικής επαρχίας, το Λα Ροκ Γκαζάκ (La Roque-Gageac), κτισμένο στις όχθες του
ποταμού Ντορντόν. Συνεχίζουμε για το εξαιρετικό Ροκαμαντούρ (Rocamadour), όπου θα δούμε τον Οίκο
της Μαύρης Παναγιάς με τα 200 και πλέον σκαλοπάτια, που οι προσκυνητές του μεσαίωνα ανέβαιναν
γονατιστοί για να προσκυνήσουν, καθώς και το ιστορικό Ξίφος στον Βράχο, σημείο αναφοράς παλαιοτέρων
πολεμικών επιχειρήσεων. Τελευταία στάση της σημερινής μας διαδρομής μας θα είναι στο Καόρ (Cahors)
με την εντυπωσιακή μεσαιωνική στρατιωτική γέφυρα στο ποτάμι, προτού καταλήξουμε στην Τουλούζη,
την τέταρτη σε μέγεθος πόλη της Γαλλίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο HOTEL DE BRIENNE 4* (www.
hoteldebrienne.com). Διανυκτέρευση.
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4η μέρα: Τουλούζη, Ξενάγηση, Αλμπί
Θα λέγαμε ότι η Τουλούζη είναι μια πόλη που βλέπει πάντα τη ζωή χαρούμενη,
"La vie en Rose", ντυμένη στα ροζ, λόγω του ροδόχρου χρώματος των κεραμιδιών
στις προσόψεις των κτιρίων της, αλλά και γιατί, αν και τέταρτη σε πληθυσμό πόλη,
έρχεται δεύτερη σε ποιότητα ζωής μητρόπολη, μετά από τη Λυών, με μια πηγαία
χαρά της ζωής που αναδύεται αβίαστα στις πλατείες, στα καφέ και στα κομψά
μπιστρό της. "Ιπτάμενος και gentleman" ο σημερινός μας περίπατος - καθώς
βρισκόμαστε στο κέντρο αεροδιαστημικής βιομηχανίας και κατασκευής. Κατά την
πρωινή μας ξενάγηση στην μεγάλη και με πλούσιο αρχιτεκτονικό παρελθόν πόλη
θα δούμε την βασιλική του Σαιν Σερνέν (St-Sernin), που θεωρείται η μεγαλύτερη
ρομανική εκκλησία, τη σειρά των μονών του Τάγματος Ιακωβίνων, το Καπιτώλιο,
την πλατεία με το θαυμάσιο Σαλ ντε Ιλύστρ κ.ά. Θα δούμε επίσης το Κανάλι της
Μεσημβρίας (Le Canal du Midi), τον μήκους 240 χιλιομέτρων υδάτινο δίαυλο, που
ενώνει τη Μεσόγειο με τον Ατλαντικό μέσω του ποταμού Γαρούνα (Garonne), ένα
τεχνολογικό επίτευγμα του 17ου αιώνα, ένα μεγαλειώδες έργο της υδρομηχανικής.
Είναι τόσο ρομαντικές οι μικρές κρουαζιέρες σε ανισόπεδα ύψη μέσα στον ποταμό
με τα γραφικότατα πορθμεία του, που κανείς δεν παραλείπει να πάρει μια γεύση!
Μετά το πέρας της ξενάγησής μας θα αναχωρήσουμε για την μαγευτική επισκοπική
πόλη Αλμπί (Albi), γενέτειρα του αριστοκράτη ιμπρεσιονιστή ζωγράφου Ανρί ντε
Τουλούζ-Λωτρέκ, που θα μας μεταφέρει στην belle époque, εποχή του τέλους του
19ου αιώνα. Επιστροφή στην Τουλούζη. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Τουλούζη - Καστελνονταρί - Καρκασόν - Αβινιόν
Πρωινή αναχώρηση για την μικρή πόλη Καστελνονταρί (Castelnaudary), το
παλιό λιμάνι της οποίας βρίσκεται πάνω στη Μεγάλη Λεκάνη του "Καναλιού
των δύο Θαλασσών". Για την υποστήριξη του Καναλιού έχουν κατασκευαστεί 90
υδατοφράκτες, υδαταγωγοί, γέφυρες και φράγματα. Αξιοσημείωτο είναι ότι σε αυτή
τη μικρή, κατά τα άλλα, πόλη είχε ιδρυθεί τον 12ο αιώνα η θρησκευτική, αιρετική,
κοινότητα των Καθαρών, αιτία μεγάλων διωγμών και θρησκευτικών πολέμων.
Συνεχίζουμε για την εκπληκτική και άκρως ενδιαφέρουσα καστροπολιτεία
Καρκασόν (Carcassonne). Είναι μια παραμυθένια πόλη με πλούσια ιστορία,
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και από τις λίγες οχυρωμένες
μεσαιωνικές πόλεις, που διατηρούν την αυθεντική οχύρωση και το παλαιό
μεσαιωνικό τους κέντρο. Θα επισκεφθούμε την Ακρόπολη, την παλιά πόλη με
το Κάστρο του 12ου αιώνα, που επιλέχθηκε ως φυσικό σκηνικό για το γύρισμα
πολλών ταινιών εποχής, όπως ο Ρομπέν των Δασών, τον Καθεδρικό ναό του
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Σαιν Ναζέρ με τα υπέροχα βιτρώ και το μεγαλύτερο εκκλησιαστικό όργανο της
Γαλλίας, τα στενά λιθόστρωτα γραφικά σοκάκια που θυμίζουν γαλατικό χωριό,
τα σπίτια με την ιδιότυπη αρχιτεκτονική με τους πυργίσκους και άλλα αξιοθέατα.
Θα συνεχίσουμε με την Κάτω Πόλη, που αποτελεί την νεώτερη επέκταση και
διασχίζεται από το Canal du Midi. Διασχίζοντας στη συνέχεια την γραφική
Γαλλική ύπαιθρο, φθάνουμε στην επιβλητική και αριστοκρατική Αβινιόν (Avignon),
που διαρρέεται από τον Ροδανό και υπήρξε παπική έδρα κατά τον 14ο αιώνα.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο BEST WESTERN PLUS LE LAVARIN 4* (www.
bestwestern.com). Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Αβινιόν - Νιμ - Αρλ - Εθνικό Πάρκο Καμάργκ - Αβινιόν
Πρωινή αναχώρηση για την ιστορική Νιμ, όπου φθάνοντας θα δούμε πολλά μνημεία
ρωμαϊκής και χριστιανικής εποχής, όπως το ρωμαϊκό Αμφιθέατρο, την Πύλη του
Αυγούστου, τον Μέγα Πύργο, τον Καθεδρικό ναό της Νοτρ Νταμ του 12ου αιώνα,
τον επιβλητικό ναό του Αγίου Παύλου κλπ. Στη συνέχεια θα γνωρίσουμε πολλά και
ενδιαφέροντα τμήματα της Γαλλικής υπαίθρου στους μοναδικούς υδροβιότοπους
του Εθνικού Πάρκου της Καμάργκ, μιας φυσικής περιοχής που διαρρέεται από το
Δέλτα του Ροδανού με πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Εδώ βρίσκουν καταφύγιο
ερωδιοί, φλαμίνγκος και εκατοντάδες άλλα είδη πουλιών, καθώς και τα ξακουστά,
πανέμορφα άλογα, που μαζί με τους "Gardiens", τους καουμπόηδες, καθιστούν
την περιοχή μοναδική στον κόσμο. Ακολουθεί η πανέμορφη Αρλ, στην οποία
θα δούμε το Ρωμαϊκό Θέατρο, το μεγάλο Αμφιθέατρο, τον ρομανικό Καθεδρικό
ναό του Αγίου Τροφίμου και το Μουσείο του Βαν Γκονγκ, ο οποίος έζησε εδώ
και δημιούργησε ένα μεγάλο μέρος του έργου του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Αβινιόν - Αιξ αν Προβάνς - Μασσαλία, Περιήγηση
Σήμερα θα επισκεφθούμε την μαγευτική Αιξ αν Προβάνς στην καρδιά της
Προβηγκίας, με τις θερμές ιαματικές της πηγές, το γραφικό ιστορικό της κέντρο με
τα πολλά σιντριβάνια, τα επιβλητικά κτίρια και τον Καθεδρικό ναό του Σωτήρα. Η
πόλη είναι επίσης η γενέτειρα του μεγάλου ζωγράφου Πωλ Σεζάν για τον οποίο
έχει δημιουργηθεί μεγάλος εκθεσιακός χώρος με έργα του. Θα δούμε το κεντρικό
σιντριβάνι της Ροτόντας, το Δημαρχείο, τον πύργο-ρολόι και θα περπατήσουμε
σε έναν από τους ωραιότερους δρόμους της Ευρώπης, την οδό Μιραμπό, όπου
βρίσκεται η διάσημη για τους εξέχοντες πελάτες της brasserie "Deux Garçons" του
1792 (Πωλ Σεζάν, Εμίλ Ζολά, Έρνεστ Χέμινγουεϊ κ.ά.). Συνεχίζουμε για τη γειτονική
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ΣΠΉΛΑΙΟ ΛΑΣΚΏ

Μπορντώ

Σαιν Εμιλιάν

Σπήλαιο Λασκώ
Σαρλά-λα-Κανεντά
Λα Ροκ Γκαζάκ

Ροκαμαντούρ
Καόρ

ΓΑΛΛΙΑ
Αλμπί
Τουλούζη
Καστελνονταρί
Καρκασόν

ΛΑ ΡΟΚ ΓΚΑΖΆΚ

Μασσαλία, την πρωτεύουσα της Προβηγκίας, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της
χώρας και το τρίτο σημαντικότερο λιμάνι της Ευρώπης. Η πόλη ιδρύθηκε από
Έλληνες Φωκαείς τον 6ο π.Χ. αιώνα. Στην πανοραμική μας επίσκεψη θα δούμε
την παραλιακή λεωφόρο με τα χαρακτηριστικά κτίρια στο παλιό και στο νέο
λιμάνι, την Όπερα, την Νοτρ Νταμ ντε λα Γκαρντ κ.ά. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο
4*. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Μασσαλία - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα.
Σημειώσεις: •Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν
με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα •Τελικό
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Α3 644

ΑΘΗΝΑ - ΜΠΟΡΝΤΩ

08.00΄ - 10.30΄

8η μέρα

Α3 695

ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΑΘΗΝΑ

10.55΄ - 14.30΄

•

Οι πτήσεις μας
για όλες τις
αναχωρήσεις

1η μέρα

Α3 694

ΑΘΗΝΑ - ΜΑΣΣΑΛΙΑ

08.20΄ - 10.10΄

8η μέρα

Α3 645

ΜΠΟΡΝΤΩ - ΑΘΗΝΑ

11.15΄ - 15.20΄

•

ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ

1245
1045
1695

Μασσαλία

TRAVEL TIPS:

1η μέρα

Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

Αιξ αν Προβάνς

ΤΟΥΛΟΎΖΗ

Οι πτήσεις μας
για όλες τις
αναχωρήσεις

Αναχ.: 3, 10, 17 Αυγούστου - 8 μέρες

Αβινιόν
Νιμ
Εθν.
Αρλ
Πάρκο
Καμάργκ

•
•
•
•

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, parking, φόροι πόλεων: + € 300. Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και
από άλλες πόλεις: € 140 με AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα).

•

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

•
•
•
•
•

Απ΄ ευθείας πτήσεις με AEGEAN AIRLINES
Ξενάγηση στον γοητευτικό "αμπελώνα του κόσμου", το Μπορντώ
Επίσκεψη στο μεσαιωνικό χωριό Σαιν Εμιλιάν, την "πόλη της Τέχνης και της Ιστορίας"
Επίσκεψη στο σπήλαιο Λασκώ, την "Καπέλα Σιξτίνα της προϊστορίας"
Περιήγηση στην μεσαιωνική γραφική πόλη Σαρλά-λα-Κανεντά
Επίσκεψη σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά χωριουδάκια της Γαλλικής επαρχίας, το
Λα Ροκ Γκαζάκ
Επίσκεψη στο Ροκαμαντούρ με τον Οίκο της Μαύρης Παναγιάς και το ιστορικό Ξίφος
στον Βράχο
Επίσκεψη στο Καόρ με την εντυπωσιακή μεσαιωνική στρατιωτική γέφυρα
Ξενάγηση στην Τουλούζη, μια πόλη με πλούσιο αρχιτεκτονικό παρελθόν
Επίσκεψη στο Κανάλι της Μεσημβρίας τον υδάτινο δίαυλο, που ενώνει τη Μεσόγειο
με τον Ατλαντικό μέσω του ποταμού Γαρούνα, ένα μεγαλειώδες τεχνολογικό επίτευγμα
του 17ου αιώνα
Ξενάγηση στην μαγευτική πόλη Αλμπί, γενέτειρα του ζωγράφου Ανρί ντε ΤουλούζΛωτρέκ
Επίσκεψη στην Καστελνονταρί, στην οποία είχε ιδρυθεί τον 12ο αιώνα η αίρεση των
Καθαρών
Επίσκεψη στην παραμυθένια καστροπολιτεία Καρκασόν, από τις λίγες μεσαιωνικές
πόλεις που διατηρούν την αυθεντική οχύρωση και το παλαιό μεσαιωνικό τους κέντρο
Επίσκεψη στην αριστοκρατική Αβινιόν, που υπήρξε παπική έδρα κατά τον 14ο αιώνα
Περιήγηση στην ιστορική Νιμ με τα μνημεία ρωμαϊκής και χριστιανικής εποχής
Περιήγηση στους μοναδικούς υδροβιότοπους του Εθνικού Πάρκου της Καμάργκ
με πλούσια χλωρίδα και πανίδα (ερωδιοί, φλαμίνγκος και εκατοντάδες άλλα είδη
πουλιών, καθώς και τα ξακουστά, πανέμορφα άλογα)
Επίσκεψη στην πανέμορφη Αρλ, στην οποία έζησε και δημιούργησε μεγάλο μέρος
του έργου του ο Βαν Γκονγκ
Περιήγηση στην μαγευτική Αιξ αν Προβάνς, την γενέτειρα του ζωγράφου Πωλ Σεζάν
Επίσκεψη στην Μασσαλία, την πρωτεύουσα της Προβηγκίας
Επτά διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*
Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
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ΣΤΡΑΣΒΟΎΡΓΟ

ΑΛΣΑΤΊΑ - ΕΛΒΕΤΊΑ

Στρασβούργο, Μπάντεν Μπάντεν, Εγκισέμ, Κολμάρ, Ρικβίρ, Βασιλεία, Λωζάννη, Γενεύη, Βέρνη, Ιντερλάκεν, Ζυρίχη
Ταξιδεύουμε σε παραμυθένιες πόλεις όπως το Στρασβούργο, σε τοπία μαγευτικά όπως εκείνα του Αλσατικού Δρόμου του Κρασιού, σε γραφικές
κωμοπόλεις όπως το Μπάντεν Μπάντεν, σε κουκλίστικα χωριά όπως το Εγκισέμ, το Κολμάρ, το Ρικβίρ και το Τρίμπεργκ και απολαμβάνουμε τις
πανέμορφες Ελβετικές πόλεις Βασιλεία, Λωζάννη, Βέρνη, Ιντερλάκεν, Γενεύη
Ελάτε να ζήσουμε μαζί ένα παραμύθι στην καρδιά της Ευρώπης…
Αλσατία: μια ιδιαίτερη περιοχή της Ευρώπης με μακραίωνη ιστορία και πολιτισμό, με ποτάμια και κανάλια, με παραμυθένια χωριά και μεσαιωνικές
πόλεις με λιθόστρωτα δρομάκια, μικρές πλατείες και πολύχρωμα σπιτάκια πνιγμένα στα λουλούδια, με απέραντους αμπελώνες, υπέροχες γεύσεις…
και καλά κρασιά. Για πολλούς αιώνες ήταν το "μήλον της έριδος" για τους Γάλλους και τους Γερμανούς. Από το 1870 έως το 1945 άλλαξε τέσσερις
φορές εθνικότητα και επίσημη γλώσσα. Σήμερα ανήκει μεν στη Γαλλία, όμως διατηρεί την μεσαιωνική και αναγεννησιακή αρχιτεκτονική της Γερμανίας.
Το Στρασβούργο, η μαγευτική πρωτεύουσα της Αλσατίας και το "Σταυροδρόμι της Ευρώπης", είναι κτισμένο στη δυτική όχθη του Ρήνου. Η χώρα των
Άλπεων, της σοκολάτας, των ρολογιών, των σουγιάδων με ονομασία προέλευσης, των 1500 λιμνών και της αιώνιας ειρήνης είναι η αγαπημένη μας
Ελβετία. Μία χώρα όμορφη και γαλήνια, με χιονισμένα βουνά που καθρεφτίζονται σε κρυστάλλινες λίμνες, πλούσια δάση, μικρά χωριά με ξύλινες
σκεπές και ανθισμένα περβάζια, πεντακάθαρες πόλεις με γραφικές γειτονιές πλούσιες σε αξιοθέατα, με λιθόστρωτα δρομάκια, αρχοντικά κτίρια,
προσεγμένα καφέ και εστιατόρια. Ο απόλυτος συνδυασμός του ανέγγιχτου φυσικού και αστικού τοπίου!
1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη, Περιήγηση - Στρασβούργο
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για
την μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας, την Ζυρίχη. Άφιξη και
περιήγηση πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας 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. Συνεχίζουμε για το
Στρασβούργο. Άφιξη και τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο
REGENT CONTADES 4* sup. (www.regent-contades.com).
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Στρασβούργο, Περιήγηση πόλης, Μπάντεν Μπάντεν
Πρωινή περιήγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας
θα δούμε το ιστορικό της κέντρο - μνημείο παγκόσμιας
κληρονομιάς της UNESCO - με τους γραφικούς δρόμους, τα
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ξύλινα σπιτάκια, τις λιθόστρωτες πλατείες, αλλά και τον ύψους
149 μέτρων Καθεδρικό ναό της Notre Dame. Συνεχίζουμε με
την κουκλίστικη "Petite France"/Μικρή Γαλλία, περνώντας
πάνω από τις γέφυρες του ποταμού Ιλλ, στον οποίο μάλιστα
η Αλσατία να οφείλει πιθανόν και το όνομά της, καθότι στα
γερμανικά Elsass σημαίνει "περιοχή του Ιλλ". Το μεσημέρι θα
αναχωρήσουμε για τη γραφική λουτρόπολη Μπάντεν Μπάντεν
με ολάνθιστους κήπους και τον ποταμό Όος να την διαρρέει. Η
πόλη είναι γνωστή για τις ιαματικές πηγές της από τα ρωμαϊκά
χρόνια, αλλά και για το ιστορικό της Καζίνο, ένα κτίριοκόσμημα. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στο Στρασβούργο.
Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Στρασβούργο, Αλσατικός Δρόμος του Κρασιού,
Εγκισέμ, Κολμάρ, Ρικβίρ
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 (Colmar), 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 στο πέρασμα
των αιώνων. Το Ρικβίρ, όπως και το Εγκισέμ, θεωρούνται από
τα ωραιότερα χωριά της Γαλλίας και περιλαμβάνονται στον
κατάλογο "Les Plus Beaux Villages de France". Επιστροφή στο
Στρασβούργο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Στρασβούργο - Βασιλεία - Λωζάννη
Πρωινή αναχώρηση για τη Βασιλεία που βρίσκεται πολύ
κοντά στα σύνορα της Ελβετίας με τη Γερμανία και τη Γαλλία,
στις όχθες του ποταμού Ρήνου, ο οποίος την χωρίζει σε δύο
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ΕΓΚΙΣΈΜ

Μπάντεν
Μπάντεν

Στρασβούργο
Εγκισέμ
Κολμάρ
Ρικβίρ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

Βασιλεία

Ζυρίχη

ΑΥΣΤΡΙΑ
Βέρνη

ΕΛΒΕΤΙΑ
Ιντερλάκεν
Λωζάννη
Λίμνη Λεμάν
Γενεύη

ΖΥΡΊΧΗ

μέρη: την Grossbasel (Μεγάλη Βασιλεία) και την Kleinbasel (Μικρή Βασιλεία). Σήμερα είναι η
ισχυρότερη οικονομικά πόλη της Ελβετίας και φιλοξενεί τα περισσότερα μουσεία πολιτισμού
και έργων τέχνης της χώρας. Κατά την περιήγησή μας θα δούμε τον υπέροχο Καθεδρικό ναό
Μύνστερ, την Markplatz, το Δημαρχείο και το περίφημο "Γόνατο του Ρήνου", καθώς εδώ ο
ποταμός στρίβει προς τον βορρά. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την υπέροχη Λωζάννη.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο DE LA PAIX 4* (www.hoteldelapaix.net). Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Λωζάννη, Περιήγηση πόλης
Πρωινή περιήγηση στην πόλη-ζωγραφιά, τη Λωζάννη, που είναι κτισμένη αμφιθεατρικά πάνω
από τη λίμνη της, 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). Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Λωζάννη - Βέρνη - Ιντερλάκεν - Λωζάννη
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 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 για να απολαύσουμε την πόλη με
τα ανθοστόλιστα πάρκα και επιστροφή στη Λωζάννη. Διανυκτέρευση.

TRAVEL TIPS:
• Απ΄ ευθείας πτήσεις με AEGEAN AIRLINES - πρωινή αναχώρηση από Αθήνα για
Ζυρίχη και απογευματινή από Γενεύη για Αθήνα - ώστε να έχουμε περισσότερο
χρόνο στο ταξίδι μας
• Περιήγηση στην μαγευτική πρωτεύουσα της Αλσατίας, το Στρασβούργο
• Διαδρομή στον περίφημο Αλσατικό Δρόμο του Κρασιού και επισκέψεις στο
γοητευτικό Κολμάρ και στα πανέμορφα χωριά Ρικβίρ και Εγκισέμ, που θεωρούνται
από τα ωραιότερα χωριά της Γαλλίας
• Επίσκεψη στην γραφική λουτρόπολη Μπάντεν Μπάντεν
• Περιήγηση στην μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας, την Ζυρίχη
• Περιήγηση στην ισχυρότερη οικονομικά πόλη της Ελβετίας, την Βασιλεία, όπου θα
δούμε και το περίφημο "Γόνατο του Ρήνου"
• Επίσκεψη στο κοσμοπολίτικο τουριστικό θέρετρο Ιντερλάκεν
• Περιήγηση στην ρομαντική πρωτεύουσα της Ελβετίας, την Βέρνη,
την "πόλη των κρηνών"
• Περιήγηση στην πόλη-ζωγραφιά, τη Λωζάννη
• Περιήγηση στην κοσμοπολίτικη Γενεύη
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
• Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
Οι πτήσεις μας
για όλες τις
αναχωρήσεις

1η μέρα

Α3 850

ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ

08.30΄ - 10.20΄

7η μέρα

Α3 857

ΓΕΝΕΥΗ - ΑΘΗΝΑ

17.00΄ - 19.40΄

Αναχ.: 10, 17, 24, 31 Ιουλίου, 7, 14, 21, 28 Αυγούστου - 7 μέρες
7η μέρα: Λωζάννη - Γενεύη - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για την κοσμοπολίτικη Γενεύη. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, κατά τη Τιμές κατ’ άτομο
995
διάρκεια της οποίας θα δούμε κτίρια Διεθνών Οργανισμών, όπως του ΟΗΕ και του Ερυθρού Δίκλινο
895
Σταυρού, καθώς και το τεράστιο σιντριβάνι που αναβλύζει μέσα από τη λίμνη και αποτελεί, 3ο άτομο έως 12 ετών
1345
μαζί με το πολύχρωμο λουλουδιασμένο ρολόι, το σύμβολο της πόλης. Ελεύθερος χρόνος για Μονόκλινο
ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ
να περπατήσετε στην παλιά πόλη με τα πλακόστρωτα δρομάκια, τις κουκλίστικες αντικερί, τα
μικροσκοπικά βιβλιοπωλεία, τα πολυάριθμα εστιατόρια και καφέ. Μεταφορά στο αεροδρόμιο Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check point , parking , φόροι πόλεων: € 300.
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα.
Σημειώσεις: •Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με
διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα •Τελικό πρόγραμμα
με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ με AEGEAN •Έξι
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* •Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά •Μεταφορές,
εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος •Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
•Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών •Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: •Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα •Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά
αξιοθέατα •Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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ΛΩΖΆΝΝΗ

ΠΑΝΌΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΊΑΣ
Ζυρίχη, Λωζάννη, Γενεύη, Βέρνη, Ιντερλάκεν, Καταρράκτες Ρήνου, Λουκέρνη, Άπεντσελ, Σαιντ Γκάλεν

Η χώρα των Άλπεων, της σοκολάτας, των ρολογιών, των σουγιάδων με ονομασία προέλευσης, των 1500 λιμνών και της αιώνιας ειρήνης είναι η αγαπημένη μας Ελβετία.
Μία χώρα όμορφη και γαλήνια, με χιονισμένα βουνά που καθρεφτίζονται σε κρυστάλλινες λίμνες, πλούσια δάση, μικρά χωριά με ξύλινες σκεπές και ανθισμένα περβάζια,
πεντακάθαρες πόλεις με γραφικές γειτονιές πλούσιες σε αξιοθέατα, με λιθόστρωτα δρομάκια, αρχοντικά κτίρια, προσεγμένα καφέ και εστιατόρια.
Ο απόλυτος συνδυασμός του ανέγγιχτου φυσικού και αστικού τοπίου!
Η Ελβετία αποτελεί έναν πολύ όμορφο ταξιδιωτικό προορισμό για κάθε εποχή του χρόνου!
1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη, Περιήγηση πόλης
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN
για Ζυρίχη. Άφιξη και περιήγηση πόλης, κατά
τη διάρκεια της οποίας 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 ξενοδοχείο
COURTYARD by MARRIOTT 4* sup. στη συνοικία
Oerlikon (www.courtyardzurich.com). Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Ζυρίχη - Λουκέρνη - Ζυρίχη
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την κουκλίστικη
Λουκέρνη, που είναι κτισμένη στις όχθες της λίμνης
των τεσσάρων καντονιών. Άφιξη και περιήγηση στο
καλοδιατηρημένο μεσαιωνικό της κέντρο με το παλιό
Δημαρχείο, την χαρακτηριστική γραφική ξύλινη γέφυρα,
το μνημείο του Λιονταριού κ.ά. Ελεύθερος χρόνος και
επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Ζυρίχη - Άπεντσελ - Σαιντ Γκάλεν - Ζυρίχη
Πρωινή αναχώρηση για το πανέμορφο Άπεντσελ, που
βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας. Σε
48

αυτό το αλπικό χωριό ισχύει εδώ και περίπου 700
χρόνια η άμεση δημοκρατία - μια φορά τον χρόνο
συγκαλείται γενική συνέλευση στην κεντρική πλατεία
με υποχρεωτική συμμετοχή όλων των πολιτών που
έχουν δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι αποφασίζουν για τα
θέματά τους με ανάταση των χεριών και οι αποφάσεις
τους είναι δεσμευτικές για όλους! Φθάνοντας, θα
περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια, θα δούμε το
Δημαρχείο, την ενοριακή εκκλησία και άλλα όμορφα
κτίρια διακοσμημένα εξωτερικά με τοιχογραφίες.
Συνεχίζουμε για το Σαιντ Γκάλεν, μία ιστορική πόλη
της βορειοανατολικής Ελβετίας και πρωτεύουσα του
ομώνυμου καντονιού. Το κύριο αξιοθέατο της πόλης
αυτής και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της
UNESCO από το 1983, είναι η Μονή των Βενεδικτίνων,
στη φημισμένη βιβλιοθήκη της οποίας φυλάσσονται
περίπου 150.000 βιβλία και χειρόγραφα, που
χρονολογούνται από τον 9ο αιώνα. Επιστροφή στη
Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.

από ψηλά και σχηματίζει στη βάση του μια λίμνη,
συνεχίζοντας την αέναη πορεία του προς τις εκβολές
του. Επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου - Ζυρίχη
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για τους
φαντασμαγορικούς Καταρράκτες του Ρήνου που
βρίσκονται στο καντόνι του Σαφχάουζεν, ένα
μεγαλειώδες θέαμα της φύσης που εντυπωσιάζει τον
επισκέπτη, καθώς ο υδάτινος όγκος πέφτει με βοή

6η μέρα: Λωζάννη, Περιήγηση πόλης
Πρωινή περιήγηση στην πόλη-ζωγραφιά, τη Λωζάννη,
που είναι κτισμένη αμφιθεατρικά πάνω από τη λίμνη
της, ατενίζοντας τις βουνοκορφές των Άλπεων. Πεζοί
θα επισκεφθούμε το παλιό τμήμα της πόλης με τους
φιδογυριστούς πεζοδρόμους και τις μικροσκοπικές

5η μέρα: Ζυρίχη - Ιντερλάκεν - Βέρνη - Λωζάννη
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). Επόμενη
στάση μας η ρομαντική πρωτεύουσα της Ελβετίας, η
Βέρνη, η "πόλη των κρηνών", που είναι κτισμένη σε
μια καμπή του ποταμού Άαρ. Άφιξη και περιήγηση
στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε το
Κοινοβούλιο, τον πύργο του ιστορικού Ρολογιού, τον
επιβλητικό Καθεδρικό ναό και θα περπατήσουμε στους
πεζόδρομους με τα μεσαιωνικά κτίρια. Συνεχίζουμε για
τη Λωζάννη Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο DE LA PAIX
4* (www.hoteldelapaix.net). Διανυκτέρευση.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
ΚΆΣΤΡΟ ΤΟΥ ΣΙΓΙΌΝ

Καταρράκτες
Ρήνου
Ζυρίχη

Λίμνη
Κωνστάντζα
Άπεντσελ
Σαιντ Γκάλεν

Λουκέρνη
Βέρνη

ΕΛΒΕΤΙΑ
Ιντερλάκεν

Λωζάννη
Λίμνη
Λεμάν

Γενεύη

ΒΈΡΝΗ

πλατείες, μέχρι να φθάσουμε στον γοτθικό Καθεδρικό ναό του 12ου αιώνα και
στο μουσείο των Ολυμπιακών Αγώνων στο Ουσί (εξωτερικά). Ελεύθερος χρόνος.
Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Λωζάννη - Γενεύη - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για την κοσμοπολίτικη Γενεύη. Άφιξη και περιήγηση στην
πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας 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. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην
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.

Οι πτήσεις μας
για όλες τις
αναχωρήσεις

1η μέρα

Α3 850

ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ

08.30΄- 10.20΄

7η μέρα

Α3 857

ΓΕΝΕΥΗ - ΑΘΗΝΑ

17.00΄- 19.40΄

TRAVEL TIPS:
• Εξαιρετικές απ΄ ευθείας πτήσεις με AEGEAN AIRLINES - πρωινή αναχώρηση
από Αθήνα για Ζυρίχη και απογευματινή από Γενεύη για Αθήνα - ώστε να έχουμε
περισσότερο χρόνο στην χώρα
• Τέσσερις διανυκτερεύσεις και περιήγηση στην Ζυρίχη
• Ημερήσια εκδρομή και περιήγηση στην κουκλίστικη Λουκέρνη
• Ημερήσια εκδρομή στο πανέμορφο αλπικό χωριό Άπεντσελ και την ιστορική πόλη
Σαιντ Γκάλεν
• Ημερήσια εκδρομή στους φαντασμαγορικούς Καταρράκτες του Ρήνου
• Επίσκεψη στο κοσμοπολίτικο τουριστικό θέρετρο Ιντερλάκεν
• Περιήγηση στην ρομαντική πρωτεύουσα της Ελβετίας, την Βέρνη,
την "πόλη των κρηνών"
• Δύο διανυκτερεύσεις και περιήγηση στην πόλη-ζωγραφιά, τη Λωζάννη
• Περιήγηση στην κοσμοπολίτικη Γενεύη
• Έξι διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
• Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

Αναχ.: 10, 17, 24, 31 Ιουλίου, 7, 14, 21, 28 Αυγούστου - 7 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ

945
845
1295

ΣΑΙΝΤ ΓΚΆΛΕΝ, ΜΟΝΉ ΤΩΝ ΒΕΝΕΔΙΚΤΊΝΩΝ

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων: € 300. Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες
πόλεις: € 140 με την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ με AEGEAN •Έξι
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* •Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά •Μεταφορές,
εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος •Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
•Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών •Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: •Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα •Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και
λοιπά αξιοθέατα •Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό,
προτεινόμενο κλπ.
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ΚΑΤΑΡΡΆΚΤΕΣ ΤΡΊΜΠΕΡΓΚ

Στη μαγεία…του ΜΈΛΑΝΑ

ΔΡΥΜΟΎ
και της ΑΛΣΑΤΊΑΣ, ΧΑΪΔΕΛΒΈΡΓΗ
Φρανκφούρτη, Μπάντεν Μπάντεν, Στρασβούργο, Εγκισέμ, Κολμάρ, Ρικβίρ, Φράιμπουργκ, Λίμνη Τίτιζεε, Καταρράκτες Τρίμπεργκ,Χαϊδελβέργη
Ταξιδεύουμε σε παραμυθένιες πόλεις, όπως το Στρασβούργο και η Χαϊδελβέργη, σε τοπία μαγευτικά όπως εκείνα του Αλσατικού Δρόμου του
Κρασιού ή του περίφημου Μέλανα Δρυμού και του Γερμανικού "Δρόμου του Ρολογιού", σε γραφικές κωμοπόλεις όπως το Μπάντεν Μπάντεν, σε
κουκλίστικα χωριά της Γερμανίας και της Γαλλίας, όπως το Εγκισέμ, το Κολμάρ, το Ρικβίρ και το Τρίμπεργκ.
Ελάτε να ζήσουμε μαζί ένα παραμύθι στην καρδιά της Ευρώπης…
Αλσατία: μια ιδιαίτερη περιοχή της Ευρώπης με μακραίωνη ιστορία και πολιτισμό, με ποτάμια και κανάλια, με παραμυθένια χωριά και μεσαιωνικές
πόλεις με λιθόστρωτα δρομάκια, μικρές πλατείες και πολύχρωμα σπιτάκια πνιγμένα στα λουλούδια, με απέραντους αμπελώνες, υπέροχες γεύσεις…
και καλά κρασιά. Για πολλούς αιώνες ήταν το "μήλον της έριδος" για τους Γάλλους και τους Γερμανούς. Από το 1870 έως το 1945 άλλαξε τέσσερις φορές
εθνικότητα και επίσημη γλώσσα. Σήμερα ανήκει μεν στη Γαλλία, όμως διατηρεί την μεσαιωνική και αναγεννησιακή αρχιτεκτονική της Γερμανίας. Το
Στρασβούργο, η μαγευτική πρωτεύουσα της Αλσατίας και το "Σταυροδρόμι της Ευρώπης", είναι κτισμένο στη δυτική όχθη του Ρήνου. Μία από τις πιο
πυκνόφυτες περιοχές της Γηραιάς Ηπείρου, όπου κατά τόπους οι ακτίνες του ήλιου δεν καταφέρνουν να φτάσουν στο εσωτερικό της, είναι ο Μέλανας
Δρυμός - το Μαύρο Δάσος. Ανάμεσα στους ποταμούς Ρήνο και Δούναβη και σε καταπράσινες εκτάσεις ξεπροβάλλουν μικρά παραμυθένια χωριά με
παραδοσιακά πανδοχεία, απέραντοι αμπελώνες, αγροκτήματα με ξύλινα σπίτια και τόποι βγαλμένοι από τις ιστορίες των αδερφών Γκριμ. Υπάρχουν
αμέτρητα μονοπάτια για να θαυμάσετε από κοντά αυτήν την μαγευτική περιοχή της Γερμανίας.
Τυριά, αλλαντικά και κρασιά έχουν την τιμητική τους, ενώ η λαχταριστή τούρτα Black Forest σας περιμένει σε κάθε χαριτωμένο ζαχαροπλαστείο.
1η μέρα: Αθήνα - Φρανκφούρτη - Χαϊδελβέργη Στρασβούργο
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για
Φρανκφούρτη. Φθάνοντας, θα αναχωρήσουμε για την
παραμυθένια Χαϊδελβέργη, όπου κατά τη διάρκεια της
περιήγησής μας θα περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο
ιστορικό κέντρο της πόλης με το παλιό Πανεπιστήμιο και
την εκκλησία του Αγίου Πνεύματος, θα δούμε τα μπαρόκ
αρχιτεκτονικής κτίρια, καθώς και την πολύβουη κεντρική
πλατεία της αγοράς. Στη συνέχεια μπορείτε να ανεβείτε
στο επιβλητικό Schloss (Κάστρο της Χαϊδελβέργης), για να
θαυμάσετε πανοραμικά την πόλη και τον ποταμό Νέκαρ που
τη διασχίζει, αλλά και για να δείτε το περίφημο Γερμανικό
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μουσείο Φαρμακευτικής. Περπατήστε επίσης στον εμπορικό
πεζόδρομο της παλιάς πόλης, την Χαουπτστράσσε
(Haupstrasse), που θεωρείται ο μεγαλύτερος της Γερμανίας
(1.600 μέτρα). Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και συνεχίζουμε
για Στρασβούργο. Τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο
REGENT CONTADES 4* sup. (www.regent-contades.
com). Διανυκτέρευση.

πλατείες, αλλά και τον ύψους 149 μέτρων Καθεδρικό ναό
της Notre Dame. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας στην
κουκλίστικη "Petite France"/Μικρή Γαλλία, περνώντας
πάνω από τις γέφυρες του ποταμού Ιλλ, στον οποίο
μάλιστα η Αλσατία να οφείλει πιθανόν και το όνομά της,
καθότι στα γερμανικά Elsass σημαίνει "περιοχή του Ιλλ".
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Στρασβούργο, Ξενάγηση
Πρωινή περιήγηση στο Στρασβούργο, κατά τη διάρκεια
της οποίας θα δούμε το ιστορικό του κέντρο, μνημείο
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, με τους
γραφικούς δρόμους, τα ξύλινα σπιτάκια, τις λιθόστρωτες

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,
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καθώς το ιδιαίτερο κλίμα της περιοχής ευνοεί την αμπελοκαλλιέργεια. Συνεχίζοντας
το οδοιπορικό μας στην καρδιά της Αλσατίας, θα φθάσουμε στο γοητευτικό Κολμάρ
(Colmar), 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 στο πέρασμα
των αιώνων. Το Ρικβίρ, όπως και το Εγκισέμ, θεωρούνται από τα ωραιότερα χωριά
της Γαλλίας και περιλαμβάνονται 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
Σήμερα θα γνωρίσουμε το παραμυθένιο φυσικό τοπίο του περίφημου Μέλανα
Δρυμού με τις αμέτρητες ομορφιές (πεύκα, έλατα, καταρράκτες, λίμνες), τις γραφικές
πόλεις και τα χωριά με τα ξύλινα κουκλίστικα σαλέ. 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) ακολουθώντας τον γερμανικό "δρόμο του ρολογιού" (με
τα αμέτρητα εργαστήρια ρολογιών-κούκων) και φθάνουμε στην "πνιγμένη" στο
πράσινο λίμνη Τίτιζεε. Κατόπιν, θα επισκεφθούμε τους υψηλότερους καταρράκτες της
Γερμανίας (163 μέτρα), σε ένα από τα πιο όμορφα χωριά της περιοχής, το Τρίμπεργκ.
Επιστροφή στο Στρασβούργο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Στρασβούργο - Μπάντεν Μπάντεν - Στρασβούργο
Πρωινή αναχώρηση για την γραφική λουτρόπολη Μπάντεν Μπάντεν με τους
ολάνθιστους κήπους και τον ποταμό Όος να την διαρρέει. Η πόλη είναι γνωστή για
τις ιαματικές πηγές της από τα ρωμαϊκά χρόνια, αλλά και το ιστορικό της Καζίνο,
ένα κτίριο-κόσμημα. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και βόλτες. Επιστροφή στο
Στρασβούργο. Διανυκτέρευση.

TRAVEL TIPS:
• Απ΄ ευθείας πτήσεις με AEGEAN AIRLINES - πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και
απογευματινή από Φρανκφούρτη - ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο στο ταξίδι μας
• Περιήγηση στην παραμυθένια Χαϊδελβέργη
• Περιήγηση στην μαγευτική πρωτεύουσα της Αλσατίας, το Στρασβούργο
• Διαδρομή στον περίφημο Αλσατικό Δρόμο του Κρασιού και επισκέψεις στο
γοητευτικό Κολμάρ και στα πανέμορφα χωριά Ρικβίρ και Εγκισέμ, που θεωρούνται
από τα ωραιότερα χωριά της Γαλλίας
• Διαδρομή στο παραμυθένιο φυσικό τοπίο του Μέλανα Δρυμού και στον γερμανικό
"Δρόμο του ρολογιού"
• Επίσκεψη στην πανεπιστημιούπολη του Φράιμπουργκ
• Επίσκεψη στην "πνιγμένη" στο πράσινο λίμνη Τίτιζεε
• Επίσκεψη στους υψηλότερους καταρράκτες της Γερμανίας σε ένα από τα πιο όμορφα
χωριά της περιοχής, το Τρίμπεργκ
• Επίσκεψη στην γραφική λουτρόπολη Μπάντεν Μπάντεν
• Περιήγηση στο "Μανχάταν" του Μάιν, τη Φρανκφούρτη
• Πέντε συνολικά διανυκτερεύσεις στο Στρασβούργο, στο ξενοδοχείο
REGENT CONTADES 4* sup.
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
• Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
Οι πτήσεις μας
για όλες τις
αναχωρήσεις

1η μέρα

Α3 830

ΑΘΗΝΑ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ

08.15΄ - 10.15΄

6η μέρα

Α3 833

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΑΘΗΝΑ

18.15΄ - 21.55΄

Αναχ.: 17, 24, 31 Ιουλίου, 7, 14, 21, 28 Αυγούστου - 6 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

695
595
895

ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ
6η μέρα: Στρασβούργο - Φρανκφούρτη, Περιήγηση - Αθήνα
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check point , parking , φόροι πόλεων: € 275. Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη:
Πρωινή αναχώρηση για τη Φρανκφούρτη, την πόλη που εκτός από έδρα του € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
γερμανικού χρηματιστηρίου και πολλών σημαντικών τραπεζών, αποκαλείται δίκαια το
Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN
"Μανχάταν" του Μάιν, λόγω του μεγάλου αριθμού ουρανοξυστών που είναι κτισμένοι
AIRLINES •Πέντε διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο REGENT CONTADES 4* sup. •Πλουσιοπάροχο
δίπλα στο ιστορικό της κέντρο. Άφιξη, περιήγηση στην πόλη και χρόνος ελεύθερος για
μπουφέ πρόγευμα καθημερινά •Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος
να περπατήσουμε στον πεζόδρομο Zeil, που είναι η χαρά του shopping. Μεταφορά
•Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς
στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην Αθήνα.
έως 75 ετών •Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: •Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά
Σημειώσεις: •Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με
αξιοθέατα •Ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
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ΓΆΝΔΗ
ΝΤΟΥΜΠΆΙ

•
•

ΔΏΡΟ: Κρουαζιέρα στα Κανάλια
Με δύο διανυκτερεύσεις στο Άμστερνταμ, μια διανυκτέρευση στη Μπρυζ και τρεις διανυκτερεύσεις στις Βρυξέλλες

BENELUX / ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Άμστερνταμ, Ρόττερνταμ, Ντελφτ, Χάγη, Μπρυζ, Γάνδη, Βρυξέλλες, Βατερλό, Ναμύρ, Ντινάντ, Λουξεμβούργο

Η πρωτεύουσα της Ευρώπης, οι Βρυξέλλες με την Μεγάλη Πλατεία στην οποία δεσπόζουν τα κτίρια των μεσαιωνικών συντεχνιών. Η Μπρυζ, γνωστή
και ως "Βενετία του Βορρά". Η Γάνδη με το ξακουστό κωδωνοστάσιο και το πολύπτυχο των αδερφών Van Eyck "Ο Μυστικός Αμνός".
Το κοσμοπολίτικο Άμστερνταμ, με τα περίφημα καφέ και την "κόκκινη περιοχή", για τους πιο άτακτους επισκέπτες. Το Ρότερνταμ, το μεγαλύτερο
λιμάνι της Ευρώπης και έδρα του φημισμένου Πανεπιστημίου Erasmus. Το Λουξεμβούργο με τα καλοδιατηρημένα ρωμαϊκά μνημεία, καθώς στους
Ρωμαίους οφείλει η πόλη την ύπαρξη και το όνομά της. Τα αστικά κέντρα είναι μερικοί μόνο από τους λόγους για να επισκεφθεί τις τρεις γειτονικές
χώρες της BENELUX, ονομασία που διαμορφώθηκε από την τελωνειακή τους ένωση το 1944 και πήρε το όνομά της από τα αρχικά των τριών συστατικών
μερών: Βέλγιο (België), Ολλανδία (Nederland) και Λουξεμβούργο (Luxembourg). Στο Βέλγιο αξίζει κανείς να επισκεφθεί τις Αρδέννες, περιοχή
με καταπράσινα δάση, γραφικά χωριουδάκια και μεγαλοπρεπή κάστρα και, φυσικά, το Βατερλό, όπου σφραγίστηκε το μέλλον του Ναπολέοντα. Η
Ολλανδία είναι η χώρα των ανεμόμυλων, των ηλιοτρόπιων και του ποδήλατου, γνωστή και ως Κάτω Χώρες, καθώς το 1/4 της συνολικής της έκτασης
βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το Λουξεμβούργο θεωρείται σήμερα ένα τα σπουδαιότερα κέντρα της διεθνούς οικονομικής ζωής,
εφόσον στο έδαφός του λειτουργούν δεκάδες τράπεζες, που φροντίζουν για την ανωνυμία των πλούσιων καταθετών...
1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ, Ξενάγηση,
Κρουαζιέρα στα Κανάλια/Δώρο του Γραφείου μας
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN ή
KLM για Άμστερνταμ. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη,
κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων
τον παραδοσιακό Μύλο του Ρέμπραντ στις όχθες του
ποταμού Άμστελ, το εντυπωσιακό "Στάδιο Αρένα",
την πανύψηλη "Δυτική Εκκλησία", την Heineken, τα
Ανάκτορα, τον "πλωτό" κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό
κ.ά. Στη συνέχεια θα απολαύσετε μία κρουαζιέρα στα
κανάλια της "Βενετίας του Βορρά" - Δώρο του Γραφείου
μας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο NOVOTEL 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,
Προαιρετική εκδρομή Zaanse Schans - Βόλενταμ
Ελεύθερη μέρα για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης.
Σας προτείνουμε να ακολουθήσετε τον αρχηγό μας
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(με τραμ, έξοδα ατομικά) για μια βόλτα σε ένα από τα
μεγαλύτερα αδαμαντοποιεία της πόλης, τον γνωστό
οίκο COSTER DIAMONDS, όπου θα παρακολουθήσετε
την διαδικασία κοπής και επεξεργασίας των διαμαντιών
ή να επισκεφθείτε τα φημισμένα μουσεία Van Gogh και
Rijks (έξοδα ατομικά, χωρίς ξενάγηση). Το μεσημέρι θα
διασχίσουμε το κλασικό τοπίο της Ολλανδικής εξοχής
με τα Polders και τα μικρά κανάλια (έξοδα ατομικά).
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 (Volendam), όπου
θα απολαύσουμε το γεύμα μας σε τοπικό εστιατόριο.
Επιστροφή στο Άμστερνταμ το απόγευμα.
3η μέρα: Άμστερνταμ - Ρόττερνταμ - Ντελφτ
Χάγη - Μπρυζ
Πρωινή αναχώρηση για να επισκεφθούμε τις φημισμένες

πόλεις Ρότερνταμ, Ντελφτ και Χάγη. Το Ρόττερνταμ
είναι το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης και
ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως. Εκεί θα δούμε
επιβλητικούς ουρανοξύστες, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής
κτίρια και τις κρεμαστές γέφυρες Willems και Erasmus.
Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται η πρώτη πρωτεύουσα
του Ολλανδικού κράτους, το Ντελφτ, η "Πόλη των
Πριγκίπων", παγκοσμίως γνωστή για τα κεραμικά της.
Είναι μία ιστορική πόλη με πανέμορφο μεσαιωνικό
κέντρο και μεγαλόπρεπους βασιλικούς ναούς. Τέλος, θα
επισκεφθούμε τη Χάγη, έδρα του Διεθνούς Δικαστηρίου
και του ολλανδικού Κοινοβουλίου, με το περίφημο
"παλάτι της Ειρήνης", τα μοναδικής ομορφιάς κτίρια
που σήμερα στεγάζουν πρεσβείες και υπουργεία, καθώς
και την μεγαλύτερη κοσμική παραλία της Ολλανδίας,
την Scheveningen. Άφιξη στην Μπρυζ και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο NH BRUGGE 4* (www.nh-hotels.com).
Το βράδυ θα περπατήσουμε με τον αρχηγό μας στο
ιστορικό κέντρο. Διανυκτέρευση.
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4η μέρα: Μπρυζ - Γάνδη - Βρυξέλλες
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 τις Βρυξέλλες. Άφιξη και τακτοποίηση σε ένα από τα
ξενοδοχεία της αλυσίδας NH, όπως το NH COLLECTION BRUSSELS CENTER
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.
5η μέρα: Βρυξέλλες, Ξενάγηση
Κατά τη διάρκεια της πρωινής μας ξενάγησης στην πόλη 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. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Βρυξέλλες - Βατερλό - Ναμύρ - Ντινάντ - Λουξεμβούργο - Βρυξέλλες
Πρωινή αναχώρηση για Λουξεμβούργο, που θεωρείται ένα 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 μεταξύ άλλων τον επιβλητικό ναό της
Παναγίας, το κυβερνητικό κτίριο, το κάστρο, τις κατακόμβες και το φημισμένο για τη
θέα του μπαλκόνι της Ευρώπης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Βρυξέλλες (ή Άμστερνταμ) - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην
πτήση για την Αθήνα.
Σημειώσεις: •Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν
με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι •Στις αναχωρήσεις με KLM οι
πτήσεις είναι Αθήνα-Άμστερνταμ-Αθήνα •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

TRAVEL TIPS:
• Απ΄ ευθείας πτήσεις με AEGEAN AIRLINES ή KLM - πρωινή αναχώρηση από Αθήνα
για Άμστερνταμ και απογευματινή από Βρυξέλλες ή Άμστερνταμ για Αθήνα, ώστε να
έχουμε περισσότερο χρόνο στο ταξίδι μας
• Περιήγηση στο Άμστερνταμ, κρουαζιέρα στα κανάλια της "Βενετίας του Βορρά" - 		
Δώρο του Γραφείου μας και βραδινή βόλτα με τον αρχηγό μας στο ιστορικό κέντρο της πόλης
• Επίσκεψη στο μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης, το Ρόττερνταμ
• Επίσκεψη στην ιστορική πρωτεύουσα του Ολλανδικού κράτους, το Ντελφτ, την "Πόλη
των Πριγκίπων", παγκοσμίως γνωστή για τα κεραμικά της
• Επίσκεψη στην έδρα του Διεθνούς Δικαστηρίου και του Ολλανδικού Κοινοβουλίου, την Χάγη
• Επίσκεψη στην επιβλητική Γάνδη
• Ξενάγηση στις Βρυξέλλες
• Επίσκεψη στον ιστορικό χώρο της περίφημης μάχης του Βατερλό
• Επίσκεψη σε μία από τις ομορφότερες πόλεις του Βελγίου, τη Ναμύρ
• Επίσκεψη στην γραφική Ντινάντ
• Επίσκεψη στο "Γιβραλτάρ του Βορρά", την Πόλη του Λουξεμβούργου
• Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
• Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
Οι πτήσεις
μας για τις
αναχωρήσεις
με AEGEAN
Οι πτήσεις
μας για τις
αναχωρήσεις
με KLM

1η μέρα

Α3 624

ΑΘΗΝΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

08.25΄ - 11.10΄

7η μέρα

Α3 623

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΑΘΗΝΑ

19.25΄ - 23.30΄

1η μέρα

KLM 1572

ΑΘΗΝΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

06.00΄ - 08.30΄

7η μέρα

KLM 1581

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ

20.55΄ - 01.10΄

Αναχωρήσεις
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

10, 17, 24, 31/7,
7, 14, 21, 28/8 - 7 μέρες

12, 19, 26 /7
2, 9, 16/8 - 7 μέρες

Aegean
765
635
1115

KLM
595
495
945

ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check point , parking , φόροι πόλεων: + € 280.
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με AEGEAN AIRLINES ή KLM •Έξι διανυκτερεύσεις
σε ξενοδοχεία 4* όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα ή παρόμοια •Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα
καθημερινά •Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος •Κρουαζιέρα στα κανάλια,
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 •Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά •Ό,τι
αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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ΝΤΟΥΜΠΡΌΒΝΙΚ

ΚΡΟΑΤΙΑ

Σπλιτ

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
Κοτόρ
Μπούντβα

Νησί
Κόρτσουλα
Ντουμπρόβνικ
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ΝΤΟΥΜΠΡΌΒΝΙΚ
Σπλιτ, Νησί Κόρτσουλα (Κροατία), Κότορ, Μπούντβα (Μαυροβούνιο/Μόντε Νέγκρο)
1η μέρα: Αθήνα - Ντουμπρόβνικ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με CROATIA AIRLINES για το Ντουμπρόβνικ, "το Διαμάντι της Αδριατικής". Άφιξη, μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ASTAREA DUBROVNIK 3* (www.dubrovnik-riviera-hotels.hr) στην περιοχή Mlini ή στο LERO 4* (https://
hotel-lero.hr). Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Ντουμπρόβνικ, Ξενάγηση
Σήμερα θα γνωρίσουμε την πανέμορφη μεσαιωνική πόλη της Κροατίας περπατώντας στο εσωτερικό του κάστρου με τις εκκλησίες, τα
παλάτια, τις κρήνες και τα πανύψηλα πέτρινα κτίρια με τα παράθυρα-πολεμίστρες και τις μικροσκοπικές κρεμαστές αυλές. Στη μέση
"κυλάει" η Placa-Stradun, ένας υπέροχος κεντρικός πλακόστρωτος πεζόδρομος, που οδηγεί από την Πύλη Pile, το σιντριβάνι Onofrio
(ένα από τα διασημότερα ορόσημα της πόλης), την Εκκλησία του Σωτήρος και το φραγκισκανικό μοναστήρι στη δυτική πλευρά, στην
πλατεία Luza με την Στήλη του Ορλάνδου, τον Πύργο του Ρολογιού, την εκκλησία του προστάτη της πόλης Sveti Vlaho (Άγιος Βλάσιος)
και το Παλάτι Sponza, στην άλλη άκρη, κοντά στην Πύλη Ploce. Απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Σπλιτ - Ντουμπρόβνικ
Πρωινή αναχώρηση για μια υπέροχη διαδρομή κατά μήκος των δαντελωτών ακτών της Δαλματίας με προορισμό μια ακόμα σημαντική
πόλη με μεγάλο λιμάνι, το Σπλιτ. Εδώ θα περπατήσουμε για να γνωρίσουμε τον τόπο, τον οποίο ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Διοκλητιανός
επέλεξε για να κτίσει το παλάτι του σε σχήμα ρωμαϊκού κάστρου (μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO). Ελεύθερος χρόνος
και επιστροφή στο Ντουμπρόβνικ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Κότορ - Μπούντβα (Μαυροβούνιο) - Ντουμπρόβνικ
Σήμερα θα αναχωρήσουμε προς τις ακτές του Μαυροβουνίου. Πρώτος μας σταθμός ο ρωμαϊκός Καθεδρικός ναός του Αγίου Τρύφωνος,
που βρίσκεται στην παλιά πόλη του Κότορ - μια πόλη που κτίστηκε μεταξύ 12ου και 14ου αιώνα και αποτελεί μνημείο φυσικής ομορφιάς
και πολιτισμού. Βρίσκεται στο βαθύτερο σημείο των ακτών του Μαυροβουνίου, που θεωρείται το ομορφότερο φιόρδ της Αδριατικής
και της Νότιας Ευρώπης. Το Κότορ περιβάλλεται από μεσαιωνικά τείχη, που ξεκινούν από τη θάλασσα και καταλήγουν στην βραχώδη
κορυφή της πόλης. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας θα δούμε το μουσείο της Ναυτικής ιστορίας, το παλάτι του πρίγκιπα Πέτροβιτς
και την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Λουκά. Συνεχίζουμε για την παλαιότερη πόλη των ακτών του Μαυροβουνίου, την Μπούντβα,
τη "Μητρόπολη του Μοντενέγρικου Τουρισμού". Θα περπατήσουμε στα γραφικά σοκάκια με τις πολλές μικρές εκκλησίες και τα
παραδοσιακά καταστήματα. Επιστροφή στο Ντουμπρόβνικ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Νησί Κόρτσουλα - Ντουμπρόβνικ
Πρωινή αναχώρηση για τη γενέτειρα του Μάρκο Πόλο (όπως φημολογείται), το πανέμορφο νησί Κόρτσουλα, μια μικρογραφία του
Ντουμπρόβνικ. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας θα δούμε τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Μάρκου, το παλάτι του Αρχιεπισκόπου
και τον πύργο του Ζαχράν. Χρόνος ελεύθερος να περπατήσετε στα γραφικά σοκάκια. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.

ΚΌΤΟΡ

6η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος το πρωί. Το μεσημέρι θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο και θα επιβιβαστούμε στην πτήση επιστροφής στην Αθήνα.
Σημειώσεις: •Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά ή και αντίστροφα, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
Οι πτήσεις μας
για όλες τις
αναχωρήσεις

1η μέρα

OU 301

ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ

19:50΄ - 20:35΄

6η μέρα

OU 300

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΑΘΗΝΑ

15:35΄ - 18:15΄

Αναχ.: 1, 8, 22, 29 Ιουλίου, 5, 12, 19, 26 Αυγούστου, 2 Σεπτεμβρίου - 6 μέρες
ASTAREA 3*

LERO 4*

Δίκλινο

545

745

3ο άτομο έως 12 ετών

445

645

Μονόκλινο

795

1045

Τιμές κατ’ άτομο

ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check points/φόροι πόλεων, parking: +€ 250

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ-ΑΘΗΝΑ με CROATIA AIRLINES •Πέντε διανυκτερεύσεις σε
ξενοδοχείο της επιλογής σας •Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά και τέσσερα δείπνα συνολικά •Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές βάσει
προγράμματος •Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών •Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: •Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, σπήλαια, λίμνες και λοιπά αξιοθέατα •Ποτά, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα •Ό,τι δεν
αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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ΠΛΊΤΒΙΤΣΕ

Πανόραμα ΔΑΛΜΑΤΙΚΏΝ ΑΚΤΏΝ
Κροατία, Σλοβενία

Ντουμπρόβνικ, Τρογκίρ, Σπλιτ, Ζαντάρ, Λίμνες Πλίτβιτσε, Ζάγκρεμπ, Σπήλαια Ποστόινα, Λιουμπλιάνα
Οι Δαλματικές Ακτές αποτελούν μια ιστορική περιοχή της Αδριατικής. Όμορφες μικρές παραλίες, σμαραγδένια νερά, πολυάριθμα νησάκια, βραχώδεις ασβεστολιθικοί σχηματισμοί,
δασωμένα βουνά συνθέτουν το μαγευτικό φυσικό τοπίο. Οι μεσαιωνικές πόλεις με το άψογα διατηρημένο ιστορικό τους κέντρο, τα γραφικά χωριά με τα λιθόστρωτα σοκάκια,
η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και το υπέροχο μεσογειακό κλίμα καθορίζουν το πλαίσιο για πανέμορφες ταξιδιωτικές εμπειρίες. Η Κροατία θεωρείται και είναι μία από τις
ομορφότερες χώρες της Ευρώπης. Ο λόγος εξαιρετικά απλός: μία δαντελωτή ακτογραμμή, παραθαλάσσιες πόλεις που αναδύουν αρώματα άλλων εποχών, γραφικά χωριά,
αμέτρητα νησιά και ένας φυσικός πλούτος που μεταφράζεται σε δασοσκεπείς λόφους, βουνά, ποτάμια, λίμνες και οροπέδια. Η Κροατία έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που καθιστούν την
επίσκεψη στην χώρα μία υπέροχη και πρωτόγνωρη εμπειρία: το μεσαιωνικό Ντουμπρόβνικ, το κοσμικό Ζάγκρεμπ, το μαγευτικό Σπλιτ, τα νησιά του Κροατικού αρχιπελάγους και
το ξακουστό Εθνικό Πάρκο των Λιμνών Πλίβιτσε, όλα οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα. Σε αυτά προστίθενται η πολυεθνική κροατική κουζίνα με κεντρικο-ευρωπαϊκές, βαλκανικές
και μεσογειακές μίξεις, καθώς και τα άκρως ενδιαφέροντα δαλματικά κρασιά, με αποτέλεσμα να ανακηρύσσεται η Κροατία σε έναν περιζήτητο ταξιδιωτικό προορισμό.
Η Σλοβενία είναι μια Βαλκανική χώρα-σταυροδρόμι βασικών Ευρωπαϊκών πολιτιστικών και εμπορικών δρόμων. Εδώ συναντώνται οι Σλαβικές, Γερμανικές, Ρομανικές και Φινοουγγρικές γλωσσικές και πολιτιστικές ομάδες. Το έδαφος της χώρας έχει μια διάρθρωση ψηφιδωτού, με μεγάλη ποικιλία τοπίων και βιοποικιλότητας μέσα στη μικρή της έκταση,
γι΄ αυτό και χαρακτηρίζεται ως "η Ευρώπη σε μικρογραφία". Το πανέμορφο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας Λιουμπλιάνα με τα λιθόστρωτα δρομάκια στις όχθες του ομώνυμου
ποταμού και το σκαρφαλωμένο σε λόφο μεσαιωνικό της κάστρο αποπνέουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και την αυθεντική κομψότητα μιας λιλιπούτειας μαγευτικής πόλης.
1η μέρα: Αθήνα - Ντουμπρόβνικ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με CROATIA
AIRLINES για το Ντουμπρόβνικ, "το Διαμάντι της
Αδριατικής". Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο LERO 4* (https://hotel-lero.hr). Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Ντουμπρόβνικ, Ξενάγηση
Σήμερα θα γνωρίσουμε την μεσαιωνική πόλη
περπατώντας στο εσωτερικό του κάστρου με τις
εκκλησίες, τα παλάτια, τις κρήνες και τα πανύψηλα
πέτρινα κτίρια με τα παράθυρα-πολεμίστρες και
τις μικροσκοπικές κρεμαστές αυλές. Στη μέση
"κυλάει" η Placa-Stradun, ένας υπέροχος κεντρικός
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πλακόστρωτος πεζόδρομος, που οδηγεί από την Πύλη
Pile, το σιντριβάνι Onofrio (ένα από τα διασημότερα
ορόσημα της πόλης), την Εκκλησία του Σωτήρος και
το φραγκισκανικό μοναστήρι στη δυτική πλευρά, στην
πλατεία Luza με την Στήλη του Ορλάνδου, τον Πύργο
του Ρολογιού, την εκκλησία του προστάτη της πόλης
Sveti Vlaho (Άγιος Βλάσιος) και το Παλάτι Sponza,
στην άλλη άκρη, κοντά στην Πύλη Ploce. Απόγευμα
ελεύθερο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

το Σπλιτ. Εδώ θα περπατήσουμε για να γνωρίσουμε τον
τόπο, τον οποίο ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Διοκλητιανός
επέλεξε για να κτίσει το παλάτι του σε σχήμα ρωμαϊκού
κάστρου (μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της
UNESCO). Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το
γραφικό Τρογκίρ, το εξαίσιο ιστορικό κέντρο του
οποίου βρίσκεται πάνω σε ένα νησί. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο TROGIR PALACE 4* (https://hotel-palace.
net). Δείπνο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Σπλιτ - Τρογκίρ
Πρωινή αναχώρηση για μια υπέροχη διαδρομή κατά
μήκος των δαντελωτών ακτών της Δαλματίας με
προορισμό μια ακόμα σημαντική πόλη με μεγάλο λιμάνι,

4η μέρα: Τρογκίρ - Ζαντάρ - Λίμνες Πλίτβιτσε Ζάγκρεμπ
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το πανέμορφο
Ζαντάρ με τα επιβλητικά τείχη, τη ρωμαϊκή αγορά, τον
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Ντουμπρόβνικ

Καθεδρικό ναό της Αγίας Αναστασίας και την όμορφη παραλία του. Συνεχίζουμε
προς την περιοχή των Λιμνών Πλίτβιτσε, για να επισκεφθούμε το Εθνικό Πάρκο
με τις δεκαέξι λίμνες σε διαφορετικά επίπεδα, που επικοινωνούν μεταξύ τους
με καταρράκτες, δημιουργώντας μια "σκάλα", σε ένα υπέροχο φυσικό τοπίο
με πλούσια βλάστηση. Ένα θέαμα συναρπαστικό, με τα χρώματα του νερού να
ποικίλουν από μπλε σε γαλάζιο ή σε πράσινο, ανάλογα με την ποσότητα των
ορυκτών και των οργανισμών που περιέχει, καθώς και από τη γωνία των ηλιακών
ακτίνων. Καταλήγουμε στο όμορφο Ζάγκρεμπ, την πρωτεύουσα της Κροατίας, που
περιβάλλεται από δάση και πάρκα ανάμεσα στις πλαγιές του όρους Μενβεντνίτσα
στα βόρεια και τον ποταμό Σάβο στα νότια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο BEST
WESTERN PREMIER ASTORIA 4* (www.bestwestern.com). Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Ζάγκρεμπ - Σπήλαια Ποστόινα - Λιουμπλιάνα - Ζάγκρεμπ
Πρωινή αναχώρηση για την γειτονική Σλοβενία, όπου θα επισκεφθούμε τα
μεγαλόπρεπα και εντυπωσιακά σπήλαια της Ποστόινα με τους σταλακτίτες και
σταλαγμίτες να σχηματίζουν καταπληκτικές παραστάσεις. Ακολουθεί η πανέμορφη
Λιουμπλιάνα, η πρωτεύουσα της Σλοβενίας, με την υπέροχη μεσαιωνική παλαιά
πόλη στις όχθες του ομώνυμου ποταμού. Η πλατεία Πρέσερεν με έντονο το Ιταλικό
στυλ, ο Καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου, το αρχιεπισκοπικό παλάτι, η γέφυρα
των Δράκων και το Δημαρχείο είναι μερικά από τα αξιοθέατα της πανέμορφης
πόλης, τα οποία θα δούμε κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας. Επιστροφή στο
Ζάγκρεμπ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

TRAVEL TIPS:
• Απ΄ ευθείας πτήσεις με CROATIA AIRLINES
• Ξενάγηση στο Ντουμπρόβνικ, "το Διαμάντι της Αδριατικής"
• Περιήγηση στο Σπλιτ, τον τόπο τον οποίο ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Διοκλητιανός
επέλεξε για να κτίσει το παλάτι του
• Περιήγηση στο γραφικό Τρογκίρ, το εξαίσιο ιστορικό κέντρο του οποίου βρίσκεται
πάνω σε ένα νησί
• Περιήγηση στο πανέμορφο Ζαντάρ
• Επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο των Λιμνών Πλίτβιτσε με τις δεκαέξι λίμνες σε
διαφορετικά επίπεδα
• Περιήγηση στην πρωτεύουσα της Σλοβενίας, την πανέμορφη Λιουμπλιάνα
• Επίσκεψη στα μεγαλόπρεπα και εντυπωσιακά σπήλαια της Ποστόινα
• Ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Κροατίας, το όμορφο Ζάγκρεμπ
• Πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* με Ημιδιατροφή
• Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

Οι πτήσεις μας
για όλες τις
αναχωρήσεις

1η μέρα

OU 301

ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ

19:50΄ - 20:35΄

6η μέρα

OU 300

ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΑΘΗΝΑ

13:50΄ - 18:15΄

6η ημέρα: Ζάγκρεμπ - Αθήνα
Αναχ.: 1, 8, 22, 29/7, 5, 12, 19, 26/8, 2/9 - 6 μέρες
Κατά τη διάρκεια της πρωινής περιπατητικής ξενάγησής μας στην πόλη θα δούμε Τιμές κατ’ άτομο
την λεωφόρο Κύριλλου και Μεθόδιου, την πλατεία του Αγίου Μάρκου με τον θυρεό Δίκλινο
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της χώρας και το Δημαρχείο με την πέτρινη αψίδα. Θα περιηγηθούμε επίσης στην 3ο άτομο έως 12 ετών
595
Άνω Πόλη, όπου βρίσκεται ο επιβλητικός Καθεδρικός ναός και η Αρχιεπισκοπή και Μονόκλινο
995
θα δούμε το Προεδρικό Μέγαρο, τη Βουλή και άλλα κυβερνητικά κτίρια. Μεταφορά
ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ
στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα.
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check points/φόροι πόλεων, parking: € 250.
Σημειώσεις: •Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν
με διαφορετική σειρά ή και αντίστροφα, χωρίς να παραλειφθεί κάτι •Τελικό
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας •Οι πτήσεις από/προς το Ζάγκρεμπ με
CROATIA AIRLINES πραγματοποιούνται μέσω Ντουμπρόβνικ. Εκεί γίνεται
υποχρεωτικά αποβίβαση από το αεροπλάνο για έλεγχο διαβατηρίων και
στη συνέχεια επιβίβαση εκ νέου στο ίδιο αεροσκάφος, αλλά ενδεχομένως σε
διαφορετική θέση.

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ, ΖΑΓΚΡΕΜΠΑΘΗΝΑ με CROATIA AIRLINES •Πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* •Ημιδιατροφή
(Μπουφέ πρόγευμα και ένα δείπνο καθημερινά) •Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές
βάσει προγράμματος •Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας •Ασφάλεια αστικής ευθύνης
και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών •Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: •Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, σπήλαια, λίμνες και λοιπά
αξιοθέατα •Ποτά, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα •Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή
αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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ΑΥΣΤΡΙΑΚΌ ΠΑΝΌΡΑΜΑ
Σάλτσμπουργκ, Αλατωρυχείο Χάλστατ, Λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ, Περτισάου, Λίμνη Άχενζεε, Ίννσμπρουκ, Βάτενς/Μουσείο Σβαρόφσκι,
Λιντς, Μελκ, Βιέννη, Δάση της Βιέννης, Μάγιερλινγκ, Μπάντεν

Η "Μελωδία της Ευτυχίας", η διάσημη ταινία που γυρίστηκε στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας, αποτέλεσε για πολλούς αφορμή για να επισκεφθούν την παραμυθένια αυτή χώρα! Μία
χώρα πλημμυρισμένη από ψηλά βουνά και νότες κλασικής μουσικής! Η Αυστρία είναι χωρίς αμφιβολία συνώνυμη με την υψηλή μουσική κουλτούρα, τις Άλπεις, την βασιλική Βιέννη
και τα λαχταριστά γλυκά! Οι λίμνες της αποτελούν επίσης τουριστικό δέλεαρ, ενώ οι αλπικές κωμοπόλεις και τα χωριά της μοιάζουν βγαλμένα από έργο τέχνης, όπου ο ζωγράφος
φιλοτεχνούσε ακούγοντας Μότσαρτ! Αν και στο μυαλό μας η Αυστρία αποτελεί έναν χειμερινό τουριστικό προορισμό, η χώρα θα σας εκπλήξει ευχάριστα, καθώς η ομορφιά του τοπίου
της με τις λίμνες και τα ψηλά βουνά είναι απαράμιλλη όλες τις εποχές του χρόνου, κι εμείς γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα πώς να σας το αποδείξουμε!!!
1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη - Σάλτσμπουργκ, Ξενάγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βιέννη με AUSTRIAN AIRLINES. Φθάνοντας, θα
αναχωρήσουμε για το Σάλτσμπουργκ, την παραμυθένια πόλη που αποτέλεσε σκηνικό της θρυλικής
ταινίας "Η Μελωδία της Ευτυχίας" και ήταν η γενέτειρα του Μότσαρτ. Το "Κάστρο του Αλατιού", όπως είναι
η ακριβής μετάφραση του ονόματός του, κατά τη ρωμαϊκή εποχή, γνώρισε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη
εξαιτίας του "λευκό χρυσού", δηλαδή το ορυκτού αλατιού. Άφιξη και η ξενάγηση μας ξεκινά από το παλάτι
Μίραμπελ (Mirabell) με τους υπέροχους κήπους του. Αφού διασχίσουμε το ποτάμι Σάλτσαχ (Salzach), θα
φθάσουμε στην Γκετράιντεγκασσε (Getreidegasse), τον κεντρικό εμπορικό δρόμο της έξοχα διατηρημένης
παλιάς πόλης (Altstadt). Θα περπατήσουμε τα στενά δρομάκια για να θαυμάσουμε τα όμορφα κτίρια,
τους ναούς, καθώς και το εντυπωσιακό κάστρο Χοενσάλτσμπουργκ (Hohensalzburg), που δεσπόζει στο
λόφο επάνω από την πόλη. Ανάμεσα σε κομψές μπουτίκ και βιτρίνες με πορσελάνινες κούκλες, βρίσκεται
το σπίτι όπου γεννήθηκε η σημαντικότερη μουσική ιδιοφυΐα όλων των εποχών, ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους
Μότσαρτ (1756-1791) και σήμερα αποτελεί μουσείο με ενδιαφέροντα προσωπικά και οικογενειακά του
αντικείμενα. Μεταφορά τακτοποίηση στο ξενοδοχείο EUROPA SALZBURG 4* sup (www.austriatraned.
at). Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Σάλτσμπουργκ - Λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ - Αλατωρυχείο Χάλστατ - Σάλτσμπουργκ
Πρωινή αναχώρηση για την εντυπωσιακή περιοχή των κρυστάλλινων λιμνών του Σαλτσκάμεργκουτ
(Salzkammergut). Τα υπέροχα παραδοσιακά χωριουδάκια που αντικατοπτρίζονται στα ήρεμα νερά τους
και οι πανύψηλες βουνοκορφές των Άλπεων που τις περιβάλλουν, σχηματίζουν μοναδικές εικόνες, οι
οποίες μοιάζουν να έχουν «ξεπηδήσει» από την παλέτα ενός ιδιαίτερα ταλαντούχου ζωγράφου! Πρώτος
μας σταθμός το ειδυλλιακό Χάλστατ, το "μαργαριτάρι της Αυστρίας", αναγνωρισμένο μνημείο πολιτιστικής
κληρονομιάς της UNESCO από το 1997, το οποίο είναι κτισμένο σε μια απότομη όχθη της ομώνυμης
λίμνης (Hallstättersee) Αποτελεί έναν από τους παλαιότερους κατοικημένους οικισμούς στην Ευρώπη,
με το αλάτι που βρίσκεται στους λόφους πάνω από αυτό να αποτελεί πηγή πλούτου εδώ και αιώνες.
Στην ευρύτερη περιοχή θα επισκεφθούμε τα πιο παλιά ορυχεία αλατιού του κόσμου και θα θαυμάσουμε
μια από τις πιο όμορφες σπηλιές στον κόσμο με υπόγεια λίμνη. Συνεχίζουμε για τη λουτρόπολη Μπαντ
Ισλ (Bad Ischl) με τις ιαματικές πηγές, το δημοφιλές θέρετρο Σαιντ Βόλφγκανγκ (St. Wolfgang) και το
γραφικό χωριό Σαιντ Γκίλγκεν (Saint Gilgen), στις όχθες της λίμνης Βόλφγκανγκ (Wolfgangsee), τις
πανέμορφες λίμνες Άττερζεε (Attersee), Μόντζεε (Mondsee) και Φουσλ (Fuschlsee). Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
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3η μέρα: Σάλτσμπουργκ - Λίμνη Άχενζεε - Περτισάου - Βάτενς/Μουσείο Σβαρόφσκι - Ίνσμπρουκ/Ιγκλς
Πρωινή αναχώρηση για το πανέμορφο χωριό Περτισάου, που βρίσκεται στις όχθες της λίμνης Άχενζεε
(Achensee). Αφού απολαύσουμε την εκπληκτική θέα της γύρω περιοχής με τις πυκνόφυτες πλαγιές να
αντικατοπτρίζονται στα ήρεμα νερά της αλπικής λίμνης, θα συνεχίσουμε για το Βάτενς (Wattens), όπου
θα επισκεφθούμε το εκπληκτικό στο είδος του μουσείο Σβαρόφσκι (Swarovski) - ένα ταξίδι στον μαγικό,
θαυμαστό, παραμυθένιο κόσμο των περίφημων κρυστάλλων. Θα περιηγηθούμε στους λαμπερούς
διαδρόμους και στις "Αίθουσες των Θαυμάτων" ενός χώρου που συνδυάζει δημιουργικότητα, καινοτομία,
τέχνη και διασκέδαση! Και φυσικά, ο Κρυστάλλινος Κόσμος διαθέτει ένα τεράστιο κατάστημα, από
όπου ο επισκέπτης μπορεί να προμηθευθεί κάποιες από τις μοναδικές δημιουργίες του. Στη συνέχεια
θα αναχωρήσουμε για το Ίνσμπρουκ, όπου κατά την απογευματινή μας περιήγηση θα δούμε τα μπαρόκ
αρχιτεκτονικής κτίρια της πόλης, τις πλατείες, την κεντρική λεωφόρο Μαρία Τερεζιενστράσε (Μαρίας
Θηρεσίας), την Χρυσή Στέγη, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Ιακώβου, τα ανάκτορα Χόφμπουργκ, το
Μαυσωλείο του Μαξιμιλιανού, την Αψίδα του Θριάμβου κ.ά. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
BON ALPINA 3* (www.bon-alpina.at) στο κουκλίστικο Iγκλς, που βρίσκεται πολύ κοντά στο Ίνσμπρουκ.
Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Ιγκλς/Ίνσμπρουκ - Λιντς - Μελκ - Βιέννη
Η σημερινή διαδρομή θα μας οδηγήσει στο Λιντς (Linz), την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Αυστρίας και
πρωτεύουσα του κρατιδίου της Άνω Αυστρίας, μια ακόμα πόλη κτισμένη στις όχθες του Δούναβη.
Επόμενος σταθμός μας το Μελκ (Melk), χτισμένο σε μια μοναδική τοποθεσία, στη συμβολή των
ποταμών Δούναβη και Μελκ με το αβαείο των Βενεδικτίνων - το μεγαλύτερο μπαρόκ θρησκευτικό κτίριο
σε Αυστρία και Γερμανία - που αναφέρεται στο πασίγνωστο μυθιστόρημα "Το όνομα του ρόδου" να
δεσπόζει στην κορυφή ενός απότομου λόφου. Συνεχίζουμε για τη Βιέννη, την πανέμορφη πρωτεύουσα
της χώρας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ROOMZ VIENNA PRATER 4* sup (www.roomz-hotels.
com). Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Βιέννη, Ξενάγηση, Ανάκτορα Σενμπρούν
Πρωινή ξενάγηση της πόλης, κατά της διάρκεια της οποίας θα δούμε την περίφημη κρατική Όπερα
της Βιέννης, το πασίγνωστο γοτθικού ρυθμού Δημαρχείο, το Δημοτικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο, το
Κοινοβούλιο με την πλούσια διακοσμημένη πρόσοψη, την εντυπωσιακή Φοτίφκιρχε, τα ανάκτορα
Χόφμπουργκ (Hofburg), τον γοτθικό Καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου κ.ά. Η ξενάγησή μας
ολοκληρώνεται με την επίσκεψη στα ανάκτορα Σενμπρούν (Schönbrunn), όπου θα έχετε την ευκαιρία

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
ΣΆΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

Λιντς

Μελκ

Βιέννη
Μάγιερλινγκ

Σάλτσμπουργκ

Λίμνες
Σαλτσκάμεργκουτ

Μπάντεν

ΑΥΣΤΡΙΑ

Χάλστατ

Περτισάου
Λίμνη Άχενζεε
Βάτενς
Ίννσμπρουκ

ΜΕΛΚ, ΑΒΑΕΊΟ ΤΩΝ ΒΕΝΕΔΙΚΤΊΝΩΝ

να δείτε τα διαμερίσματα στα οποία ζούσε η αυτοκρατορική οικογένεια των Αψβούργων και να
περπατήσετε στους διάσημους κήπους του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Στον ελεύθερο χρόνο σας μην
παραλείψετε να επισκεφθείτε τα φημισμένα καφέ της πόλης, που αναδύουν την βιεννέζικη κουλτούρα,
όπως το παραδοσιακό Café Sacher με την παγκοσμίως γνωστή σοκολατίνα του, το ιστορικό Cafe
Central, τόπο συνάντησης της βιεννέζικης διανόησης από τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, καθώς
και το Café Mozart με τον μυρωδάτο καφέ, που βρίσκεται στην ίδια θέση από το 1794. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Βιέννη, Ελεύθερη μέρα
Ελεύθερη μέρα για να γνωρίσετε ακόμα καλύτερα την πόλη, να επισκεφθείτε κάποιο από τα παγκοσμίου
φήμης μουσεία της, ακόμα και να κάνετε μια ρομαντική βόλτα με ένα φιάκερ - την περίφημη ιππήλατη άμαξα.
7η μέρα: Βιέννη, Εκδρομή στα Δάση της Βιέννης, Μάγιερλινγκ, Μπάντεν - Αθήνα
Σήμερα μας περιμένουν τα χιλιοτραγουδισμένα Βιεννέζικα Δάση. Πρώτος μας σταθμός το μοναστήρι
του Τιμίου Σταυρού, γνωστό για την υπέροχη τοποθεσία του και την πλούσια αρχιτεκτονική του.
Στην περιοχή του Μάγιερλινγκ θα δούμε το κυνηγετικό περίπτερο, γνωστό από το τραγικό ειδύλλιο
του Ροδόλφου, μοναχογιού του αυτοκράτορα Φραγκίσκου Ιωσήφ Α' και της αυτοκράτειρας Σίσυ και
διαδόχου στην Αυστροουγγρική αυτοκρατορία, με την 17χρονη βαρόνη Μαρία Βετσέρα. Η καταπράσινη
διαδρομή μας θα μας οδηγήσει στην ιστορική λουτρόπολη Μπάντεν, γνωστή για τις ιαματικές της πηγές
και τον κοσμοπολίτικο αέρα της. Ακολουθώντας τον δρόμο ανάμεσα από τους αμπελώνες της Βιέννης,
θα κατευθυνθούμε το απόγευμα στο 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 •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
Οι πτήσεις μας
για όλες τις
αναχωρήσεις

1η μέρα

OS 804

ΑΘΗΝΑ - ΒΙΕΝΝΗ

06:40 - 08:00

7η μέρα

OS 803

ΒΙΕΝΝΗ - ΑΘΗΝΑ

21:40 - 00:45

Αναχ.: 13, 20, 27/7, 3, 9,13, 17, 24, 31/8 - 7 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ

645
495
895

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check point, parking, φόροι πόλεων: € 250.

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΑΘΗΝΑ με AUSTRIAN AIRLINES
•Έξι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3* & 4* όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα ή παρόμοια
(2 διαν/σεις στην ευρύτερη περιοχή του Σάλτσμπουργκ, 1 διαν/ση στο Ίγκλς, 3 διαν/σεις στη
Βιέννη) •Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά •Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις,
ξεναγήσεις βάσει προγράμματος •Ξενάγηση στην πόλη του Σάλτσμπουργκ και στην πόλη της
Βιέννης με επίσημο ξεναγό •Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών* •Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: •Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, ανάκτορα και λοιπά αξιοθέατα
•Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, ποτά/αναψυκτικά κλπ. •Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή
αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

ΒΙΕΝΝΗ

TRAVEL TIPS:
• Εξαιρετικές απ΄ ευθείας πτήσεις με AUSTRIAN AIRLINES - πρωινή αναχώρηση από
Αθήνα και βραδινή από Βιέννη - ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο στην χώρα
• Δύο διανυκτερεύσεις και ξενάγηση στην παραμυθένια πόλη του Σάλτσμπουργκ με
επίσημο ξεναγό
• Επίσκεψη στην εντυπωσιακή περιοχή των κρυστάλλινων λιμνών του 		
Σαλτσκάμεργκουτ
• Απολαμβάνουμε το ειδυλλιακό Χάλστατ, το "μαργαριτάρι της Αυστρίας"
• Επίσκεψη στα παλαιότερα ορυχεία αλατιού του κόσμου με την πανέμορφη σπηλιά
και την υπόγεια λίμνη
• Επίσκεψη στην γραφική λουτρόπολη Μπαντ Ισλ
• Επίσκεψη στο δημοφιλές θέρετρο Σαιντ Βόλφγκανγκ
• Επίσκεψη στο γραφικό χωριό Σαιντ Γκίλγκεν στις όχθες της λίμνης Βόλφγκανγκ
• Θαυμάζουμε τις υπέροχες λίμνες Άττερζεε, Μόντζεε και Φουσλ
• Επίσκεψη στο πανέμορφο χωριό Περτισάου, που βρίσκεται στις όχθες της λίμνης
Άχενζεε
• Επίσκεψη στο εκπληκτικό στο είδος του μουσείο Σβαρόφσκι στο Βάτενς
• Περιήγηση στο γραφικότατο Ίνσμπρουκ
• Διανυκτέρευση στο κουκλίστικο Iγκλς, κοντά στο Ίνσμπρουκ
• Επίσκεψη στο Λιντς, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Αυστρίας, κτισμένη στις όχθες
του Δούναβη
• Επίσκεψη στο Μελκ με το επιβλητικό αβαείο των Βενεδικτίνων
• Τρεις διανυκτερεύσεις στην αρχοντική αυστριακή πρωτεύουσα Βιέννη
• Ξενάγηση με επίσημο ξεναγό στην πόλη της Βιέννης, επίσκεψη στα ανάκτορα
Σενμπρούν και χρόνος επαρκής για να χαρούμε την πόλη και να επισκεφθούμε τα
περίφημα καφέ της με… "άρωμα" ιστορίας
• Επίσκεψη στα χιλιοτραγουδισμένα Βιεννέζικα Δάση
• Θαυμάζουμε το υπέροχο μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού
• Βλέπουμε το κυνηγετικό περίπτερο, γνωστό από το τραγικό ειδύλλιο του διαδόχου
της Αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας Ροδόλφου με την βαρόνη Μαρία Βετσέρα στην
περιοχή του Μάγιερλινγκ
• Επίσκεψη στην ιστορική και κοσμοπολίτικη λουτρόπολη Μπάντεν
• Έξι διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
• Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
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ΒΙΈΝΝΗ

Δάση Βιέννης, Μάγιερλινγκ, Μπάντεν, (Σάλτσμπουργκ)
Η πρωτεύουσα της Αυστρίας, η Βιέννη, σαγηνεύει κάθε επισκέπτη!
Αυτοκρατορικό μεγαλείο, μπαρόκ αρχιτεκτονική, συλλογές εκπληκτικών έργων τέχνης, βόλτες με φιάκερ, ρομαντικά δείπνα στο φως των κεριών…
Ελάτε να δούμε τα επιβλητικά παλάτια, τις εκκλησίες, τα μνημεία, τα πάρκα,
να ακούσουμε τις γνώριμες μελωδίες του Μότσαρτ, του Σούμπερτ και του Στράους στις όχθες του Γαλάζιου Δούναβη,
να επισκεφθούμε τα φημισμένα καφέ με "άρωμα" ιστορίας.
Και ακόμα, να επισκεφθούμε τα χιλιοτραγουδισμένα Βιεννέζικα Δάση, το Μάγιερλινγκ,
την κοσμική λουτρόπολη Μπάντεν και, αν θέλετε, να φθάσουμε μέχρι το περίφημο
"Κάστρο του Αλατιού", το πανέμορφο Σάλτσμπουργκ!
1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη, Περιήγηση πόλης
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Βιέννη
με AEGEAN. Άφιξη και περιήγηση στην πανέμορφη
πρωτεύουσα της Αυστρίας, κατά τη διάρκεια της
οποίας θα δούμε την περίφημη κρατική Όπερα της
Βιέννης, το γοτθικού ρυθμού Δημαρχείο, το Δημοτικό
Θέατρο, το Πανεπιστήμιο, το Κοινοβούλιο με την
πλούσια διακοσμημένη πρόσοψη, την εντυπωσιακή
Φοτίφκιρχε, τα ανάκτορα Χόφμπουργκ (Hofburg), τον
γοτθικού ρυθμού Καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου
κ.ά. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
IMPERIAL RIDING SCHOOL 4* sup. (www.marriott.
com). Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Βιέννη, Ελεύθερη μέρα
Ελεύθερη μέρα για να γνωρίσετε ακόμα καλύτερα την
πόλη, να επισκεφθείτε κάποιο από τα παγκοσμίου
φήμης μουσεία της, ακόμα και να κάνετε μια ρομαντική
βόλτα με ένα φιάκερ - την περίφημη ιππήλατη άμαξα.
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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 Café Sacher με την παγκοσμίως
γνωστή σοκολατίνα του, το ιστορικό Cafe Central,
τόπο συνάντησης της βιεννέζικης διανόησης από τα
πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, καθώς και το Café
Mozart με τον μυρωδάτο καφέ, που βρίσκεται στην ίδια
θέση από το 1794. Διανυκτέρευση.
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) 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 (1756-1791), το οποίο σήμερα αποτελεί το
ομώνυμο Μουσείο με ενδιαφέροντα προσωπικά και
οικογενειακά αντικείμενα. Επιστροφή στην Βιέννη
αργά το απόγευμα. Διανυκτέρευση.
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4η μέρα: Βιέννη, Εκδρομή στα Δάση 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 Ροδόλφου, μοναχογιού του αυτοκράτορα Φραγκίσκου Ιωσήφ Α' και
της αυτοκράτειρας Σίσυ και διαδόχου στην Αυστροουγγρική αυτοκρατορία, με την
17χρονη βαρόνη Μαρία Βετσέρα. Η καταπράσινη διαδρομή μας θα μας οδηγήσει
στην ιστορική λουτρόπολη Μπάντεν, γνωστή για τις ιαματικές της πηγές και τον
κοσμοπολίτικο αέρα της. Ακολουθώντας τον δρόμο ανάμεσα από τους αμπελώνες
της Βιέννης, θα κατευθυνθούμε το απόγευμα στο 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 από τα αναγραφόμενα •Τελικό πρόγραμμα με το
ενημερωτικό σας.
Οι πτήσεις μας
για όλες τις
αναχωρήσεις

1η μέρα

Α3 860

ΑΘΗΝΑ - ΒΙΕΝΝΗ

08.15΄ - 09.35΄

4η μέρα

Α3 863

ΒΙΕΝΝΗ – ΑΘΗΝΑ

16.25΄ - 19.35΄

TRAVEL TIPS:
• Εξαιρετικές απ΄ ευθείας πτήσεις με AUSTRIAN AIRLINES - πρωινή αναχώρηση από
Αθήνα και βραδινή από Βιέννη - ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο στην χώρα
• Περιήγηση στην αρχοντική αυστριακή πρωτεύουσα Βιέννη και χρόνος επαρκής
για να χαρούμε την πόλη και να επισκεφθούμε τα περίφημα καφέ της με…
"άρωμα" ιστορίας
• Δυνατότητα επίσκεψης στην παραμυθένια πόλη του Σάλτσμπουργκ
• Επίσκεψη στα χιλιοτραγουδισμένα Βιεννέζικα Δάση
• Βλέπουμε το κυνηγετικό περίπτερο, γνωστό από το τραγικό ειδύλλιο του διαδόχου
της Αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας Ροδόλφου με την βαρόνη Μαρία Βετσέρα στην
περιοχή του Μάγιερλινγκ
• Επίσκεψη στην ιστορική και κοσμοπολίτικη λουτρόπολη Μπάντεν
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
• Τρεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στη Βιέννη
• Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

Αναχ.: 15, 22, 29/7, 5, 12, 19, 26/8, 2/9 - 4 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο

495

3ο άτομο έως 12 ετών

395

Μονόκλινο

645

ΣΆΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: +€ 185. 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 AIRLINES
•Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο IMPERIAL RIDING SCHOOL 4* sup •Μπουφέ πρόγευμα
καθημερινά •Μεταφορές από το αεροδρόμιο της Βιέννης στο ξενοδοχείο και αντίστροφα
•Περιήγηση στην πόλη της Βιέννης •Εκδρομή στα Δάση Βιέννης, Μάγιερλιγκ, Μπάντεν
•Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για
τους εκδρομείς ως 75 ετών •Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: •Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα •Ποτά,
φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία •Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή
αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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ΤΑΞΊΔΙ ΣΤΗΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΕΥΡΏΠΗ
Πράγα - Βιέννη - Βουδαπέστη

Πράγα: Η "χρυσή πόλη" ή «μητέρα των πόλεων», όπως την αποκαλούν συχνά, είναι η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη
πόλη της Τσεχίας. Ένα μείγμα γοτθικής και μπαρόκ αρχιτεκτονικής, χτισμένη στις όχθες του ποταμού Μολδάβα.
Αποτελεί ένα κόσμημα βγαλμένο από το παρελθόν καθώς από τους δύο παγκόσμιους πολέμους έμεινε σχεδόν άθιχτη.
Πρωτοκατοικήθηκε περίπου το 700μ.χ αλλά ξεχώρισε τον 14ο αιώνα και για τους επόμενους 2 αιώνες ως εμπορικός
κόμβος της Κεντρικής Ευρώπης. Εκείνη την περίοδο χτίστηκαν αρκετά από τα σημερινά αξιοθέατα , όπως η γέφυρα του
Καρόλου που τότε ήταν η μεγαλύτερη σε ολόκληρη την μεσαιωνική Ευρώπη , ο Καθεδρικός του Αγίου Βίτου και ένα από
τα παλιότερα πανεπιστήμια της Ευρώπης, το πανεπιστήμιο του Καρόλου. ‘Άλλωστε από το 1992, το ιστορικό κέντρο της
Πράγας ανήκει στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Στην νεότερη ιστορία η Πράγα έζησε
διάφορες εποχές. Πολλοί θα γνωρίζουν και την «βελούδινη επανάσταση» το 1968. Τα τελευταία χρόνια η Πράγα γνώρισε
και με την βοήθεια της τουριστικής «έκρηξης» σημαντική ανάπτυξη και σήμερα αποτελεί ένα οικονομικό, πολιτιστικό
και τουριστικό κέντρο. Η σημαντική πολιτιστική κληρονομιά (Κάφκα, Μούχα, Σμέτανα), τα jazz club, το μαύρο θέατρο, τα
caffe όπου σύχναζαν οι διανοούμενοι των αρχών του προηγούμενου αιώνα και η αύρα μιας άλλης εποχής που αποπνέει
τοποθετούν την Πράγα ανάμεσα στις πιο ατμοσφαιρικές και δημοφιλείς ευρωπαϊκές πρωτεύουσες
Βιέννη: Πρωτεύουσα της Αυστρίας , είναι μία πόλη στην καρδιά της σύγχρονης Ευρώπης. Η πόλη διατηρεί τον
αυτοκρατορικό χαρακτήρα της και αυτό είναι εμφανές, τόσο στο ιστορικό κέντρο με τα νεοκλασικά κτίρια ,αλλά και
τους ναούς γοτθικού ρυθμού, με κύριο εκφραστή τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου , που δεσπόζει στην πλατεία
Schwedenplatz. Επίσης κατά μήκος της δακτυλίου λεωφόρου Ring (δαχτυλίδι) θα συναντήσουμε τα σπουδαιότερα κτίρια
, όπως η Όπερα, τα μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Ιστορίας της Τέχνης, το νεογοτθικό Δημαρχείο το Εθνικό Θέατρο κ.α.
Περιδιαβαίνοντας την πόλη θα συναντήσει κανείς υπέροχα καφέ όπως το Central η το Landtmann που προσφέρουν εκτός
από καφέ και υπέροχα γλυκά. Η Βιέννη είναι γνωστή για την κουλτούρα της , ως πόλη της Μουσικής και των Τεχνών.
Κατά την διάρκεια της διαμονής του, κάποιος μπορεί να επισκεφθεί κάποιο από τα μουσεία του ενδιαφέροντος του. Οι
ταξιδιωτικοί μας σύμβουλοι είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να σας ενημερώσουν σχετικά. Επίσης στη Βιέννη μας δίνεται
η ευκαιρία να παρακολουθήσουμε κονσέρτα κάθε λογής από μουσουργούς που έζησαν και δημιούργησαν το έργο του
σε αυτή την εμπνευσμένη πόλη. Η πόλη την σημερινή εποχή συνδυάζει το κλασικό με το μοντέρνο της πρόσωπο. Στον
κεντρικό πεζόδρομο Kaertnerstrasse , θα συναντήσει κάποιος πολλούς οίκους μόδας, ενώ στην Mariahilferstrasse πολλά
καταστήματα για μεσαία βαλάντια που έχουν να κάνουν περισσότερο με την ένδυση και την υπόδεση. Ο ταξιδιώτης
μπορεί να χαρεί επίσης τα υπέροχα πάρκα και του υπέροχους πεζόδρομους για βόλτες και περιπάτους σε όλη την πόλη
, με σημείο αιχμής την περιοχή του Δούναβη που έχει αξιοποιηθεί πολύ. Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε τα υπέροχα
εστιατόρια , που δημιουργούν μεγάλη παράδοση , όπου κανείς μπορεί να γευθεί κουζίνες από όλο τον πλανήτη με πρώτη
και καλύτερη την περιοχή της αγοράς Naschmarkt πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης. Βέβαια πολύ περισσότερα θα δείτε
και θα ανακαλύψετε κατά την διάρκεια της επίσκεψης σας , γιατί κάθε εποχή η πόλη έχει την μαγεία της και μας προσφέρει
απλόχερα την φιλοξενία της.
Βουδαπέστη: Η πρωτεύουσα της Ουγγαρίας , είναι μία από τις πιο όμορφες ευρωπαϊκές πόλεις . Είναι χτισμένη στις
όχθες του Δούναβη που χωρίζει τη Βούδα από την Πέστη οι οποίες συνδέονται με γέφυρες. Η Βούδα βρίσκεται στη
δυτική όχθη με καταπράσινους λόφους και πλακόστρωτα σοκάκια , ενώ η Πέστη στην ανατολική όχθη μας γοητεύει με τις
πανέμορφες λεωφόρους , τα πολυτελή μέγαρα και τη νυχτερινή ζωή που συναρπάζει. Μέρος του εντυπωσιακού αυτού
τοπίου της Βουδαπέστης είναι και το νησάκι που βρίσκεται στη μέση του Δούναβη, το νησί της Μαργαρίτας. Εκεί μπορείτε
να απολαύσετε την πανέμορφη φυσική ομορφιά, γεμάτη λουλούδια, αγάλματα και σιντριβάνια, στων οποίων τη θέση
υπήρχαν μοναστήρια λίγο πριν την εισβολή των Τούρκων στη χώρα. Μπαρόκ κτήρια, μέγαρα art nouveau, και ρομαντικά
μαγαζάκια συνθέτουν το μωσαϊκό της πόλης, ενώ δεν πρέπει να παραλείψετε το «πέρασμα» από τη μεγαλύτερη πλατεία
της Βουδαπέστης. Η Πλατεία Ηρώων, βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της πόλης και εντυπωσιάζει με το πόσο μεγάλη
είναι. Στο κέντρο της είναι το Μνημείο της Χιλιετίας, με τον αρχάγγελο Γαβριήλ στην κορυφή του. Επίσης περιστοιχιζεται
από τα αγάλματα των Ούγγρων βασιλέων. Αξίζει να επισκεφτείτε και το μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς
της UNESCO, το κάστρο της Βούδας. Στο λόφο του Κάστρου θα βρείτε και την πιο νεομπαρόκ γειτονιά με τα λιθόστρωτα
σοκάκια, στην οποία θα βρείτε παλαιοπωλεία με νοσταλγικά παιχνίδια, μπαμπούσκες, παλιά τρενάκια και μουσικά κουτιά
με μελωδίες Λιστ. Στα ατελιέ των Ούγγρων καλλιτεχνών και στα καταστήματα με σουβενίρ, μπορείτε να αγοράσετε τις
αυθεντικές ουγγρικές παραδοσιακές στολές, μοναδικές κοσμηματοθήκες και χειροποίητους σελιδοδείχτες. Όλα αυτά,
φυσικά, σε μια γειτονιά που ενώ είναι άκρως τουριστική, δεν μπορείς να αποφύγεις. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στη
ιδιαίτερη κουζίνα της Ουγγαρίας , με βάση την πάπρικα τα πολύ καλά και αγνά κρέατα που διαθέτουν και συνταγές που
θυμίζουν περισσότερο Βαλκάνια παρά Κεντρική Ευρώπη. Η πόλη είναι πολύ φιλική για τους λάτρεις της πεζοπορίας ,
αφού είναι κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επίπεδη. Επίσης σε όσες και όσους επιδίδονται στο shopping οι τιμές είναι
πολύ φυσιολογικές για τα δικά μας επίπεδα. Γενικά είναι μια πόλη που ενδείκνυται για μικρές και ανέμελες αποδράσεις
μόλις 2 ώρες με το αεροπλάνο από την Αθήνα.
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1η μέρα: Αθήνα - Πράγα - Ξενάγηση παλαιάς πόλης
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Πράγα. Άφιξη στην ‘‘χρυσή πόλη’’ και
συνάντηση με τον τοπικό ξεναγό μας, επιβίβαση στο λεωφορείο και η ξενάγησή μας
ξεκινάει με το ‘‘Μικρό μέρος’’ (Μάλα Στράνα) μία από τις παλαιότερες ιστορικές συνοικίες
στην Πράγα, στην συνέχεια θα επισκεφθούμε την επιβλητική μπαρόκ εκκλησία του
Αγ. Νικολάου, θα περπατήσουμε από την γραφική Γοτθική γέφυρα του Καρόλου
μέσα από τα μεσαιωνικά δρομάκια της ‘‘Βασιλικής οδού’’ ως την πλατεία της παλιάς
πόλης, με το Δημαρχείο και το φημισμένο αστρονομικό ρολόι και την ‘‘παρέλαση των
αποστόλων’’ καθώς και στην πλατεία του ιστορικού κέντρου της Πράγας. Στη συνέχεια
θα μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ διασκεδάστε σε τυπικές Τσέχικες
μπυραρίες με τοπικές σπεσιαλιτέ και μπύρα παραγωγής τους ή στα φημισμένα τζαζ
κλαμπ της Πράγας.
2η μέρα: Πράγα - Ξενάγηση Καστούπολης
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγηση μας συνεχίζεται με το μοναστήρι του Στράχοβ και
το Λορέττο ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Πράγας, στη συνέχεια κατευθυνόμαστε
στη μαγευτική καστρούπολη, την Ακρόπολη της Πράγας που απλώνεται πάνω στο λόφο
της Μάλα Στράνα και καταλήγουμε στον εντυπωσιακό Γοτθικό ναό του Αγ. Βίτου και στην
‘‘βασιλική’’ του Αγ. Γεωργίου. Μετά την ξενάγησή μας θα έχουμε 2ωρη κρουαζιέρα στο
ποταμό Μολδάβα όπου θα έχουμε προαιρετικά την ευκαιρία να θαυμάσουμε την Πράγα
από μια άλλη άποψη. Η προαιρετική κρουαζιέρα θα συνοδεύεται από γεύμα σε μπουφέ.
Στην συνέχεια θα κατευθυνθούμε στην Εβραϊκή συνοικία και τον ακριβότερο δόμο της
πόλης, την οδό Παρισινών. Για το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια
παράσταση «Μαύρου Θεάτρου», όπερα κ.α., άλλωστε βρίσκεστε στην πόλη όπου
γεννήθηκε η ιδέα του Μαύρου Θεάτρου!
3η μέρα: Πράγα - Κάρλοβυ Βάρυ
Μετά το πρωινό, θα αναχωρήσουμε από την Πράγα με προορισμό την γνωστή
λουτρόπολη Κάρλοβυ Βάρυ στη Δυτική Βοημία. Γνωστή λόγω των ιαματικών πηγών
της. Τον 14ο αιώνα ονομάστηκε «Βασιλική Πόλη» από τον αυτοκράτορα Κάρολο τον
4ο και έκτοτε καθιερώθηκε σαν τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων των γραμμάτων,
των τεχνών και της πολιτικής. Διασχίζοντας τον κεντρικό πεζόδρομο δίπλα στον ποταμό
Τέπλα καταλαβαίνουμε γιατί ο Γκαίτε, ο Σίλλερ, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ ο Τσάρος της
Ρωσίας κ.α. περπάτησαν τον ίδιο δρόμο. Μετά την ξενάγηση μας στην πόλη θα έχουμε
ελεύθερο χρόνο. Αναχώρηση για την Πράγα. Βράδυ ελεύθερο.
4η μέρα: Πράγα - Ελεύθερη μέρα - Δρέσδη (Προαιρετικά)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η σημερινή ημέρα είναι ελεύθερη. Μπορείτε να περιηγηθείτε
στην πόλη, να πάτε για ψώνια ή να εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να δείτε την πόλη που
αποτελεί την πολιτιστική πρωτεύουσα της Γερμανίας. Η πρώτη εντύπωση που έχει
64

κανείς, όταν φτάνει στην πόλη, μπορεί να συμπυκνωθεί σε μία λέξη: «δέος». Ιδίως εάν
ο καιρός είναι αρκούντως ζοφερός, η αίσθηση που προκαλεί η θέα αυτής της Δρέσδης,
είναι αρκετή για να μαγνητίσει αμέσως τον επισκέπτη και να τον τυλίξει με την μαγεία
της. Στην Theaterpatz, την κεντρική πλατεία, στέκει η όπερα Semperoper. Στο Zwinger,
πολυμουσείο με έργα του Ραφαήλ, υπάρχουν επίσης πίνακες των Giorgione, Rembrandt,
Vermeer, Rubens ακόμα κι ένας του El Greco. Θα θαυμάσετε την τοιχογραφία από
πορσελάνη όλων των ηγεμόνων της Σαξονίας, μεταξύ των οποίων και του Αυγούστου
του Μέγα. Η μεγάλη εκκλησία στην πλατεία είναι η λεγόμενη Frauenkirche (Frauen =
γυναίκες), που αποτελούσε και αποτελεί το σύμβολο της πόλης. Η γέφυρα του Αυγούστου
αξίζει το περπάτημα ως το μνημείου του Χρυσού Ιππότη. Το απόγευμα επιστρέφουμε
στην Πράγα. Το βράδυ ελεύθερο. Φαγητό ή ποτό στο ρολόι.
5η μέρα: Πράγα - Τσέσκυ Κρούμλοβ - Βιέννη
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για την όμορφη πόλη της Βιέννης, μέσα από μία
όμορφη διαδρομή σε απόσταση λίγων ωρών από την Βιέννη, θα κάνουμε 2ωρη στάση
στη δεύτερη πιο όμορφη πόλη μετά την Πράγα στο «Τσέσκυ Κρούμλοβ». Χείμαρροι
του ποταμού Βολτάβα τρέχουν σε πολλά σημεία αυτής της μεσαιωνικής πόλης η οποία
όπως και η Πράγα είναι στην λίστα των διατηρητέων πόλεων της Ουνέσκο. Αποτελεί
πολιτισμικό στολίδι με τα ιδιαίτερα καλοδιατηρημένα γοτθικού και αναγεννησιακού
ρυθμού κτήρια της, τις εκκλησίες της και τα στενά δρομάκια της. Τα τείχη του Κρούμλοβ
εσωκλείουν θησαυρούς ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και πολιτισμικής αξίας όπως η ‘’κρυφή
γέφυρα’’. Επισκεφθείτε το κάστρο της πόλης και θαυμάστε από ψηλά την πανοραμική
θέα. Νωρίς το απόγευμα αναχωρούμε με προορισμό την Βιέννη. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
6η μέρα: Βιέννη - Ξενάγηση πόλης
Πρωινό και αναχώρηση για την ξενάγηση στην αριστοκρατική αυτή πρωτεύουσα, την
πόλη της Μουσικής & των Μουσείων. Θα διασχίσουμε την περίφημη Ring Strasse με
τα επιβλητικά μέγαρα του 19ου αι., την μεγαλοπρεπή Όπερα, τα Μουσεία Φυσικής
Ιστορίας και Ιστορίας της Τέχνης, το ελληνιστικού ρυθμού εντυπωσιακό Κοινοβούλιο, το
μεγαλοπρεπές Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, την κατοικία του Έλληνα ευεργέτη Σίμωνα
Σίνα και το Musikverein. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το παλάτι της Σίσσυ, το περίφημο
Schönbrunn, όπου θα ξεναγηθούμε στο εσωτερικό των ανακτόρων (δωμάτιο Ναπολέοντα,
κινέζικο σαλόνι, σαλόνι της Ελισάβετ κλπ.). Το παλάτι οφείλει τη σημερινή του μορφή
στη Μαρία Θηρεσία. Στο εξωτερικό τμήμα δεσπόζουν οι έξοχοι μπαρόκ κήποι, ισάξιοι
των Βερσαλλιών, καθώς και ο παλαιότερος ζωολογικός κήπος του κόσμου. Τέλος θα
καταλήξουμε στο κέντρο της πόλης, όπου βρίσκεται ο μητροπολιτικός ναός της Βιέννης,
Άγιος Στέφανος. Χρονολογείται από τον 12ου αιώνα σε μεικτό ρομαντικό και γοτθικό
ρυθμό και φέρεται ως κεντρικό αξιοθέατο της πόλης, με κυριότερο χαρακτηριστικό την
πολύχρωμη, ψηφιδωτού ύφους, στέγη του. Κατόπιν θα περπατήσουμε στην ιστορική
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συνοικία της ελληνικής παροικίας, όπου βρίσκεται ο Καθεδρικός Ναός της Αγίας
Τριάδας του 18ου αι. σε βυζαντινό ύφος. Ακριβώς δίπλα συναντούμε το ναό του Αγ.
Γεωργίου και το σπίτι που έδρασε ο εθνομάρτυρας και πρόδρομος της Ελληνικής
Επανάστασης Ρήγας Φεραίος. Αμέσως μετά θα επιβιβαστούμε στο λεωφορείο μας και
θα κατευθυνθούμε στο ξενοδοχείο, όπου θα τακτοποιηθούμε και θα έχουμε χρόνο για
ξεκούραση. Απόγευμα ελεύθερο. Προτείνουμε μια βόλτα στην φωταγωγημένη πόλη, να
περπατήσετε στο κέντρο στην παλιά ελληνική συνοικία, όπου βρίσκονται τα όμορφα
εστιατόρια της περιοχής για καλό φαγητό, εκεί όπου σύχναζαν οι Έλληνες έμποροι τον
19ο αιώνα. Το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε ένα υπέροχο Βιεννέζικο
κονσέρτο.
7η μέρα: Βιέννη - Μπρατισλάβα - Παραδουνάβια Χωριά
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για την Μπρατισλάβα, την πανέμορφη
πρωτεύουσα της Σλοβακίας όπου θα έχουμε την ευκαιρία για μια πανοραμική
ξενάγηση. Αναχώρηση για τη Βουδαπέστη μέσω των παραδουνάβιων χωριών, εκεί θα
συναντήσουμε το γραφικό χωριό των καλλιτεχνών, τον Άγιο Ανδρέα, όπου μπορείτε
να ψωνίσετε κρύσταλλα, πορσελάνες και πολλά αναμνηστικά δώρα. Στη συνέχεια
θα ανηφορίσουμε στο Βίσενγκραντ με το μεσαιωνικό κάστρο και την υπέροχη θέα.
Προαιρετικό γεύμα σε τοπικό παραδοσιακό εστιατόριο. Τελευταίος σταθμός, η
Βουδαπέστη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Βουδαπέστη - Ξενάγηση πόλης
Πρωινό και η μέρα μας ξεκινάει με την ξενάγηση στην Πέστη θα σταματήσουμε στην
πλατεία των Ηρώων που είναι στολισμένη με τα υπέροχα αγάλματα των Ούγγρων
βασιλέων. Στην συνέχεια θα περάσουμε από το εκπληκτικό κτίριο της Όπερας και κατόπιν
μέσω της οδού Αντράσσυ, έναν από τους πιο όμορφους και εμπορικούς δρόμους της
πόλης, θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, ο τρούλος του οποίου
φαίνεται από όλες τις γωνιές της πόλης. Η ξενάγηση μας ολοκληρώνεται, διασχίζοντας
την ομορφότερη από τις 8 γέφυρες της πόλης, αυτή των αλυσίδων, για να βρεθούμε
στην παραμυθένια πλευρά της Βούδας και να δούμε τον Πύργο των ψαράδων, όπου θα
απολαύσουμε την θέα σε όλη την πόλη. Το βράδυ σας προτείνουμε κρουαζιέρα στον
Δούναβη ή την συμμετοχή σας σε παραδοσιακή ταβέρνα της Βουδαπέστης.
9η μέρα: Ελεύθερη μέρα - Βουδαπέστη - Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο, CHECK OUT και μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης.
Με τις ομορφότερες αναμνήσεις των πόλεων που επισκεφθήκαμε, θα πάρουμε την
πτήση της επιστροφής για την Αθήνα.
Σημείωση: Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να
αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

ΤΣΈΣΚΥ ΚΡΟΎΜΛΟΒ

Ξενοδοχεία Διαμονής

Πράγα: DIPLOMAT 4* ή παρόμοιο
Βιέννη: AMEDIA WIEN 4* ή παρόμοιο
Βουδαπέστη: IMPULSO FASHION 4* ή παρόμοιο
Οι πτήσεις μας
με AEGEAN

1η μέρα

Α3 866

ΑΘΗΝΑ - ΠΡΑΓΑ

15:55‘ - 16:55‘

9η μέρα

Α3 879

ΒΟΥΔΑΠΈΣΤΗ - ΑΘΗΝΑ

10:10‘ - 13:05‘

Αναχ.: 23/7, 6, 20, 27/8, 10/9, 15/10 - 9 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

735
585
935

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Πράγα & Βουδαπέστη - Αθήνα •4
διανυκτερεύσεις στην Πράγα σε ξενοδοχείο 4* με πρωινό μπουφέ •2 διανυκτερεύσεις στην Βιέννη
σε ξενοδοχείο 4* με πρωινό μπουφέ •2 διανυκτερεύσεις στην Βουδαπέστη σε ξενοδοχείο 4* με
πρωινό μπουφέ •Μεταφορές σύμφωνα με το πρόγραμμα, με πολυτελές - κλιματιζόμενο πούλμαν
που τηρεί απολύτως τα υγειονομικά πρωτόκολλα •Ξενάγηση της παλιάς πόλης της Πράγας με
Ελληνόφωνο ξεναγό •Ξενάγηση του Κάστρου της Πράγας •Είσοδος Κάστρου(χρυσό σοκάκι,
Αγ. Βίτο, Αγ.Γεώργιο) •Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ •Εκδρομή στο Τσέσκυ Κρούμλοβ
κατά την διαδρομή μας προς την Βιέννη •Ξενάγηση στη Βιέννη με Έλληνα ξεναγό •Πανοραμική
ξενάγηση της Μπρατισλάβας •Εκδρομή στα Παραδουνάβια χωριά •1 χειραποσκευή έως 8 κιλά και
μία αποσκευή έως 23 κιλά ανά επιβάτη •Ελληνόφωνος τοπικός αρχηγός - συνοδός •Ενημερωτικά
έντυπα •Ταξιδιωτική ασφάλεια •Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων (160 €) •Είσοδοι μουσείων, ανακτόρων και είσοδοι
στα διάφορα αξιοθέατα •Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και ό,τι ρητά δεν
αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
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Κρακοβία, Άουσβιτς, Αλατωρυχεία Βιελίτσκα, Βρότσλαβ, Κάστρο Ξιάζ/Υπόγεια Τούνελ των Ναζί, Σβιντνίτσα, Ζελαζόβα Βόλα, Βαρσοβία
Μια από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης, η Πολωνία, διαθέτει έναν μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό πλούτο.
Είναι μία χώρα πεδινή - το όνομά της εξάλλου στα σλάβικα σημαίνει "πεδιάδα" - με πολλούς ποταμούς, λίμνες, δάση και μικρά χωριά με κάστρα και παλάτια.
Τα πανέμορφα τοπία της, η αρχιτεκτονική της, το πλήθος των μνημείων της, τα ίχνη πολλών και διαφορετικών λαών που πέρασαν από τα εδάφη της, αλλά και η τραγική
πρόσφατη ιστορία της, προσδίδουν στη χώρα αυτή μια ιδιαίτερη εθνική ταυτότητα.
Στο έδαφός της βρίσκεται το παγκοσμίως γνωστό στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς, αλλά και το περίφημο αλατωρυχείο Βιελίτσκα, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς
της UNESCO.
1η μέρα: Αθήνα - Κοπεγχάγη, Ξενάγηση
1η μέρα: Αθήνα - Κρακοβία, Ξενάγηση πόλης
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και απ΄ ευθείας πτήση με
AEGEAN για την Κρακοβία, μία από τις παλαιότερες
πόλεις της Πολωνίας και δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της
χώρας, μετά την πρωτεύουσα Βαρσοβία. Είναι η πιο
όμορφη μεγάλη πόλη της Πολωνίας. Υπέστη ελάχιστες
ζημιές κατά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο και το ιστορικό
της κέντρο αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς
της UNESCO. Άφιξη και 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 κλπ. Στο κέντρο της παλιάς πόλης και στο μέσον
της μεγάλης πλατείας Ρύνεκ Γκλόβνυ (Rynek Glόwny)
βρίσκεται το Σουκεννίτσε (Sukiennice), μια μεσαιωνική
αγορά υφασμάτων που σήμερα φιλοξενεί τουριστικά
καταστήματα στη στοά του ισογείου. Στην ίδια πλατεία,
στην οποία δεσπόζει ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου,
βρίσκονται πολυάριθμα κτίρια μεγάλης ιστορικής και
καλλιτεχνικής αξίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
ANDELS VIENNA HOUSE 4* (www.viennahouse.com).
Διανυκτέρευση.
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2η μέρα: Κρακοβία - Άουσβιτς - Αλατωρυχεία Βιελίτσκα
- Κρακοβία
Πρωινή επίσκεψη σε ένα από τα μεγαλύτερα ναζιστικά
στρατόπεδα συγκέντρωσης, το Άουσβιτς, µε την κυνική
επιγραφή πάνω από την είσοδο του στρατοπέδου "Arbeit
macht Frei" - "Η εργασία απελευθερώνει". Εδώ βρήκαν
τον θάνατο περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι
κατά τη διάρκεια του Β΄ παγκοσμίου πολέμου και αποτελεί
επίσης μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
Το Άουσβιτς περιελάμβανε πολλές μονάδες, η μεγαλύτερη
των οποίων ήταν το Μπιρκενάου. Από τα εκατομμύρια
των ανθρώπων που πέρασαν τις πύλες του, μόλις 60-70
χιλιάδες κατάφεραν να επιζήσουν και να ελευθερωθούν.
Συνεχίζουμε για τα αλατωρυχεία της Βιελίτσκα, από
τα πιο παλιά ορυχεία αλατιού του κόσμου, μνημείο
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η διαδρομή μέσα
στα αλατωρυχεία περιλαμβάνει πανέμορφα σπήλαια,
διαδρόμους (περίπου 300 χιλιόμετρα εκ των οποίων τα
3,5 χιλιόμετρα είναι επισκέψιμα), που βρίσκονται σε
βάθος 64-135 μέτρων, αγάλματα από αλάτι, πολυελαίους
από κρυστάλλους αλατιού, παρεκκλήσια, ακόμα και
έναν Καθεδρικό ναό! Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Κρακοβία - Βρότσλαβ, Ξενάγηση πόλης
Πρωινή αναχώρηση για το Βρότσλαβ, την "Βενετία της
Πολωνίας", που υπήρξε πηγή έμπνευσης για τον Πικάσο.
Η πόλη είναι κτισμένη σε 12 νησιά του ποταμού Όντερ,
στα νερά του οποίου καθρεφτίζονται οι γέφυρες και τα
πανέμορφά της κτίρια. Άφιξη και ξενάγηση στην πόλη,
κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων
την κεντρική πλατεία Ρίνεκ, μία από τις ωραιότερες της
Ευρώπης, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό ναό και το
Πανεπιστήμιο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο RADISSON
BLU 5* (www.radisson.com). Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Βρότσλαβ - Κάστρο Ξιάζ, Υπόγεια Τούνελ των
Ναζί - Σβιντνίτσα - Βρότσλαβ
Πρωινή αναχώρηση για το "μαργαριτάρι της νότιας
Σιλεσίας", το περίφημο κάστρο-παλάτι Ξιάζ (Książ), ένα
από τα μεγαλύτερα της χώρας, κτισμένο σε μια υπέροχη
τοποθεσία. Εδώ, θα επισκεφθούμε τα υπόγεια τούνελ των
Ναζί, που άνοιξαν πρόσφατα για το κοινό. Η κατασκευή
τους έγινε με διαταγή του Φύρερ, όμως ο σκοπός τους
παραμένει ακόμα άγνωστος - κάποιοι θεωρούν ότι
επρόκειτο να λειτουργήσουν ως οχυρό του Χίτλερ και άλλοι
ότι προορίζονταν για υπόγεια εργοστάσια κατασκευής
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μυστικών όπλων. Είναι επίσης πιθανόν να υπήρξαν καταφύγια αξιωματούχων των
Ναζί. Το σίγουρο όμως είναι ότι εμπλέκονται σε μία μεγάλη ανθρώπινη τραγωδία και
αποτελούν έναν από τους πιο αινιγματικούς προορισμούς της Πολωνίας, που είχαν
παραμείνει κρυφοί για περισσότερα από 70 χρόνια! Κατά την επιστροφή μας στο
Βρότσλαβ θα επισκεφθούμε και την πανέμορφη ξύλινη εκκλησία της Σβιντνίτσα, την
Εκκλησία της Ειρήνης, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
5η μέρα: Βρότσλαβ - Ζελαζόβα Βόλα - Βαρσοβία
Πρωινή αναχώρηση για την Ζελαζόβα Βόλα (Żelazowa Wola),την γενέτειρα του Σοπέν,
όπου θα επισκεφθούμε το σπίτι στο οποίο μεγάλωσε ο μεγάλος μουσουργός και σήμερα
λειτουργεί ως μουσειακός χώρος, περιτριγυρισμένος από εκπληκτικούς καταπράσινους
κήπους. Συνεχίζουμε για την Βαρσοβία, η οποία κατά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο
ισοπεδώθηκε ύστερα από διαταγή του αρχηγού των SS Χάινριχ Χίμλερ (Ιανουάριος
1945). Τα σημαντικότερα μνημεία της κατεστραμμένης πόλης αποκαταστάθηκαν
σύμφωνα με σχέδια του 18ου αιώνα και σήμερα το ιστορικό της κέντρο μοιάζει να
είναι 200 ετών και όχι μερικών μόλις δεκαετιών. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
SHERATON GRAND 5*(www.sheraton.com). Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Βαρσοβία, Ξενάγηση πόλης
Πρωινή ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων το
παλάτι και την πλατεία του Κάστρου με την κολώνα του Σιγισμούνδου, την πλατεία της
Νίκης, το μνημείο των Ηρώων του Γκέτο, το άγαλμα της Σειρήνας - σύμβολο της πόλης
και θα καταλήξουμε στο πανέμορφο πάρκο Λαζιένκι (Łazienki), με το υπέροχο Παλάτι
στο Νερό και το άγαλμα του Σοπέν στο εσωτερικό του. Ελεύθερος χρόνος για βόλτες
στην πόλη. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Βαρσοβία - Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος το πρωί μέχρι την ώρα της αναχώρησης για το αεροδρόμιο και την
επιβίβαση στην πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα.
Σημειώσεις: •Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν
με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα •Τελικό
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
Οι πτήσεις μας
για όλες τις
αναχωρήσεις

1η μέρα

Α3 868

ΑΘΗΝΑ - ΚΡΑΚΟΒΙΑ

08:05΄ - 09:05΄

7η μέρα

Α3 873

ΒΑΡΣΟΒΙΑ - ΑΘΗΝΑ

18:10΄ - 21:15΄

ΒΙΕΛΊΤΣΚΑ

TRAVEL TIPS:
• Εξαιρετικές απ΄ ευθείας πτήσεις με AEGEAN AIRLINES - πρωινή αναχώρηση από
Αθήνα για Κρακοβία και απογευματινή από Βαρσοβία - ώστε να έχουμε περισσότερο
χρόνο στην χώρα
• Δύο διανυκτερεύσεις και ξενάγηση στην πόλη-κόσμημα της Πολωνίας, την Κρακοβία
• Επίσκεψη στα περίφημα αλατωρυχεία της Βιελίτσκα με επίσημο ξεναγό
• Επίσκεψη στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς/Μπιρκενάου με επίσημο
ξεναγό
• Δύο διανυκτερεύσεις και ξενάγηση στο Βρότσλαβ, την "Βενετία της Πολωνίας"
• Επίσκεψη στο κάστρο Ξιάζ και στα Υπόγεια Τούνελ των Ναζί με επίσημο ξεναγό
• Επίσκεψη στην Εκκλησία της Ειρήνης στην Σβιντνίτσα
• Επίσκεψη το σπίτι-μουσείο του Σοπέν στην Ζελαζόβα Βόλα
• Δύο διανυκτερεύσεις και ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Πολωνίας, την Βαρσοβία
• Είσοδοι στον Καθεδρικό ναό της Κρακοβίας, στο Άουσβιτς-Μπιρκενάου, στα
Αλατωρυχεία Βιελίτσκα, στο Κάστρο Ξιάζ και στα Υπόγεια Τούνελ των Ναζί, στην
Εκκλησία της Ειρήνης στη Σβιντνίτσα και στο σπίτι-μουσείο του Σοπέν
στην Ζελαζόβα Βόλα

Αναχ.: 18, 25 Ιουλίου, 1, 8, 15, 22, 29 Αυγούστου - 7 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

745
645
1095

ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, parking, φόροι πόλεων: + € 250. Επιβάρυνση από
Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα).
Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ, ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN
AIRLINES •Έξι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*, 5*, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα ή
παρόμοια •Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά •Μεταφορές, ξεναγήσεις και εκδρομές βάσει προγράμματος
•Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας •Επίσημος ξεναγός στα Αλατωρυχεία Βιέλιτσκα,
στο Άουσβιτς-Μπιρκενάου και στα Υπόγεια Τούνελ των Ναζί στο κάστρο Ξιάζ •Είσοδοι στον
Καθεδρικό ναό της Κρακοβίας, στα Αλατωρυχεία Βιελίτσκα, στο Άουσβιτς-Μπιρκενάου, στο
Κάστρο Ξιάζ και στα Υπόγεια Τούνελ των Ναζί, στην Εκκλησία της Ειρήνης στη Σβιντνίτσα και
στο σπίτι-μουσείο του Σοπέν στην Ζελαζόβα Βόλα •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για
τους εκδρομείς έως 75 ετών •Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: •Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα •Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά
αξιοθέατα πέραν όσων αναγράφονται στα Περιλαμβανόμενα •Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα
ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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ΚΟΣΤΙΈΡΑ ΑΜΑΛΦΙΤΆΝΑ
& bella Νάπολη
Νάπολη, Σορρέντο, Σαλέρνο, Κάπρι, Ποζιτάνο, Αμάλφι, Αρχαία Ποσειδωνία (Πέστουμ), Πομπηία
Η Costiera Amalfitana, η Ακτή Αµάλφι, είναι μια δαντελωτή λωρίδα γης μήκους 70 χιλιομέτρων, που βρίσκεται στη νότια πλευρά της χερσονήσου του Σορέντο, ανάμεσα
στη Νάπολη και το Σαλέρνο. Αποτελεί ένα από τα πιο γραφικά τμήματα της Ιταλικής ακτογραμμής, με τον σμιλεμένο στον κατακόρυφο βράχο φιδίσιο δρόμο Stada Stratale
163 να την διατρέχει, χαρίζοντας υπέροχη θέα στο βαθύ μπλε της Τυρρηνικής θάλασσας και στο σκούρο πράσινο των βουνών Λαττάρι.
Αμπελώνες, περιβόλια με εσπεριδοειδή, ελιές και δάση καστανιάς, πανέμορφα χωριουδάκια σκαρφαλωμένα στις πλαγιές των λόφων, γραφικά ψαροχώρια και
κοσμοπολίτικες κωμοπόλεις, απόκρυφες ακρογιαλιές και πολυσύχναστες παραλίες, δημιουργούν το σκηνικό μιας από τις πιο όμορφες και εντυπωσιακές παράκτιες ζώνες
της Ευρώπης, που έχει αποτυπωθεί σε δεκάδες ταινίες και βιβλία και που από το 1997 αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
Ακολουθείστε τα βήματα του Γκαίτε, του Νίτσε, του Βάγκνερ και τόσων άλλων, ακούστε το σαγηνευτικό τραγούδι των Σειρήνων, όπως ο Οδυσσέας, απολαύστε ένα
λιμοντσέλο στον τόπο που γεννήθηκε και αφεθείτε να σας παρασύρει ο κοσμοπολίτικος αέρας της δεκαετίας του ’60.
1η μέρα: Αθήνα - Νάπολη - Σορρέντο - Σαλέρνο
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με την AEGEAN
για Νάπολη. Φθάνοντας, θα αναχωρήσουμε για το
γοητευτικό Σορρέντο, όπου κατά την περιήγησή μας
θα περπατήσουμε στην κεντρική Piazza Tasso και στα
στενά εμπορικά δρομάκια της παλιάς πόλης για να
καταλήξουμε στο μπαλκόνι της Villa Comunale με την
υπέροχη θέα στον κόλπο της Νάπολης. Εδώ μπορείτε
να γευθείτε το λιμοντσέλο στον τόπο που γεννήθηκε.
Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το Σαλέρνο. Άφιξη
και γνωριμία με την πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
GRAND SALERNO 4* (www.grandhotelsalerno.
com) σε δωμάτια superior με θέα τη θάλασσα.
Διανυκτέρευση.
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2η μέρα: Κάπρι … ο κήπος της Εδέμ,
το νησί της Dolce Vita
Πρωινή αναχώρηση για το λιμάνι του Σαλέρνο,
απ΄ όπου θα επιβιβαστούμε σε ταχύπλοο (καιρού
επιτρέποντος, έξοδα ατομικά) με προορισμό έναν
από τους πιο διάσημους ταξιδιωτικούς προορισμούς
του κόσμου, το κομψό και φινετσάτο νησί Κάπρι.
Φθάνοντας στη Marina Grande θα ανέβουμε με
τελεφερίκ στον οικισμό του κοσμοπολίτικου Κάπρι,
τη Χώρα, όπου θα επισκεφθούμε τους διάσημους
κήπους του Αυγούστου και θα θαυμάσουμε τους
επιβλητικούς βράχους Faraglioni - σήμα κατατεθέν του
νησιού. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό και shopping.
Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το Ανακάπρι (Άνω

Κάπρι), όπου βρίσκεται η Villa San Michele και να
ανεβείτε με τελεφερίκ στην κορυφή του Monte Solaro
(589 μέτρα, το ψηλότερο σημείο του νησιού με
καταπληκτική θέα). Συγκέντρωση στη Marina Grande,
επιβίβαση στο ταχύπλοο και αναχώρηση για το
Σαλέρνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Σαλέρνο - Κοστιέρα Αμαλφιτάνα - Ποζιτάνο Αμάλφι - (Ραβέλλο) - Σαλέρνο
Σήμερα θα αναχωρήσουμε με καραβάκι (καιρού
επιτρέποντος, έξοδα ατομικά) για το κουκλίστικο
Ποζιτάνο. Περπατώντας στα στενά καλντερίμια με τα
ολάνθιστα μπαλκόνια θα νιώσουμε τον κοσμοπολίτικο
αέρα της εποχής του ’60. Φεύγοντας από το Ποζιτάνο
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και πάλι με καραβάκι, θα φθάσουμε στην "μητρόπολη της ακτής", το γραφικό
Αμάλφι, που χάρισε το όνομά του στα 50 χιλιόμετρα της ακτογραμμής. Στον
ελεύθερο χρόνο σας προτείνουμε να επισκεφθείτε τον Καθεδρικό ναό του Αγίου
Ανδρέα και να περπατήστε στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης. Σας προτείνουμε
επίσης να επισκεφθείτε με πουλμανάκια HOP ON-HOP OFF (έξοδα ατομικά) το
σκαρφαλωμένο στα 305 μέτρα χωριό Ραβέλλο και να δείτε την βίλα Ρούφολο (Villa
Rufolo) με τον πύργο, τους κήπους της και θέα που κόβει την ανάσα. Επιστροφή
στο Αμάλφι και αναχώρηση για το Σαλέρνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Σαλέρνο - Νάπολη - Σαλέρνο
Η σημερινή μας μέρα είναι αφιερωμένη στην χιλιοτραγουδισμένη Νάπολη.
Φθάνοντας, θα περπατήσουμε στο ιστορικό της κέντρο με τα γραφικά σοκάκια,
τις μεγαλόπρεπες εκκλησίες, τα μαγαζάκια και τις πιτσαρίες και θα επισκεφθούμε
ένα από τα πιο σημαντικά μουσεία της χώρας, το Εθνικό Αρχαιολογικό μουσείο,
όπου θα θαυμάσουμε τις τοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά της Πομπηίας. Χρόνος
ελεύθερος για να δοκιμάσετε στον τόπο της την κλασική πίτσα ναπολιτάνα και
επιστροφή στο Σαλέρνο. Διανυκτέρευση.

TRAVEL TIPS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Απ΄ ευθείας πτήσεις με AEGEAN AIRLINES για Νάπολη
Περιήγηση στο γοητευτικό Σορρέντο
Περιήγηση στο φινετσάτο νησί Κάπρι, τον κήπο της Εδέμ, το νησί της Dolce Vita
Περιήγηση στο κουκλίστικο Ποζιτάνο
Περιήγηση στο γραφικό Αμάλφι
Περιήγηση στην χιλιοτραγουδισμένη Νάπολη με επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό
μουσείο
Ξενάγηση στο Πέστουμ, την αρχαία Ποσειδωνία, με επίσημο ξεναγό
Ξενάγηση στην Πομπηία, μια "ζωντανή" αρχαία πόλη και έναν από τους
σημαντικότερους υπαίθριους αρχαιολογικούς χώρους του κόσμου,
με επίσημο ξεναγό
Πέντε διανυκτερεύσεις στο Σαλέρνο, στο ξενοδοχείο GRAND HOTEL SALERNO 4*
σε superior δωμάτια με θέα θάλασσα
Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

5η μέρα: Σαλέρνο - Αρχαία Ποσειδωνία (Πέστουμ) - Πομπηία - Σαλέρνο
Οι πτήσεις μας 1η μέρα
Α3 680
ΑΘΗΝΑ - ΝΑΠΟΛΗ
08.20΄ - 09.05΄
για όλες τις
Πρωινή αναχώρηση για το Πέστουμ (Paestum), την αρχαία Ποσειδωνία, που από
Α3 681
ΝΑΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ
09.55΄ - 12.30΄
τα ερείπιά της και τους επιβλητικούς ναούς της αναδύεται η ένδοξη ιστορία της αναχωρήσεις 6η μέρα
Μεγάλης Ελλάδας. Ο ναός Basilica είναι το αρχαιότερο οικοδόμημα του δυτικού
Αναχ.: 4,11,18,25/7, 1, 8, 15, 22, 29/8, 5/9 - 6 μέρες
πολιτισμού στην περιοχή και είναι αφιερωμένος στην Ήρα. Εδώ και οι ναοί του
Τιμές κατ’ άτομο
Ποσειδώνα και της Αθηνάς. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την Πομπηία, έναν
645
από τους σημαντικότερους υπαίθριους αρχαιολογικούς χώρους του κόσμου, o Δίκλινο
3ο
άτομο
έως
12
ετών
495
οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής
845
κληρονομιάς της UNESCO. Θα ξεναγηθούμε στα ερείπια της πόλης που θάφτηκε Μονόκλινο
ΈΩΣ
12
ΆΤΟΚΕΣ
ΔΌΣΕΙΣ
κάτω από την πυρακτωμένη λάβα και τις στάχτες του Βεζούβιου το 79 μ.Χ. και θα
θαυμάσουμε μια "ζωντανή" αρχαία πόλη. Επιστροφή στο Σαλέρνο. Διανυκτέρευση. Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check points/φόροι πόλεων, parking: +€ 250*.
6η μέρα: Σαλέρνο - Νάπολη - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για το αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα.
Σημειώσεις:
•Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα •Τελικό πρόγραμμα με το
ενημερωτικό.

*Στο κόστος αυτό περιλαμβάνονται οι φόροι διαμονής και δεν πληρώνονται επί τόπου στα ξενοδοχεία
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με την AEGEAN (ανάλογα με τη
διαθεσιμότητα)

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΝΑΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES
•Πέντε διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο GRAND HOTEL SALERNO 4* σε superior δωμάτια
με θέα θάλασσα •Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά •Εκδρομές, περιηγήσεις, επισκέψεις βάσει
προγράμματος •Ξεναγός στην Πομπηία •Ξεναγός στην Ποσειδωνία •Έμπειρος αρχηγόςσυνοδός του γραφείου μας •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς ως 75
ετών •Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: •Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα •Ποτά, φιλοδωρήματα,
αχθοφορικά στα ξενοδοχεία •Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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ΠΌΡΤΟ ΦΊΝΟ

ΣΑΝΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

TRAVEL TIPS:
• Εξαιρετικές απ΄ ευθείας πτήσεις με AEGEAN AIRLINES - πρωινή
αναχώρηση από Αθήνα και απογευματινή από Μιλάνο ώστε να
έχουμε περισσότερο χρόνο στο ταξίδι μας
• Περιήγηση στην πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, το Μιλάνο, και 		
χρόνος για την πλούσια αγορά του
• Ημερήσια εκδρομή στις Λίμνες Κόμο και Λουγκάνο
Λίμνη
Κονστάντζα

• Ημερήσια εκδρομή στην υπέροχη Σάντα Μαργκερίτα και στο
μαγευτικό Πορτοφίνο
• Κρουαζιέρα στα Νησιά Ίζολα Μπέλλα και Ίζολα Πεσκατόρι
• Επίσκεψη στο παλάτι Μπορομεέ, στο μουσείο και στους κήπους
• Εισιτήριο για τον οδοντωτό στο Ζερμάττ
• Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

ΕΛΒΕΤΙΑ

Ζέρματτ
Πεσκατόρι
Ίζολα Μπέλα

Λίμνη
Λουγκάνο
Λίμνη
Ματζόρε

Λίμνη
Κόμο

Μιλάνο

ΙΤΑΛΙΑ

Πορτοφίνο
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ΛΊΜΝΕΣ Β. ΙΤΑΛΊΑΣ

ΛΊΜΝΗ ΜΑΤΖΌΡΕ

ΕΛΒΕΤΊΑ - ΜΙΛΆΝΟ

Λίμνες Ματζόρε, Κόμο, Λουγκάνο, Ίζολα Μπέλλα, Ίζολα Πεσκατόρι, Μιλάνο, Πόρτο Φίνο, Σάντα Μαργκερίτα
1η μέρα: Αθήνα - Μιλάνο, Περιήγηση πόλης - Λίμνη Ματζόρε (Στρέζα)
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN AIRLINES για το Μιλάνο, την πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, την οικονομική πρωτεύουσα
της Ιταλίας και το παγκόσμιο κέντρο μόδας. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε τον Καθεδρικό ναό
(Ντουόμο), την περίφημη σκεπαστή στοά Γκαλλερία Βιτόριο Εμμανουέλε Β΄, το νεοκλασικό θέατρο της Σκάλας του Μιλάνου και το μουσείο
του. Χρόνος ελεύθερος για βόλτες και αγορές. Κατευθυνθείτε στο εμπορικό κέντρο της πόλης Galleria Vittorio Emanuele II με τη γυάλινη
οροφή και εν συνεχεία κινηθείτε βορειοανατολικά, προς τη Via Montenapoleone και τους γύρω δρόμους, εκεί όπου βρίσκονται τα ακριβά
καταστήματα των μεγαλύτερων οίκων μόδας. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τη λίμνη Ματζόρε. Άφιξη και τακτοποίηση σε ένα από τα
ξενοδοχεία της αλυσίδας ZACCHERA (www.zacchera.com). Διανυκτέρευση.

ΜΙΛΑΝΟ

2η μέρα: Λίμνη Ματζόρε, Ημερήσια εκδρομή στις Λίμνες Κόμο και Λουγκάνο (Ελβετία)
Πρωινή αναχώρηση για το Κόμο και την ομώνυμη λίμνη του. Άφιξη και γνωριμία με την πόλη. Η προκυμαία, το ιδανικότερο μέρος για έναν
ρομαντικό περίπατο, δίπλα της η Piazza Cavour - η κεντρική πλατεία με όμορφα καφέ και εστιατόρια - και ο Καθεδρικός ναός, γνωστός
για τις διαφορετικές αρχιτεκτονικές τεχνοτροπίες που ενσωματώνει, είναι τα σημαντικότερα αξιοθέατα που θα δούμε κατά τη διάρκεια της
περιήγησής μας. Πριν το μεσημέρι θα συνεχίσουμε για τα Ελβετικά σύνορα, με προορισμό το κοσμοπολίτικο Λουγκάνο με την ομώνυμη
λίμνη του - μια πόλη που "κτυπά" με ακρίβεια ελβετικού ρολογιού. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Λίμνη Ματζόρε, Ημερήσια εκδρομή στην υπέροχη Σάντα Μαργκερίτα και στο μαγευτικό Πορτοφίνο
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το "Μαργαριτάρι της Λιγουρίας", τη Σάντα Μαργκερίτα (Santa Margherita), ένα περίφημο θέρετρο
της Ιταλικής Ριβιέρας. Από εδώ θα προσεγγίσουμε με πλοιάριο (έξοδα ατομικά) το παγκοσμίως γνωστό και κοσμοπολίτικο Πορτοφίνο,
ένα από τα πανέμορφα παραθεριστικά κέντρα της περιοχής, που συγκεντρώνει καλλιτέχνες, αστέρες του Χόλυγουντ και VIP’s, ενώ στο
μικρό του λιμάνι καταφθάνουν θαλαμηγοί μεγιστάνων των πλούτου. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το
απόγευμα. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Λίμνη Ματζόρε, Κρουαζιέρα στα Νησιά Ίζολα Μπέλλα και Ίζολα Πεσκατόρι, Παλάτι Μπορομεέ
Σήμερα θα απολαύσουμε μια κρουαζιέρα στα κοντινά γραφικά νησιά Ίζολα Πεσκατόρι (Νησί των Ψαράδων) και Ίζολα Μπέλλα, όπου θα
επισκεφθούμε το πολυτελές παλάτι της οικογένειας Μπορομέε του 17ου αιώνα με τους καταπληκτικούς κήπους και την εξαιρετική θέα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Λίμνη Ματζόρε, Ανάβαση με τον οδοντωτό στο Αλπικό Ζέρματτ (Ελβετία)
Πρωινή αναχώρηση για την εκδρομή μας στις Ελβετικές Άλπεις. Ακολουθώντας μια πανέμορφη διαδρομή, ανεβαίνουμε μέχρι το σημείο
από το οποίο θα επιβιβαστούμε στον οδοντωτό για να φθάσουμε στο "διαμάντι των Άλπεων", το παραμυθένιο Ζέρματτ, ένα από τα
διασημότερα κέντρα αλπινισμού (σε υψόμετρο 1.620 μέτρων) στη σκιά της μονίμως χιονισμένης κορυφής του πολυφωτογραφημένου
βουνού Matterhorn (4.480 μέτρα). Χρόνος ελεύθερος για να περιπλανηθείτε στους μικρούς γραφικούς δρόμους και τα πέτρινα σοκάκια,
μέσα από τα οποία ξεπηδούν κάποια παλιά καλοδιατηρημένα ξύλινα σπίτια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο γεμάτοι όμορφες εντυπώσεις από
την κουραστική, αλλά όμορφη εκδρομή μας. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Λίμνη Ματζόρε - Μιλάνο - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα της μετάβασής μας στο αεροδρόμιο για την επιβίβασή μας στην πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

ΟΔΟΝΤΩΤΌΣ, ΑΛΠΙΚΌ ΖΈΡΜΑΤΤ

Σημειώσεις: •Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι •Τελικό
πρόγραμμα με το ενημερωτικό.
Οι πτήσεις μας
για όλες τις
αναχωρήσεις

1η μέρα

Α3 660

ΑΘΗΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ

08.25΄ - 10.00΄

6η μέρα

Α3 665

ΜΙΛΑΝΟ - ΑΘΗΝΑ

17.45΄ - 21.10΄

Αναχ.: 3, 10, 17, 24, 31 Ιουλίου, 7, 14, 21, 28 Αυγούστου - 6 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

745
645
945

ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check points/φόροι πόλεων, parking: + € 250
Επιβάρυνση ημιδιατροφής: € 60 κατ΄ άτομο
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΜΙΛΑΝΟ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES •Πέντε διανυκτερεύσεις σε ένα από τα
ξενοδοχεία της αλυσίδας ZACCHERA •Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά •Εισιτήριο για την Κρουαζιέρα στα νησιά Ίζολα Μπέλλα και
Ίζολα Πεσκατόρι •Επίσκεψη στο παλάτι Μπορομεέ, στο μουσείο και στους κήπους •Εισιτήριο για τον οδοντωτό στο Ζερμάττ
•Μεταφορές, περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν, όπως περιγράφονται ανωτέρω •Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας •Ασφάλεια
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών •Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: •Είσοδοι σε μουσεία και λοιπά αξιοθέατα, πέραν εκείνων που αναγράφονται στα περιλαμβανόμενα
•Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα •Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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ΦΛΩΡΕΝΤΊΑ - ΡΏΜΗ
… Δρόμοι του Κρασιού
Σιένα, Σαν Τζιμινιάνο, Πίζα, Λούκα
1η μέρα: Αθήνα - Ρώμη - Σιέννα - Φλωρεντία
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ρώμη με AEGEAN ή
ALITALIA. Φθάνοντας θα αναχωρήσουμε για την πανέμορφη
μεσαιωνική Σιένα με τα αγέρωχα αρχοντικά, τα στενά καλντερίμια,
τις ήσυχες πλατείες και τις μαυρισμένες από τον χρόνο εκκλησίες,
όλα μέσα σε ένα κάδρο από καλοφτιαγμένα τείχη και στέρεους
πύργους. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη πιάτσα Ντελ
Κάμπο, την κεντρική πλατεία της πόλης με το υπέροχο Δημαρχείο.
Εντυπωσιακός και ο Καθεδρικός ναός με το αριστουργηματικό του
δάπεδο, τα περίτεχνα ξυλόγλυπτα και τις μοναδικές τοιχογραφίες. Θα
καταλήξουμε στην υπέροχη Φλωρεντία (Firenze). Τακτοποίηση στο
κεντρικό ξενοδοχείο AMBASCIATORI 4* (www.c-hotels.it), σε ιδανική
τοποθεσία για τις εξορμήσεις μας στην πόλη. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Φλωρεντία, Ξενάγηση πόλης, Επίσκεψη στην Galleria
Uffizi
Πρωινή ξενάγηση στην πόλη της Αναγέννησης, κατά τη διάρκεια
της οποίας θα δούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατά της, όπως τον
επιβλητικό Καθεδρικό ναό (Ντουόμο) με το φημισμένο καμπαναριό
του Τζιότο, το Βαπτιστήριο, την εκκλησία Σάντα Κρότσε, την Πόντε
Βέκιο, την Πιάτσα ντε λα Σινιορία κ.ά. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε
ένα από τα παλαιότερα μουσεία-πινακοθήκες του κόσμου, την
πινακοθήκη Ουφίτσι (Galleria degli Uffizi), που διαθέτει μία από τις
πιο αξιόλογες συλλογές αναγεννησιακής τέχνης (Μιχαήλ Άγγελος,
Τιτσιάνο, Λεονάρντο ντα Βίντσι, Μποττιτσέλλι, Καραβάτζιο, Τζιότο,
Βερονέζε, Ραφαήλ, Ρέμπραντ, Ρούμπενς, Ντύρερ, Γκόγια, Ελ Γκρέκο
κ.ά.). Ελεύθερος χρόνος για βόλτες στην πόλη ή για ψώνια στην
φημισμένη αγορά της. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Φλωρεντία, Ελεύθερη μέρα
Προαιρετική εκδρομή: Οι Δρόμοι του Κρασιού - Μοντεπουλτσιάνο,
Πιέντσα, Μονταλτσίνο
Ελεύθερη μέρα για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης ή για να
λάβετε μέρος στην προαιρετική μας εκδρομή (έξοδα ατομικά)
στον περίφημο Δρόμο του Κρασιού: Μοντεπουλτσιάνο, Πιέντσα,
Μονταλτσίνο.
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Περιγραφή προαιρετικής εκδρομής:
Η μέρα μας σήμερα είναι αφιερωμένη στον οινο-γαστρονομικό
πολιτισμό της Τοσκάνης. Πρωινή αναχώρηση για το
Μοντεπουλτσιάνο (Montepulciano), ένα από τα πιο γραφικά
μεσαιωνικά χωριά της Τοσκάνης, που είναι κτισμένο σε
υψόμετρο 605 μέτρων και περιβάλλεται από τείχη. Φθάνοντας, θα
περπατήσουμε στον κεντρικό πεζόδρομο Corso και στα γύρω στενά
δρομάκια, θα δούμε την Μεγάλη Πλατεία (Piazza Grande) με το
Δημαρχείο και άλλα εμβληματικά κτίρια, τον Καθεδρικό ναό κ.ά. Η
Τοσκάνη φημίζεται για τα εξαιρετικά κρασιά της και το συγκεκριμένο
χωριό είναι παγκοσμίως γνωστό για την παραγωγή ενός από τα
καλύτερα κρασιά της Ιταλίας, το περίφημο κόκκινο κρασί Nobile di
Montepulciano, το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε
επισκεπτόμενοι κάποιο από τα οινοποιεία του. Συνεχίζουμε για
την πανέμορφη Πιέντσα (Pienza), που θεωρείται ο ακρογωνιαίος
λίθος της αναγεννησιακής πολεοδομίας - ο πάπας Πίος Β´ ήθελε να
διαμορφώσει την γενέθλια πόλη του σύμφωνα με τα ουμανιστικά
πρότυπα της εποχής - γι’ αυτό και το 1996 συμπεριελήφθη στα
μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Κατά την περιήγησή
μας στην πόλη θα δούμε την κεντρική πλατεία με τον Καθεδρικό ναό,
το αριστούργημα του αρχιτέκτονα Μπερνάρντο Ροσελίνο μέγαρο
Πικκολόμινι, το Επισκοπικό Μέγαρο, το Δημαρχείο κ.ά. Χρόνος
ελεύθερος για να βόλτες και ψώνια - μην παραλείψετε δοκιμάσετε και
να αγοράσετε το περίφημο τυρί πεκορίνο της Πιέντσα. Η πανέμορφη
διαδρομή μας στα μαγευτικά τοπία της Τοσκάνης θα μας οδηγήσει
σε ένα ακόμα γραφικό χωριό, το Μονταλτσίνο, στα δρομάκια του
οποίου θα ανακαλύψουμε παραδοσιακά ζαχαροπλαστεία με
εκπληκτικά γλυκά, αλλά και τρατορίες, wine bars και enotecas
(κάβες), όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε το υπέροχο
πολύχρονης παλαίωσης κόκκινο κρασί Brunello di Montalcino.
Επιστροφή στη Φλωρεντία. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Φλωρεντία - Πίζα - Λούκα - Φλωρεντία
Πρωινή αναχώρηση για την ιστορική πόλης της Πίζας με τον ξακουστό
κεκλιμένο εξαώροφο πύργο της και την πλατεία του Καθεδρικού της

ναού, που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
Άφιξη, περιήγηση της πόλης και συνεχίζουμε για την κουκλίστικη
Λούκα με την χαρακτηριστική της ρυμοτομία, που περιβάλλεται
από ισχυρά αμυντικά τείχη. Φθάνοντας, θα περπατήσουμε στα
γραφικά της σοκάκια με τα παλαιά αρχοντικά και την οβάλ πλατεία.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Φλωρεντία - Σαν Τζιμινιάνο - Ρώμη
Πρωινή αναχώρηση για τη Ρώμη με ενδιάμεση στάση στην
μεσαιωνική πόλη των κάστρων/πύργων, το Σαν Τζιμινιάνο, το
"Μανχάταν της Τοσκάνης". Μετά την περιήγησή μας θα συνεχίσουμε
για τη Ρώμη. Άφιξη και τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο NH
COLLECTION ROMA CENTRO 4* (www.nh-hotelscom). Προαιρετική
βραδινή περιήγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ρώμης και
μεταφορά στη συνοικία των Καλλιτεχνών Trastevere. Επιστροφή
αργά το βράδυ στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Ρώμη, Μουσεία Βατικανού, Βασιλική Αγίου Πέτρου,
Ξενάγηση πόλης
Σήμερα το πρωί θα επισκεφθούμε τα Μουσεία του Βατικανού, όπου
θα δούμε τις αίθουσες των γλυπτών, των χαλιών, των παπύρων,
των αυτοκρατόρων και θα καταλήξουμε στην περίφημη Καπέλα
Σιστίνα, το παρεκκλήσιο του Αποστολικού Παλατίου, επίσημης
κατοικίας του Πάπα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, την οροφή
του οποίου ζωγράφισε ο Μιχαήλ Άγγελος. Ακολουθεί επίσκεψη
στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού, όπου βρίσκεται η Βασιλική
του Αγίου Πέτρου (η μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου), στην οποία
θα ξεναγηθούμε και θα δούμε την θεσπέσια μαρμάρινη σύνθεση
του Μιχαήλ Αγγέλου, την περίφημη Πιετά, καθώς και τον τεράστιο
μπρούτζινο άμβωνα του Μπερνίνι. Συνεχίζουμε την ξενάγησή
μας στην "Αιώνια Πόλη", κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε
την εκκλησία του Αγίου Παύλου έξω από τα τείχη, την Πυραμίδα,
τις θέρμες του Καρακάλα, την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του
Λατερανού, την περίφημη εκκλησία Σάντα Μαρία Ματζόρε και θα
καταλήξουμε στον περιβάλλοντα χώρο του Κολοσσαίου, όπου θα
έχουμε μικρής διάρκειας στάση για φωτογραφίες και έναν ιταλικό
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ΧΟΛΜΕΝΚΌΛΛΕΝ

ΙΤΑΛΙΑ
Φλωρεντία
Πίζα Λούκα
Σαν Τζιμινιάνο
Σιένα

Μοντεπουλτσιάνο

Πιέντσα
Μονταλτσίνο

Ρώμη

ΦΛΩΡΕΝΤΊΑ

καφέ. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας πεζοί, περνώντας από τις περίφημες αυτοκρατορικές αγορές
και ανεβαίνουμε στον λόφο του Καπιτωλίου για να θαυμάσουμε από ψηλά την Ρωμαϊκή αγορά.
Διασχίζοντας την πλατεία του Καπιτωλίου, θα κατέβουμε από την σκάλα του Μιχαήλ Αγγέλου στην
πλατεία Βενετίας. Εκεί θα δούμε το Παλάτσο Βενέτσια, το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη Βιτοριάνο,
το άγαλμα του πρώτου βασιλιά της Ιταλίας Βιτόριο Εμμανουέλε, καθώς και το μπαλκόνι της Λετίτσια
(μητέρας του Ναπολέοντα Βοναπάρτη). Ελεύθερος χρόνος στην πιάτσα Ναβόνα για γεύμα. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Ρώμη - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος το πρωί. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.
Σημειώσεις: •Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά,
χωρίς να παραλειφθεί κάτι •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
Οι πτήσεις
μας για τις
αναχωρήσεις
με AEGEAN

1η μέρα

Α3 650

ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ

08.25΄ - 09.35΄

7η μέρα

Α3 655

ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ

17.30΄ - 20.30΄

Οι πτήσεις
μας για τις
αναχωρήσεις
με ALITALIA

1η μέρα

ΑΖ 717

ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ

05.55΄ - 07.00΄

7η μέρα

ΑΖ 722

ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ

21.50΄ - 00.45΄

Αναχ.: 31 Ιουλίου, 7, 14, 21 Αυγούστου - 7 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

ALITALIA
745
545
995

ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ

AEGEAN
845
645
1095

TRAVEL TIPS:
• Εξαιρετικές απ΄ ευθείας πτήσεις με AEGEAN AIRLINES ή ALITALIA πρωινή
αναχώρηση από Αθήνα και απογευματινή/βραδινή από Ρώμη - ώστε να έχουμε
περισσότερο χρόνο στο ταξίδι μας
• Περιήγηση στην πανέμορφη μεσαιωνική Σιένα
• Ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Τοσκάνης, την υπέροχη Φλωρεντία και επίσκεψη
στην Galleria Uffizzi με επίσημο ξεναγό
• Περιήγηση στην ιστορική πόλη της Πίζας με τον περίφημο κεκλιμένο πύργο της
• Περιήγηση στην κουκλίστικη Λούκα
• Περιήγηση στο "Μανχάταν της Τοσκάνης", την μεσαιωνική πόλη των κάστρων, το
Σαν Τζιμινιάνο
• Ξενάγηση στην πόλη της Ρώμης με επίσημο ξεναγό
• Ξενάγηση στα Μουσεία του Βατικανού και στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου
• Τέσσερις διανυκτερεύσεις στη Φλωρεντία, σε ξενοδοχείο 4*
• Δύο διανυκτερεύσεις στη Ρώμη, σε ξενοδοχείο 4*
• Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check point , parking , φόροι πόλεων: + € 250.
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΡΩΜΗ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES
ή ALITALIA •Τέσσερις διανυκτερεύσεις στη Φλωρεντία, στο ξενοδοχείο AMBASCIATORI 4* ή
παρόμοιο β•Δύο διανυκτερεύσεις στη Ρώμη, στο ξενοδοχείο NH COLLECTION CENTRO ROMA 4*
ή παρόμοιο •Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά στα ξενοδοχεία •Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις,
ξεναγήσεις βάσει προγράμματος με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν •Ξενάγηση στη Ρώμη με
επίσημο ξεναγό •Ξενάγηση στα Μουσεία του Βατικανού και στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου
•Ξενάγηση στη Φλωρεντία και στην Galleria Uffizzi με επίσημο ξεναγό •Αρχηγός-συνοδός του
γραφείου μας •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική έως 75 ετών •Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: •Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, επισκεπτόμενους χώρους, είσοδος
στο Βατικανό και ακουστικά για την ξενάγηση του Αγίου Πέτρου (€ 30 ο ενήλικας, € 20 το
παιδί) •Εισιτήρια για προκράτηση και είσοδο στην πινακοθήκη Uffizi •Εισιτήρια πλοιαρίων
και τραίνου στην προαιρετική εκδρομή στα Τσίνκουε Τέρρε •Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα και
ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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FONTANA DI TREVI

TRAVEL TIPS:
• Απ΄ ευθείας πτήσεις με AEGEAN AIRLINES - πρωινή αναχώρηση από
Αθήνα και απογευματινή από Ρώμη - ώστε να έχουμε περισσότερο
χρόνο στο ταξίδι μας
• Ξενάγηση στην πόλη της Ρώμης
• Ξενάγηση στα Μουσεία του Βατικανού και στην Βασιλική
του Αγίου Πέτρου
• Δυνατότητα επίσκεψης στην πρωτεύουσα της Τοσκάνης,
την υπέροχη Φλωρεντία
• Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο κεντρικό ξενοδοχείο
NH COLLECTION ROMA CENTRO 4*
• Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

ΠΑΝΘΕΟΝ
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ΡΏΜΗ, ΒΑΤΙΚΑΝΌ

ΒΑΤΙΚΑΝΌ

(ΦΛΩΡΕΝΤΊΑ)

Τι μπορεί κανείς να πρωτοπεί για την "Αιώνια Πόλη"; Μια από τις σημαντικότερες του κόσμου, αλλά και τις πιο …
"πολυφωτογραφημένες".
Η ζωντανή πρωτεύουσα της Ιταλίας ζει στο παρόν, το ιστορικό της κέντρο όμως, είναι ένας απέραντος αρχαιολογικός χώρος.
Για περισσότερα από 2.500 χρόνια, αυτοκράτορες, πάπες, καλλιτέχνες και απλοί άνθρωποι έχουν αφήσει το στίγμα τους σε
μνημεία παντός είδους, που σηματοδοτούν όλες τις ιστορικές περιόδους.
Αν και αυτά θα προσπαθήσουν να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον σας, μπορείτε άνετα να αφεθείτε σε αυτό που οι γείτονές μας
αποκαλούν "il dolce far niente", "τη γλυκιά τέχνη του να μην κάνεις τίποτα". Οι πιο αξέχαστες εμπειρίες μπορεί να περιλαμβάνουν
την ώρα του καφέ σε μια από τις πολυάριθμες πλατείες της πόλης, την νυχτερινή passegiata ανάμεσα στην Piazza Navona και
την Fontana di Trevi ή ένα πικ-νικ στη Villa Borghese.

ΚΟΛΟΣΣΑΊΟ

1η μέρα: Αθήνα - Ρώμη, Ξενάγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ρώμη με AEGEAN. Άφιξη και ξενάγηση στην "Αιώνια Πόλη", κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε
την εκκλησία του Αγίου Παύλου έξω από τα τείχη, την Πυραμίδα, τις θέρμες του Καρακάλα, την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Λατερανού,
την περίφημη εκκλησία Σάντα Μαρία Ματζόρε, 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 NH COLLECTION ROMA CENTRO 4* (www.nh-hotelscom). Προαιρετική βραδινή περιήγηση στα σημαντικότερα
αξιοθέατα της Ρώμης και μεταφορά στη συνοικία των Καλλιτεχνών Trastevere. Επιστροφή αργά το βράδυ στο ξενοδοχείο. 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 βόλτες στο ιστορικό κέντρο της πόλης και στην πλούσια αγορά της. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Ρώμη, Ελεύθερη μέρα, Προαιρετική εκδρομή στη Φλωρεντία
Ελεύθερη μέρα στη Ρώμη για βόλτες, επισκέψεις σε μουσεία και διάφορα αξιοθέατα ή και για ψώνια. Επίσης, μπορείτε να ακολουθήσετε την
προαιρετική μας στη Φλωρεντία.
Περιγραφή προαιρετικής εκδρομής:
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.

ΒΑΤΙΚΑΝΌ

4η μέρα: Ρώμη, Ελεύθερη μέρα
Ελεύθερη μέρα για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης.
5η μέρα: Ρώμη - Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος το πρωί, μέχρι την ώρα της μετάβασής μας στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής στην Αθήνα.
Σημειώσεις: •Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι •Τελικό
πρόγραμμα με το ενημερωτικό.
Οι πτήσεις μας
για όλες τις
αναχωρήσεις

1η μέρα

Α3 650

ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ

08.35΄ - 09.35΄

5η μέρα

Α3 655

ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ

17.30΄ - 20.25΄

Αναχ.: 31 Ιουλίου, 7, 14, 21, 28 Αυγούστου - 5 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ

495
445
595

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

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΡΩΜΗ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES •Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο κεντρικό
ξενοδοχείο NH COLLECTION ROMA CENTRO 4* •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 •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.
75

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
ΤΣΕΦΑΛΟΎ

Μεγάλος ΓΎΡΟΣ ΣΙΚΕΛΊΑΣ
Συρακούσες, Αίτνα, Ακράγαντας, Σελινούντας, Έριτσε, Παλέρμο, Μονρεάλε, Τσεφαλού, Μεσσήνη, Κατάνια, Ταορμίνα
1η μέρα: Αθήνα - Κατάνια - Συρακούσες
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Κατάνια
με AEGEAN. Φθάνοντας, θα αναχωρήσουμε για την
αρχαιοελληνική πόλη των Συρακουσών. Άφιξη και
τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 4*. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Συρακούσες - Αίτνα - Συρακούσες
Κατά τη διάρκεια της πρωινής μας ξενάγησης
θα επισκεφθούμε τα σημαντικότερα μνημεία του
αρχαιολογικού της πάρκου, όπως το αρχαίο ελληνικό
θέατρο, το ρωμαϊκό αμφιθέατρο και το περίφημο "Αφτί
του Διονύσου". Συνεχίζουμε προς το ιστορικό κέντρο
των Συρακουσών, το νησάκι της θρυλικής Ορτυγίας,
όπου θα δούμε τον ναό του Απόλλωνα, την πλατεία
του Αρχιμήδη, την πηγή της Αρετούσας και την πλατεία
DUOMO με τον μοναδικό Καθεδρικό ναό ενσωματωμένο
στον αρχαίο ναό της θεάς Αθηνάς! Το μεσημέρι θα
αναχωρήσουμε για το μεγαλύτερο και υψηλότερο
ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, την Αίτνα. Η ονομασία
Αίτνα προέρχεται πιθανόν από την ελληνική λέξη
αίθω, που σημαίνει "καίγομαι". Θα μεταβούμε οδικώς
μέχρι τους πρόποδες του βουνού και θα ανεβούμε με
τελεφερίκ (έξοδα ατομικά) στην κορυφή, όπου με ειδικό
όχημα (έξοδα ατομικά) θα δούμε από κοντά μικρούς ή
μεγάλους κρατήρες, ενεργούς και μη. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Συρακούσες/Ορτυγία, Κρουαζιέρα
Ακράγαντας
Σήμερα το πρωί θα επιβιβαστούμε σε πλοιάριο και
θα απολαύσουμε μια υπέροχη κρουαζιέρα διάρκειας
περίπου μίας ώρας. Θα περάσουμε δίπλα από γραφικά
καρνάγια, βραχονησίδες, θαλάσσια σπήλαια, κανάλια,
την πλευρά της εστέτ Ριβιέρας των Συρακουσών κλπ.
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Η θέα προς τις υπέροχες δαντελωτές ακτές και τις
πολυτελείς βίλες είναι εκπληκτική, οι δε τιμονιέρηδες,
γεμάτοι σιτσιλιάνικο μπρίο και χιούμορ, είναι τέλειοι
στην ποιοτική ξενάγηση. Το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε
για την ιστορική "Κοιλάδα των Ναών" του Ακράγαντα,
όπου θα γνωρίσουμε το εντυπωσιακότερο διασωθέν
συγκρότημα αρχαίων ελληνικών ναών της Σικελίας.
Θα περπατήσουμε στην Ιερά Οδό της αρχαίας πόλης
και θα "ακουμπήσουμε" τους ναούς της Ήρας, της
Ομόνοιας, του Ηρακλή, των Διόσκουρων και του
Ολυμπίου Διός. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο DELLA
VALLE WELLNESS & SPA 4* (www.hoteldellavalle.
ag.it) ή στο COLLEVERDE 4* (www.colleverdehotel.it).
Διανυκτέρευση.

και ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας
θα επισκεφθούμε τον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό ναό με
τους τάφους των Νορμανδών βασιλέων και το σκήνωμα
της πολιούχου Αγίας Ροζαλίας, θα δούμε την γραφική
Πιάτσα Πραιτόρια με το Δημαρχείο και το σιντριβάνι
με τα αγάλματα, το λυρικό θέατρο Μάσσιμο, την
μεγάλη πλατεία με το θέατρο Πολυτεάμα, το επιβλητικό
Παλάτσο Ντέι Νορμάνι με το μοναδικό σε διακόσμηση
παρεκκλήσι, την Μαρτοράνα και την παραλιακή
λεωφόρο που σφύζει από ζωή. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Ακράγαντας - Σελινούντας - Έριτσε - Παλέρμο
Πρωινή αναχώρηση για τον Σελινούντα, μια ακόμα
ονομαστή πόλη της Μεγάλης Ελλάδας. Επίσκεψη στο
αρχαιολογικό πάρκο με την Ακρόπολη και συνεχίζουμε
για την Πυργούπολη Έριτσε, που κτισμένη καθώς είναι
σε έναν επιβλητικό βράχο ύψους 750 μέτρων, αγναντεύει
τις αλυκές του Τράπανι και τα νησιά της Εγάδης.
Ελεύθερος χρόνος για να περιπλανηθούμε στα στενά,
γεμάτα λουλούδια σοκάκια της πόλης. Στη συνέχεια
θα αναχωρήσουμε για το Παλέρμο. Τακτοποίηση στο
επιλεγμένο ξενοδοχείο FEDERICO CENTRAL PALACE
4* sup. (www.hotelfedericopalermo.it). Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Παλέρμο - Τσεφαλού - Μεσσήνη - Κατάνια
Πρωινή αναχώρηση για το παραθαλάσσιο θέρετρο
Τσεφαλού, όπου θα δούμε την πιάτσα Ντουόμο και
τον Καθεδρικό ναό του Ρογήρου του Νορμανδού με τα
βυζαντινά ψηφιδωτά. Επόμενη στάση μας η Μεσσήνη,
η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Σικελίας και πρωτεύουσα
της ομώνυμης επαρχίας. Ιδρύθηκε από Έλληνες
αποίκους σαν Ζάγκλη και λίγο αργότερα πήρε το
σημερινό της όνομα, προς τιμήν της πελοποννησιακής
Μεσσήνης. Συνεχίζουμε για την Κατάνια, την δεύτερη
σε μέγεθος πόλη της Σικελίας, το "αντίπαλο δέος" του
Παλέρμο, ένας γαστρονομικός παράδεισος, αλλά και
η πόλη που θεωρείται ότι έχει την καλύτερη νυχτερινή
ζωή σε ολόκληρο το νησί. Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο NH CENTRO 4* (www.nh-hotels.com).
Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Παλέρμο, Ξενάγηση, Μονρεάλε
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το περίφημο
Μονρεάλε, ο Καθεδρικός ναός του οποίου είναι ένα από
τα εντυπωσιακότερα μνημεία της Νορμανδικής Σικελίας.
Το εσωτερικό του κοσμείται με ψηφιδωτά βυζαντινών
και σικελών καλλιτεχνών. Επιστροφή στο Παλέρμο

7η μέρα: Κατάνια, Ξενάγηση - Ταορμίνα - Κατάνια
Πρωινή ξενάγηση στην "Citta Nera" δηλαδή την "Μαύρη
Πόλη" όπως επονομάζεται η Κατάνια, καθώς η λάβα
του ηφαιστείου αποτέλεσε υλικό δόμησης των κτιρίων
της, κατά τη διάρκεια της οποίας θα περπατήσουμε
στην παλιά πόλη και θα δούμε τις μπαρόκ πλατείες, τα
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ΠΑΛΈΡΜΟ

Έριτσε

Μεσσήνη
Παλέρμο
Τσεφαλού

ΣΙΚΕΛΙΑ

Σελινούντας

Αίτνα

Ταορμίνα
Κατάνια

Ακράγαντας
Συρακούσες
Ορτυγία

ασπρόμαυρα μέγαρα, τον Καθεδρικό ναό, το σιντριβάνι του ελέφαντα, τον κεντρικό
εμπορικό δρόμο Βία Ετνέα (Via Etnea, οδός Αίτνας), το ρωμαϊκό αμφιθέατρο, την
όπερα Μάσιμο Μπελίνι κ.ά. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την πανέμορφη
Ταορμίνα, όπου φθάνοντας θα περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια της με τα
νεοκλασικά αρχοντικά και θα καταλήξουμε στο επιβλητικό αρχαιοελληνικό της
θέατρο (Teatro Greco) με την εκπληκτική θέα στο Ιόνιο πέλαγος. Επιστροφή στην
Κατάνια. Διανυκτέρευση.

TRAVEL TIPS:
• Ένα 8ήμερο πλήρες πρόγραμμα στη Σικελία, με το οποίο επισκεπτόμαστε την
αρχαιοελληνική πόλη των Συρακουσών, το μεγαλύτερο και υψηλότερο ενεργό
ηφαίστειο της Ευρώπης, την Αίτνα, την Κοιλάδα των Ναών του Ακράγαντα, την
επιβλητική Ακρόπολη του Σελινούντα, την Πυργούπολη Έριτσε, το υπέροχο Παλέρμο,

8η μέρα: Κατάνια - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

το περίφημο Μονρεάλε, την παραθαλάσσια Τσεφαλού, την πανέμορφη Κατάνια και

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

την γραφική Ταορμίνα με το επιβλητικό αρχαιοελληνικό της θέατρο
• Με απ΄ ευθείας πτήσεις με AEGEAN AIRLINES προς και από Κατάνια, ώστε να
κάνουμε έναν ολοκληρωμένο κύκλο του νησιού
• Με διανυκτερεύσεις στις σημαντικότερες πόλεις της Σικελίας - Συρακούσες,
Ακράγαντα, Παλέρμο και Κατάνια με την έντονη νυχτερινή ζωή
• Με διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (οι φόροι διαμονής περιλαμβάνονται στο

Οι πτήσεις μας
για όλες τις
αναχωρήσεις

ποσό που καταβάλλεται στην Ελλάδα και δεν πληρώνονται επί τόπου στα ξενοδοχεία)
1η μέρα

Α3 672

ΑΘΗΝΑ - ΚΑΤΑΝΙΑ

16.40΄ - 17.25΄

8η μέρα

Α3 673

ΚΑΤΑΝΙΑ - ΑΘΗΝΑ

18.10΄ - 20.35΄

Αναχ.: 8, 15 Αυγούστου - 8 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ

• Με Κρουαζιέρα στις Συρακούσες
• Με τοπικούς ξεναγούς σε Παλέρμο, Ακράγαντα και Συρακούσες (επιπλέον του
έμπειρου Έλληνα αρχηγού-συνοδού του γραφείου μας) για πλήρεις ξεναγήσεις

995
845
1245

ΣΥΡΑΚΟΎΣΕΣ

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

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΚΑΤΑΝΙΑ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES
•Επτά συνολικά διανυκτερεύσεις (1 στον Ακράγαντα, 2 στις Συρακούσες, 2 στο Παλέρμο, 2 στην
Κατάνια) σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* •Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα •Εκδρομές, περιηγήσεις,
επισκέψεις βάσει προγράμματος •Τοπικοί ξεναγοί σε Παλέρμο, Ακράγαντα και Συρακούσες
•Εισιτήριο κρουαζιέρας την 3η μέρα •Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας •Ασφάλεια
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς ως 75 ετών •Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: •Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα, τελεφερίκ και ειδικό όχημα
στην Αίτνα •Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα •Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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CASA BATTLO

TRAVEL TIPS:

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

ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ
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SAGRADA FAMILIA
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ΒΑΡΚΕΛΏΝΗ

ΜΟΥΣΕΊΟ ΝΤΑΛΊ

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 τρία 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 από αυτήν για να επιστρέψετε και πάλι 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 θα είναι στο Ισπανικό χωριό, μια μικρογραφία της Ισπανίας, που κατασκευάστηκε για
την παγκόσμια έκθεση του 1929. 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 ξενάγησή μας θα αρχίσει από την Τζιρόνα (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 Φιγκέρες (Figueres), την πόλη του εκκεντρικού
ζωγράφου 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. Βγαίνοντας από το μουσείο μπορείτε να δείτε επίσης την έκθεση κοσμημάτων, που αποτελείται από 37 μοναδικά
κοσμήματα τα οποία σχεδίασε ο πολυτάλαντος αυτός ζωγράφος. Επιστροφή αργά το απόγευμα στη Βαρκελώνη.

PARQUE GUELL

4η μέρα: Βαρκελώνη, Ελεύθερη μέρα
Για τη σημερινή 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 της Ισπανίας σας περιμένει να γευθείτε 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, δίπλα από το οποίο δεσπόζει η Αψίδα του Θριάμβου ή ανεβείτε με το τελεφερίκ στον λόφο Montjuik.
5η μέρα: Βαρκελώνη - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην 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.: 14 Αυγούστου - 4 μέρες
27 Ιουλίου, 3, 10, 17, 24, 31 Αυγούστου, 7 Σεπτεμβρίου - 5 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

4 μέρες
555
495
675

ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ

5 μέρες
595
535
755

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* (Hotel Gran Barcino ή Gotico) •Πρωινό μπουφέ καθημερινά
•Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές με κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο βάσει προγράμματος •Επίσημος ελληνόφωνος ξεναγός-συνοδός του
γραφείου μας •Ενημερωτικά έντυπα, χάρτες •Φ.Π.Α. •Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης).
Δεν περιλαμβάνονται: •Ο δημοτικός φόρος στο ξενοδοχείο •Είσοδοι σε μουσεία, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους •Ό,τι αναγράφεται ως
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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TRAVEL TIPS:

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

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στην Ιβηρική Χερσόνησο

ΜΑΔΡΊΤΗ

TΟΛΈΔΟ - ΣΕΓΚΌΒΙΑ

ΜΟΥΣΕΊΟ ΠΡΆΔΟ

ALCAZAR DE SEGOVIA

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

διαμάντι στο στέμμα της Ισπανικής αυτοκρατορίας του 15ου
και 16ου αιώνα, στην οποία ο ήλιος δεν έδυε ποτέ. 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 Ελ Γκρέκο (El Greco), όπως το Expolio και τη
συλλογή Αποστόλων, καθώς και πίνακες των Τιτσιάνο (Tiziano),
Ραφαήλ (Rafaello) και Καραβάτζιο (Caravaggio). Στη συνέχεια,
στην εκκλησία του Αγίου Θωμά (Santo Tomé), 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", όπου θα γνωρίσουμε αυτήν
την περίφημη τέχνη του Τολέδο 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
Τελειώνει το ταξίδι μας σήμερα, αφήνοντας όμορφες αναμνήσεις
και μια υπόσχεση ότι θα ξαναγυρίσουμε...
Σημειώσεις: •Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί
κάτι •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 13 Αυγούστου - 4 μέρες
2, 9, 23 Αυγούστου - 5 μέρες
4 μέρες

5 μέρες

Δίκλινο

555

595

3ο άτομο έως 12 ετών

495

535

Μονόκλινο

675

755

Τιμές 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-ΜΑΔΡΙΤΗ-ΑΘΗΝΑ •Διαμονή στο κεντρικό ξενοδοχείο MELIA MADRID
SERRANO 4* •Πρωινό μπουφέ καθημερινά •Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο-ξενοδοχείο Μαδρίτης •Ξεναγήσεις βάσει προγράμματος •Αρχηγόςσυνοδός του γραφείου μας •Ενημερωτικά έντυπα, χάρτες •Φ.Π.Α. •Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης).
Δεν περιλαμβάνονται: •Είσοδοι στα μουσεία •Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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•
•

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

ΜΑΔΡΊΤΗ - ΑΝΔΑΛΟΥΣΊΑ
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 ξενάγηση-περιήγηση με τον αρχηγό
μας στα πιο ενδιαφέροντα σημεία της πόλης (πέραν
όσων θα δούμε στην προγραμματισμένη ξενάγηση)
για να γνωρίσετε την Μαδρίτη των Βουρβόνων, τις
βόρειες συνοικίες της με το εντυπωσιακό στάδιο της
Real, το Santiago Bernabeu, την Puerta de Europa,
την Plaza de Toros, την Αρένα της πόλης, την Plaza
Colón με το Αρχαιολογικό Μουσείο, την πλατεία
Ισπανίας με το τεράστιο μνημείο του Θερβάντες, το
περίφημο Αιγυπτιακό μνημείο Debod, το πάρκο
Retiro και την πιο ιστορική πλατεία της πόλης, την
Plaza Mayor.

3η μέρα: Σεβίλλη, Ξενάγηση
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης στην
πόλη θα δούμε τις περίφημες πλατείες Αμερικής
και Ισπανίας και θα επισκεφθούμε το Αλκαζάρ,
το Αραβοχριστιανικό παλάτι του 9ου αιώνα με τα
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-παλιός μιναρές 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.

2η μέρα: Μαδρίτη - Κόρδοβα - Σεβίλλη
Αρχίζει σήμερα η εκδρομή μας 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 της Ισπανίας. 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 από τις οποίες
φέρουν ελληνιστικά κιονόκρανα. Συνεχίζουμε για τη
Σεβίλλη, την πρωτεύουσα της Ανδαλουσίας. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Σεβίλλη - Ρόντα - Λευκά Χωριά/Pueblos
Blancos - Γρανάδα
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για τη Γρανάδα,
διασχίζοντας την περιοχή των Pueblos Blancos. Θα
σταματήσουμε στην πανέμορφη Ρόντα, το διασημότερο
από όλα τα Λευκά Χωριά, που κτισμένη πάνω σε
ένα εντυπωσιακό φαράγγι. Εδώ 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
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Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης
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. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Μαδρίτη, Ξενάγηση, Μουσείο Πράδο
(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
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ΣΕΒΊΛΛΗ

ΓΡΑΝΆΔΑ

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 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-ΕβραίοιΧριστιανοί) και η πόλη του Δον Κιχώτη και των Caballeros του Θερβάντες. Το
διαμάντι στο στέμμα της Ισπανικής αυτοκρατορίας του 15ου και 16ου αιώνα,
στην οποία ο ήλιος δεν έδυε ποτέ. 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 Ελ Γκρέκο (El Greco), όπως το Expolio και τη συλλογή
Αποστόλων, καθώς και πίνακες των Τιτσιάνο (Tiziano), Ραφαήλ (Rafaello) και
Καραβάτζιο (Caravaggio). Στη συνέχεια, στην εκκλησία του Αγίου Θωμά (Santo
Tomé), 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", όπου θα γνωρίσουμε αυτήν την περίφημη τέχνη
του Τολέδο που προέρχεται από την μακρινή Δαμασκό και βασίζεται στην εργασία
επάνω σε ατσάλι. 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.

ΤΟΛΈΔΟ

Αναχ.: 30 Ιουλίου, 6, 13, 20 Αυγούστου - 8 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

895
835
1165

ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ

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-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 ξεναγόςσυνοδός 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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•

Ημερήσια εκδρομή: Σίντρα, Κασκάις, Εστορίλ, Κάμπο ντα Ρόκα

ΛΙΣΣΑΒΏΝΑ
Σίντρα, Κασκάις, Εστορίλ, Κάμπο ντα Ρόκα, (Πάρκο των Εθνών,
Φάτιμα, Όμπιντος, Ναζαρέ)
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
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
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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 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, 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 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 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 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,
Όμπιντος, 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,
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καθώς και τη μοντέρνα Βασιλική της Αγίας Τριάδος, έργο του διαπρεπή Έλληνα
αρχιτέκτονα Αλέξανδρου Τομπάζη. Επόμενος σταθμός μας το πανέμορφο
μεσαιωνικό χωριό των καλλιτεχνών Όμπιντος 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.

ΛΙΣΣΑΒΏΝΑ

ΌΜΠΙΝΤΟΣ

5η μέρα: Λισσαβώνα - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος το πρωί για μία βόλτα στο κέντρο της πόλης, στην Placa Rossio, όπου
θα συναντήσετε λαχειοπώλες 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.: 4, 11, 18 Αυγούστου - 5 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ

655
595
815
ΝΑΖΑΡΕ

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: •Ο δημοτικός φόρος στα ξενοδοχεία •Είσοδοι σε μουσεία, ιστορικούς
και αρχαιολογικούς χώρους •Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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ΠΑΝΌΡΑΜΑ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑΣ
Λισσαβώνα, Σίντρα, Κασκάις, Εστορίλ, Κάμπο ντα Ρόκα, Όμπιντος, Ναζαρέ,
Μπατάλια, Φάτιμα, Πόρτο, Μπράγκα, Γκιμαράες, Αβέιρο, Μπουσάκο, Κοΐμπρα
Εκεί, στην άκρη της Ευρώπης, στο δυτικό σημείο της Ιβηρικής, ο Πορτογαλικός πολιτισμός ακολούθησε τη φωνή της
ιστορίας. Ο απέραντος ωκεανός προκαλούσε πάντα μια μαγεία, μια έλξη.
Οι μεγάλες θαλασσινές περιπέτειες του 15ου και 16ου αιώνα έφεραν στην Πορτογαλία και στην Ευρώπη μια νέα
εποχή, την εποχή του πλούτου, της ανάπτυξης, της άνθησης των τεχνών και των γραμμάτων.
Έτσι κλείνει μια περίοδος στην ιστορία της χώρας που ξεκίνησε από τους Φοίνικες, τους Έλληνες και τους Ρωμαίους,
πέρασε στους Κέλτες και τους Μαυριτανούς και κατέληξε στο ένδοξο έπος του Πορτογαλικού έθνους.
Σήμερα, στις αρχές του 21ου αιώνα ανοίγει μια νέα περίοδος, μια νέα εποχή.
Η χώρα, μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας από το 1986, προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς στον δρόμο της
εξέλιξης και της προόδου. Μέχρι πριν μερικές δεκαετίες η Πορτογαλία ήταν χώρα κυρίως γεωργική. Η ανάπτυξη της
βιομηχανίας, η εξειδίκευση στην παραγωγή, η ποιότητα των προϊόντων και το εμπόριο έφεραν μια νέα οικονομική
άνθηση. Αναπτύχθηκαν παράλληλα τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, οι αυτοκινητόδρομοι και οι τηλεπικοινωνίες.
Η Πορτογαλία σήμερα, με οκτώ αιώνες πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς, ζει στον παλμό της Ευρώπης, στον
παλμό του μέλλοντος.
Η Πορτογαλία είναι επίσης μια χώρα με μακρά γαστρονομική παράδοση. Η εκπληκτική κουζίνα, τα άφθονα
θαλασσινά και το υπέροχο κρασί αποτελούν πρόκληση για γευστικές απολαύσεις.
Ο κοσμοπολίτικος χαρακτήρας της χώρας βρίσκει την ολοκλήρωσή του στη νυκτερινή ζωή με το παραδοσιακό fado
και τα καζίνο με τα λαμπερά show.
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. 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 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
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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. Διανυκτέρευση.
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. Διανυκτέρευση.
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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. Διανυκτέρευση.
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"… Δεύτερη 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 Δούκα (Ducal Palace), το κάστρο της περιοχής και το
ιστορικό κέντρο της πόλης, το οποίο αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της
UNESCO. Επιστροφή στο Πόρτο. Διανυκτέρευση.
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 Δάσος 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
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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.
Διανυκτέρευση.
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.
Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν
με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα • Στο
6ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνονται η 6-8η μέρες • Τελικό πρόγραμμα με το
ενημερωτικό σας.

TRAVEL TIPS:
• 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

1η μέρα
Οι πτήσεις μας
για όλες τις 6η - 7η μέρα
ή
αναχωρήσεις
8η-9η μέρα

Α3 722

ΑΘΗΝΑ - ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ

21:20΄ - 23:45΄

Α3 723

ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - ΑΘΗΝΑ

00:35΄ - 06:30΄

Αναχ.: 16, 23, 30 Ιουλίου, 6, 13, 20, 27 Αυγούστου - 6, 8 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο

6 μέρες

8 μέρες

Δίκλινο

845

995

3ο άτομο έως 12 ετών

785

935

Μονόκλινο

1195

1285

ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ

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

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN
AIRLINES •Επτά διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*, 5* •Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
•Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος •ΔΩΡΟ η
εκδρομή Σίντρα-Κασκάις-Εστορίλ •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 δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.

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
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ και
ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ίννσμπρουκ, Μονάχο, Χαϊδελβέργη, Μανχάιμ, Βισμπάτεν, Παραρήνεια Διαδρομή, Sankt Goarshausen,
Φρανκφούρτη, Λειψία, Βερολίνο, Πότσδαμ, Δρέσδη, Νυρεμβέργη

1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα/Πλοίο
Αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας με ενδιάμεση
στάση. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Ανκόνα.
Διανυκτέρευση εν πλω.
2η μέρα: Ανκόνα - Τιρόλο
Άφιξη στην Ανκόνα και άμεση αναχώρηση για την περιοχή
του Τιρόλο. Διασχίζουμε τις εύφορες πεδιάδες της Αιμίλια
Ρομάνια, προσπερνάμε την Μπολόνια και την Βερόνα και
απολαμβάνουμε μία υπέροχη διαδρομή καθώς αρχίζει
η ανάβαση προς το Τρέντο και το Μπολζάνο. Το βράδυ
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή του
Ίννσμπρουκ. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Ίννσμπρουκ - Μονάχο - Χαϊδελβέργη - Μανχάιμ
Σύντομη περιήγηση στο Ίννσμπρουκ και αναχώρηση για
Μονάχο και Χαϊδελβέργη, όπου θα έχουμε μικρής διάρκειας
στάσεις. Συνεχίζουμε για το Μανχάιμ. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Μανχάιμ - Βισμπάτεν - Παραρήνεια Διαδρομή Sankt Goarshausen - Μανχάιμ
Πρωινή επίσκεψη στην διάσημη για τις θερμές πηγές της
λουτρόπολη Βισμπάτεν. Οι πρωτεύουσες των δύο κρατιδίων
- Έσσης με το Βισμπάντεν και Ρηνανίας/Παλατινάτου
με το Μάιντς - βρίσκονται στις δύο πλευρές του ποταμού
Ρήνου και συνδέονται με γέφυρα. Λίγο αργότερα, μια
μοναδική παραποτάμια διαδρομή κοντά στους αμπελώνες
της Ρηνανίας και τα μεσαιωνικά κάστρα, μας οδηγεί στο
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όμορφο χωριουδάκι Sankt Goarshausen. Επιστροφή το
απόγευμα στο Μανχάιμ και χρόνος ελεύθερος για βόλτα
στην πόλη. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Μανχάιμ - Φρανκφούρτη - Λειψία - Βερολίνο
Διασχίζουμε σήμερα τα καταπράσινα τοπία της
κεντρικής Γερμανίας με προορισμό την Φρανκφούρτη, το
σημαντικότερο οικονομικό κέντρο της Γερμανίας και ένα
από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, καθώς είναι η έδρα του
Γερμανικού Χρηματιστηρίου (Deutsche Börse AG), της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πολλών τραπεζών,
όπως της Ντόιτσε Μπανκ, της Ντρέσντνερ Μπανκ και
της Κομέρτσμπανκ. Σύντομη περιήγηση στην πέμπτη
μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας και συνεχίζουμε για να
επισκεφθούμε τη Λειψία και να καταλήξουμε το βράδυ
στο Βερολίνο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Βερολίνο, Ξενάγηση
Πρωινή ξενάγηση στην γερμανική πρωτεύουσα, για να
γνωρίσουμε την σύγχρονη και την παλιά ιστορία μιας
πόλης-σύμβολο. Θα δούμε την Πύλη του Βρανδεμβούργου
- έμβλημα της πόλης - τα τελευταία μέτρα του τείχους που
διχοτομούσε μέχρι το 1989 το Βερολίνο, το ιστορικό σημείο
ελέγχου Τσάρλι και πρώην έδρα της Γκεστάπο, το Δημαρχείο,
την εκκλησία Νικολάι, το Κοινοβούλιο/Ράιχσταγκ με τον
γυάλινο θόλο και την πασίγνωστη Κουρφίστερνταμ, τον
δρόμο με τα καφέ και τα πολύ γνωστά πολυκαταστήματα. Η
πανοραμική μας ξενάγηση κλείνει με το μοναδικό Μουσείο

της Περγάμου με την έξοχη Βαβυλωνιακή πτέρυγα, την
Πύλη της Ιστάρ και τους υπολοίπους Μεσοποταμιακούς
θησαυρούς. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα στην περίφημη
λεωφόρο Ούντερ ντεν Λίντεν με τα εμπορικά κέντρα, αλλά
και την Μπέρκερμαν Στράσσε, με τα πολυάριθμα μικρά
μαγαζιά, καφέ και εστιατόρια, την περίφημη πλατεία
Ποτσντάμερ και Σαβίγκνυ Πλατς. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Βερολίνο - Πότσδαμ - Βερολίνο
Σήμερα θα επισκεφθούμε την επίσημη πρωτεύουσα των
αυτοκρατόρων της Γερμανίας, το Πότσδαμ. Εδώ, θα
έχουμε την ευκαιρία να δούμε το ανάκτορο του Κάιζερ
Γουλιέλμου, το Σαν Σουσί και να περπατήσουμε στα
γραφικά δρομάκια της πόλης με τα Ολλανδικά τετράγωνα
και τα κοκκινότουβλα μαγαζάκια. Επιστροφή στο Βερολίνο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Βερολίνο - Δρέσδη - Νυρεμβέργη
Πρωινή αναχώρηση για την "Φλωρεντία της Γερμανίας",
τη Δρέσδη. Ο ποταμός Έλβας την χωρίζει σε δύο τμήματα,
την παλαιά και την νέα πόλη. Αυτός ο διαχωρισμός έχει
λιγότερη σημασία σήμερα, μετά τους βομβαρδισμούς του
1945, αφού μέσα σε μια νύχτα άλλαξε ολόκληρο το σχέδιο
της πόλης. Παρόλα αυτά όμως, παραμένει πλούσια σε
μνημεία, με μεγάλη καλλιτεχνική και πολιτιστική παράδοση.
Θα δούμε το μεγαλειώδες αρχιτεκτονικό συγκρότημα
Τσβίνγκερ (Zwinger), ένα πολυτελές μπαρόκ κτίριο, μέρος
της πριγκηπικής κατοικίας του 17ου αιώνα. Ακολουθεί
επίσκεψη στην πλατεία Θεάτρου, με κτίριο της Όπερας
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Βερολίνο
Πότσδαμ

Λειψία
Δρέσδη

Sankt Goarshausen
Βισμπάτεν

Φρανκφούρτη

Μανχάιμ
Χαϊδελβέργη

Νυρεμβέργη
προς Βερόνα / Ανκόνα

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Μόναχο

ΑΥΣΤΡΙΑ
Ίννσμπρουκ

και στην καθολική εκκλησία της Αυλής, ένα πραγματικό κόσμημα αρχιτεκτονικής.
Συνεχίζουμε για τη Νυρεμβέργη, την πόλη όπου δικάστηκαν το 1945-46 οι εγκληματίες
Ναζί. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και περίπατος γνωριμίας με την πόλη.
Διανυκτέρευση.

από Ανκόνα / Τιρόλο

ΔΡΈΣΔΗ

9η μέρα: Νυρεμβέργη - Βερόνα
Πρωινή αναχώρηση για τη Βόρεια Ιταλία και την πόλη της Βερόνας, στην ευρύτερη περιοχή
της οποίας θα διανυκτερεύσουμε.
10η μέρα: Βερόνα - Ανκόνα/Πλοίο
Νωρίς το πρωί αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα. Τακτοποίηση στο πλοίο και
απόπλους για Πάτρα. Διανυκτέρευση εν πλω.
11η μέρα: Πάτρα - Αθήνα
Άφιξη στο λιμάνι της Πάτρας και αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση στάση, όπου
φθάνουμε τρεις περίπου ώρες αργότερα.
Σημειώσεις: • Η διανυκτέρευση της 2ης μέρας ενδέχεται να γίνει στην περιοχή του
Μπολζάνο ή του Τρέντο ή το πρόγραμμα να πραγματοποιηθεί αντίστροφα ή οι ανωτέρω
εκδρομές, επισκέψεις να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί
κάτι • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
Επιβαρύνσεις καμπινών κατ΄ άτομο με επιστροφή
(ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ)
| 4κλινη εξωτερική € 35 | 3κλινη εξωτερική € 65 | 3κλινη εσωτερική € 35
| 2κλινη εξωτερική € 85 | 2κλινη εσωτερική € 65

Αναχ.: 17 Ιουλίου, 1,12 Αυγούστου - 11 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

ΒΕΡΟΛΊΝΟ

835
755
1120

Περιλαμβάνονται: •Εισιτήρια πλοίου ΠΑΤΡΑ-ΑΝΚΟΝΑ-ΠΑΤΡΑ, σε τετράκλινες εσωτερικές
καμπίνες (ΑΒ4) •Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* •Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία εκτός
της 2ης μέρας (8 πρωινά, 7 δείπνα) •Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος
με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν •Αρχηγός-συνοδός •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών •Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι ξενοδοχείων και check point € 35/άτομο • Είσοδοι
σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα •Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα •Ποτά στα
προσφερόμενα γεύματα ή δείπνα • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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ΑΜΑΛΦΙ

ΠΟΜΠΗΊΑ

Νάπολη

ΙΤΑΛΙΑ

Πομπηία
Σορρέντο
Κάπρι

Ποζιτάνο

Σαλέρνο

Αρχαία
Ποσειδωνία
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ΚΟΣΤΙΈΡΑ ΑΜΑΛΦΙΤΆΝΑ
& BELLA ΝΆΠΟΛΗ
Σαλέρνο, Σορρέντο, Ποζιτάνο, Αμάλφι, Κάπρι, Πομπηία, Αρχαία Ποσειδωνία/Πέστουμ, Νάπολη
1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα/Πλοίο
Αναχώρηση από την Αθήνα για το λιμάνι της Πάτρας με ενδιάμεση στάση. Άφιξη και επιβίβαση σε σύγχρονο ταχύπλοο με προορισμό
το Μπάρι. Διανυκτέρευση εν πλω.
2η μέρα: Μπάρι - Σορρέντο - Σαλέρνο
Πρωινή άφιξη στο Μπάρι και αναχώρηση για το γοητευτικό Σορρέντο. Φθάνοντας, θα περπατήσουμε στην κεντρική Piazza Tasso και
στα στενά εμπορικά δρομάκια της παλιάς πόλης για να καταλήξουμε στο μπαλκόνι της Villa Comunale με την υπέροχη θέα στον κόλπο
της Νάπολης. Εδώ μπορείτε να γευθείτε το λιμοντσέλο στον τόπο που γεννήθηκε. Ελεύθερος χρόνος και συνεχίζουμε για το ιστορικό
Σαλέρνο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο GRAND SALERNO 4* (www.grandhotelsalerno.com) σε δωμάτια superior με θέα τη θάλασσα.
Διανυκτέρευση.

ΚΑΠΡΙ

3η μέρα: Κάπρι … ο κήπος της Εδέμ, το νησί της Dolce Vita
Πρωινή αναχώρηση για το λιμάνι του Σαλέρνο, απ΄ όπου θα επιβιβαστούμε σε ταχύπλοο (καιρού επιτρέποντος, έξοδα ατομικά) με
προορισμό έναν από τους πιο διάσημους ταξιδιωτικούς προορισμούς του κόσμου, το κομψό και φινετσάτο νησί Κάπρι. Φθάνοντας στη
Marina Grande, θα ανέβουμε με τελεφερίκ στον οικισμό του κοσμοπολίτικου Κάπρι, τη Χώρα, όπου θα επισκεφθούμε τους διάσημους
κήπους του Αυγούστου και θα θαυμάσουμε τους επιβλητικούς βράχους Φαραλιόνι (Faraglioni) - σήμα κατατεθέν του νησιού. Χρόνος
ελεύθερος για βόλτες, φαγητό ή ψώνια. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το Ανακάπρι (Άνω Κάπρι), όπου βρίσκεται η Βίλλα Σαν
Μικέλε (Villa San Michele) και να ανεβείτε με τελεφερίκ στην κορυφή του Μόντε Σολάρο (Monte Solaro, 589 μέτρα), το ψηλότερο σημείο
του νησιού με καταπληκτική θέα. Συγκέντρωση στη Μαρίνα Γκράντε (Marina Grande), επιβίβαση στο ταχύπλοο και αναχώρηση για το
Σαλέρνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Σαλέρνο - Κοστιέρα Αμαλφιτάνα - Ποζιτάνο - Αμάλφι - Σαλέρνο
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε με καραβάκι (καιρού επιτρέποντος, έξοδα ατομικά) για το κουκλίστικο Ποζιτάνο. Περπατώντας στα
στενά καλντερίμια με τα ολάνθιστα μπαλκόνια, θα νιώσουμε τον κοσμοπολίτικο αέρα της εποχής του ’60. Φεύγοντας από το Ποζιτάνο
και πάλι με καραβάκι, θα φθάσουμε στην "μητρόπολη της ακτής", το γραφικό Αμάλφι, που χάρισε το όνομά του στα 50 χιλιόμετρα της
ακτογραμμής. Στον ελεύθερο χρόνο σας επισκεφθείτε τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Ανδρέα και περπατήστε στον κεντρικό πεζόδρομο
της πόλης. Σας προτείνουμε επίσης να επισκεφθείτε με πουλμανάκια HOP ON HOP OFF (έξοδα ατομικά) το σκαρφαλωμένο στα
305 μέτρα χωριό Ραβέλλο και να δείτε την βίλα Ρούφολο (Villa Rufolo) με τον πύργο, τους κήπους της και θέα που κόβει την ανάσα.
Επιστροφή στο Αμάλφι και αναχώρηση για το Σαλέρνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Σαλέρνο - Πομπηία - Νάπολη - Σαλέρνο
Πρωινή αναχώρηση για την Πομπηία, έναν από τους σημαντικότερους υπαίθριους αρχαιολογικούς χώρους διεθνώς, o οποίος
περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Θα ξεναγηθούμε στα ερείπια της
πόλης που θάφτηκε κάτω από την πυρακτωμένη λάβα και τις στάχτες του Βεζούβιου το 79 μ.Χ. και θα θαυμάσουμε μια "ζωντανή" αρχαία
πόλη. Μετά την επίσκεψή μας θα συνεχίσουμε για τη Νάπολη. Άφιξη και περιήγηση στην όμορφη πόλη. Χρόνος ελεύθερος για βόλτες
στο ιστορικό της κέντρο, για ψώνια ή για γεύμα σε κάποια παραδοσιακή τρατορία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Σαλέρνο - Αρχαία Ποσειδωνία/Πέστουμ - Μπάρι/Πλοίο
Πρωινή αναχώρηση για την αρχαία Ποσειδωνία, το Πέστουμ (Paestum, 30 χιλ. νότια του Σαλέρνο), από τα ερείπια και τους επιβλητικούς
ναούς του οποίου αναδύεται η ένδοξη ιστορία της Μεγάλης Ελλάδας. Ο ναός της Ήρας - αποκαλούμενος και Βασιλική (Basilica),
διότι λανθασμένα θεωρήθηκε ρωμαϊκός χριστιανικός ναός - είναι το αρχαιότερο οικοδόμημα του δυτικού πολιτισμού στην περιοχή.
Υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης και στο αρχαιολογικό μουσείο. Ελεύθερος χρόνος. Συνεχίζουμε προς το Μπάρι, επιβίβαση στο πλοίο
και τακτοποίηση στις καμπίνες. Διανυκτέρευση εν πλω.
7η μέρα: Πάτρα - Αθήνα
Άφιξη στο λιμάνι της Πάτρας και αναχώρηση για την Αθήνα με ενδιάμεση στάση, όπου φθάνουμε τρεις περίπου ώρες αργότερα.
Σημειώσεις: •Η ροή των εκδρομών, περιηγήσεων και ξεναγήσεων που περιγράφονται ανωτέρω ενδέχεται να αλλάξει για την καλύτερη
διεξαγωγή του προγράμματος, χωρίς να παραλειφθεί κάτι •Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν θα επιτρέπουν την πλεύση των
καραβιών προς Ποζιτάνο και Αμάλφι, η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί οδικώς, με πούλμαν της γραμμής.

Αναχ.: 7, 14, 30 Αυγούστου - 7 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

645
545
845

Επιβαρύνσεις καμπινών κατ΄ άτομο με επιστροφή
(ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ)
| 4κλινη εξωτερική € 35 | 3κλινη εξωτερική € 65
| 3κλινη εσωτερική € 35 | 2κλινη εξωτερική € 85
| 2κλινη εσωτερική € 65

Περιλαμβάνονται: •Εισιτήρια πλοίων σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4) με SUPERFAST FERRIES •Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο
GRAND SALERNO 4* σε δωμάτια superior με θέα τη θάλασσα •Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά •Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές, επισκέψεις με
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν βάσει προγράμματος •Ξεναγός στην Πομπηία •Ξεναγός στην Ποσειδωνία •Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του
γραφείου μας •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς ως 75 ετών •Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι πόλεων, check point, parking 50 €/άτομο •Εισιτήρια πλοίων και τελεφερίκ, μεταφορές στο Κάπρι, εισιτήρια πλοίου
Ποζιτάνο-Αμάλφι •Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και λοιπά αξιοθέατα •Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα •Ό,τι δεν αναγράφεται στα
περιλαμβανόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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VERNAZZA

ΤΟΣΚΆΝΗ/ΦΛΩΡΕΝΤΊΑ
… Δρόμοι του Κρασιού
Σιένα, Σαν Τζιμινιάνο, Πίζα, Λούκα, Cinque Terre
1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα/Πλοίο
Αναχώρηση από την Αθήνα για το λιμάνι της Πάτρας με
ενδιάμεση στάση. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση
στις καμπίνες και απόπλους για την Ανκόνα.
Διανυκτέρευση εν πλω.
2η μέρα: Ανκόνα - Φλωρεντία, Ξενάγηση
Άφιξη στην Ανκόνα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα
της Τοσκάνης, την υπέροχη Φλωρεντία. Άφιξη και
ξενάγηση στην πόλη της Αναγέννησης, κατά τη
διάρκεια της οποίας θα δούμε και θα θαυμάσουμε τα
σημαντικότερα αξιοθέατά της, όπως τον επιβλητικό
Ντουόμο με το φημισμένο καμπαναριό του Τζιότο, το
Βαπτιστήριο, την εκκλησία Σάντα Κρότσε, την Πόντε
Βέκιο και την Πιάτσα ντε λα Σινιορία κ.ά. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο GRAND MEDITERRANEO 4* (www.
hotelmediterraneofirenze.com) σε ιδανική τοποθεσία για
τις εξορμήσεις σας στην πόλη. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Φλωρεντία - Σιένα - Σαν Τζιμινιάνο - Φλωρεντία
Πρωινή αναχώρηση για την πανέμορφη μεσαιωνική
Σιένα με τα αγέρωχα αρχοντικά, τα στενά καλντερίμια,
τις ήσυχες πλατείες και τις μαυρισμένες από τον χρόνο
εκκλησίες, όλα μέσα σε ένα κάδρο από καλοφτιαγμένα
τείχη και στέρεους πύργους. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην
πανέμορφη πιάτσα Ντελ Κάμπο, την κεντρική πλατεία
της πόλης με το υπέροχο Δημαρχείο. Εντυπωσιακός και
ο Καθεδρικός ναός με το αριστουργηματικό του δάπεδο,
τα περίτεχνα ξυλόγλυπτα και τις μοναδικές τοιχογραφίες.
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη μεσαιωνική πόλη των
κάστρων/πύργων, το Σαν Τζιμινιάνο, το "Μανχάταν της
Τοσκάνης". Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
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4η μέρα: Φλωρεντία, εκδρομή στα εντυπωσιακά άγρια
τοπία και παραλίες των Τσίνκουε Τέρρε (Πέντε Τόποι)
Αναχώρηση για την ακτογραμμή των Τσίνκουε Τέρρε
(Cinque Terre), των πέντε γραφικών μικρών χωριών με
τα πολύχρωμα σπίτια τους κτισμένα στα απόκρημνα
βράχια της Λιγυρίας, στην Ιταλική Ριβιέρα. Φθάνουμε
στην Λα Σπέτσια, απ΄ όπου με τοπικό πλοιάριο (έξοδα
ατομικά) και ακολουθώντας την δαντελωτή ακτογραμμή,
θα προσεγγίζουμε το πρώτο χωριό, το Riomaggiore,
με τα μικρά δαιδαλώδη δρομάκια. Στη συνέχεια, μετά
από μια μικρή πεζοπορία στο ειδυλλιακό "Μονοπάτι
της Αγάπης", φθάνουμε στο ρομαντικό Manarola. Με το
πλοιάριο (έξοδα ατομικά) θα συνεχίσουμε τη διαδρομή
μας, θα περάσουμε κάτω από το χωριό Corniglia
(που βρίσκεται ψηλά πάνω από τη θάλασσα) και θα
καταλήξουμε στο γοητευτικό χωριό Vernazza με τους
πύργους και τα μεσαιωνικά παλάτια. Μετά την γνωριμία
μας με την περιοχή, θα συνεχίσουμε με το πλοίο για
το κοντινό Monterosso, το πιο ζωντανό από τα χωριά
της περιοχής, το πιο δημοφιλές και με την πιο μεγάλη
παραλία. Επιστροφή με το τοπικό τραίνο στην Λα
Σπέτσια (έξοδα ατομικά) και επιστροφή το βράδυ στη
Φλωρεντία. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Φλωρεντία, Ελεύθερη μέρα
Προαιρετική εκδρομή: Οι Δρόμοι του Κρασιού Μοντεπουλτσιάνο, Πιέντσα, Μονταλτσίνο
Ελεύθερη μέρα για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης
ή για να λάβετε μέρος στην προαιρετική μας εκδρομή
(έξοδα ατομικά) στον περίφημο Δρόμο του Κρασιού:
Μοντεπουλτσιάνο, Πιέντσα, Μονταλτσίνο.

Περιγραφή προαιρετικής εκδρομής:
Η μέρα μας σήμερα είναι αφιερωμένη στον οινογαστρονομικό πολιτισμό της Τοσκάνης. Πρωινή
αναχώρηση για το Μοντεπουλτσιάνο (Montepulciano),
ένα από τα πιο γραφικά μεσαιωνικά χωριά της
Τοσκάνης, που είναι κτισμένο σε υψόμετρο 605
μέτρων και περιβάλλεται από τείχη. Φθάνοντας, θα
περπατήσουμε στον κεντρικό πεζόδρομο Corso και στα
γύρω στενά δρομάκια, θα δούμε την Μεγάλη Πλατεία
(Piazza Grande) με το Δημαρχείο και άλλα εμβληματικά
κτίρια, τον Καθεδρικό ναό κ.ά. Η Τοσκάνη φημίζεται για
τα εξαιρετικά κρασιά της και το συγκεκριμένο χωριό
είναι παγκοσμίως γνωστό για την παραγωγή ενός από
τα καλύτερα κρασιά της Ιταλίας, το περίφημο κόκκινο
κρασί Nobile di Montepulciano, το οποίο θα έχουμε την
ευκαιρία να δοκιμάσουμε επισκεπτόμενοι κάποιο από τα
οινοποιεία του. Συνεχίζουμε για την πανέμορφη Πιέντσα
(Pienza), που θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος της
αναγεννησιακής πολεοδομίας - ο πάπας Πίος Β´ ήθελε
να διαμορφώσει την γενέθλια πόλη του σύμφωνα με τα
ουμανιστικά πρότυπα της εποχής - γι’ αυτό και το 1996
συμπεριελήφθη στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς
της UNESCO. Κατά την περιήγησή μας στην πόλη
θα δούμε την κεντρική πλατεία με τον Καθεδρικό
ναό, το αριστούργημα του αρχιτέκτονα Μπερνάρντο
Ροσελίνο μέγαρο Πικκολόμινι, το Επισκοπικό Μέγαρο,
το Δημαρχείο κ.ά. Χρόνος ελεύθερος για να βόλτες και
ψώνια - μην παραλείψετε δοκιμάσετε και να αγοράσετε
το περίφημο τυρί πεκορίνο της Πιέντσα. Η πανέμορφη
διαδρομή μας στα μαγευτικά τοπία της Τοσκάνης θα μας
οδηγήσει σε ένα ακόμα γραφικό χωριό, το Μονταλτσίνο,
στα δρομάκια του οποίου θα ανακαλύψουμε
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ΜΟΝΤΕΠΟΥΛΤΣΙΆΝΟ
Μόντε Ρόσσο
Βερνάζα
ΙΤΑΛΙΑ
Κορνήλια
Μαναρόλα
Ρίο Ματζόρε
Περιοχή
Τσίνκουε Τέρρε

Φλωρεντία
Ανκόνα

Σαν Τζιμινιάνο
Σιένα

Μοντεπουλτσιάνο
Μονταλτσίνο Πιέντσα

ΦΛΩΡΕΝΤΊΑ

παραδοσιακά ζαχαροπλαστεία με εκπληκτικά γλυκά, αλλά και τρατορίες, wine bars
και enotecas (κάβες), όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε το υπέροχο
πολύχρονης παλαίωσης κόκκινο κρασί Brunello di Montalcino. Επιστροφή στη
Φλωρεντία. Διανυκτέρευση
6η μέρα: Φλωρεντία - Πίζα - Λούκα - Φλωρεντία
Πρωινή αναχώρηση για την Πίζα. Άφιξη, περιήγηση της πόλης και συνεχίζουμε για
την κουκλίστικη Λούκα, μια πανέμορφη πόλη με χαρακτηριστική ρυμοτομία, που
περιβάλλεται από ισχυρά αμυντικά τείχη. Φθάνοντας, θα περπατήσουμε στα γραφικά
της σοκάκια με τα παλαιά αρχοντικά και την οβάλ πλατεία. Επιστροφή στη Φλωρεντία.
Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Φλωρεντία - Ανκόνα/Πλοίο
Πρωινή αναχώρηση για την Ανκόνα, επιβίβαση στο πλοίο και τακτοποίηση στις
καμπίνες. Διανυκτέρευση εν πλω.

ΠΊΖΑ

8η μέρα: Πάτρα - Αθήνα
Άφιξη στο λιμάνι της Πάτρας και αναχώρηση για την Αθήνα με ενδιάμεση στάση, όπου
φθάνουμε μετά από περίπου τρεις ώρες.
Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με
διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι• Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
Επιβαρύνσεις καμπινών κατ΄ άτομο
| 4κλινη εξωτερική € 35 | 3κλινη εξωτερική € 65 | 2κλινη εξωτερική € 85 |

Αναχ.: 4, 13 Αυγούστου - 8 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

695
495
895

Περιλαμβάνονται: •Εισιτήρια πλοίου ΠΑΤΡΑ-ΑΝΚΟΝΑ-ΠΑΤΡΑ, σε δίκλινες εσωτερικές
καμπίνες (ΑΒ2) με SUPERFAST ή MINOAN •Πέντε διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο
GRAND MEDITERRANEO 4* ή παρόμοιο •Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα
•Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος •Έμπειρος αρχηγός, συνοδός
του γραφείου μας •Τοπικός ξεναγός στην Φλωρεντία •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών •Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι πόλεως, check points-parking: € 50/άτομο • Είσοδοι σε
μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα •Εισιτήρια πλοιαρίων και τραίνου στο Τσίνκουε
Τέρρε •Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα •Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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ΓΥΡΟΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

Ανκόνα, Πάρμα, Μονακό, Νίκαια, Μασσαλία, Τουλούζη, Λούρδη, Μπορντώ, Ναντ, Μον Σαιν Μισέλ,
Ακτές Νορμανδίας, Παρίσι, Κάστρα Λίγηρα, Μιλάνο
1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα/Πλοίο
Αναχώρηση από την Αθήνα για το λιμάνι της Πάτρας με
ενδιάμεση στάση. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση
στις καμπίνες και απόπλους για την Ανκόνα.
Διανυκτέρευση εν πλω.
2η μέρα: Ανκόνα - Πάρμα ή Μοντένα
Άφιξη στην Ανκόνα και αναχώρηση για Πάρμα ή Μοντένα.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Πάρμα - Μονακό - Νίκαια - Μασσαλία
Πρωινή αναχώρηση για το πριγκιπάτο του Μονακό με
τα περίφημα ανάκτορα και το Ωκεανογραφικό μουσείο.
Ακολουθεί η τέταρτη σε πληθυσμό πόλη της Γαλλίας, η
Νίκαια, ένα από τα πασίγνωστα θέρετρα παγκοσμίως,
κτισμένη σε μια θαυμάσια τοποθεσία κατά μήκος της
κομψής καμπύλης του κόλπου Ανζ. Κατά την περιήγησή
μας θα δούμε τους κήπους του Αλβέρτου Α΄, το Ηρώο,
την παλιά πόλη, την πλατεία Μασενά και την παραλιακή
λεωφόρο. Συνεχίζουμε για τη Μασσαλία, το μεγαλύτερο
λιμάνι της νότιας Γαλλίας. Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Μασσαλία - Τουλούζη - Λούρδη
Σύντομη περιήγηση της πόλης και αναχώρηση για τη
Λούρδη, με ενδιάμεσο σταθμό την Τουλούζη, που είναι
κτισμένη στις όχθες του ποταμού Γαρούνα. Τακτοποίηση
το βράδυ στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Λούρδη
Την χθεσινή κουραστική μέρα, διαδέχεται σήμερα μια
ήρεμη και πολύ ενδιαφέρουσα. Ξεκινάμε την γνωριμία
μας με την πόλη της Λούρδης, τον πιο γνωστό τόπο
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προσκυνήματος της χριστιανοσύνης για περισσότερο από
έναν αιώνα. Είναι κτισμένη σε μια θαυμάσια τοποθεσία
στους πρόποδες των Πυρηναίων και χωρισμένη σε
δυο τμήματα, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην
"Θρησκευτική Πόλη". Εδώ θα επισκεφθούμε την τεράστια
πλατεία των Λιτανειών και την υπόγεια βασιλική Σαιν Πι Χ
(Saint Pius X/Saint Pie X), χωρητικότητας 25.000 ατόμων.
Κτίστηκε για την επέτειο των 100 χρόνων (1958) από την
εμφάνιση της Παρθένου. Θα δούμε επίσης την βυζαντινού
ρυθμού εκκλησία Ροζαίρ (1885) με την γοτθικού ρυθμού
βασιλική (1876) και τα αφιερώματα στους τοίχους της,
το σπήλαιο Μασαμπιέλ με την θαυματουργό πηγή, όπου
έγιναν οι εμφανίσεις της Παναγίας, καθώς και τη γέφυρα
Σαιν Μισέλ, που διασχίζει τον χείμαρρο Πω. Χρόνος
ελεύθερος. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Λούρδη - Μπορντώ - Ναντ
Νωρίς το πρωί αφήνουμε πίσω μας τα Πυρηναία με
κατεύθυνση τις ακτές του Ατλαντικού και την οικονομική
μητρόπολη της νοτιοδυτικής Γαλλίας, το Μπορντώ. Άφιξη
το μεσημέρι και σύντομη περιήγηση στην πολύ όμορφη
αυτή πόλη, κτισμένη στην αριστερή όχθη του Γαρούνα,
100 χιλιόμετρα περίπου από τον ωκεανό. Στο ξακουστό
αυτό κέντρο των περίφημων κρασιών "Μπορντώ", θα
επισκεφθούμε την πλατεία Κομεντί στην καρδιά της πόλης
με το Γκραν Τεάτρ να υψώνεται επιβλητικά. Η διαδρομή
μας συνεχίζεται βορειότερα, για να καταλήξουμε το
βράδυ στη Ναντ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Ναντ - Μον Σαιν Μισέλ - Ακτές Νορμανδίας - Παρίσι
Σύντομη περιήγηση της πόλης και αναχώρηση για το
γραφικό και πανέμορφο Μον Σαιν Μισέλ. Η διαδρομή

μας μέσω Ρεν (Rennes) μας οδηγεί νωρίς το μεσημέρι
στον Ιερό βράχο που φιλοξενεί το ομώνυμο Μοναστήρι.
Το Μον Σαιν Μισέλ είναι μία μικρή νησίδα στις ακτές
της Νορμανδίας, σε πολύ μικρή απόσταση (περίπου
1,6 χλμ) από την ακτή, με την οποία συγκοινωνεί με
ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Στην κορυφή του υπάρχει
το περίφημο Αββαείο με το επίχρυσο άγαλμα του
Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην κορυφή του καμπαναριού, που
χαρακτηρίζεται ως αριστούργημα του δυτικού πολιτισμού.
Ένα τοπίο μοναδικό θα μας κρατήσει κοντά του, για να
απολαύσουμε ένα θέαμα ξεχωριστό, αφού η παλίρροια
άλλοτε το θέλει στεριά και άλλοτε νησί. Η πανέμορφη
διαδρομή μας συνεχίζεται κατά μήκος των ακτών της
Νορμανδίας, με μικρές επισκέψεις στις παραθαλάσσιες
πόλεις και παραθεριστικά κέντρα της Βόρειας Γαλλίας,
Ντωβίλ, Τρουβίλ και Ονφλέρ. Η Γαλλική πρωτεύουσα
όμως μας περιμένει και έτσι με τις αναμνηστικές μας
φωτογραφίες αφήνουμε πίσω μας το υπέροχο τοπίο και
κατευθυνόμαστε στην "Πόλη του Φωτός". Ο πύργος του
Άιφελ, ορατός από πολύ μακριά, σημείο αναφοράς ότι
πλησιάζουμε στην πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Παρίσι, Ξενάγηση, Μουσείο Λούβρου
Σήμερα θα γνωρίσουμε το ιστορικό και μοντέρνο Παρίσι.
Η πανοραμική μας ξενάγηση περιλαμβάνει την Όπερα,
την Αψίδα του Θριάμβου, το Τροκαντερό, τον Πύργο
του Άιφελ, το Μέγαρο των Απομάχων το Καρτιέ Λατέν,
τη Σορβόννη, την Παναγία των Παρισίων, το Πάνθεον,
το Δημαρχείο, την Βαστίλη, τα Μεγάλα Βουλεβάρτα κ.ά.
Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε το μουσείο του Λούβρου,
ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα μουσεία τέχνης
στον κόσμο. Φιλοξενεί περίπου 35.000 μεγάλης αξίας
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ΛΟΎΡΔΗ

Ντωβίλ
Τρουβίλ
Ονφλέρ
Παρίσι
Μον Σαιν Μισέλ

Μπλουά

Λί

γη

ρα

Ναντ Αμπουάζ

ς

ΓΑΛΛΙΑ
Μπορντώ

από/προς Πάρμα-Ανκόνα

Τουλούζη
Λούρδη

Μασσαλία

ΝΑΝΤ

εκθέματα, που περιλαμβάνουν έργα της αρχαιότητας και της μεσαιωνικής τέχνης μέχρι
το 1848. Μεταξύ άλλων θα δούμε την Αφροδίτη της Μήλου, την Νίκη της Σαμοθράκης
και την γνωστή Μόνα Λίζα του Ντα Βίντσι. Τέλος, θα μεταβούμε στον λόφο της
Μονμάρτρης με την βασιλική Σακρ Κερ. Χρόνος ελεύθερος στην πάντα ενδιαφέρουσα
Παρισινή αγορά. Μετά το δείπνο μπορείτε να ακολουθήσετε την πρόταση μας για μια
μίνι κρουαζιέρα με τα περίφημα μπατώ μους (προαιρετικά), κλείνοντας έτσι με τον
καλύτερο τρόπο την επίσκεψή μας στο Παρίσι. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Παρίσι, Εκδρομή στα Κάστρα του Λίγηρα
Ολοήμερη εκδρομή στην πανέμορφη Κοιλάδα του Λίγηρα. Η συλλογή των αρχιτεκτονικών
αριστουργημάτων της Αναγέννησης, η ανάμνηση των επικών ή ρομαντικών επεισοδίων
της ιστορίας της Γαλλίας και τα βουκολικά τοπία (λίμνες, δάση), καθιστούν την κοιλάδα
του Λίγηρα έναν ξεχωριστό γαλλικό προορισμό. Σήμερα θα γνωρίσουμε δύο από τα
σημαντικότερα κάστρα της περιοχής. Ξεκινάμε με το Αμπουάζ (Amboise). Στην αυγή
της αναγέννησης, ο πανίσχυρος μεσαιωνικός πύργος της Αμπουάζ παραχώρησε τη
θέση του σε μία βασιλική κατοικία κατά την βασιλεία των Γάλλων βασιλέων Κάρολου
Η΄ και Φραγκίσκου Α΄. Επίσκεψη των βασιλικών διαμερισμάτων (με την εξαιρετική
συλλογή επίπλων γοτθικού και αναγεννησιακού ρυθμού), των επιβλητικών πύργων των
ιπποτών και των όμορφων κήπων. Ακολουθεί η Μπλουά, πρωτεύουσα του Γαλλικού
διαμερίσματος Λουάρ-ε-Σερ (Loir-et-Cher), που βρίσκεται στις όχθες του Λίγηρα,
μεταξύ Ορλεάνης και Τουρ. Το διάσημο κάστρο της Μπλουά, που κάποτε ήταν μία από
τις κατοικίες του Λουδοβίκου ΙΒ΄, βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, ενώ μια λιθόκτιστη
γέφυρα του 18ου αιώνα ενώνει τις όχθες του Λίγηρα. Κτισμένη σε δύο απόκρημνους
λόφους, η πόλη είναι γεμάτη ελικοειδή απότομα δρομάκια, τα οποία συχνά καταλήγουν
σε μεγάλες σκάλες. Στα νότια της πόλης βρίσκεται το Forêt de Russy, ένα μικρό τμήμα
του πυκνού δάσους που κάποτε κάλυπτε την περιοχή. Επιστροφή αργά το απόγευμα
στο Παρίσι. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Νίκαια
Μονακό

ΚΆΣΤΡΑ ΛΊΓΗΡΑ

Επιβαρύνσεις καμπινών κατ΄ άτομο με επιστροφή
(ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ)
| 4κλινη εξωτερική € 35 | 3κλινη εξωτερική € 65 | 3κλινη εσωτερική € 35
| 2κλινη εξωτερική € 85 | 2κλινη εσωτερική € 65

Αναχ.: 17 Ιουλίου, 4, 19 Αυγούστου, 24 Σεπτεμβρίου - 12 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο

1005

3ο άτομο έως 12 ετών

905

Μονόκλινο

1340

Περιλαμβάνονται: •Εισιτήρια πλοίου ΠΑΤΡΑ-ΑΝΚΟΝΑ-ΠΑΤΡΑ, σε τετράκλινες εσωτερικές
καμπίνες (ΑΒ4) με W.C. •Δέκα διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*sup., 4*
•Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία, εκτός της 2ης μέρας (9 πρωινά, 8 δείπνα) •Μεταφορές, εκδρομές,
περιηγήσεις βάσει προγράμματος με σύγχρονο πολυτελές πούλμαν •Τοπικός ξεναγός για την
ξενάγηση στο Παρίσι και στο Μουσείο του Λούβρου •Έμπειρος αρχηγός-συνοδός •Ασφάλεια
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών •Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: •Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα •Ποτά στα
προσφερόμενα δείπνα •Φόροι ξενοδοχείων και check points: € 45/άτομο •Ό,τι αναγράφεται
ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
ΜΑΣΣΑΛΊΑ

10η μέρα: Παρίσι - Μιλάνο
Πρωινή αναχώρηση για τη Βόρεια Ιταλία, μέσω Μακόν, τούνελ Mont-Blanc και Αόστας,
με μικρές στάσεις καθ΄ οδόν, για να φθάσουμε το βράδυ στην περιοχή του Μιλάνου.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
11η μέρα: Μιλάνο - Ανκόνα/Πλοίο
Νωρίς το πρωί αφήνουμε την "πόλη των Εκθέσεων και της Μόδας" και μέσω
Μπολόνιας φθάνουμε στην Ανκόνα. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Πάτρα.
Διανυκτέρευση εν πλω.
12η μέρα: Πάτρα - Αθήνα
Άφιξη στην Πάτρα και αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση στάση
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ΛΟΥΚΈΡΝΗ

ΣΑΚΡ ΚΕΡ, ΠΑΡΙΣΙ

TΟΛΈΔΟ

Ζυρίχη

Λουκέρνη

ΕΛΒΕΤΙΑ
Γενεύη
προς Παρίσι
Νορμανδία

ΙΤΑΛΙΑ

Παρίσι Στρασβούργο

ΓΑΛΛΙΑ
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Μιλάνο
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ΠΑΡΙΣΙ

ΑΛΣΑΤΙΑ - ΕΛΒΕΤΙΑ
Γενεύη, Παρίσι, Disneyland, Νορμανδία, Στρασβούργο, Ζυρίχη, Λουκέρνη
1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα/Πλοίο
Αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας με ενδιάμεση στάση. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω.
2η μέρα: Ανκόνα - Νοβάρα ή Αόστα
Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνας και άμεση αναχώρηση για Αόστα. Η διαδρομή μας περνά από την κεντρική και βόρεια Ιταλία, διασχίζοντας
τις εύφορες πεδιάδες της Αιμίλια Ρομάνια με ενδιάμεσες στάσεις. Αφού προσπεράσουμε το Μιλάνο, θα φθάσουμε στην περιοχή της
Νοβάρα ή της Αόστα για δείπνο και διανυκτέρευση.
3η μέρα: Αόστα - Γενεύη - Παρίσι
Μέσω του τούνελ Μont-Blanc θα περάσουμε σήμερα στην Ελβετία. Κατά τη σύντομη περιήγησή μας στην πόλη της διπλωματίας, τη Γενεύη,
θα δούμε με το μέγαρο των Ηνωμένων Εθνών, το μνημείο της Μεταρρύθμισης κ.ά. Αποχαιρετάμε την πόλη και τη λίμνη Λεμάν, βγάζοντας
αναμνηστικές φωτογραφίες με φόντο τα Λεύκα Όρη και ξεκινάμε για Παρίσι. Φωτισμένη ήδη η Γαλλική πρωτεύουσα μόλις φθάνουμε το
βράδυ και η πρώτη εικόνα είναι εντυπωσιακή. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

ΠΑΡΙΣΙ

4η μέρα: Παρίσι, Ξενάγηση, Μουσείο Λούβρου
Σήμερα θα γνωρίσουμε το ιστορικό και μοντέρνο Παρίσι. Η πανοραμική μας ξενάγηση περιλαμβάνει την Όπερα, την Αψίδα του Θριάμβου,
το Τροκαντερό, τον Πύργο του Άιφελ, το Μέγαρο των Απομάχων το Καρτιέ Λατέν, τη Σορβόννη, την Παναγία των Παρισίων, το Πάνθεον,
το Δημαρχείο, την Βαστίλη, τα Μεγάλα Βουλεβάρτα κ.ά. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε το μουσείο του Λούβρου, ένα από τα μεγαλύτερα
και παλαιότερα μουσεία τέχνης στον κόσμο. Φιλοξενεί περίπου 35.000 μεγάλης αξίας εκθέματα, που περιλαμβάνουν έργα της αρχαιότητας
και της μεσαιωνικής τέχνης μέχρι το 1848. Μεταξύ άλλων θα δούμε την Αφροδίτη της Μήλου, την Νίκη της Σαμοθράκης και την γνωστή
Μόνα Λίζα του Ντα Βίντσι. Τέλος, θα μεταβούμε στον λόφο της Μονμάρτρης με την βασιλική Σακρ Κερ. Χρόνος ελεύθερος στην πάντα
ενδιαφέρουσα Παρισινή αγορά. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Παρίσι, Disneyland
Ο μαγικός κόσμος της Eurodisney, η Disneyland (32 χιλιόμετρα από το Παρίσι), μας περιμένει σήμερα για να μας χαρίσει πολλές συγκινήσεις.
Θα ξεκινήσουμε αμέσως το ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών με το τραινάκι των πειρατών, θα περάσουμε από τον μικρόκοσμο, θα
ανεβούμε στο διαστημικό βουνό, θα οδηγήσουμε το δικό μας διαστημόπλοιο στο Σταρ Τουρς και θα επισκεφθούμε τον μαγικό κόσμο της
Κοιμωμένης, του Πινόκιο, του Πήτερ Παν και της Χιονάτης με τους επτά Νάνους. Επιστροφή στο Παρίσι το απόγευμα. Μετά το δείπνο
μπορείτε να ακολουθήσετε την πρόταση μας για μια μίνι κρουαζιέρα με τα περίφημα μπατώ μους (προαιρετικά), κλείνοντας έτσι με τον
καλύτερο τρόπο την επίσκεψή μας στο Παρίσι.
6η μέρα: Παρίσι, Ημέρα ελεύθερη (Προαιρετική εκδρομή: Νορμανδία)
Ημέρα ελεύθερη για περαιτέρω εξερεύνηση της Γαλλικής πρωτεύουσας και της αγοράς της ή εναλλακτικά, σας προτείνουμε (έξοδα ατομικά)
μια όμορφη εκδρομή στις γραφικές ακτές της Νορμανδίας, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τις παραθαλάσσιες πόλεις και
παραθεριστικά κέντρα της Βόρειας Γαλλίας, την μεσαιωνική Ονφλέρ, την ειδυλλιακή Ντωβίλ και τη δίδυμή της Τρουβίλ. Επιστροφή στο
Παρίσι. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Παρίσι - Στρασβούργο
Η έδρα του Συμβουλίου της Ευρώπης και πρωτεύουσα της Αλσατίας, το Στρασβούργο, θα είναι ο επόμενος σταθμός του οδοιπορικού μας.
Η πλατεία Κλέμπερ, ο Καθεδρικός ναός από κόκκινο ψαμμόλιθο, καθώς και το κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι τα πιο σημαντικά
αξιοθέατα της πόλης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

8η μέρα: Στρασβούργο - Ζυρίχη - Λουκέρνη - Μιλάνο
Μια υπέροχη διαδρομή μας οδηγεί σήμερα στη Ζυρίχη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στους κεντρικούς πεζόδρομους της
παλιάς πόλης, να δούμε την Φραουμύνστερ, τον πύργο του Ρολογιού κ.ά. Σύντομη επίσκεψη στη Λουκέρνη, που είναι κτισμένη στην άκρη
της λίμνης των Τεσσάρων Καντονιών με την χαρακτηριστική γραφική ξύλινη γέφυρα και το μνημείο του Λιονταριού. Αμέσως μετά, μέσω του
τούνελ του Αγίου Γκοτάρδου και με τα καταπράσινα πανέμορφα τοπία να μας συνοδεύουν, θα φθάσουμε το βράδυ στο ξενοδοχείο, στην
ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Μιλάνο - Ανκόνα/Πλοίο
Πρωινή αναχώρηση για Ανκόνα μέσω Μπολόνιας. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Πάτρα. Διανυκτέρευση εν πλω.
10η μέρα: Πάτρα - Αθήνα
Άφιξη στην Πάτρα και αναχώρηση για την Αθήνα με ενδιάμεση στάση

Αναχ.: 19 Ιουλίου, 2, 9, 19 Αυγούστου, 24 Σεπτεμβρίου - 10 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

835
755
1120

Επιβαρύνσεις καμπινών κατ΄ άτομο με επιστροφή
(ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ)
| 4κλινη εξωτερική € 35 | 3κλινη εξωτερική € 65 | 3κλινη
εσωτερική € 35
| 2κλινη εξωτερική € 85 | 2κλινη εσωτερική € 65

Περιλαμβάνονται: •Εισιτήρια πλοίου ΠΑΤΡΑ-ΑΝΚΟΝΑ-ΠΑΤΡΑ, σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4) με W.C •Επτά διανυκτερεύσεις
σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* sup., 4* •Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία, εκτός της 2ης μέρας (7 πρωινά, 6 δείπνα) •Μεταφορές, εκδρομές,
περιηγήσεις βάσει προγράμματος με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν • Αρχηγός-συνοδός •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική
για τους εκδρομείς έως 75 ετών •Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: •Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα •Ποτά στα προσφερόμενα δείπνα •Φόροι ξενοδοχείων και
check points: € 35/άτομο •Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

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

8η μέρα: Βρυξέλλες - Γάνδη - Μπρυζ - Βρυξέλλες
Η σημερινή μας εκδρομή ξεκινά από την όμορφη Γάνδη.
Τα μεσαιωνικής και αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής
κτίρια του ιστορικού της κέντρου δεν υπέστησαν
καταστροφές από τους πολέμους, αναπαλαιώθηκαν
και συντηρούνται άψογα. Ακολουθεί η Μπρυζ, μια
ακόμη ιδιαίτερη βελγική πόλη με το υδάτινο στοιχείο
να κυριαρχεί στα πολλά μικρά και μεγάλα κανάλια
της. Μια πόλη με αρκετούς ναούς του 15ου και 16ου
αιώνα, αλλά και πολλούς πύργους. Στην τεράστια
κυκλική κεντρική πλατεία, το Markt, με πλήθος καφέ
και ρεστοράν, ξεχωρίζουν το παλαιό κυβερνείο και
το ύψους 88 μέτρων καμπαναριό-κάστρο Belfort.
Επιστροφή αργά το απόγευμα στις Βρυξέλλες.
9η μέρα: Βρυξέλλες - Λουξεμβούργο - Στρασβούργο
Η σημερινή μας διαδρομή με φόντο τον ιστορικό χώρο της
περίφημης μάχης του Βατερλό, διασχίζει τις Αρδέννες με
τα καταπράσινα δάση, τις αχανείς χαράδρες, τα γραφικά
χωριουδάκια και τα μεγαλοπρεπή κάστρα και μας οδηγεί
στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου. Πρωτεύουσά
του η ομώνυμη πόλη, με τον Καθεδρικό ναό του 17ου
αιώνα και τα ανάκτορα να ξεχωρίζουν. Η Έδρα του
Συμβουλίου της Ευρώπης και πρωτεύουσα της Αλσατίας,
το Στρασβούργο, είναι ο επόμενος σταθμός μας. Η πόλη
διασχίζεται από τον ποταμό Ιλλ, παραπόταμο του Ρήνου,
ενώ υπάρχουν πολλά κανάλια σχεδόν σε κάθε σημείο
της πόλης. Η πλατεία Κλεμπέρ, ο Καθεδρικός ναός και
το κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι από τα
σημαντικότερα αξιοθέατά της.
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ΚΟΛΩΝΊΑ

Βόλενταμ
Ρήνος

Άμστερνταμ
Χάγη
Ρότερνταμ

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ
Μπρυζ
Γάνδη

ΒΌΛΕΝΤΑΜ

ΒΕΛΓΙΟ

Κολωνία

Βρυξέλλες

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Μανχάιμ

ΓΑΛΛΙΑ
Στρασβούργο
Μόναχο

Ζυρίχη
Λουκέρνη

10η μέρα: Στρασβούργο - Ζυρίχη - Λουκέρνη - Μιλάνο
Συνεχίζουμε σήμερα τη διαδρομή μας στην περιοχή των Γερμανο-ελβετικών συνόρων
και φθάνουμε στη Ζυρίχη, την μεγαλύτερη Ελβετική πόλη, όπου θα έχουμε λίγο
χρόνο να περπατήσουμε στην Μπάνχοφστρασσε και στην παραλία της όμορφης
λίμνης. Τον απογευματινό μας καφέ θα τον απολαύσουμε στην Λουκέρνη, δίπλα
στην ομώνυμη λίμνη με την σκεπαστή γέφυρα και το μνημείο του Λιονταριού. Η
μαγεία των Ελβετικών τοπίων θα συνεχιστεί κατά την πορεία μας προς την ευρύτερη
περιοχή του Μιλάνου.

ΕΛΒΕΤΙΑ
ΑΥΣΤΡΙΑ

Ίννσμπρουκ
από Ανκόνα/Τιρόλο

προς Μιλάνο

ΚΉΠΟΙ ΚΈΟΥΚΕΝΧΟΦ

11η μέρα: Μιλάνο - Ανκόνα/Πλοίο
Νωρίς το πρωί κατευθυνόμαστε μέσω Μπολόνιας για την Ανκόνα. Επιβίβαση στο
πλοίο και απόπλους για Πάτρα. Διανυκτέρευση εν πλω.
12η μέρα: Πάτρα - Αθήνα
Άφιξη στην Πάτρα και αναχώρηση για την Αθήνα με ενδιάμεση στάση.

ΛΟΥΚΈΡΝΗ

Σημειώσεις: • Η διανυκτέρευση της 2ης μέρας ενδέχεται να γίνει στην περιοχή της
Βερόνας ή του Μπολζάνο ή το πρόγραμμα να πραγματοποιηθεί αντίστροφα ή οι
ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς
να παραλειφθεί κάτι • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
Επιβαρύνσεις καμπινών κατ΄ άτομο με επιστροφή
(ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ)
| 4κλινη εξωτερική € 35 | 3κλινη εξωτερική € 65 | 3κλινη εσωτερική € 35
| 2κλινη εξωτερική € 85 | 2κλινη εσωτερική € 65

Αναχ.: 17 Ιουλίου, 4, 19 Αυγούστου, 24 Σεπτεμβρίου - 12 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

980
885
1365

ΜΡΥΖ

Περιλαμβάνονται: •Εισιτήρια πλοίου ΠΑΤΡΑ-ΑΝΚΟΝΑ-ΠΑΤΡΑ, σε τετράκλινες
εσωτερικές καμπίνες με W.C. (ΑΒ4) •Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* plus, 4*
•Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία εκτός της 2ης μέρας (9 πρωινά, 8 δείπνα) •Μεταφορές,
εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος με πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν •Αρχηγός-συνοδός •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους
εκδρομείς έως 75 ετών •Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι ξενοδοχείων και check point € 35/άτομο •Είσοδοι
σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα •Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα •Ποτά στα
προσφερόμενα γεύματα ή δείπνα •Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ
Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 7/2018, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας EE 2015/2302
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής, οι οποίοι συνιστούν
αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού, καθώς και πληροφορίες και τυχόν άλλες συστάσεις
που σας δίδονται, πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια μας. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε
οργανωμένο ταξίδι του τουριστικού Οργανισμού μας, προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του προγράμματος του
συγκεκριμένου ταξιδιού και σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον ταξιδιώτη/εκδρομέα των Γενικών Όρων
Συμμετοχής, σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2018. Συνεπώς, απολαμβάνετε όλων των δικαιωμάτων που προβλέπονται
στην Ε.Ε για τα εν λόγω πακέτα. Στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής αναφέρονται γενικές πληροφορίες, καθώς
και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλόμενων μερών στο οργανωμένο ταξίδι, ενώ όσον
αφορά στις ειδικές πληροφορίες (προορισμούς, τιμές, ημέρες και ώρες αναχώρησης και επιστροφής, μέσα
μεταφοράς, καταλύματα, επισκέψεις κτλ.), που αφορούν στο κάθε οργανωμένο ταξίδι χωριστά, οφείλετε να
συμβουλεύεστε το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα και τον σχετικό τιμοκατάλογο. Τα προγράμματα των ταξιδιών
ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στα σχετικά έντυπα ή στο Site της Manessis (www.manessistravel.gr)
(όπου αναφέρονται και τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και πληροφορίες για τα ταξίδια, που δεσμεύουν όλους τους
ταξιδιώτες) και σε αδιαίρετο συνδυασμό με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Η Εταιρεία μας, με την επωνυμία “ΜΑΝΕΣΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Τ.Ξ.Ε” και το διακριτικό τίτλο “Manessis Travel”, με έδρα την Αθήνα, οδός Φιλελλήνων αρ. 4,
αριθμό MH.T.E 0206E60000440600, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2103290100 και email info@manessistravel.gr
,που στο εξής θα καλείται “Τουριστικός Οργανισμός”, είναι μέλος του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών
και Ταξιδιωτικών Γραφείων (Αριθμός μέλους του ΗΑΤΤΑ 0342) και είναι διοργανωτής ταξιδιών, είτε μόνη είτε
σε κοινοπρακτική συνεργασία με άλλα τουριστικά γραφεία ή λειτουργεί ως μεσάζων μεταξύ άλλων τουριστικών
γραφείων καθώς και των μεταφορικών μέσων, με τελικό σκοπό την πώληση των οργανωμένων αυτών ταξιδιών
στον ταξιδιώτη/εκδρομέα.
2. ΓΕΝΙΚΑ Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής
έχουν ελεγχθεί από το γραφείο μας, για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και
ισχύουν ως έχουν, αν δεν αναφέρεται κάτι ειδικότερο ή διαφορετικό στο πρόγραμμα εκάστου ταξιδιού. Τα
προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου, ισχύουν για την περίοδο που
αναγράφεται σε αυτά. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων των ταξιδιών μπορεί να αλλάξουν,
λόγω έκτακτων αλλαγών των συνθηκών. Στην περίπτωση αυτή, θα ειδοποιηθείτε άμεσα με τον πλέον πρόσφορο
τρόπο και ως εκ τούτου θα πρέπει να διαθέτουμε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας, για τη δήλωση των οποίων
εσείς φέρετε αποκλειστική ευθύνη. Οποιεσδήποτε ειδικές επιθυμίες, ανάγκες ή απαιτήσεις σας, όσον αφορά
στο ταξίδι σας, θα πρέπει να περιλαμβάνονται ρητά στη σύμβαση, εφόσον έχουν συμφωνηθεί και είναι εφικτή
η πραγματοποίησή τους.
3. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ Οι εγγραφές γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία
μας ή στα γραφεία των συνεργατών μας, με αλληλογραφία (ταχυδρομική ή ηλεκτρονική), fax, τηλέφωνο
και μέσω της ιστοσελίδας μας στο διαδίκτυο, με την προϋπόθεση (προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο
συγκεκριμένο ταξίδι): 1ον της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του
ποσού, μετρητοίς, μέσω πιστωτικής/χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας ή με έμβασμα προς το τουριστικό
γραφείο, εντός 48 ωρών, και 2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες Γενικούς
Όρους. Για την έγκυρη εγγραφή, θα πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής το
συγκεκριμένο ταξίδι, με τις ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία
του. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι, εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των
σχετικών επιβαρύνσεων 10 πλήρεις ημέρες πριν την αναχώρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική
Σύμβαση. Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο, δίνει το δικαίωμα
στον Τουριστικό Οργανισμό μας να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυρωτικά τέλη,
σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Ο συμβαλλόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί την
οικογένεια ή την ομάδα του, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν
συνταξιδιώτες του για τις λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν
τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό γραφείο θέτει στη
διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, όποτε του ζητηθεί. Οι τουριστικές υπηρεσίες που θα σας παρασχεθούν,
καθώς και τα σχετικά κόστη, αναφέρονται λεπτομερώς στη Σύμβαση Οργανωμένου Ταξιδιού που θα πρέπει
να υπογράψετε. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική σας παρουσία (κράτηση μέσω τηλεφώνου, mail
κτλ.) θα παραλάβετε τη Σύμβαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σ’ αυτή την περίπτωση έχετε το δικαίωμα
να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση εντός προθεσμίας 14 ημερών από την ημερομηνία που σας αποστάλθηκε
στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετιζόμενα ακυρωτικά τέλη που αναφέρονται στο
Άρθρο 11 στη συνέχεια). Στις οργανωμένες αεροπορικές εκδρομές, ο συνοδός σας θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο
άφιξης και οι υπηρεσίες αρχίζουν και τελειώνουν με την άφιξη και την αναχώρηση από/προς το αεροδρόμιο
προορισμού της εκδρομής αντίστοιχα. Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης του αρχηγού/
συνοδού κατά τη διάρκεια της εκδρομής/ταξιδιού. Σε ορισμένες περιπτώσεις η συνοδεία πραγματοποιείται με
τοπικούς αντιπροσώπους. Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, δεν φέρει καμία ευθύνη για τις μέρες και ώρες
λειτουργίας των αγορών, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
4. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ. Η αξία-τιμή των ταξιδιών αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα
Η αξία-τιμή των ταξιδιών αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο μας. Οι τιμές των ταξιδιών
υπολογίζονται κατά την ημέρα που εκδίδεται ο τιμοκατάλογος, με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε
ταξιδιού, το κόστος των καυσίμων ή άλλων πηγών ενέργειας, τους ισχύοντες ναύλους / επίναυλους, κάθε είδους
φόρων ή τελών, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων σε σχέση με το € (Ευρώ), καθώς και κάθε άλλο παράγοντα
κόστους (π.χ. ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων κτλ.). Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, αφού εξαντλήσει κάθε
δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών, όταν οι πιο πάνω παράγοντες
κόστους αλλάξουν. Ειδικότερα, η τιμή του ταξιδιού μπορεί να αλλάξει μέχρι 20 ημέρες πριν την έναρξη των
ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη αύξηση της τιμής θα κοινοποιηθεί στον ταξιδιώτη υπολογισμένη
αναλυτικά με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο.
Σε περίπτωση αύξησης της τιμής σε σημαντικό βαθμό (δηλαδή πάνω από 8% της αξίας του ταξιδιού) για τους
παραπάνω λόγους, ο ταξιδιώτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς την καταβολή χρέωσης καταγγελίας και
να του επιστραφεί το ακριβές ποσό που έχει καταβάλει. Εάν ο ταξιδιώτης καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου
ταξιδιού για τον ως άνω λόγο, τότε ο ταξιδιώτης δύναται να δεχθεί άλλο πακέτο ισοδύναμο ή ανώτερης ποιότητας.
Υποχρέωση του ταξιδιώτη είναι να γνωστοποιήσει στον Τουριστικό Οργανισμό μας, εγγράφως την όποια απόφασή
του μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, που όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3 ημέρες
από τη στιγμή που θα του κοινοποιηθεί η αύξηση της τιμής. Στην περίπτωση που ο ταξιδιώτης δεν απαντήσει
εγγράφως εντός της παραπάνω προθεσμίας, ο Τουριστικός Οργανισμός, είναι υποχρεωμένος να ακυρώσει
τη συμμετοχή του και να του επιστρέψει όλα τα χρήματα που έχει καταβάλει χωρίς καμία άλλη υποχρέωση,
λαμβάνοντας υπόψη τα σχετιζόμενα ακυρωτικά τέλη που αναφέρονται στο Άρθρο 11 στη συνέχεια.
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Επίσης, ο Τουριστικός Οργανισμός μας έχει το δικαίωμα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο
αριθμό θέσεων, να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους ακυρωτικών τελών.
Οι παιδικές χρεώσεις ποικίλλουν κατά περίπτωση από προσφορά δωρεάν διαμονής, χωρίς φαγητό, στα
ξενοδοχεία και τα πλοία, μέχρι μια μικρή έκπτωση (για ηλικίες 2-12 ετών, συνήθως, και μόνον όταν πληρώνουν
δύο ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο/καμπίνα).
Συνήθως στις τιμές δεν περιλαμβάνονται φόροι διαμονής και δημοτικοί φόροι. Στην Ελλάδα ο φόρος διαμονής
ανά δωμάτιο/σουίτα και ανά διανυκτέρευση είναι: Ξενοδοχείο 3*: € 1,50, 4*: € 3,00, 5*: € 4,00 και βάση του
σχετικού νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ’ ευθείας στο εκάστοτε ξενοδοχείο
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, έχει την υποχρέωση
να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους ταξιδιώτες. Όμως,
έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες
και παραλείψεις τρίτων προσώπων και των συνεργατών τους, καθώς και για έκτακτες καταστάσεις, όπως
ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων,
λεωφορείων, τρένων κλπ.) είτε σε περίπτωση αποκλεισμού (“εμπάργκο”) περιοχών εξ αιτίας τρομοκρατικών
ενεργειών, απεργιών και άλλων αιτίων ανωτέρας βίας. Ο Τουριστικός Οργανισμός, δεν μπορεί να προβλέψει ή
να ελέγξει οποιεσδήποτε καθυστερήσεις ναυλωμένων πτήσεων (charters) ή και δρομολογημένων αεροπλάνων
ή πλοίων για τεχνικούς ή μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους (και κατά συνέπεια οι ταξιδιώτες δεν θα πρέπει
να προγραμματίζουν σημαντικές προσωπικές δραστηριότητες ή να συνδυάζουν άλλες μετακινήσεις, τις ημέρες
των αναχωρήσεων/αφίξεων).
Τονίζεται ότι, ο Τουριστικός Οργανισμός δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει περιστάσεις που είναι
ξένες προς τη σφαίρα επιρροής του και μπορεί να οδηγήσουν στη ματαίωση του ταξιδιού ή σε ζημίες που
οφείλονται σε μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών του ταξιδιού. Χαρακτηριστικά
παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι: απεργίες, ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές
λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, λόγω γευμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα
του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί ή κακουχίες
λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών,
πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας. Στις
παραπάνω περιπτώσεις, ο Τουριστικός Οργανισμός μας δεν φέρει καμία ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας
που προκλήθηκε από αυτές, όμως θα εξαντλήσει κάθε προσπάθεια για να συμπαρασταθεί και να φροντίσει τους
ταξιδιώτες με κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί γι’ αυτόν ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών
έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως στις περιπτώσεις της ανωτέρας βίας, από τους
ίδιους τους ταξιδιώτες.
Εύλογα παράπονα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αμέσως και επί τόπου στον συνοδό
(ή, ελλείψει αυτού, στον Οργανισμό μας), και στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εγγράφως. Αν το
πρόβλημα που επισημάνθηκε δεν κατέστη δυνατόν να λυθεί επί τόπου, μετά την επιστροφή σας από το ταξίδι,
θα πρέπει να υποβάλετε εγγράφως στο γραφείο μας οποιοδήποτε σχετικό παράπονο μέσα σε προθεσμία 7
εργάσιμων ημερών, μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για την αιτιολόγησή
του. Μετά την παρέλευση 7ημέρου, ο Τουριστικός Οργανισμός μας δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε
οποιαδήποτε απαίτηση. Εάν προκύψουν ζημιές λόγω της μη εκτέλεσης ή της πλημμελούς εκτέλεσης παροχών
του οργανωμένου ταξιδιού, η αποζημίωση στον πελάτη περιορίζεται σε ότι ορίζουν οι διεθνείς συμβάσεις που
δεσμεύουν την χώρα και διέπουν τις εν λόγω παροχές. Ειδικότερα: H αποζημίωση που θεμελιώνεται από την
μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, περιορίζεται μέχρι το διπλάσιο της
αξίας στην κατ’ άτομο τιμή του ταξιδιού.
Για να είναι δυνατή η πραγματοποίηση ενός οργανωμένου ταξιδιού, απαιτείται ο ελάχιστος αριθμός των 20 (είκοσι)
συμμετεχόντων (μη συμπεριλαμβανομένων παιδιών κάτω των 12 ετών). Για τα μακρινά ταξίδια, ο ελάχιστος
αριθμός συμμετεχόντων περιορίζεται στα 15 (δεκαπέντε) άτομα ή στον αριθμό που καθορίζεται από το πρόγραμμα
της εκδρομής. Εφόσον ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί, το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το
συγκεκριμένο ταξίδι, οφείλει δε να ενημερώσει τους πελάτες που είχαν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό και να τους
επιστρέψει τα χρήματα που είχαν καταβάλει, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση.
O Οργανισμός προσφέρει μόνο τις παροχές που αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργανωμένων
ταξιδιών. Τυχόν προαιρετικές παροχές διατίθενται με επιπλέον χρέωση, εφόσον τελικά καταστεί δυνατή η
υλοποίησή τους. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τις προαιρετικές παροχές, οι οποίες
πραγματοποιούνται κυρίως από τοπικούς φορείς. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, ο Οργανισμός μας θα
εκδώσει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραλαμβάνονται από τα γραφεία
μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των οικονομικών υπηρεσιών (από Δευτέρα έως και Παρασκευή 10:00-17:00).
6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν συνήθως και άλλα
άτομα, είναι απαραίτητη η ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και η απόλυτη συμμόρφωση των ταξιδιωτών προς
το πρόγραμμα του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή τους στους
τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές,
γεύματα κτλ.). Αν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια πτήσης,
εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης τυχόν προσφερόμενης υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί με
την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε ή
και για το σύνολο του ταξιδιού, αν δεν καταφέρει την επανασύνδεση. Ο Οργανισμός θα καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για να τον συνδράμει, χωρίς να έχει ή να αναλαμβάνει οιαδήποτε υποχρέωση και ευθύνη.
Στα αεροδρόμια και τα λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν την αναχώρησή σας. Αν δεν
προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώνετε επί τόπου τις επόμενες πτήσεις σας με την αεροπορική
εταιρεία και να βεβαιώνεστε ποια ώρα και από ποιο αεροδρόμιο και σταθμό (terminal) αναχωρεί η πτήση σας.
Σε περίπτωση που ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, δεν
δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του
εκτός ομάδας βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Κατά τον ίδιο τρόπο, το γραφείο μας δεν φέρει καμία
ευθύνη για υπηρεσίες του οργανωμένου ταξιδιού οι οποίες δεν παρασχέθηκαν στον ταξιδιώτη από δική του
αμέλεια ή ευθύνη, λόγω ασθένειάς του ή αιφνίδιου ατυχήματός του. Σε περίπτωση που ο πελάτης κωλύεται
να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι στο οποίο έχει κρατήσει θέση, μπορεί να εκχωρήσει (ενημερώνοντας
εγγράφως προς τούτο τον Οργανισμό μας) την κράτησή του σε άλλο άτομο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις
συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, το αργότερο 7 ημέρες πριν από την έναρξη των ταξιδιωτικών υπηρεσιών,
ενώ για τις θαλάσσιες μεταφορές η αντίστοιχη προθεσμία είναι 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την αναχώρηση.
Ο αντικαταστάτης (εκδοχέας) και ο αρχικός συμμετέχων (εκχωρών) ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
έναντι του Ταξιδιωτικού Οργανισμού μας, να καταβάλλουν σε αυτόν το τυχόν οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού,
καθώς και τα ενδεχόμενα πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής. Διευκρινίζεται ότι η όποια τυχόν αλλαγή
θα πρέπει να είναι ακριβώς εντός του ιδίου πλαισίου και θα είναι αποδεκτή εφόσον όλοι οι προσφέροντες
υπηρεσίες στο οργανωμένο ταξίδι (εμπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία κτλ.) αποδέχονται τις αλλαγές. Οι ταξιδιώτες
είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των παιδιών που συνοδεύουν και οφείλουν να τα εποπτεύουν ανελλιπώς καθ’
όλη τη διάρκεια του ταξιδιού για την ασφάλεια και τη συμπεριφορά τους.
Ιδιαίτερα στην περίπτωση των αερομεταφορέων, πρέπει να επισημανθεί ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή των
προσωπικών στοιχείων του επιβάτη, αλλά μόνο η 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.
Εάν το ταξίδι διακοπεί, λόγω καραντίνας ή τυχόν νοσηλείας του συμμετέχοντα ή για οποιοδήποτε περαιτέρω
προληπτικό λόγο δημόσιας υγείας είτε της χώρας προορισμού είτε οποιασδήποτε ενδιάμεσης χώρας, η
Manessis δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη έναντι του ταξιδιώτη για τη μη παροχή μέρους ή του συνόλου των
συμφωνηθέντων υπηρεσιών, μη έχοντας υποχρέωση για οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ή αντικατάσταση μη
παρασχεθείσας υπηρεσίας σε μεταγενέστερο χρόνο.
7. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ/ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν
στη κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα
των οργανωμένων ή πωλούμενων ταξιδιών μας, είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους
για την τουριστική κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, η οποία ενδέχεται να διαφέρει από χώρα
σε χώρα. Τα δωμάτια των περισσότερων ξενοδοχείων φιλοξενούν δύο κρεβάτια ή ένα ημίδιπλο. Τα τρίκλινα
δωμάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον
κρεβάτι μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. Τα δωμάτια παραδίδονται από
το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00΄-16:00΄ και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 10.00΄-12.00΄ της
ημέρας αναχώρησης (ανάλογα με την πολιτική του κάθε Ξενοδοχείου). Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μπείτε
νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχωρήσετε αργότερα, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση (εφόσον
υπάρχει ανάλογη διαθεσιμότητα). Αν, λόγω απρόβλεπτων δυσχερειών, o διοργανωτής του ταξιδιού αναγκαστεί
να αλλάξει ξενοδοχείο με άλλο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, ο Ταξιδιωτικός Οργανισμός δεν υποχρεούται
άλλης αποζημίωσης προς τους ταξιδιώτες.
Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης άφιξης
του ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός δεν έχει ενημερώσει εγκαίρως σχετικά το ξενοδοχείο, αυτό έχει δικαίωμα να
ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν τού ζητηθεί.
Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων, ο Οργανισμός μας θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει το δωμάτιο
με άλλο δωμάτιο ξενοδοχείου ίδιας κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό με δωμάτιο ξενοδοχείου
χαμηλότερης κατηγορίας και θα επιστρέψει στον πελάτη τη διαφορά που προέκυψε, χωρίς ο Οργανισμός μας
να φέρει ουδεμία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση.
Στα ταξίδια με πούλμαν στις εκδρομές της Ελλάδας οι θέσεις δίνονται με σειρά εγγραφής και δεν αλλάζουν κατά
τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ στις εκδρομές του εξωτερικού αλλάζουν καθημερινά. Το κάπνισμα στο πούλμαν
απαγορεύεται. Η χρονική διάρκεια μιας ολοήμερης επίσκεψης/εκδρομής δεν υπερβαίνει τις εννέα (9) συνολικά
ώρες, υπολογιζόμενης πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Η χρονική διάρκεια
επίσκεψης/εκδρομής μισής μέρας δεν θα υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες, υπολογιζόμενη πάντα από την
αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Οι αεροπορικές εταιρείες, για τους δικούς τους λόγους, ορισμένες φορές, ναυλώνουν για δικές τους πτήσεις
αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας. Η περίπτωση αυτή δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης του ταξιδιού από τον
πελάτη ή διεκδίκηση τυχόν αποζημίωσης.
Συνιστούμε να μην αφήνετε εκτεθειμένα και να επιτηρείτε συνεχώς όλα τα προσωπικά σας είδη (π.χ. κινητά
τηλέφωνα κτλ.) σε οποιονδήποτε χώρο (ξενοδοχείο, πλοίο, αεροπλάνο κτλ.). Ειδικότερα στα ξενοδοχεία, είναι
διεθνής πρακτική να μην αναλαμβάνουν ευθύνη για χρήματα ή τιμαλφή που αφήνει κανείς στο δωμάτιο. Για
τέτοιες περιπτώσεις συχνά υπάρχουν μικρά χρηματοκιβώτια.
8. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ,ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ Το διαβατήριο θα πρέπει να
ισχύει για όσο χρόνο μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία επιστροφής καθορίζεται από τις χώρες προορισμού.
Οι χώρες της ζώνης Schengen δέχονται και τις νέου τύπου, με λατινικούς χαρακτήρες, αστυνομικές ταυτότητες.
Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσον αφορά στα ταξιδιωτικά και
άλλα έγγραφα που απαιτούνται για Έλληνες υπηκόους, για κάθε ταξίδι και προορισμό και την έκδοση ή/και
θεώρησή τους, αλλά (ακόμη και αν παράσχει κάποια βοήθεια στη σχετική διαδικασία) επουδενί ευθύνεται για
τυχόν μη έκδοση ή μη θεώρηση αυτών από τις αρμόδιες αρχές, στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο ταξιδιώτης,
όπως επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η ισχύς της βίζας είναι μικρότερη από τη διάρκεια του ταξιδιού
(ήτοι δεν συμπίπτουν οι ημερομηνίες) ή σε περίπτωση που ζευγάρι ταξιδιωτών έχουν διαφορετική υπηκοότητα
μεταξύ τους, εκτός Schengen. Ειδικά οι υπήκοοι άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων, πρέπει
να ενημερώνουν σχετικά το τουριστικό γραφείο και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας
τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειμένου να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου
ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες που θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την
επανείσοδό τους στην Ελλάδα ή στη χώρα απ’ όπου ξεκίνησαν. Τυχόν μη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή
θεώρησης των ταξιδιωτικών σας εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής σας στο ταξίδι χωρίς
χρέωση ακυρωτικών τελών. Κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την ισχύ και εγκυρότητα, την εξασφάλιση και
τη φύλαξη των ταξιδιωτικών εγγράφων του που απαιτούνται για το ταξίδι του. Ο ταξιδιώτης έχει την ευθύνη
της φύλαξης των εισιτηρίων και εν γένει όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.
O γονέας που συνοδεύει μόνος ανήλικο τέκνο, οφείλει να φέρει μαζί του επικυρωμένη εξουσιοδότηση
στην Αγγλική γλώσσα, από τον έτερο γονέα, ο οποίος δεν ταξιδεύει. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και
σε περίπτωσή κατά την οποία ο ανήλικος δεν συνοδεύεται από κανένα γονέα/κηδεμόνα, οπότε απαιτείται
επικυρωμένη εξουσιοδότηση και από τους δύο γονείς. Σε κάθε περίπτωση το γραφείο μας δεν φέρει οιαδήποτε
ευθύνη αν οι τοπικές αρχές δεν δεχτούν την είσοδο αυτών στη χώρα τους ή ο αερομεταφορέας δεν επιτρέψει
την είσοδο τους εντός της πτήσης Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις εθνικές διατάξεις
και κανονισμούς καθώς και τις υποδείξεις των εθνικών αρχών. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε
περίπτωση κατά την οποία ο ταξιδιώτης αντιμετωπίσει ποινική δίωξη, κληθεί να παρασταθεί ενώπιον αρχής,
συλληφθεί από τις τοπικές αρχές κτλ. Ο Οργανισμός μας παρέχει όλες τις πληροφορίες για τυχόν απαραίτητους
εμβολιασμούς ή άλλες φαρμακευτικές προφυλάξεις για τις περιοχές τροπικών ή άλλων επιδημιών. Λόγω της
εμπιστευτικότητας των ιατρικών προσωπικών δεδομένων - ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα - την ευθύνη
να απευθυνθεί σχετικά στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές έχει ο μόνον ο ίδιος ο ταξιδιώτης. Ο ταξιδιώτης
υποχρεούται να ενημερωθεί εγκαίρως από τα κατά τόπους υγειονομικά γραφεία για τους υγειονομικούς
κανονισμούς εκάστης χώρας, καθώς και για τα εμβόλια ή τα φάρμακα τα οποία πρέπει ενδεχομένως να
προμηθευτεί. Οι πελάτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας θα πρέπει λαμβάνουν τη σύμφωνη γνώμη
του γιατρού τους για να ταξιδέψουν, προσκομίζοντας ιατρική βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση ότι μπορεί να
ταξιδέψει ακίνδυνα. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αρρώστια, τραυματισμό, απώλεια
ζωής, ατύχημα ή άλλο έκτακτο περιστατικό υγείας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση επέλευσης
ενός ανάλογου συμβάντος, ο Οργανισμός κατά το μέτρο του δυνατού θα προσπαθήσει να συμπαρασταθεί
στον παθόντα, δεν υπέχει όμως υποχρέωση κάλυψης κανενός απολύτως σχετικού εξόδου και αλλαγής του
προγράμματος του ταξιδιού, το οποίο θα συνεχιστεί ομαλά.
9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ο Οργανισμός μας έχει συνάψει για κάθε εκδρομή που διοργανώνει ασφαλιστήριο συμβόλαιο
Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης με Ασφαλιστική εταιρεία. Ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και
τα στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας αναγράφονται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού. Το ασφαλιστήριο

συμβόλαιο αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, την περίπτωση αφερεγγυότητας του διοργανωτή, καλύπτοντας όλους
τους ταξιδιώτες ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, τον τόπο αναχώρησης ή τον τόπο πώλησης της
ταξιδιωτικής υπηρεσίας.
Είναι σε ισχύ υπέρ των ταξιδιωτών ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει ταξιδιωτική ασφάλιση ατυχημάτων,
ιατροφαρμακευτικές/νοσοκομειακές δαπάνες από ατύχημα, απώλεια και καθυστέρηση αποσκευής, έξοδα
επίσπευσης ταξιδιού, καθώς και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας
και άλλες καλύψεις, για άτομα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας. Αντιθέτως, για τα άτομα
άνω των 75 ετών υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο καλύψεων ταξιδιωτικής ασφάλισης, που περιορίζεται στις
περιπτώσεις: Έξοδα επαναπατρισμού μόνον από ατύχημα ή θάνατο, απώλεια αποσκευών, προσωπική αστική
ευθύνη ταξιδιώτη, έξοδα Α’ ανάγκης λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω των 4 ωρών, έξοδα
επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωσης αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προκύψει σοβαρό πρόβλημα υγείας σε μέλη
της οικογένειάς του στην Ελλάδα, επιστροφή προκαταβολής (ακυρωτικές δαπάνες) σε περίπτωση αδυναμίας
συμμετοχής στην εκδρομή λόγω θανάτου ή σοβαρού συμβάντος σε Β΄ βαθμού συγγένεια. Επίσης, για την
αντιμετώπιση περίπτωσης ασθένειάς κατά τη διάρκεια ταξιδιού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνιστούμε
στους ταξιδιώτες να έρθουν σε επαφή με τον ασφαλιστικό τους φορέα για την έκδοση της "Ευρωπαϊκής
Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας", η οποία ωστόσο είναι προαιρετική. Ο Οργανισμός συνιστά λοιπόν ανεπιφύλακτα
στους ταξιδιώτες μια προαιρετική ασφάλιση με τις καλύψεις και τα ποσά που επιθυμούν, για ασφάλιση ζωής,
ατυχημάτων, αποσκευών κτλ., δεδομένου ότι οι διεθνείς συμβάσεις περιορίζουν τις ευθύνες των μεταφορέων,
την οποία μπορούν να αγοράσουν και από τα γραφεία μας με κόστος ειδικά διαμορφωμένο για αυτούς.
10. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα της
ύπαρξης ή όχι συνοδείας εκπροσώπων του Οργανισμού μας. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν οι
αντίστοιχες διεθνείς συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσον και για τα ξενοδοχεία και η ευθύνη στην περίπτωση
αυτή, περιορίζεται στα προβλεπόμενα από τις συνθήκες αυτές. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει καμία ευθύνη για
το περιεχόμενο των αποσκευών.
Στα αεροπορικά ταξίδια, επιτρέπεται μόνο 1 αποσκευή ανά επιβάτη, με μέγιστο συνήθως βάρος τα 20 κιλά.
Σε περίπτωση που προκύψουν επιπλέον έξοδα, λόγω μεγαλύτερου βάρους αποσκευών από το επιτρεπόμενο,
αυτά βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ταξιδιώτη και πληρώνονται επί τόπου στο αεροδρόμιο. Σημειώνεται
επίσης ότι οι αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν στην καμπίνα των επιβατών μόνο μία χειραποσκευή μικρών
διαστάσεων (περίπου 50x40x25). Ο ταξιδιώτης είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις,
τους κανονισμούς και την εν γένει πολιτική της αεροπορικής εταιρίας στο θέμα των υπέρβαρων αποσκευών
για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η εκάστοτε αεροπορική εταιρία και ως εκ τούτου ο Οργανισμός δεν
φέρει απολύτως καμία ευθύνη επί αυτού. Σε περίπτωση δε φθοράς ή απώλειας, ισχύει ο Κανονισμός της IATA.
11. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ Ακυρώσεις συμμετοχής από την πλευρά του ταξιδιώτη γίνονται μόνο εγγράφως προς το
γραφείο μας και, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της κράτησης (και εφόσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση της
κράτησής του σε άλλο άτομο με τις προϋπόθεσης που αναφέρονται στο Άρθρο 6 των Γενικών όρων συμμετοχής),
υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά τέλη κατ’ άτομο, ανάλογα με τη χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται η
ακύρωση, ενώ είναι ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι:
Για ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό (και εφόσον δεν υφίσταται διαφορετική ακυρωτική πολιτική από τον
μεταφορέα ή το ξενοδοχείο), εκτός των “μακρινών” ταξιδιών και ταξιδιών στη Ρωσική Ομοσπονδία:
• Έως και 45 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 50 € για ταξίδια στην Ελλάδα και 150 € για ταξίδια στο
εξωτερικό, κατ’ άτομο, για διαχειριστικά έξοδα.
• Από 44 έως και 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
• Από 29 έως και 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 75% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
• Από 13 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show - μη εμφάνιση): 100% της συνολικής
αξίας του ταξιδιού.
Για τις κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων της κάθε
εταιρείας που ισχύουν για κάθε εκδρομή – κρουαζιέρα.
Για τα ατομικά / μεμονωμένα ταξίδια ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους του κάθε
ναύλου των αεροπορικών εταιριών καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου.
Σε περιπτώσεις μη επιστρέψιμων ναύλων (εντός ή εκτός Ελλάδος), τα ακυρωτικά φθάνουν ακόμη και το 100%, όπως
καθορίζεται από την αεροπορική ή ακτοπλοϊκή εταιρεία και αναφέρεται στο πρόγραμμα της εκδρομής ή την προσφορά.
Για τα χαρακτηριζόμενα από τα σχετικά προγράμματα του Γραφείου μας ως “μακρινά” ταξίδια καθώς και για
ταξίδια στη Ρωσική Ομοσπονδία, τα ακυρωτικά τέλη έχουν ως εξής:
• Έως 2 μήνες πριν από την αναχώρηση, το σύνολο της προκαταβολής (40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού)
για διαχειριστικά έξοδα.
• Έως 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση, το 50% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
• 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show - μη εμφάνιση) το 100% της
συνολικής αξίας του ταξιδιού.
Τα παραπάνω ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία ο πελάτης δεν συμμετέχει σε όλες τις
εκδηλώσεις του προγράμματος ή/και χρησιμοποιεί δικό του μεταφορικό μέσο (και εφόσον δεν υφίσταται
διαφορετική ακυρωτική πολιτική από τον μεταφορέα ή το ξενοδοχείο).
Για αναχωρήσεις σε εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων αθλητικών ή καλλιτεχνικών γεγονότων,
κρουαζιέρες ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις ή πλοία, οι παραπάνω
αναφερόμενες χρονικές περίοδοι ακύρωσης πιθανόν να είναι μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων
υψηλότερα, όπως αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα της συγκεκριμένης εκδρομής.
Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από τον χρόνο της εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα
ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι. Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που έχουν επιλέξει να διαμείνουν
ή διαμένουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, θα καταβάλει τα ανάλογα ακυρωτικά τέλη. Εφ’
όσον τα παραπάνω ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται με το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, το άτομο που θα
ταξιδέψει τελικά, θα πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου του, καθώς θα διαμείνει αναγκαστικά σε μονόκλινο.
Σε περίπτωση ματαίωσης του ταξιδιού εκ μέρους του Τουριστικού Οργανισμού και εφόσον ο χρόνος
πραγματοποίησης της κράτησης το επιτρέπει, ακολουθούνται οι εξής προθεσμίες ενημέρωσης του Ταξιδιώτη:
• 20 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί πάνω από 6 ημέρες,
• 7 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί μεταξύ δύο και έξι ημερών,
• 48 ώρες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί λιγότερο από δύο ημέρες
12. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Φροντίζουμε να είμαστε εναρμονισμένοι με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο ως προς την ορθή χρήση των προσωπικών δεδομένων. Για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ο ταξιδιώτης
συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως είναι στοιχεία προσδιοριστικά της ταυτότητάς του
και πληροφορίες που αφορούν υπηρεσίες που χρησιμοποιεί και συνήθειες που έχει. Ενημερωθείτε εκτενέστερα από
την ιστοσελίδα μας (https://www.manessistravel.gr/el/politiki-aporritou ) Ο Τουριστικός Οργανισμός και ο ταξιδιώτης
δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης του
οργανωμένου ταξιδιού. Σε περίπτωση αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών, τα μέρη δεσμεύονται να απευθυνθούν
στην Επιτροπή Φιλικής Επίλυσης Διαφορών του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων και
να ζητήσουν τη μεσολάβησή της. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια
της Αθήνας.
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